
 מד זיד ותלעז *ס וועלכען *ין חאנצערם,
סא־ ארסיסםעז, באוואוסטע ז* טיילעען

 סאיןם םאפראנא, מעדותדיעװ, ניא
 רעד־ גוםע שייעלאר. פיעלעד דשזימןאבם

 מעז װעט נאכדעם און רעחנן װעלען נער
טענצעל. א נאפעז קאנען אױך

 פון מיטגליעדער פאר איינטריט פרײ
 פא־ זײערע און אינטערנעשיאנעל אונזער
• • •טיליען.

 פעברואר, טעז7 דעם אװענד, שבת
 ערעםע־ וױדער די װערען געםײערט װעס
 םעג־ ױניטי סײד איסט דעם פון נונג

 איז סט• טע4 ,63 םקול פאבלילן אין טער,
 װע־ גענעבעז װעט עם עװענױ. ערשטע

 די פראגדאם. טוזיקאלישער נוטער א רען
 זיײ טיט מיטגליעדעו־ אינטערנעשיאנעל

 קו־ צו געלאדען זײנען פאטיליען ערמ
טען.

 פענ־ טען5 דעם אװענד, דאגערשטאג
אונטערוזאלטוגנ. און גימנאםטיקס רואר,

ר ע כ א ס ט ס י י ו י ו ט י ג ו  י
 230 ,40 סקול פאבלית ,ר ע ט נ ע ס

סט. טע20 איסט
 פעברױ טען2 דעם אװענד, טאנטאג

 פריד־ טר. — אריםםעטיק אין קאאס אר,
מאן.

 םעברױ טען3 דעם אװענד, דינסטאג
 — ױניאגיזם טרײד איבער לעקטשור אר,
דעניעלס. טאמארעט מיר

 פעברײ טען4 דעם אװענד, טיטװאך
 פריר־ םר. — אריםטעטייז אין קאאס אר,

מאן.
 םעב־ טען5 דעם אװענד, דאגערשטאג

 אונ־ סאציאלע און גיטנאסטיקס רואר,
 אױ פון אױפזיכט אונטער׳ן טערהאאטונג

רעטינג. סי
 פעבדױ טען6 דעם אװענד, פרײטאג

 — טוזיק, איבער לעלזטשוד קאנצערט אר,
באוער. טאדיאן מיס

 דא זיינען סענטערס דיעזע אלע אין
 ענגליש, לערנען צו קאאסען באזונדערע

 דאנעד־ איז סיטװאך דינסטאג, טאנטאג,
אבעגדס. שטאג

 ־ נ ע ס י ט י נ ו י ס ק ג א ר .ב *3
 אינטערװײא ,54 סקוא םאבליק י ר ע ט

סטריט. פריטאן אין
 אעק־ טעז30 רעם אבענד, םרײטאג 25

 עפ־ הערפאן םון פוזיק, אינער •סשור
מ&ײז.

 לעוןטשור אוהר, 2 אום בײטאג, שבת
אום מערעדיםה. דר. םון געזונד, *ינער

 אוג־ און גיםנאסטיקס נאכמיטאנ, אוהר 3
סעדהאאטונג.

ם 11 ע א ר א י ה ט י נ ו ־ י נ ע  ס
 סט. טע103 ,171 סקוא פאבליק , ר y ס

עװענױס. טעדיסאן אין טען5 צוױשעז
 אעיז־ טעז,30 דעם אבענד, פרײטאג י

 גאאד־ א. םון ריטעראטור, איבער ט^ור
x בערגי

 עדעפנונגס טען,31 דעם אבענד, יטבת
קאנצערט. און רעדען — םײערונכ

א י ו ו ז נ א ר י ב ט י נ ו ־ י נ ע ס
 און םטאיז ,84 סקוא פאבאײז , ר ע ט

עװענױס. גאענפא•
 אעיר טעז,30 דעם אבענד, םרײטאג

 עאאען םיס םון איטעיאטור, איבער טשור
it. ,סר ענד ״םען יטאו׳ס בערנארד קענאן 

מען.״ •עי
ט ס י י ו ר ו ע כ א  ־י י נ ו י פ

 ,40סקוא פאבאיק , ר ע ט נ ע ס י ט
טעסטריט.20איסט320

 אעק״ טען,30 דעם אבענר, םרײטאג
 םון קאנצערט, אין פוזײז איבער ט^טור

באוער. פאריאן סיס
 מען2 טונ׳ם װאך דער פאר בולעטין

.1920 פעברואר,
ט ס י ד א י י י ס ם י ג ו  י

n r ם נ v טע4 ,63 סקוא ®אבאיק ,ד 
עװענױ. טע1 או| םמריט

םעברו־ טען2 דעם אװענד, כיאגטאנ
ה  ױניאניזם. טרײד איבער אעקטיטור א
דעניעאס. סארגארעט סיס

 פעב־ טען5 דעם אװענד, ד^נערשטאג
 — איטעראטור. איבער אעקטיטור רואר,

קענאז. א. עאאען םיס
םעברו־ טען3 דעם אװענד, דינסטאג

 אונטעדתאאטונ־ און גיפנאסטייוס אר,
געז.

ס ק נ א ד י ב ט י נ ו ־ י נ ע ס
 אעטערװײא ,54 סקוא פאבאיק ,ו ע ט

סט. םרימאן און עווענױ
 פעב״ טען3 דעם אװעגד, דינסטאנ

 אדבײטער דער איבער אעקטיטור דואר,
םאוא. דזיטארדזיט — כאװעגונג.

םעברו־ טען6 דעם אװענד, םדײטאג
 הערםאן— מוזיק. איבער אעחט׳טור אר,

עפשטײן.
 אוהר 2 פעברואר, טען7 דעם ישבת,

 (באויז געזונד איבער אעקטיטור נײטאג,
 סערע־ םא^רענס דר. — םרויען) םאר

דיטה.
גיפנאס־ — אזײגער 3 בײטאג, ^יבת

אונטערהאאטונגען. און טיקס
ר ע ט י ו ו ס צ ק נ א ר ־ ב י נ ו י

 ,42 סקוא פאבאיק ,ר ע ט נ ע ס י ט
 פארק־ קאערפאנם און עװע:ױ !ואיטינגטאן

װײ.
םעברו־ טען2 דעם אװענד, פאנטאג

 בא־ ארבײטער דער איבער לעקט׳טור אר,
סאויל. דדטארדז׳ט — װעגוננ

פעב־ טען5 דעם אװענד, דאנעדיטטאג
 דר. — געזונד. איבעד ^עקטיטור רואר,

העפובער.
םעברו־ טען0 דעם אװענד, פרײטאג

ליטעדאטור. איבער לעתט״טור — אך
פעב־ טען5 דעם אװעגד, דאנעך׳טטאנ

 אונטערהא?־ און גיפגאסטיתס רואר,
מו;ג.

ם ע ל ר א י ה ט י נ ו ־ י נ ע  ס
, ר ע  סט. טע103 ,171 סקוצ פאביציה ס
עװענױס. טעדיסאז און טע5 צװײטעז

 פעברױ טען3 דעם אװענד, דינסטאנ
 בא־ ארבײטער דעד איבער יצעקטשור אר,

זוי^בערט. ל. א. — יחנגוננ,
 פעב״ טען5 דעם אװענד, דאנעױעטא:

 דר. — געזונד. איבער יצעהטיטור וואד,1|
רעםיע. אײםי

 םעברד טעז6 דעם אבענד, םרײטאג
אי־ (אין ליטעראטור איבעי לעקט^״ור #ו,

גאלדבערג. א. פראפ. ־־־ ך*מ) 4
iM ר ע ל י ו ו ז נ א ר י ב ט י נ ו  י
ft סטאן ,84 םהוצ פאבליס ,ר ע ט נ ע 

 עװענױס. נלענמאר און
אך סוו ■סג  םעברױ טען4 דעם אװענד, ^

ר טו ט׳ ק מ רן  דר. — . געזונד איבער *
w M .גרינבעדג

 םעב־ טען5 דעם אװענד, דאנערשטאנ
 ױניאניזם מדײד איבער ?עקטשוד ^ןץאר,

דעניעצס. םארגארעט סיס —
אנ ^ ר םעב־ טען6 דעם אװעגד, ם

M$,ליטעראטור איבער מקטשור מיר — 
a i n קענאן. א. עלעז

ױת זײערע  דעד איז זין דעם אין ;שכי
 מאי א אויך םאטעריעיער, א חוץ א זיעג,

רא^ישער.
חלאוקםא״ אונזערע זיך פיהילען אױף

 געװינם, דאזיגער דער װאם גליקיייף, נער
 זײ איז איז, ער װי באדײטענד, און גרויס

 <יינט• םארתעיוטניםמעסיג אנגעקומען
 הא- זײ װאס םטא׳פעדזשעס, עטגיכע די

 געװען נור דאך איז דאס געפאכט, בען
 האבען זײ רעםאנסטראציע, סארט א

 די סטרײקען. גע\ואלט ניט באמת אבער
 העכד גוטע געװים זיינען קראוקמאכער

 ניט זײנען זײ אבעד םוז. מען ווען פער,
 זײ און סטריײן. לשם סטרײקער קײן

 זײער װאס גליסיויר, העכסט דף םיהלען
 אויסגע־ זײ האבען געװינם איצטיגען

 אין סטרײק. א אהן גאר און גאנץ פיהרט
 איז זײט זײער אויף װײ< דעדפאך, נור

 ׳די אויד און גערעכטיגקײט די געווען
גע״ נויטיג חלי<ה, װא<ט, זי װען ײאכט,

ג^יה־ אויף זיך םיה<ען ארבײטער דיװעז•
 געהאט האבען זײ װאם דעם, דורף ליך

 האבען װאס טשעמפיאנס, גוטע אזעלנע
 עםעקט אזא מיט און גוט אזוי םארשטאנען

 ארביטרײשאך גאנצע די אויף װירקען צו
 םרײני תױ פײנבערג, זיגניאן, קאמיטע:

 יוײן אויסגעלאזעז ניט געװיס תאבען
 צו געװען נור איז װאם פונהט, אײנציגען

 זײנען דעם צו ארבײטער. די פון גונסטען
 געײא־ א-־גטערשטיצט גלענצענד נאף זײ
<א:דאן. מײער דורך רען

ר,לאור,פא־ טויזענד 50 די װירקליף,
 צו־ זײן צו גריגדע בעםטע די האבען כער

 אויפ־ געז איצט גאנצען דעם פיט פךידען
 פון און ױניאן פעבטיגער זײער םון טהו

פיהרער. טאקטפולע און פעהיגע זײערע
 ארבײטער די אז דך, םאױטטעהט עס
 באזונדערע $ האבעז א'צט דויוא װעצען

 אדויס־ זײער אז באוױיזען, צו אפביציע
 ניט איז זױידזשעס העכערע םאר טריט

 קאפריד זײער םון רעזוצטאט א געװען
 און גויט, װירהיציכער א םון נאר נעקײט,

 אגריסענט דעם אםחיטען זײ װעלען איצט
 א םיט מענשען טאז דארפען דאס וױ

 פאד פאראנטװארטליכקײט םון געפיהל
זיך. אויף נעהםען און טוען זײ װאס אל״ז,

הא־ ענטשײדונג איצטיגער דער אין
 זיך ױניאן דער םון םארשטעהער די בען

 סאנוםעיר די מיט צוזאפען פארפליכטעט
 די פון י^אסט די אז זעהן, צו טשורערס

 פאלען ניט זאיל װײדזשעם ;עהעכערטע
 די קאסטימער. דעם עוילם, דעם אויף

 מאכען צו גוט זעהן דארפען ארבײטער
\ )  עס פאיםיציכטוגנ. זײער זײט זײער \
 אזוי אינטערעסען אײגענע זײערע אין איז
 ערהלעהרט װערט דאס װי האנדצען, צו

 נומעדן דעם אין פצאץ אנדער אן אױן»
״גערעכטיגקײט״.

 בעלי־ די װאס ידאס, אז איצט, און
 זײ האבעז געפאדערט, האבעז מ^אכות

 א אויף האפען מיר םענען אויסגעפיהרט,
 און ארבײט די װעצכען אין סעזאז, גוטען

 ארבײטער די פון םארדיענסטען נוטע די
 אויך און װערען, געשטערט ניט זאאען
אן אויף  פון באפעסטינונג גרעםערער א נ

 אעצטעד דער אין װעמען, ױניאן, אינזער
 פאר־ צו אאעס האבען ארבײםער די שורה,

דאניןען.

יוניאן ומיוקערס מרםענס לײדיעס
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סע:־ ױניטי פאנער װײסט דעם אין
 און קאנצערט א װערען גענעבען װעט טער

 ־14 דעם אבענד, שבת ענטערטיינמענט
 אינ־ פא~ אײנטריט פרײ פעברואד. טען

 זייערע אין טגליעדעריפ סערנעשיאנעל
םאמיליען.

• * *

. אלגעםײן. אין װערטער פאר א
 אונזערע אויפטעקזאם כיאכען כיר

 און לעקטיטורס אלע די דאס פיטגליעדער
 אנאנסירט יעצט ביז זײגען װאס קורסעז,

 גע־ רעגעאמעסיג אזוי װעצען נעװארען,
 גא:״ דורכ׳ז וואך, יעדע װערעז הא^טען

 ביז װי צײט זעלבער דער אין סיזאן. צען
 דאס זאל עולם דער וױלען פיר איצט.
 נעקסטער פון װײצ געדעניזען, און וױסען

 ט י נ ר ה ע מ םיר װעלען אן, װאך
 יןור־ ארן יעחטשורס די ן ע ר י ס נ א נ א

 האבעז מיר װי צײםוננ, דער אין סען
 דעם װעאען פיר איצט. ביז געטאז דאס

ט םארנעהפען פלאץ  וױכטי־ אנאנדער פי
w בעצוג אין סאטעריאא, ;ען i k עדיױ 

טעטיגקײט. יױישאנאא
 פיטגאיעדער אוגזערע אז האפען, טיר

 איז קאאסעז אונזערע ־זיעז ‘*טוין וױיסע
 װע־ זײ און אפגעהאאטען ײערעז הורסעז

אטענדען. יןאאסען די רעגעאמעםיג אען

 נאט־ סעמועא האט אפיעא פאאנענדען
 פע־ אמעריקאן דער םון פרעזידענט פערס,

 צו ארויסגעאאזען אײבאר אװ תרײשאן
:ארבײטער ארגאניזידמע רי

 פרײ־ אאע גאר איבײטער, די גאר גיט
 ױנײ־ גאנץ פון מענשען הײטס־איבענדע

 גע־ פנים אא ®גים שטעהען סםײטס מעד
 איז וואם האנספיראציע, גרעסטע רי נען

 פאר־ צו אום נעװארען, פארטראכט אםאא
 אןן רעגירזע רעטאקראטישע א ניכטען

 דעד אויטא^ראטיע. א עטאבליחןן
 די איז סעדישאן־ביא סםעדאיגגעדעחעם

 יעדען *ויפוועסען דארח וואם נעפאר%,
 יעדען הארץ, שטאמןע א םיט מענש

 כידגער געטרײער א איז װאם מענשעז,
 פאר־ איז פאאן רער כאטש אאנד. םון

 ארן פינסטער, דער איז געװאחען טראכט
 סימ ציכטיגקײט צו פאוצאוע געבראכט

 געזעץ, צום עס מאכעז צו אבזיכט דעם
 זײן באגרײפען זאא פאאח דאס אײדער
 אגםי־ דאזיגער דער איז נעפאהר, נאנצע

 צורייןגעהאצסען דעחווײא כיא סעדישאן
 ®ראטעסטען. שטארהע דורך־ געװארען

אבע די איצט איז עס און פג  די םיז ^י
 רעפובאיה באאיעבמעד אונזעד פון בירנער

 דאזינען דעם אימאנצען דער׳הרג׳עגען צז
 שײזען דורך געזעץ העכסכרנעםעהראיכעז

 זײערע צז פראמעםטען נ^יד פראטעסםען
 תאנגרעס םון םיטנאירער רעספעתםױוע

סעגאט. אין און
 אגטײםע־ דאזיגען דעם פון ציאען די
:םאאגענדע זײנען ביא דישאן

פון םרײהײטען די אוועקצוגעםען

 אראם־ םאדשװעדונג א בונט, (א די׳טאז
רעגידוע). די צואװארפען

 טאםע די פאיעסטעט־באאײדיגוע,
 װערען זועט אויטאהראטיע, םיז פעסטונג

 אין זײנעז װאס די, בײ פאפואער זעהר
מאכט.

 טיט אנגעםיקעװעט אזוי איז ביל דער
 ריכטער א דאס מײכונגען, באהאלטענע

 םײנט דאס אז ענםשײדען, געקענט װאאט
 געתאצטען זואאט ער זואס װאס, אירגענד

 א פאראודםײאען צו אום נויטיג פאר
 װע־ אויסגעטצט נעקענט װאצט ער קרבן.

 שיקעץ צו פרײנד פערזענאיכען א פון רען
 געםענג־ אין אורזאכע אן אהן צװײטען א

ניס.
 דא־ דער איז איז, ריכטיגקײט די װי

)2 זײט אויױ (שאוס

 פאאיס, דער םון אויפפאסונג געהײמע
 כיא־ א אירגענד אין װי שרעקאיכער פיעא

גארכיע.
 קארעספאנדענצען אאע אז סאבען צו
 און צענזורירט געעפענט, קענען זאאען

 פאסט־אפיס דעם פון װערען פאךגיכטעט
דעפארטמענט.

 א אירגענד נעפעגגניס אין שיקען צו
 .וועאכע פערזאנען, נרופע ^ אדער פערזאן

 תאנסטיטוציע די ענדערען צו שטדעבען
 איר־ אדער שטאאטען פאראײניגטע די פון

געזעץ. פעדעראא זועאכען גענד
 און פארזאטאונג פרייע רעדע, פרײע

װערען. אפגעשאפט װעאען פיעםע פרײע
אונ־ קענען װעט אומצופרידענהײט

סע־ אאס װערען ערקאערט געזעץ דעם טעד

j די האט ענדאיר r u w געשצאג* 
 ו ארבײםער •עםײקאום די םאר אייד

 דאזי איז טרײד דיעזער יארק. נױ
 גאר• אײדיעס דער אין אײנציגער,

 וואפ יארק, גװ םון אינדוסטריע מענט
 im וראם םאחםהעבט, םארבאיבען איז

 1« נינדארנאניזירםעז א אין געבאיבען
 שרואחמ^ א געװען איז דאס שטאנר,

 אמױ אונזער םון קערסער דעם אויױ םיעס
i !ױגיאן טערנעשאנעא

וי^ געפינען שעיער פעטיקאוט די
 םי© בילדינגס ?עלביגע די אין רוב דאם

 זײממ װאס סרײדס אנדערע םון שעפער
 אױנד איז עס און ױניאניזירט, לאנג שוין

א איין םון װעהרענד דאס געהומען, ויי

אוניװערזי־ ארבײטער פונ׳ם כולעבױן
טעט׳

 אויר־ סקול, הײ אוירוױגנ װאשינגטאן
סטריט. טע16 און פלײס וױנג
 אוהר 2 אום יאנואר, טען31 דעם שבת,

 טע:־ די װעגען יןורס א — מיטאגצײט,
 איטעראטוד. מאדערנער דער אין דעגצען

 נאך אותר 3 אום סטאלסער. ר. ב. —
 פרא־ — אין־עכאגאטיקם. ^רס א םיטאג,
ארדזרוני. לעאן םעסאר

 דער אין םעברואר, טען1 דעם זוגטאנ,
 פארקוטען װעלען נאכםיטאג, און פריה

:<ןלאסעז פאלגענדע די
פסינאלאדע. פראקטישע אין קלאס

טאנענבױם. א. סעסועל דד.
 אויס־ שפדאך און ענגליש אין תלאם א

גויײ• הערמאן — בעסערוגג
 ם. גוסטאװ —־ שוהלע רעדנער א

שולטץ.
 פעב־ טען5 דעם אװענד, דאנערשטאג

 מענעדזש־ און ״א־בײט אין ?לאס א רואר,
װאלמאן, לעא פראפ. — מענס״

בי גזמעפע זייגען װאטד
 ארבײם»• ױניאן אונטער לײט, ױניאן

 צוײיםאד דער םון זײנען באדינגונגעז,
 םא־י •עםיקאוט די געזעסען װאגד זײט
 טאר• ארגאגיזירטזנ, נים אלס כער,

 אונטערגעװאראןן שסלאפען, חמך׳םע
באסעס. זײערע םון קאפריז יעדעז צו

מ•* סעהר שױן וועם דאס אבער
או• ענד^יד האבען ארבײםער די !זײן  I ד

 אינםארגײ• אונזעד םון רוף דעם הערט
ײ| t« באשלאםעז האבעז און שאנאל  ו

 את״ײ םח טײל א ווערען צו ארגאניזירט,
 $ יארםײ אינטערנײשאנאל גרויסער זער

מ די םון ארבײטער די סיט נלײך ח ג  m א
 אײ• גארמענם לײדים דער םון צוױיגען

דוסטרי;ג
»י װען םריה, דער אין דינסטאג ח ̂  ד

 ■־- אדיי דער צו נעגאנגען זײגען ארבײטער
 i,םםרײטידווי א באיןוםען זײ זזאבעז בײט

 םאכאר פעטיהאום דער פון ױניאן, דער םון
 «ר~ד~ ר*ר סיט צוזאמען ,46 לאק. ױניאן,
 װעחןן זײ אז ,10 לאקאל ױניאן, טערם

 mrwrr די םארלאזען צו אויפעגפאדערט
 £ םולימ דקר אין זײגעך א 10
 די האבען צײט באשטימטער דער צו און

 חאל, אין מארשירען גענומען ארבײטער
 אנגענוײיכג זײ פאר האט ױניאז די װאס
 % באהו• האבען מיר װאס ידיעות די לויט
 ארב״סאר די פון פראצ. 60 ארום איז מען,
 12 בעםאד האלם n אין געװען שוין

 | אלז© םעג םען צײט. םיטאג אזײנער
* םאכאד!• ®עטיתאום בדאװא, אויסרוםען:

 אין זיד םארזאמלען םטרײקער די
םם״ ©ע14 איז עװ. טע2 טעםפעל, לײבאר

 פרא־ די םון טשערלײט די צו
!שעפער קלאוק טעקטיװ

 פראטעקטיװ די םון טשערלייט די
 אויפגעםאדערט װערען שעפער קלאוין

 ױניאן דער םון אפ־ס אין ברענגען צו
 רעי; דעם מיט פרײז־ליסטען, גײע די

 בא־ איצט האבען ארבײטער די װאס
קומען.

באארד, דזשאינט םון נאמעז אין
רובין, דזש,
 פראטעקטױו מענעדזשער
דױױזשאן.

 זײערע געקראגען ניט גאך האבען װעלכע
געהעכערט. שכירות

 ״נערעכטעטײט״ דער פון לעזער די
 די האבען איצט ביז אורזאכע. די װײסען

 צו גאר ענטזאנט זיך מאנוםעקטשורעד
 זיף האבעז זײ פדאגע. די פארהאנדלען

 דער אין אגריסענט. זייער אויף געשטיצט
 אײנ־ שוין אבער זײ האבען װאף לעצטער

 די מיט רןאנפערענצען האבען צו געװיליגט
 יױעה־ ארן ױניאן׳ דער םון םארשטעהער

 געהען צײלען, דיזע שרײבען מיר רענד
 םעגליד, זעהר איז עס פארהאנדלונגען. אן
זאלען טעג פאר נעי«סטע די אין שוין אז

סענטערס. ױניטי די פון נײעס
 יא־ טען31 דעם אװענד, שבת דעם

 עפענונל די װערעץ געפײערס װעט נואר,
 אי־ סענטער, ױניטי זזארלעם דעם פון

 צװי־ סט., טע103 ,171 סקוהל פאבליק
־עװענױס. מעדיסאן און טע5 שען

אינחאלט״גואחױיכױס
 בײ סײסטענם ארבײםען װעלכע די אויך

 םארלאנגטע די קריגען װײסטס לײדים
 איצט, װײדזשעס. זײערע אין העכערומ

 אײן פון כיאנופעקםשורערס קלאוק די װען
 םון מאנופעקטשורערס דרעס די און זײט
 אײנגעזעהען האבען זײט צװײטער דער

 אדבײםער־פא־ דער םון גערעכטיגקײט די
 װײל װײדזש, העכערע א קריגען צו דערונג

 איצט׳ אונמעגליך פשוט איז װעג«<ער םאר
 לעבען צו יקרות׳ שרעהליכען דעם אין

 די װעלען מענשליןי, זועניגער אדער מעהד
 אײנזעזזץ באסעס אסס׳ז װײסט לײדיעס

 םאל־ צו נויטװענדיגיזײט אזגבאדיננםע רי
בײשפיעל. גוטעז דעם נען

6 טמער גערעכפױגקײמ*

 נע״ קיוסף צום ב. נ. — וואך די .2 זײט
 עון «לוס — קאנסייראםאדס די נען
̂»טער דער זײם. ע\

 פע־ מ• — ביפלאך צו «לעפ «ון .3 זײט
חגלשטײן.

 מימינגען באאדד עקזעקופמו זװײ .4 זײט
— שעהנהאלץ י. — .26 ל*קאל פין
 אין •רײהײטס^אנעערענץ גרויםער דזןר

̂ אלבאגי.
 קראנקעךסאנד ךער אר׳בײס עפ ווי .6 זייט

 ל^קאל יתיאן ידפד«»כער דןר יין
 רע־ *ום בדי^ » וואנדער. ה• — •23

םילװער• ם. — דאקםאי
 בעד־ ראזא — װעלם מרויען רי .6 זייט

 (עדצעדי־ געיײגיגמע די ריק־בלינדזןר.
מעכיג. העלל — לונג)

 באארד דזשןויגט «ון מיטינג דער .7 זיים
 — ליאגע נפד געיעג י לאנגער. ל• —

װאלמי. פאלינא
נא&ניץ־ביכעל. רעדא?פזארם פון .8 זייט
 רער פון וווי#פו םאנאםען דרײ •9 !'יט

באראוי• אב. — י. ײ. ג ל• ײ
 גצ־ ®pimwyp גע«ריבעגער ד*ר .10 זײט

 אין געזעץ געאריבעגעם ני« דעם גען
ליבער־ עליאם — ארבײטער־םכסוכים

— (•צליפאז) םאגעילען אלע צו מאז.
לעבעדינער. דער

 ױ־ *ענםראלע אײן פון «לאן דער .11 זײט
 ה. *— יארק <ױ אין קערפערפזאפם ניאן

 רע־ ןנװי׳פעז פזםועסען קורצע לאנג.
לעזער. און דאקטאר

 אפי־ די פמגםיגקזימאין און לעבעז .12 זײט
 סטעױ־ א — בא»רד דזשאינש פון סעס

רעפארטער.
אדװערטײזמענטס. — 15 ,14 ,13 ז״טעו

 עדױקי״פאנאל איגפערגזרטאגאל .16 ײטז
 לא^אל פון מימינג דער דעפארטםןנש.

 דזעןעעראל א ױניאן. קופער איז 9
 פון סמרײן א .4^למקאל פוז סשידזיק
 •זווײ גײ 80 לןנןאל טײלארס,. דײדיס
i.£., ~ן.£ידמ גילישת

 באלטיטאר פון ױניאן כיאנער לוילאולן די
 פארלאנגט צוריק װאכען פאר א נײט האט

 די אי• העכערוננ א בתים בעלי די םרן
 שטיי״ דער ׳ווי ארבײטער. די םון שכירות

 גע־ ניט בתים בעלי די האבען איז׳ גער
 אנגע־ זיף האט עס און גאכגעבעז װאלט

 גע־ שױן האם עס און טראבעל פאגגעז
 ױניאז די אז דערםון װײט ניט האלטען

 דער אין סטרײק * רופען כיוזען זאל
א'נדוסטייע.

 ברױ געלונגעען אבער איז װאןי לעצטע
 אר־ דזשענעראל אונזער סנײדער, א. דער

 דער צוזאטענצוברענגעז װידער גאנײזער,
 א צו דאנוםעקטשורערס די מיט ייניאז

 ענדליף איז סכסוןי דער װאו קאנפערענץ,
 הא־ בתים בעלי די געװארען. נעסעטעלט

 ארביי־ די געבען צו אײנגעװיליגט בעעז
 א דאלאר 5 םיז רייז״ ״םלעט <א טער
 דאל. 2.50 און ארבײטער מענער די װאך

ארבײטער. פרויען די
 ױגיאן די ר.אט דאנערשטאג לעצטען

 פון מיטיגג כיעמבער מאם א אײנגערוםען
 איז סעטלעסענט דער װאו ארבײטער, די

 שטי״ צום געװארען םארנעלענט זיי םאר
 אײנשטי־ איז סעטלעמענט דער און מען
 מיטינג דער געװארען. אנגענומעז םינ
 סנײ־ ברודער םון נעװארען אדרעסירט איז

 אװא־ גרויסע א באקוכיען האט ער און רער
ציע.

 ברו־ האט רעדע דער סון פארלויף אין
 דעם דאס םאי־געשלאגעז, סנײדער דער
 די זאלען װאןי ערשטער דער םון רײז

 דאס און ױניאן, דער אפגעבען ארבײטערע
 צו פאנד ספעציעלעז א פאר געהז זאל

 די הײם. אײגענע אז ױניאז דער שאפען
 אנגענױ פאריטלאנ דעם האבען ארבײטער

ױניאן די אין באגײסטערונג טיט טען

 אנצופאנ־ א"ף א האנען איצט װעט
הײם. אײנענע אן בויעז געז

 אויסגעדרײןט אויד האם מיטינג דער
 בדודער צו אנערחעגונג און דאנקבארתײט

 דעם ברענגען העלפען זײן םאר סנײדער,
 בא־ אזא מיט סעטערטענט, פריעדליכען

 מיטגליעדער די פאר געװינס דײטגדען
ױניאן. דער און

 די פ«ר רעיז באדײםענדעז « באקוםט 49 לאק. ױניאן מאבער װײםט די
לאה• װניאז ם»בער רײנהאום די — קאנםערענצען״ דורך םיםגלידער

םםרייק גענעראל א ערםאלגרײר דורך פיהרט 7  באךא^ םעקרעםער — םטרײס. גענעראל א ערפאלגרײר דורך פיהרט 7
 אדרעםירם און ױניאנם בײדע פון האנפערענצען די אין אנטײל נעםט
 UTir די צוױשעז ענםוזיאזם גרױם — ױניאן־פארזאםלונגען. די אויך

אויפמו. דעם םיט מיטגלידער  ריינקאיכד דער טיט אגי-טענט דער
 עג־ טאנטרעאל פון טאנופעקטשורערס

 און ,1920 יאנואר ־טעז31 דעם זיף דיגט
 נעווארען אויסנעארבייט איז פאלגליף

 װײד־ אף סקײל נײע א םאדערונגעז, נײע
 באדינגונגעז, ארבײטס זײ םון און זשעס,

 םון געװארען געהייסען גרט זײנעז װעלכע
 באזוכטען גוט זעהר א בײ מעמבערס די

מיטינג•
פאדערונ־ נײע אונזערע זיינעז אויד

 דעם פזן געװארעז געחײסען גוט גען
 דער פון באארד עקזעתוםיװ דזשענעראל

 פערטעל לעצטען בײפ אינטערנעשאנאל
באסטאן. איז מיטינג יעהרליכער

 מאכערס רײנקאוט די האט יעצט ביז
 אײגצעל־ םיט אגרימענטם געהאט ױניאן

 די האבען יעצט וױ אזוי נאר פירמען, נע
 םארמירם מאטפעחטשורערם רײנקאוט

tv נאטירליף, םיר װעלען אססאסיאײשאן 
 פארשטענתיס א צו קוטען צו סריבירעז

קאלעקטיװ. אסאסיא״שאז דער מיט
פארבעריײ ױניאז די א'ז יעדענפאלס

אב ערגסטע,
 א צו קומען צו ערווארטען מיר װאהל

 םאנו־ די מיט פארשטענדניס םרײנדליכע
אססאסיאײשאן. םעסטשורערס

 דעם אין פונקטען װיבטיגסטע די
 : םאלגענחנ די זײנען אגרימענט נײעם
 םאר פראצעגט 20 פון העכערוננ א

 םאלגצנדע די אויף װי סימענטערס׳ אלע
ן װײדזשעס טינימים םון סקײל

 ; װאןי א דאלער 44 לןאטערס פאר
 ; וואף א דאלער 35 קאטערס אסיםטענט

 א דאל. 44 אפעיײטאר הלאסע ער״פטע
 ד. 85 אפרײםאר הלאסע צװײטע ײאף;

 נעהערם באטען און פינישערס וואך; א
וואך. א דאלער 22

 לעעל 8 פאר באצאהלט קרינעז צו
 ערשטעז חגם ארײננעחןכענס האלידעיס״

 אװערמײם. פאר העלף א און סייס טאי.
 א אווערמײם שםונדען 6 װי טעהר ניט

 ױניאן סטריט א אלעס וױ מעתר און ויאןי׳
חאנםראקטיננ. קימע און שאפ

ש, דזש. טענעדזשער. לענט

ן \ואד־ארבײםער אנדערע אלע י  י
 העמנחמ א באקוםען אינדוסםריע דער
זיאד• א דאלש־ 3 םרן

ץ ארבײמער שטיק די םאד  ד©ו א
 דפו גמווארן נעהעכערם איז אינתסטריע

 שםתדן א םענם 40 םון דײם״ ״בײסילן
ד און קאטערם די סענב^ 90 אױו* ח  פ

 תאליחױס ליגעל 6 אויך באקוטען סערס
פעי. םים

מנן האט ױניאן די « מײאו
 האנםראקםיע די באצוג אין ,זיענ

 ןין, חאמנן םאנוםעהטשורער די בײם.
 אחכ^© ארויטצושיקען םארםליכטעם

I און מניאך?אנמראקםארס, צו בלױז f i 
 *ריים iruni ארויםגעשיהט זאל ארבײם

 ריאמנן ארבײםער אינםײד די ייעז דאז
 מאנוםעקטשורזנויי־וופל•; די טאן. צו גענוג
I אין יםאראנמװארםליך זײן אײך n ן 

פ נים באצאהלס קאנטראהטאר ע ײי זי אחג

אונ־ האט צוריס װאכען אײניגע מיט
 באסםאן פון ױניאן װײםטםאכער זער

 בעלי־ די צו םאדעררנכען ^רויםגעשטעלט
 םדײד. אין םארבעסערונגען םאר בתים

 ?אנםערענ־ אײניגע םארגעסוטען איז עס
 מאגו־ די און ױניאן דער צװישען צען

 גע־ אנפאננ םון האט עם און םעקטשורער
 העםמיגעז א צו ?ומען װעט עס אז שײנטי

 איז באראף םעקרעטער צוזאםענשטוים.
 איז מאל אייגיגע געווען צײט רער דודך

 לעזױ געלונגעז איהם איז עס און באסטאן
 סעםעלמענט, א צו ברענגען צו װאך טע

 גע־ האכען ארבײטער די װעלכען דורןי
זיענ. באדײםענדען א וואונען
 ארנטעײפרעסער די און פרעסער די

 העכע־ א באקוםען האבען מרייר דעם אין
װאך. א דארער 5 פרן שבירות אין רונג

 א ^אגןומעז ,אבען,1 האטערם די אויך
וו^י., א דאלער 5 פון העבערונג



I

ר שצירות. די ןד » ג אוםשמעג־ n *ו
 סעטעלמענם גוםער ג*נץ א עס איז ון
p זיעען באםםןון אין םאכער וױיםמ די 

ט׳ן ידאן ~  ארביײ רי רעזולםאט. סי
 אנערקענונג גרויס א אויס דדימען

םער  טיכטיגען זײן םאר באראף ממחג
 דער צוױשען םכסוף אין נעכיען ןײל
םאנוםעקט^ורער. די און יוגי#ן

 רײנקאוט־ די פון סמרײק חןר
7 לאקאל •מאכער $
 צײט זעיבער דער אין אוםגעשעהר * 1יי

o$n ארויםגע־ ה$בען מאבער װייסט די 
 רי אויף ה$ט פ^דערוננען די לט1־שםז

 ב#סט$ן, םון ױגי$ן מאכער *דיעקאוט
 צו פ^דערוגגען ^ױסגעיציהט ,7 ל$קאל
 טרייד דעם אין מאנוםעהט׳טורער. ?ײעחג

 סעםערםענם פו־ידריכען קײן צו םען ח$ם
 די און קוטען געק$נט ניט אופן בשום

 דזשענעראל א גערופען ה$ט מניאן
םםרײק.
 ארויםגעדוםען איז סטרײק דער ווען

 געװ$רען זיינען שעפער די און געוואר־ען
סט  מא רײנקאוט די זײנען יעער, און •ו

 עס און געװאדען װײכער נזםעהטיטורער
 אנגעהויבען זײ צזוישען גרייןי זיןי האט

 סעק־ סעטעלמענם. א פאר באװעגונג א
 אויסגע־ ד$ אויף האס באראף רעטער
ם ב  צוזאםעגברענגען אין אײנפלום זײן •י
 דער געװען איז און צדדים בײדע

 די ביי ױניאן דער פאר ״סאאוקסטען״
 טאנוםעקכךשו־ די מיט &ארוזאנדיוגגעז >

n n. ארום געדויערם ה$ט סםרײק דער 
 םרײםאג יעצטען איז און װאכען *וױי

 אר־ די גונסטען צו געװארען מסזןטצלט
מר. מ  העמד א באקוםען האבען זײ גי

ג  זײערע אויף פראצענט 15 פון תנ
 םון פונהםען אנדערע ג$ןי און שכירות
םאתןרונגעז. נייע וייערע
 איז דאם זאגען, צו איברע איז עס
דע  סעסרע־ איז באסט#ז, אין םעיע גיי

•  האנט אין האנם געגאנגען באר$ף «־
 ל*־ די פון ס^םיטעס סמםעלםענס די ״ _

 אנםער־ ה*ס ױני$ן די װעלכע ?אלס,
 םאראנםװ$רםלי- זעהר דער םיט טרויט

ד  א הומם קןומיטעס די און ארבייט מ
 םאר ארבייט, טיכטיגער זײער םאי דאנק
 זארגםעל־ אזוי איבערגעבעטזײט, ןיחנר

 אינטעחגסען די אויח אויםצופאסעז מיג
Dip o$n םעםבערשיפ גרויסעד זתר סוז

ארבײם. דער םיט אנפארםרױם

 סאנ־ די נענען סאםף צום
̂םארם י ספיר

)1 זײם םון (מאוס
 געט־ רעפ פון אינסטרומענט א בי< ומאד
^ און קעניגע. םון רעכט ליםק א  דער כ

 דזעס־ דיזען םון אוגטערשטיצער נדעםממר
מן5  נע־ ארונםערגע^עפט איז נעצמו י

 אז איצט איז און טהראן, ?ײן סון ותאיעז
 א האט גערעכמיגקײט, פון ®נםצאםענער

 םאתע־ זיך ה*נגרעס אין מענשען קאי׳קע
מתז  יצאנד אונזער אין עםאבלירען צו נ
ם םון רזןכם געטיציכע ד*ס  לועניג׳ס ח

סעדישאן. — עסיםהינד
 האנד־ און ערװאכעז מוזען ארבײםער

xth, גע־ גרויסע די אײנזעהען םוזען זײ 
 “#דגא יעדע פאאק. אונזער םאר אאחר

 שטאדם, עט^אטס, נאציאגאלע, ניזאציע,
 אײכ־ יעדער לאתאיע׳ אדער מגםראלע

 װאס סיספאטײזער, און טיסגליזגד מ*נער
 אזוי און גאײך, זא^ען פריידױיט, <יבט
 פראטעס־ זײערע ׳מיקמן םעגאיך, \ךי אפט
 םע־ און רעפרעזענטאנםען זײערע צז טאז

 רעפדע־ *י װאשיננטאן. איז גאםאחח
זאגמן, מעז דארף ס1קאנגרז אין ואגסאגםעז

 די געדואונעז האט װאס סאיצק, דאס אז
 ביצײ־ קענען זאא אאנד זײן כדי םאחםה,

 פא־ זיינע עראויבען גיט סען םרײ, נען
*jr r 'tr איהם פארמסלאפזןן צו דיגער 

p n• געזעץ. אזא
 דער נים איז ס^דיעאךביל *wn אנער

 דאס םארראטעז צו זוכט וואס אייגצמער,
 אםא- װאס אנדעיע, דא זיינעז עס אאלק.
חנן  רעד םון םונדאםעסט םאםע דעם יי

 מטע־ צו זוכען איז כאוועגונג «ריח-יוניאן
pn אר־ די פון טעמיגקײםען גארםאלע די 

און קאסיםעס אדנאניזירם גײטאד.

טינגען פראטעסט  צאגד דאם זאל !טי
מ מ הוי ם ײן אוי םע ן טי  אז יחויך ^ןוי מ

 פון טיטגלידער אײנזמנצנער ,אן אםיצ\
הערעז• צו פארפעלען נים עס זאל קאנגרעם
צײטען, ^ןווערע װירקגיך זייגען דאם

 אויםנאפען גיט װעט פאלה דאס אז און
 דעמאהראםיע באליעבטע אונזער װעט זיך,
אונז. םאר פארלארען זײן

אועע־ פראטעםט אײעד ארײן ישיקט
זאםם.

ך צי ר ^ רי  אײערער, ב
ל ע ו ם ע , ס ם ר ע פ ם א ג

פעדערײשאן אםעריתאן פרעזידענט
יצײבאר. אװ

 איבער אפיעיל צװײטזןך א איז אט און
 דזיעענעראל אונזער פון ענין דעםזעצבען

באדאף. אב. סעקרעטער־טרעדשורער,
:פאלגם זוי איז אםיעל זײן
 דער םים אפילירט צאקאלם, אצע צו

 װאר־ גארמענט לײדיס אינטערנײשאנאל
— :ױניאן קערס

יטםוג־ דיזעד אין אײך, צו רופעז טיר
 אינטעדי אוגזער םון לאגןאל א אלם דע׳
ס א'ן *אנאר, נײ  טייי םארבונדענער א אי
 םון באװעגוגג ארבײטער גאנצעד דעד פון

 גרויםער דער צו ערװאכען צו אטעריהא,
 אונזע־ פאר םאילק, אונזער פאר געפאהר

 אונשעצבארע די פאר און םרײהײםען רע
 זײנען װעלכע מעני^עז, פרײע םח רעכםע

 דעם דודך נעװארען גאראנטירט אונז
 םוגדאטענ- די דורך און רײטס״ א<ו ״ביל

רעפובליק. אונזער םון געזעצזן טאלע
םארגעשלא־ קאערעם איז זײגען עס

 םעדישאךבילס פארשײדענע געװארען עןג
 דער באזוגדעדס פרידעז, םון צײט די םאר

 םאר־ איו וואס ״ביל סםערלינגערעהז^ם
 און םינםטער דפר אין נעװארען טראכט

 אר־ די רויבען צו םײן בייזוױלמער א איז
 ^פצוי באװעגוג^ ארבייטער גאניזירמע

 איז שםירעז צו און רעדע פרײע *שאםען
געדאנק םון אױםדדוק םרייען דעם קײםעץ

םײגונג. און
 בילם״ אלע די אט זײגען צײט א פאר

 צוריקגע־ םראטעססען, שטארהע די דורך
 סאבם אײעד אין איצם איז עם האאטען.

 הזןכםט־שעדליכע דאזעע די םויטען צו
 פרײ״ אונןעדע פארניכםען צו באװעגוע

גאך פראמןסםען דורך הײטען,
 און קאנגרעסאײט אײערע צו פראטעסטען
 א אוי^ עס אבאײגעגדיג ניט סענאטארס,

 םאר קילאר עם םאכט ^פעטער. מינוט
 אלס דאם טעאעגראשען, אײערע אין זײ

 םע־ פרײע אלם ארבײםער, אםעריקאנער
 ענםשלאסען איהר זמנם םרויען, און נער

 גע־ רעכםע אײערע אויםרזנכטצוהאאטען
 אםביציעזע פון אנפאל אן אירנענד גען

 פראיך נאר איז oy *ואו פאאיטײטענם.
 פרא־ װערען אײנבערוםען זאאען םיש,

ט ס  אנדערע סיט צוזאםען םיטיננען ^
 אײער פון קעדפעחןואפםמן ארבײטער

 זוערען אעעגוםען זאאען עם איז שטאדט
 וחד ארחוקגעשירוט זאלען *יה חנזאלוציעס

תר .וואו װאשינגםאז, גאך רען  שםימק אי
װעם םען וואו און וויערען געהערט וועם

ה צי צוהערעז זיר *יי
 טים באװעגונג, ארבײםער גאנצע די

 אמעריקאן תןר םין גאםפערס םרעזיךענט
 שפיצע, דער אז לײבאר אװ פעדערײשאן

 אױפצואוועקען זיך אונםערנוםעז האט
 גרזיסער דער צו אאנד פון געװיסען דעם

 אצע לאםיר פאר. שמעהם זואס געםאהר,
 םיג־ די םארניכטעז איז ,rtn אונזער טאז

 םח שונאים די פון פארשװערונג סםערע
פאאק.

ם ה ר ב ^ א א ר א ב
םעק.־םרעזשודער. דזש.

 שאם־ דעם פרעזענטירען
משערטאן.

ארבײ• די םון טיםינג ספעשיל א בײ
 װ. 141 ״ם¥| און םינגער דזש״ םון טמר

 אוים־ געװארמן באשי^וסעז איז סם. טע28
 םשערםאן, שאפ צום דאנס א צרדריהעז

 ט־ וײן םאר יםיל<חנרםאן םאהס בתדער
ס ארבײפג טע  זײן םאר אנמרקענתנ אי

 איהם םיר ארעזענסירען איבערגעבענהײס
 סיר טמײן. און װאטש גאלדענע א םים

 אמעהן וױיטער אוין וחןם ער אז האםען
ארבײם. זײן סים
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טי ך רועם םכםוך טרי  געסע־ םעגלי
װערען םעלט

 אז אויםזיכם*!, גוםע דא זײנען עס
 שלום־אפםאך דעם איבעי םכםוך דער
 נײ־ ^וו ליעג דער און דײטשלאנד םיט

 די אין .װעדען געסעטעלט װעט שאנס
 jjro ניט אױב װאכען, עטליכע נעקםטע

 האמף דעם אין לןריזים ענטשײרונגס אן
 גע־ םאראורזאכט איז אפמאןי דעם איבער
 עננלישען דעם גרעי, װיסקאויט םון װארען

 איז -וועלכער אםעריהא, אין געזאנדטען
 און ענגלאנד, אין באזוך א אויױ איצם

 וױכםיגען א ארײנגעשיגןט האם װעלכער
 לאנרא־ דער צו עניז דעם איבער בריעף

,“״טײםס נער
 דעם לויט איז׳ װאס בריעף, זײן אין

 םײן ״בלויז װערטער, אײגענע שרײבער׳ס
 גארנישט״״ מעהר און םײנונג פערזענליכע

 אין ארן דא באטראכם װערט װאם אבער
 מיײ די פון אפשפיגלונג אן פאר עגגלאנד

 ם^סםארען־ ענגלישען דעם פון נונגען
 *1אוי אן גרעי װיםקאונט וױיזט קאבינעמ,

 שטאאםען םאראיעיגטע די אזוי װי װעג א
 נאציאנען דער אין ארײנסרעטען קען
 אי־הר נעפאהר אין שלעפען ניט און ליעג

 בריעןמ דער אונאאפהעגגיגהײט. םאאיטישע
 די פון אויגען די אין חן געפונעז האט

 דעם םון םרײנד די פון װי גוט אזוי געגנער
 איז װעלכער גרעי, וױיל אפמאד, שלום
 אויף האט דיפלאמאט/ נעשי^מער א זעהר

 תאםפאי־ םך א געםאכט אופ; התציגען א
 פערןאנען, און פראקצימם אלע םענכמז

 קאמי. דעם םיט םארבונדען זײנען װאם
 אלנעמײן־ די ענטשידען אפ שטרײם ער

 אי־ האמוי דער אז םײנונג, פארשסרײםע
 םאדאײ־ די אין <יעג נאציאנען דאר נער

 רעזולטאט א בלויז איז שטאאטעץ גיגטע
 פעדזענאיכע םון פארטיײפאליטיק׳ פון

^ און צאגהערײען צי אמבי
אנדערעס: צווישמן שרײבם גרעי םער
 עת־ שםאאםען םאראײגיגטע רי ״אין
 קאגסערװאםױחנ ויױרקליכע א זיסטירם
 סאלײ טראדיציאנעלער דער םאר אכמדגנ

 ראטה, דעם טון געהײליגט איז וו$» טיק
 געגע־ האס װאשינגטאז חשארדזש װאם
 פאר־ אויםסײדעז זאל לאנד דאם אז בען,

 אויסל^נ־ מים פלאנטערס און ביגרונגען
 אייראפעאישע באזונדעדע און דישע

 זײנען וואס נאציאנעז, די אםילו מדינורג
 בא־ בונדען אײראפעאישע צו געװאוגם
 כײעם א פאר נאציאנעךליענ די טראכםזמ

 אליאנ־ ®אליםישע אין ורוגדונגס-פעקס
צען.

 םאס גרעםעחגד א אין נ$ד איז .דאם
 שםאאםעזי םאראץניגםע די םיט םאל דער

 זתר םון געשטאנעז אר״ער ביז איז װאס
 פאליטי־ אויסגעטידעז האם און װײםענס

 לצנרער. אנדערע מים בונדען שע
u א גאר נים איז נאציאנען־ליעג די n a r 

 ׳ירים, א אויד נ^ר ריכםונג, גײער א אין
 די איז ראםה היסםארישער דער וואס

 אויסדדיק־ האבעז םראדיציעס ביז-העריגע
םארהאסם. ליך

 וועם אטעריקא אז נימ, טײנם *דאס
 נייער דער אין שרים דעם םאכען גיט

 דזנם אנבאםדאכט אין נעהסט זי ריכםוננ.
 <חןלם דער אין אוםשםענדען די אז םאהט,
־ אבער געענדערם, זיך האבעז מ ג י ו ז י  ז

 אויםצופאר־ זיןי, איבערלעגען צו ציים נוג
 פארזיכםיע האנדלען און ווצג דעם שען
 םא־ צו וואונש דעם ערהלערט דאס און
 אױס־ און קװאליפיקאציעם גזוזויסע כען

טײםשונגעך.
אויך״ דצגהט דיפלאםאט ענגלישער דער

 <ןוואליםמאר אוז אויםטײטשועען די אז
 פאר פארגעשלאגצן װעחנן וואם ציעס,

 1» םיז זיימנן זײ כאטש ־— אפםאך דעם
 אעעט״ ד*ד קענען כאראקטער, ערנסמען

מ םארקלעגעו־ען און ווערעז מעז  די 2נ
 םיםגלידזנרשאפט דער פון װיכםיגתײם

 דעי אין שטאאםעז פאראײגיגטע די םון
 שװאריגמײםצן, םיעלע לחמ. נאציאנעז

 אג־ זאל םען אויב פאדפימעז, <ןענען װאס
 V* לאדזש וגאס ענדערונגעז, די געהסען
 גרזיפ אויס <ןױאס פאר, שלאגצז אנדצרע

 אמגר פאפיר, אויפ׳ן אוטבאזיגבאר און
ײ זײנצז רױחןליכקײם דער אין  קנא־ פון ז

 םינ־ גאנץ איז עס װײ׳ל זױכטיגקײם, פעד
 נים קיינטאל גאר ייע<עז זײ אז ליך,

 כא־ דאר אויב אםילו און ארויםקושען.
i פון ראקשער n תג  פאר־ עםװאס זאל ל
י מת רעזולםאט א אלפ ווערען ענדערם  י
 אויסמיי- און קוואליפיקאציעס דאזיגע

אםארדעז, גימ וו*לם די w םשונגעו״
חןר אויסערהאלב בלײבען זאל אםעריקא «

t:... י i־k v * * . ; wf .%

 ״ שםאאםאן פאראײניגםע n ״אהז
 כים ליעג ךי ̂וועם גרעי, סער שרייבט

מו־ און ןויזישע מגהעריג* די
 וי אויב $דער זיך, היגטער םאכם 9ר*ל
מן אםילו װעם א  tarn םאכם, םיזישע די ה

 םארא־ םאם דיזעלבע האבען גים ערשם זי
 הויטםזעכ־ זײן וועט דאם ^וײל קראםט• לע

 אל־ א) כיס און אײראפעאישמ א ליך
 בא־ וועם א<ן ארגאגיזאצח^ רחולםלימ

 אינםער־ראסען אלמ די םון װערען פלע^ט
אײראםא. םון אייםעדזיכםיגקײםעז

,iinv שםאאטאז םאראײנעםע די 
מF3TBJ דזנר םון םיםנליעד א ווערעז נ  ו

א אױםגעםידען םלחטות קענען ליעג תי  1ו
 ^וערען״ פארתלענערט באוואפנונגעז און

 דער פון נאציאנען שלעגערמוע די ױען
 םעגליכקייט הײן ד«אבען גים װעלען וועלט

. וועלם דער םון שלום דעם צושטערען צו
 םעגליכע די וועט זין געוױסען א אין
 פארשאםע! טריטיחםראגע דעד פון לאזונג
 דער וועז אונאנגענעטליכקײטען: נרויפע
 און וועחנז ראםיםיצירט וועם אפםאך

 װערען, ערקלערט פארםעל װעט שלום
 אױס־ םינדסםער דער פארשװינדעז װעם
 רעפרעסעוע רי אנהאלטען פאר רײד

 רעגײ ״פמרזענלימנ דײ מלחמודגעזעצעז,
 פאלםערס זײ בוירלסאנם׳ די םון ףןמר

 וואשינגםאנער דער אנדערסאנם. די אוז
 םראדיוױאנעלעד זײז צוליעב ?אנגרעם,

 ניט דערװייל טאך האם אונםעהיגמײם,
 װאס רעפרעםתם נייע תײן דורכגעפיהרט

 פון צײט דער פאר אויך גילמען ׳זאלען
 דעכמד פח רעםער אוגזערע און שלום,

 געצוואונ־ זײן געבאך נאןי קענעז קראםיע
 לאזען צו צײט סורצער א אױף כאםש גען

 פא<ק« אמעריהאנער דאס אפאטעםעז םריי
ינאזען "X און ארבײטער די

 איז •Fojns און רעדע פרײער פון געניסען
 בורבא־ אונזעד־ע טאקע פארדריםט ד#ס
שטארת. גאנץ גען

ױד ך װעט פױלעז א סען םעגלי שלי
ט 1 מי מ , םאוועטעז״ מ של

 ״גלאר־ די גארגישם צו וחגרט אזוי
ד מ  פוילישען נײעם דעם פון ראל ריי

 דעסא־ םון *םאר־פאסםעז דער שטאאב^
ע/ םון *שוסר דער קראטיע״, אצי  צױויליז

 די אין געקעםםם בראװ אזוי האם װאס
 דעם אפצוהאלםאן אום רײהען םאדערשםע

 גרײט איצט איו באלשעװיזם. םון שטראם
 םא־־ אח םיםיאז גרויסע די אױםצוגעבען

 םאוחד שוידערליכע די םים שלום מאכען
טען.

 איז ױערסציע א געווען איז פוילען אז
 די םון אײנעד — עלײס זײ םון הענד די

 גע־ באגוצם האבען זײ וואס ווצרגןצײגען,
 איז רעגירוגג ארבײםער ערשטער דער גען

 באװײזען. קוים דאח* װצלם, דאר
 איצט זיך האבען ן5$אוםי»טענח די אבונר

 געגנמדשאפט ביםעךע די געענדערג^
 אדוים־ אהער ביז האבצן עלײס די װאם

 רמגירוע סאוועט רער געגען געוױזען
 דעם אונטער םארשװיגדען צו אן הויבט
 פראניד עעלאנד, אוםשטענדען. םון ררוס
 פאראייניבםע ףי און איטאליען, רייך,

 שכל צום קוםען צז א) ושיבעז שםאאםמז
 האפיםא־ די לאסג תסישער דעג װעגען

מן לענדער דאזיגא די פון ליסםמן  אי
 זייער (און אײגםלוס גאנצען זײמר אויס

 ענטשײדענד) אח טואלדע איז אײגפלום
ל אבסורדע און געםעהרליכע דאם אז ת  שי

אויפהערעז. זאל רוסלאנד סוטשען פןן
תן  פשוט׳ען נאנץ חןם אוים דאס ס

 האגדלען צו בעסער איז עס דאס גרונד,
 צו אײדער געלד םאכעז און רוםלאנד םים

 פאדלירען און רוסלאםד געמןן קמםפען
 אנשםענ־ צו אפעלירעז דאס אויב געלד.

 געמאכם נים האם עהרע און דיגןןײט
p*p רעגײ אליאייטע די אויוי אײנדתק 

 זאכלײ קלארש*, דער אבער האט רונגען,
 סענס״ ״קאםאן געשעפםםםעסיגער כער,

 שםימען עלײם די װירמונג. pn געד״אם
 רוסישע די םיט האבדלען צו אי'ן שויז

 דער־ צו אום כלוסר׳שט קאאפעראםיװען,
 באלשמװיזם, דעם הלא• םוידט א לאנגען
 ראסמוחנז צו אום אםת׳ן דער אין אבער
 איהם און סארק רוסישען נרויסען דעם

 קא־ גרופע זײן םאר יעדער — םארכאפען
פיטאליסטען.

 םרידעז שליםען צו נרײם איז פוילעז
ם׳  די איצם איז דאס וױיל חםלאנד, םי

 פאליםיה, אליאירטער דער נאז םעגדענץ
 נעגען געקעםפם האם פוילען וױ םונהט

 עלײם. די םון דרולו אונטער׳ז רוםלאנד
 ״שוגאים די נמגען הרימ־צוג נרויסער דער
 אויםצוקױ אז הויבט ציװיליזאציע״ םיז
 אג־ כלוסר׳שסי^ער דער פארס. א װי קען

 .אין אכעד. קרײץ־צוג, דעם פון. םיהרער
 װערקצײנ,םו; בלינדע דאס אםת׳ן דעך

— ,.גרעםסעכטע״ ברומאלע די
 זיך בעט אוז קני די אױפ איצס׳ שטעהט ]

בךיטישע שםאלצע ו* םאכען. צו שמם
y r *״ • m r * v , , » 4 «. *

.kV■*״ ר ;i anii1i ו ו ׳•
u*. *gjii■ .><־.

ביםלאך צו אלעם פון m in i  o n מז סי׳  דו
ovu6 זמותאליםט, »װין«■ *a*  ;m םח 

מז אױסגארריקכ^ ויך האס עלייס ךי ו  ו
צו עלײם די איצם  פר־יגצי־ טארבימאן .

 ביז־ פאליםיק. פראקםישער צול״עב פעז
ױמז פון העכער שםעהם עסנ ײנז !•ו

עד n פײ רײעלם ם ײ ב ר  ק^דנעמערס א
ען. עפאגג אנג

ח. אין  T« האם אריזאנא, סוםסםי
 א פון טרײעל חנר אנגעהויבמז םעג די

 האבען װאס םענשען, 210 פוז כמנגע
 דזר און ״חידנעטאןי׳ אין גענוסען אנםײל

 אין סםרײפערס 1200 די פארםירען
 םארנמקוםען איז דאם .אייזאנא. ביזבי,

n צװײ םאר  .tm n r פון איעװאוינאר 
 םאלשםענדיג איז װאס שםאדט א ביזבי,

ק^אכד מוויסער א פון האנםראלירם  םי
 סארםריבעז גװאלד םים .תאבען פאני,

 אונ״ םםדימןעד אלע כםעם שםאדט פון
 װ. א. וײנען ײ אזז אויסרײד, דעם סער

 אפילו איז עם שפיאנען. דײםשמ און וו.
 זאכען, אזעלכע אויח מאדע א געײעז דאן

 אתיםמרײבען םין סקאנדאל חגד אבער
 איז ארבײםער פיעל אזױ שםאדט פון

 פעדעראלע די און שרײעגד, צו געותן
 די אונטערזוכען גענוסעז האט תגירונג

 גע־ אויםגאםונעז איז oy נהײם.yגyאגגעל
ט איז oy אז װאתן,  טינד־ די געוחמ ני

 ארויסצושײ סטרײמערס די אורזאםג סםע
ם האט קאםםאני די אז ׳קען שו  ארגא־ ו

שוועחמ א גיזיףם  ארבײ- די נעגען פאר
נמר.

אדגאניזיר־ דער פון זמםריסטונג די
ײ^ר^ נמר  צו געװעז איז ^ ארב

 דערשסיקקז, זאך די זא, םען אז גרויס,
 אז םארזימרם, האם חנגידזנג זײ און

MJnm באשםראפם ותלמן yשולדע אלע
 די םון םרייעל דער אן נעהם איצט

װי דאזיגע .^ פ ע נ ד  אריס, װײזט oy ?י
ט אסהומעז זײ וועלען  קלײניגקײט, א פי

ס חןר וױיל מ א ר  אנ־ װערט זײ jyiy: פ
 דצר־ חשיז. פנאפצן א גאד כדם נמםיהיט

^ז דרײ שויז זײנען װײל אנ נ נ  בא־ אי
 ־yn yריגyאיב רי און ג^וארען םרײט

in פראצעסירם לען y n .די אײנציגוױיז 
v' ^ז דײ lypi^BD iy::iD׳ כ רי א  ־yn ב

r םרימגל גען n y זױ איז װינקעל א 
 אזוי אנג^זןנענהײט nin ;yny: צו כען

תגע  חןר אבער םעגליך. װי סובליסיטי ו
װאר^ט װעדט םרייעל םון אויסגאנג  ער

ר די םיז אינםערעס גחיס םיט ^ ײ ב ר  א
 ,inyi צו נײגעדיג זײנעז װעלכע םאסעז,

^ אזוי װי ז נ ו  זיך ב*נ?\ז\ נעוײכםעז א
 און הפהר ןyטיצירpראB 4װאס די, פיט

v געזעצלאזינקײם m\ אין ארבײמער די 
פאםריאםיזם. םון ;yck: דעם

ק ם. פרן שםי פערל

 טאנ־ םון טיטג^ער אונזערע
 די• פרעזענטירען טרעאל

בעאמטע. ערע
 בעאמטע הי םון פחגסטיזש‘ חגר אז

 לעצ־ דער אין זיך ה$ט ױניאן אונזזגר פון
 זעהן פמז UP געהויבעז, פיעל צײט טער
ס •רעזענםען ליסט דער פון *  ד$ װערט ו

 אדבי'״ זײ ור$ס םארעםזגנםליכם, אונםען
 גזך לעצםצנס ה$כעז ערByש די םון םצר

םיהרער. זייעחן גמבזה
 םא־ ס. ברוחנר — 61 ל$קאל 1»

m איז פאלסקי Bש  םיט מװ$רצז ענםמ
 אר־ די םון סיגאתנם זילמרנע א

 <ן$.״. גארםענם T'Bcy״ רי פון בײםער
 די נניז דעלעגאם שא& שװיםזנר, ב. בר.

מד סרעזענטירט איז ש$נאלyג״
 די םון ירעזענם שז»זמנם א סים װאחןן

 י. ברידצר די שא&; דיזזןן פון ארבײטער
 אויד זײגמז אסטראף פאקס און םראכט

 גזך שעזזנע נ^ם נאװארען פחגזענטידט
ם םון רyארבײט די בײ שאנקען ר׳ ^ א ם

?fiKS; איך וױל אייד איז iy:tpnjn אז 
מ י^ד ױאס ־עב זז״ז  ס:מרעםצר רזמ^רדי
 געװאישן אי^ירעדןנםירם 19 ^קאל פיל

צן, םאונטען א מיט  רעזענ־8 אייד זיינען י
 רyאונז לאנמש, זש. בר. געיואחגן טירט

ly כיזנעס m y jy o פון שרײבער דער און 
ר, פינאנץ ר?ר צײלעןי ייזע ^ ר עלן  ס
 102 ל$האל םון גאלד ״בײם^עך״ צו פיט

 ל$ר דיזאר ה$ט אויף װי (סעטענ^רס),
 די <,Kpy:yo םאדאם פחגזענטירט 4קאי

ס אסיסטענם yפראנצויזיש  םיט סעק. פי
פעץ. םאוגםעז yהנyש א זעהר

ש^הט עס  נגםyבר ד$ס אז זיד פאר
V'yww םוט, פעהר  ^ y o איז אײןי איז 

Pרזעלבyא צײט ר lyiV'Q און גלױבעז 
 ־־yp וחןלכע ארביייםער אז איבערצײגונג

איז וחןר און זײ םיט איז װאס װיסעו -עז
עררײכען םון <ױים ניט זײענן זײ« גענען
ציעל. דעם

אויד

_ . . . . . מעמ־ באזוכמען . .
ly -ער־מיכױנגע^ tny i פאר ס&עציעל 

 םעםבעד uny' טעסמז צו צװעק׳ i^T י
^ טאג א ש דז ײ  -אםױר א םאר װ

םי י•  א<ז אסעסםעגם ריזער פאנד״ ^:
lynKiiy: ^yori v װ$ך לעצמע די דורןי 

שדבערמ, < יאנואר. ציאגאט אי.
אל׳ םרע אנ m מ v w p.

ציער. י
תג אײן םאד שױן מיר ערלויבט  ו

 לעצטפ tvnifn םיר דאס ניעלדץן
u -א״ט w ז בײyבאזוכםען נוט ^ר)

םענפ. אוגזער אגרי
 קליװלאנד אוגזער שוין האט אלזא,

Vjc םיט אגריםענם אץ אגוײםענט, אן 
 ynyiitD־DD3yn און םאדערנע אלע

אײנריכטונגעז.
 אויסאר־ ויך וחןט אגריםזננם רyדיז װי

 Dy זאגען, צו רyשװ דערוױיל אח בײםעז
 שטזנד־ רyאונז 1אי זאד נייע טאנז א איז

: צו נײ םנל, ^ynyi בyאו; בתים לי 
 ;yciKi זײ ארבײמער. אונזעחנ צו נײ

 װי אזוי און פארדיתז, צםyי בײדע דאס
אין ijnyii נאף דארף עס

iy3$c» וױיס גאם אײן איז cy
 איז iyi$o דער אויב ותננדען זיד װעם

 בשלום הןyקגyאײ דאס םyװ געזוגכזער־ א
 ןyדארפ זיכער דאס jyo eyii נים ריעז

 אגרי־ דער נאך איז דערװײל קוריחןן.
 \\n תן־גאנגען. ניט םאגען צרם סזןנם
 ׳זyרשלינגyארד:מ איז Deny איהם האלט

 אד:־ פ.ח צאהי א iy3$n הנליךyודyנ און
y2 jnyi'> אױפמ׳י זײנעז ותלכע בתים 

lin^nyi Diniyign מין אנאנדזןר אדיף 
ty ״אסעז ^ n זײ ^ #iyi:Kcy אויסגyפינyז 

 ד• און פאכל סיז נײער א נאר איז Dy אז
 אתנטזןרשלינ־ נים דאס זײ לאזט הארץ

עז זײ ;געז תי אײנםריחנז. *בער זיד ו
 אי־ בלאכזת בעלי jnynw פון צאהי א
o וױמןר ןyvרשאyב ri דענקענדיג מאכל 

 גלײד jyo םוז jyo^ lyocny דעם סיט אז
 צו ניט בײחח זײ איז עס װערזןן, פעם

 אײנםריתן. זיד ײעיעז זײ פארדזןנקזגז, \
^ן סאמןז צו ן ײ ב ר  איז אגריםענט nm א
^ דזשאב םײנער גאנץ א ן  די אין ספעצי
I ר, נרויסע ע פ  Dy װאו רyfiyש די אין ^

 און סיסטעם, עםישעגםי דעד עקזיסט-רט
 אין ניסא איז Dy וואו שעפער די אין

 פארשיעדעגע רי #סיסםעם תיי[ גאנצזע
 סקײלס די ,ly'riD און רy:yם ־me סחײלס

y האלמ, גאנצע, די פאר ^ r r ^ n און 
 װאןי שםיק־ארבײט, ארבײטזןר. פערםזגל
 דאס באנוס, קײז ניט באנוס, ארכײם,
 אויסנענליכע; Dyאל דארןי Dip הײסט,
 װאןי־ די ־ ב*ז רױיל, דער אויף ווערזגז

 װע־ D^yDryii'n• וחגם סיסטזןס ארבײם
yn t fn| עיר די אויסנלײכעז װעם פעז 

 אונסיסםזןפא־ און Dיyמראב זיסטירנתג
 ןyאנפא:ג זyדארפ דאן \vo וחגט םישקײמ
וואך־אר- חןם אוחנלוצושםע^ן ארבײטעז

3',DyDD'D'D.
 Dim cyDD'D וחאןי־ארבײט תןר און

 א אויף וחנרזןן אײנגעשםזנלט אויך דא
 רעyא:ד די אין װי־ ארפן אנחנר נאנץ

 םאחגר־ א שליכט^ צו א'ז Dy שםערס.
^. נע ל ב א ר rn םאדערנע א פ p y o. 

 אז רענסע; פיר װי און םיינט, דאס װאס
oy וחגם iyo''nnKבאשריײ איד ײעל ״ 
^ ןy^yציyBס א אין כען ק טי ר  חגר א

y אין געטאן האבעז מיר װאס װײל tn| 
 מױזענר 5 צו jyDyiyi מיר האב^ הינויכט
ר דאלאר ^  נדyטויז 5 הײסט דאס ׳י
 טױ־ 5 און רס,yהטשורyםא:ופ די דאלאר

^ן ױניאן, די דאלאר נדyז א  טוײ 10 צוז
 אינדזשי־ יDנyפישyw און דאלאד ?ענד

 לטyשטyאנג נעלם דיזע פאר ty:i"i נירס׳
־ און אונםערצוזוכעז נעומאחןץ, מנ א ק  מן

 רער װאך־ארבײם. די םאר פלאן א דירען
 ביי־ םון וחנחגן נוט-געהײםץן דאר̂ן פלאז

״yn צדים, דע  אײן. איהם םיתרם מעז ^
ן ארבײט דאס, הײסם י־צרװײל  נאד מ

ע די אין ט ס ר ה  שטיק־ארבײם רyפyש ^
 iy7DyD פון cwnn א |yn$n םיר און
װ. ז. א. ןyפרײז ^DynnyD-K און

 אויסצו־ אז ייד םאנגם אנריםענט דער
 אג־ 1אלי פוז ארט דעם אויף ארבײטען
 אים־ פאחןרנע סיט הנליךyװyנ ריםזןנטס.

 א איז יןאפפלײן יערער פדואװמענםס.
 שאפ פון זyנומyאויפג רyהnD ותנרם שאפ

 זײ רוען פירפ^ ד^ר כױט םשערסאין
y:yp| שליכם ניט דאסy,דאס וחנרט ז 

^ן ענו פג  חנר םון רyדזשyנyמ רעם םון אוי
ר Dm םים ױגיאן ע ש ^ ענ  דער פון ם

 אײנ־ נימ זיך iy:yp זײ װעז אסס׳ן.
 ארבים־ קאםפלײן רyד װזנרם פארשממהז,

רירנ^
 מאנו־ הלירולאנחןר צאהל גומע גאנץ א

y םעהטשדרערס ^ n; חיה ףער פאר# 
 נאנ־ רלם זyשראקyג זיך שאפ־םשערמאן

 דאר־ רyלטy רyד אריר» צטyי לעבען, צזןן
yD| האנדל חיה דזןר םיט זײy.ררעז הײנם ז 
 אין ױניאן דער צו סוםט עס

 צו זאגם ױניאן די אז נעלעז^ ער האם
^yרירyBאאpw צו  איהם בײ הײסט אלזא, ז

ז א * " ^ א א  טוט רy װאס סyאל אז ס
 אזוי. נוט איז Dy אז זאגמז מען דאיח
 און ױניאז ח*ר םיז lynip oy ומנז הײנם

 אז זאגמ ;yo ארן רyטyארמר0 אסס׳ן זײן
 פאר א אױם ny גלאצט ױמ, טויג .אזוי

 איז ער װאו זיך װאונדערט און .אױנען
 װאר צי זיד פרואװט און וחנלט דער ,אין

 דען איחם דאם \vv םאלגען. צו גים .פעז,
וזמלםע;? «מם5

 פון װיחןר, מלאכות, ליyב אונזזנרע
איאס אז פארשםעהען, ״זײט אנתןר דער

 זינען אוים׳ן ארויף עיעס קוםט וראס
 איז װאס צו ניט וחןן [,yinp פען דארף

 ארכײמען אזוי אלזא, אגריםענם* אז
 אויסצזאר־ דאס םיר סרייעז אזוי איז םיר

בײםען.
 אוז ארבײטער די צװישען שטימונג די

 פרײנד־ נאנץ א איו מאנוםעקמשודערט די
 אײגפלוס njn ומגרם ג^וזגהנליןי ליכ^

 שמאד־ אוז שםארקער אלס ױניאן דער פון
 פארגי־ע־ װערם פשפחה אוגזער קער.

 תאי״ םעםבערס V:" הײסם, דאס סערם,
jyo אנשליסעז, אין ז-ף yBDציyםרוי^, ל 

iy£ קריסטליכע 'n• ארנאניזא־ תגר אין 
 טוי• 2 רyאריב דא צטyי iyi״i ציאז
ly זזןנד 'm, הונד אyאי־ זײ םון רם 

 קריסכד אלע זײנען yריגyאיב די דיש^
?y y.

♦ ♦ ♦
 נאך םיים אגדיםענט אן םאנעז כױר

אסס׳ז. אן
 מאנו־ דרעס און קלאוק סלענעיע 17

 א; נאך ארגאניזידם האבעז DרyשורDקyפ
 אגריםענט אן DJ''Dyi זזאב^ און אסס׳ז

 דיעזער פוץ נאמ^ ןרn ױניאן. רyך פיט
 מאנום^ד נארםענט ״סױטשעל איז אסס׳ז

 דיעזער םים אגריםענם דער .“טשומגרס
ט ווי רyלבyt דער איז אסס׳ן  נדוי־ דער םי
 די־ װאס גאר איז דyרשיyאונם דעד סער,

yם^ט ר די  .8שא סלאוזד א גאראנטירט אנ
 אז אח, דערפון םערמװװ^גסטא דאט אוז

 דער בעריהםםער, ״ל y ק נ y ר ם
 םון ־VDjnpyD דער פמגנקעל, לבערyז
ס רyד תי  אזוי האט רyלבyװ אסט׳ן רyנ

 נע־ הארסנעקיג און רyDבי פ*רביםע\,
 אלס איצם האם ױניאן, דער געבען םײט

yDקרyטyדיז םון אייד רyקלײנער ר 
 קלאוזד־ רעם וײ פאר געםײגמ אסם׳ן

 און ױניאן. דער כײט ־אגריםענמ8שא
 באארד iPDipyipy די ררען שבת ןyצסyל

 אײנ״ סיר ר»אט אסס׳ן גרויסער רער םיז
yi*>vx\ יא:טש א ציyאין הײסט דאס ̂ז 

 Dע Dyלכyװ רyדינ א צו אידיש פלײן
 הא־ דעם אין ג^ואדזןן ןyהאלםyאפג איז

 דעעד דעם בײ זײינ^ oy( האטעל ^ןנדער
 אתל־ נאד און לאנדעספאז ביעק, געוחנז

v i (ס אי ח מו ^ ם אגו  איז לypנyםר און ס
 פאר איהם איד האב געורען אויך דארט

 נאנץ דזןם וחןגען ;yi'iB די אין ןyפyאל
 נעבאך האט ער אז ,Dvyrpyii”™ גוט

 װאס געװאוסט, ניט סינוט ארB א פאר
 yon ראכע... הײסט דאס .tmyDD:y צו

ראכע.
♦ * ♦

ריטיילערס די מים םיטינג א
 םארנעםעז רסyקטשורyפיאנופ היגע די

ty זײ וױ DDyD גאנץ זיןי tn אן דאס 
 װאירה״, אןי ^האגםיגױאיטי בתגגנען צו

ד ארבײט הייםט, דאס  גאנצען דעם ױי
יאהר.

rאר ty t'i אויח זײ ארבײטעז צװעס 
אן9 א  םאר־ סים iyi:'D'D זyהאב צו י

ע נ ^ י  םטאר־קיםערס yנםyראסינB ש
 און צוזאםענרײחגן זײ מיט זיך לאנד, םרן

jnyr זאל וײ אזyט ן ר אויזי ײארמעז גי  ח
^nyDvy צו םינוט vivx\ זײyרy .אדדערס 

 געותגז דא לאנע די איז איצט ביז
^יין אין לג  צױ רyג,נyוד אדער מזןהר א
רנד.yנשםyדyפרי

 צופיעל סײן איז טובים ױם די רייד
 די ,fynyi ניט רyByש די איז ארבײט

צ  געװאחןן איז עס וחןן װאכען ארyo 6מ
ן אין דא זיינען ביזי ^  yD^Dy 6שא י
 דאל. הונדערם רyאריב פארדינעז װאפ

 דאט Dnyi אזוי און 7yriyvt yגnyאיב די
 ארביײ שסיס די םון פארדינסכמז די מיט

םער.
 מאניפעהמשומגרס די פון םארלאנג דער

 דאחט ןאל ב^ארד דזשאינט רyונזK אז איז
 דארט זאל איןי אוז זײז, אנוחנזענד אױןי

^ז ױו ל דזג  םיר זײט איר% ספיטש״, א ״
DyBy מקנא ?
 דע־ די אזיסער ױעי*עז מיטינג חנם צו

 i:yiyn$» זײן םםאר־קיפערס ארםםזן:ט8
 גדױםעד רyד םון באאיד ivDipypy ײ

שפיצ^ דער אוי,־ז בלעק׳ען מים אסס׳ן
אראנ־ צטyי זײ ןהאבע אנפאננ Dm פאר

 פרן פארטחנטער די בױם מיטינג א זשירט
סמארס. דעואדמכשנט הימנ די *T -W W״

פרעזענטען. און שאם״םשערלײיםע
 יןליוױ איז טשערטאל שאפ א זײן צו
 אנגעגעהבמנר גא:*ז א נעײארעז איז לאנד
 (אױוי רעספעקטירט באט רyד ׳אטט

 ןyבאהאנר^ רyארב"ם די יאהר!) לאגנע
נעעז.y^רעז ניט מען אין הרyז

 ,ד דינען װאבעז פאר yצמyי די אין
n j y ^ D געװארען טאעחרט משערלײמע 

מימארבײטער. זײעחג םת
Mr פיז שאפ־נדטערםאן דער t i. 

 T ;1פי דײטאנך א — אנעספיעלד
̂אויו פאי״אק םון שאפ״משעדמאן - הא. רז - 

 שאפ־נדטיערדאן דזןר ®ין; דײטאנד א
רעשי! דא**אי itx( — חאהן םון

 אםתר משערלײדי
1 — רעיאיטםענט דרעס חאס
ע . און סעם רי ו ו \  אלץ אז

פריהער^
♦ ♦ ♦

מן ריינקאום ״ סםדי ״ - / ג
עיגע לעצםע די פאר . װאכען אי

y די rn ר רײנקאום מ א  געװען ס
ת לעצםען םטרײה,  סו_ זיימר את שג

 רײנקאומ די געײארען. DלyטyDyג
 א םים ארבײט ײאד קרינעז מגר

 _ װאך א דאלאר 44 פוז םום־פקײל
 _ סקייל םיגיםום זײער קלאוזד־שאפ,

דאיאר 40 געײעז איז סםרײק דזגם
װאד•

טאל א ײט און קאפי  קאנםן ארב
ע yצםyל די פאד ײמנ  p א

 חןר ,tnn טר. nyoniyi א טרײט
 םזגגס ,״יאנג רyיגmyד פון רyםyר

tyro עז אסס׳ן״ ם^רענג א  צוז
 און ארבייט און קא«יטאל 1םי טער

 א אױסארבײ^מ ניט typ מעז צי
סטרײס^ םיעל אזוי האב^ צו גיט

ץ די ^נ פ ג א  .אפנעהאלטען װעם ק
yDDpy: ;in .ןן1פארטרעם צו וואןי 

 •וויסגע^ איהם םון iyi>n ארבײםער
 רײלװײ די םון סטאון & נעײארען
 א נאד און חײם, םאסס תגרהוד,

 דער פון .tyD'D חגר אין בין איף
 ש< פאר א זײן וחגלען קאפיטאל פון
םKט א ץ חנר .tyע ם^ננ  אז איז סאנ

 דאס חאם נעש דישער אםיציעלער,
 םוז םארםרעטער די ןyליבpyאױסנ

צדדים.
# • •

אן די וױ מ ױגי ײ ײ ארכ בלעסץ כ
I שאפ אין f f

ty שאפ אין ז^pyבל כײ ^ n םיד mm 
yD’^ y r D  16 D7nyn. הײםם, דאס T- 

 ערטאןשם אײן האט תגפארטםזןנט דער
o^ אוז y r םשי איסlyז־טשy.רמאז

 ®וך אױמגענוםעז מאמפי^נס יל*
 אוי ײערען חגפארטםענם־טשעריײ^

 פאתאכט רyאזייג 4 נרפיעז
 דעיאדטמענ^טשערםאן, חןם

 אםיסטעגט דעם און םשערםאן
 ?ענען זײ ײעז )iKy דעם פון דזשער

 rנגrתyאיב דאס וחגרט שליכטען ניט
ױניאז. תנר איז

ty יעצט וױ אזוי rn סף א דא 
yם די איז פלײנס rרלײםy דאט וױיסעז 

 *pjri םאר װערט שליככ^נן, צו װי ניט נאף
 ps מיםינג א אראנזשירט ײאר סטע

 אינע״ וחגט םיטינג דער טשערלייט^
 סי• דעם בײ שאפ. איז ײערעז תאלטעז

 םארטרעטעך זײן נדyזyאנװ ײעיעז טינג
 מעגעתשצך לײבאר דער םירכמן, דער םון
ט^יג איד, און אסם׳ן רyד םון רע ט ר א  ם

 די 1מרײע זyלyװ מיר און ױניאז, דער
 וועלען נים װען ן,yשליכט צו סיכסוכים

y^y די ארביטרידען. זײ םיר i אראנזש־ 
ס ט נ או אלע אין טאכען םיר typyii מ  ן

yo .שעפעד

t s f l

 אלבאני פארץ קאלעקשאנס
םאנד. דעםענם

 P--------23.25•* סקוירם עפעטײן ב.
30.50 טע.23 װ. 266 ט««סאשסםםקי.

 24.20 — ה*טם*ז רייד בעיל, קליי
פיגט, ש•

 15.00 ליישטיין «. ט*ררים דורף
.,4P סלאוה םייםאים
חי 19------------סארכער ל. ײ .00

 ח»םם#ן, איז ןווקערםאן
 םם.< םע34 װ. 154
»ון ר*זענסעלד דורזי

30.00 ---------------האדאלםהי
- • סען, איז גןוידבערנ
 14.00 — נר*סכ״*ז מורים רויר
מאלםשאנםהי. דזש^זעף

אר«ונם*| םון ארבייטער אן
2-------------------נראס• .0 0

3-------------בודינםקי רזשייסאב .00
& הייז, און םײב«ר
מ32 איםט .40  םם^ ג

 v 34.00 — דערםלער םןטיועל דורד
f■ - . הא״ און פאלאל! תש•

• 6GOO--------םאםטאוױץ א. דויר
מום, נייםהע(

20.00 ------------נראנאםםס' רורך
<ןא.. םקױרמ תײייטרײם

חי ־ , 16.75-------------װעקםלער ײ
האוז, האוט יאנדאן

20.00 ------------לעװין דזש. י־חי
811.70------------------טאטאל

jrrtno קאפלאוױםש.. פיליפ

% אנערהענוננ
 רודינמט־, .n םון ארבײטער די :־•־.

 ״ אונו «ון ארנײם נוםע די א;עריוענען
p דייםי ־פאפ־טשערסאן » r, און 

P א םים איהם זענטייען  Dymyr 
ס ערזוארםעז, מיר ריננ. נעס  של חו

 ארבײם. טטע טאן •יױיטער דיא*
ײ . * י. חאסםרא׳ טי  עאש..

א׳ עניליש, איי ט * ־ אי
די



«>•*•״**

to פ&אוו
 באארי עקזעקוטמו פוג׳ם מיגױנג א

םיי״ דחנס און וױיסט לימײס מר WW• •«םגעהאיטעוא י25 <י^  1920 יאנואר, טען27 דעם ווחוגט,
 ברודער םםריט, טע21 װעסם,

טשערםאן. — ון
^ n םון ארבײטער די פון םע האט 

 םארלאעט קא\ דרעס עם און עם0 ן*ו
W אין אז זעהן זאל באארד עקז. רער 

o n און שװארץ םירםע דער םון שאפ 
 ״עם רעך םאר ארכײםער <חגלכע ®*רסוס״

 געארבייט • װעי עס סואו או, “mr ןאן
 ווערעז אײנגעפיתרט זאל ארבייט ?םיק

n ביי וױ אזױ םיסםעם װאזײארבײט 
•̂  זי װצלכער םאר עם־' און ,עם סירמע ןי

 h איבער גיט באאדד עקז. \*r? ®רנייםען.
אפיס. צום אעצלעגענהיים

 םארשטהער אסטראװסקי, םאיר נד.
 עקז. אינ׳ם ברע:טש בדאנזוױלער •וג׳ם

 רעזיגנאציע זיין אריין הט ש באאדד,
 רעזיג־ ן?זי באארד, פוג׳ם םיטגליעד *לס

אנגעגוסען. ווערט *וצציע
 קאמיטע דער םון םאריאגג אוים׳ן

17 m יײ־ און סיװיח יאי־ק גױ דער םון 
ijp* ,שעדונראלץ בר. ויערען קאנםערענץ 
םארטרע- צו ערװעהלט מאלאוז נר. *ח

 אוכד די
k איחם

pro קאנװענ־ רער אויף ױניאן אונזזגר 
m f, אלבאני אין גערופען װערט װאס 

m** ,איעם יאנואד, םען31 חגם שבת 
mבײטאג. ימ*ר

 ער״ איז װאס דריי םון תאטיטע די
 די אין האנדלען צו געווארען סעחלט
 קאםיטעס, םארשיעדענע די םון סראנזש

 בר. עהז. דם אויף עדשיגען זיעען װאם
 צו שטעלט יאנואר, טן20 םונ׳ם סיםיגג,

 עננמייײ םאלגענדע יאוז באריכט ®יחר
 :געטאכם װערען זיונגצן

 םרן האנדלונג די צזהײםען גום )1
 איװא פון םראגע דער אין רײזבערג גר•

jjp*ot קאסט. עליט דער פון P•¥ 
 פון האגדלוע די הײסען צו גוט }2
 ראזען םון םרא;ע דער אין קאםיטע דור

שאס. בראדעד׳ס
 רעסאמענדאציע ךי צוהײסען גוט )4

 םון קלאוזערס די בנונע סאםיטע דער «ן
ג תד  דאזײ די אז קא.״, םידי עס און .

 װערען ערלויבט ניט זאל ארנײםער נן
 דערמאגטען דעם צו «זרי<ןצוקעד*רעז ןיך

j n t געבראכט זאל זײ געגען אז און 
4 unw באארד גריװענס דער צו גלאנע א 

רעגולא״ ױניאן די אויסםאמען גיס ןאו
r t*
טי־ דאלאר 2G פאר קויפען צו )4

 װאס קאנצערט, דענד־סקול צו <מסס *
 ״סענכדטורי אין װערען , געגעבען וזאם

יאנואר. טען25 דעם זונםאג, ►)אאםער,
 זײן ארײן ̂י<וט רײזבערג ברגדער

nאינ־ םוג׳ם םענע׳דזשער סלא וענאציע 
̂סעגרענט  אגגענענדינ דעפאיטםענם׳ !

 זײן האנדלונג דער אט םאר אורזאף ס0%
 פאי־ — רעזיגנאציע זײן נעזונט. *וואף

 אין ארײן זאל רײזבערג ברודער <*גג
 םעב־ טען20 םוג׳ם ׳טפעטער ניט מראםט
 גיט ער אז ערקלעהרט, ער און ת»ר,
 צײט וחאכען עטליכע באארד דעם בביח
 מעגליכ די האבען זאל באארר דעד בסײ
 פערזאן םאסענדע א נאכצוזוכען קיים
 ער װײ< אניט, דערםאהנטען דעם פאר

װײ־ קענען גיט אוםן בשום װעם
 רײזבעינ בר. אטט, זײן אין בלייבען «נד

 װאס באדויערונג, זײן אויס אויד ת־מןם
 דעם מאכען צו געצײאונגען איז עד

 האט ױגיאן די װען צײט א ואין *ר*ס
י  ארכײט ׳שװערע און ערנסטע םיעל »ו

#ר.אםט און וױנשט ער אכער ••©צזטאן,
 ערםאמ גרױס האבען װעם ױניאז די »«

im װײטער־ און איצםיגע אלע איתרע 
אונםערנעהסוגגען. דימנ

 א נאןי באשליסס, באארד עקז. דער
 קא־ א ערװעהילען צו דיסקוסיע, ̂אגגער
j r&o רײז־ בר. מיט זעהן זיןי זאל װאס 
m אי! בלײבען צו באײעגט איהם און 
̂םעהם קאטיטע די אםט. ן^ן  פון בא

irm a*\ ,און ו«עז,5 אין עתיליד קאחן 
nyoojmr ראטמםײן. און דזשענעט

 צומריםט, א צו ׳ציסם ליבערטאן בר.
m\ באארד, דעם װיסעז לאזט ער װעלכען 
m בא־ כאארד, עסו. םונ׳ם קאםיםע א 

 און^רא־ •עקער ^Djnir םון אאמחעגד
 זיף כאארר םון נאטען אינ׳ם האבען *,0
)oruimB םארלאנג, דעם מיט יויהם צו

י םענעדזמ־ די איבערנעחםען זאל אר י
 מאגאם א אײף ײניאן דער ײח
 דערכײ איהם האט תאםיטע רי
סיטוא״ ספעציעלער דש־ אויף ^נמזויזען

«p םון םענעדזשםענט רי וועלכער 
 םא־ איצטינען אין זיד געפינט יונ^ן מר

סאנ̂ג
4 4 : pn װאס #פאקט םונ׳ם אגבעטראכם 

U.* אן ם ר מ  נעװען לאנג ניט ביז ואח יי
 סאר ױגיאן אוגזער מיט ®ורבוג^ך
jnnr רעכ׳ זיף און צײם, יאחר

 סוונטער כאכדפ ױניאז, חןר
 םאר דאס באטײם מטמנדעז
זײם. זײן םון איםעד גרױסער
 שטעלט צחשריםט זײן םון ׳פלום צום

 צוױי באארד .rpy צום ליבערסאן ב%.
:כאדינגומען

פ״ח״ די איבער נעהםט ער אז )1
 ניט אויוי םארװאלטונג דצר פון ר.*ננ

 האפעגדיג צײט״ מאנאט אײן <ױ םעהר
 חא־ באארד דער װעם צײם יענער בײ אז

 פא- יעגזאז נאסענדמ א צונעזזכט ב«\
און :אטט ידעם

 אויםארײ די האבען זאל ער אז )2
 הא־ ײאס פראגען, יןא האנדלען צו טעט
 חד װעלכען אירנענד צו מײכות א בען

ױניאן. דער םון פארטםענט
 װערט אושריםט ליבערםאנ׳ס בר.

 צו םאשלאסען װעדט עס און דיס^םירט
 םעק־ דער באדינגונגען. זײנע באװיליגען

 מיט״ דאס אינסםרואירט װערם רעטער
ליבערכאלען. בר. צוטײלען

 פונ׳ם צוגע׳טטעלט סעסאראנדום, א
 פרעסערס, די םון באארד אדוױיזארי

 מעםאראנ־ אינ׳ם םארגעיעזען. װערט
 !ריװילע־ די אויסגערעכעגט ווערען דום

 אדװײזארי רער זואס רעכט, און ניעט
̂ארד ̂ורלאגגם נ אוםאנא־ זײן אונטער ג

 ברידער םזן בא׳&טעהענד ?אםיטע, א
 מװעםםער און עהרליןי און לופען הײםאן,

 צו ערװעוזלט װערט נאלדבערג, און סםיין
 אדוױיזארי םים׳ן זיצונג א האבען
 אויסצואר־ געםײנשאםטליף אוז באארד
 דער פאר פלאן ארבײםזאטען אן בייםען

 םאדע־ דערמאןזנטע די םון דורכפיהרונג
 פיאן אויסגעאדבײטער דער רוגג׳מ.

 באארד עקז. צום װערען צונע׳טטעיט זאל
גוכדחײסונג. םאר

̂לאסען, װערם עס בא־ דער אז בא
 ער־ איז װאס קאמיטע, דער םון ריכס

 די אויסצוארבײטען גאװארען װאחלט
 אי- דעם מיט אראנזשירונגען טיטיגע

 אויםגענוםעז זאל לאקאל, טאליעגימען
 או־ף פונסט ערשטער דער אלס װערען

באארד. עקז. םונ׳ם זיצונג נעקסטער דער

• י ■ ייי %
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ח •אראײנען סיוױק איז «רגאניז»ױ»נעז ארבײטער pe דעלענאפוען 600  י
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אסעםבליםען• ניאליסםײ»ע1םא אויםגעשלאסענע

עקזעקו־ פוג׳ם זיצדנג םפעציעלע א
 דרעס־ און װײסט דער פון באארד טױו

 אפנעהאצ״ איז 25 לאק. ױניאן מײקערס
 ־1 דעם םעברואר זונטאג, געװארען טען

 םדיה דער יאין אזײגער 11 ,1920 טען,
 ה. בר. םטריט. טע21 וחןסט, 1G ׳איז

טיטערםאן. זילבעדמאן
 ן רעזול- די באריכטעט האראװיץ בר.
 אסאסיאײ׳עאן. דרעס דער מיט טאטען

 פין באריכט דעש םארגעלעזען האט ער
 אומ־ דער נעװען ז א װאס מאננעס דר.

 בײדע פון ט׳טערכיאן פארטײאישער
 צו אדרעסירט איז .סאריכט דעי צדדים,

 ױגיאן דער פאר איגטערנימ&אגאל
 טאנו״ די פאד אסס׳ן דרעם דעד צו א.ן

 פון איינצעלהײטען די םעסטשורערס.
 געפײ לעזער דער װעט םעטעלעענט דעם
 דעם בו; פײדז״ט ערשטען דעם אױף נען

״גערעכטיגקײט״. נומער הײנטיגען
 רןאנפערענ״ד דער םון באריכט דער
 איינשטײ און דיסקוטירט װעיט האמ־טע

 בא־ אויף װערט עס גוטגעחײסען, מיג
 באארד עהז. פוג׳ט :אטען איג׳ם שיאסען

 אונזערע אויו «ארן ױניאן אונזער םרן
 װע־ 89 און 10 לאקאלעז פארביגדעטע

 אנװעי־ געװען זײנעז פארטרעםער פעס
 דאני א אױםצודדיתען םיטינג צום זענד
 ספע־ קאםיטע ^אנפערענץ גאנצער דער

 סעסרע־ דזשענעראל באראף, בר. ציעל
 םיטמד םיעל האט װאם טרזש. איז טער

 אד- אונערםיעדליכער זײן דוקי האלםען
 סעטעלםענט. דיעזען עררײכען צו בייט
 דאנס א שיהען צו כאשלאסעז װערם אויך

 װאס םיח זײן םאר םאננעס דר. כריעף
 דער אין םיטנעהאלםען םיעל ד.אט עך

 בײדע םון האנםערענצעז די םון ארבײט
 אזים־ םריעדליכען א צו תוםעז צו צדדים
נלײןי.
 באריכטעט קאמיטע סאנםערענץ די

 .דער םיט םארהאנדלומען די ווענען אייך
 דינסטאג ,דאם אסס׳ן דרעס און וױיסם
 ?אמײ בײדע טרעםען זיף װעלען אײענד

 פאײ צו אסס׳ז און ױניאז דער םון טעס
 ױגיאן. דער םון םאדערונגעז די האנדהען

 וױ נאכדעם דיסהוסיע לאנגער א נ*ןי און
 דרעס אי< װײסם דער םון חאלםוג די

 סאנ־ די און ארוסנערעדט װעדט אסם׳ן
 אינסטרוסציעס, סרעט ?אםיטע םערעגץ

געשלאסען. םיטינג דער װערט
.pvd שעזעחאלץ, י.

 וועט ,1920 יאגואר, טען31 דעם שבת
 בוכשסא״ רויטע םיט וחורען םארשריבען

 ארגאנײ דש־ פון נעשיכטע דער אין בען
 סטײט פזן כאוועטע ארבײםער זירטער

 טאג׳ א םארבלײבען װעם דאס ;pn*’ נױ
 גע־ דעם אויף זאנען, עדות וועט וועלכער

 באלעבט װאס נשטח און גײסם זונםען
 ארנאגיזיר־ דער פון lyonyp גרױסען דעם
 יארק נױ אין ארבײםזגרשאםם טער

סםײם.
 m4t< נער״17״ דער פון דוף דעם אױף

 י#רקעד כױ א םון עקזעקוםױוע אן מיטע׳
 סיזויס און ארבײטער םון תאנםערענץ

 אפגערוםען זיך האבען קער&ערשאםםען,
 םיעלע פון דעלעגאטען הונדערט זעקס

 שטאאט, דעם אין שטעטלעך און שטעדט
 גרויס םים און איינשטיטיג האבען און

 רעזאלוצי< םיעלע אנגענוםען ענםוזיאום
 אםעריקאנער אטאלינע די דאס נען,

 װע־ אײנגעשטעלט p'nw זאל םרייהייט
 אזיפ־ ײערען רעזאלוציאנען די אין רען.

 ביר־ פרײהײםס־ליעבענדע די געפאדערט
 אר־ ארבײטער די און בכלל לאגד םון גער

 גע״ שטעתז צו זיך בםרט, גאניזאציאנען
 האבען זועלכע פאליםישענס״ אלע די גען
 םרייחײט די ?רײצינען צו פארנזםען זיןי
 די גירערצושטיםען אוץ לאנד, ךעם םון

 אסעסבלי״ דעד םון טיטגלידער יעניגע
 אוים־ דער םאר געשטיםט האבען װעלכע

 סאציאליסטשע םינןי די םון שליסונ:
אעסםבליטען.

 וואס רעזאלוציאנען םיעלע די צװישען
 זיך געפינם געװארען אננעכוםען זײנען
 םון׳ם בימער די אויף פאדערט װ$ם אײנע

 ״דעסלארײשאן די אז ,iimjri צו שטאאט
 געשריבען איז װאס אינדעפעגדענט״ אװ

^ער, םדײע די פון נעװארען  םון אמערי
 יאתר אין רעסובלי? דער םון םאטערס די

 עם װערען. אפגעהיט וױיטער זאל ,1776
 םיעלע די אויף געװארען אנגעוויזען איז

 װאס געזעצען שעדליכע און רעאקצי׳אגערע
 פאר־ די אין פאדגעשלאגען איצט װערען

 קערפערשאםטען געזעצגעבענדע שידענע
 די געצוינעז איז עס און לאנד איבער׳ן

 געזעצען דיזע אלע \וי אויםםעף?זאם?ײט,
 אינטע־ די פאר שעדליף רוב דאס זײנען
קלאס. ארבײטער םון רעסען
 צו פאדעדט רעזאלזציע צװײטע א

 אי־ קאמיטע באשטמנדיגע א ארגאניזירען
 פרע־ זאל װאס שטאאט׳ גאנצעז בער׳ן

 דיםטריקט און תאונטי יעדער זענטירען
 צוזאמען זאל װעלכע סטײט, יארק נױ פון

 יארה נױ םון אסיטע)י נער17 דער מיט
 אוים־ דער פאר קאטף דעם פארטזעצען

 פרײחײטען פאליטישע די םין וזאיטונג
 איז עס לאנד. איבער׳ן און שטא׳אט אין

 סטײט דיזע דאס געװארען באשלאסען
 דעם מיט קאאפעראציאן און קאםיטע

 יאר? ניז דער םון קאונסיל עקזעקוטױו
לײבאר♦ אװ סעדערײשאן םטײט

 אנ• זיעען זין עהנליכען אן םון אח
 רעזאלוציא־ סןי א נאך נעזוארען גענוםען

נעז•
אניוע־ זײגען וו#ס דעלעגאטעז רי

 חיסטארישמר דיזער אױו* געװען זענד
אלp<א םארטראטען האבען שאגװענשאן,

םראמ (\k ױניאנם  קער^רשאםםע] צענ
pwppo ,n אלבאג/ יאר^ נױ סון p o״ 

^א, בינגהאםםאן, טעדי,  גאסלאו אסוי
 סידאקמז, ראםשעססער, לא?אװאנא,

 דדאײםכד #mcoקינג ױטיגאן, פאלס/ גלען
v אגדעחנ כאך און טאן > o j» r אין ton 

ססײנג
 אינםערנ?- אוזנער פון ?דעדים צום
 כםעם דאס ,unjm נעזאנט דארף שאנאל

 האבען לאקאלס nirp־w' נױ אונזערע אלע
 קאנוו^שא^ דאר צו דעל/ןנאםען געשי?ם
 נע״ דארס איו אםיס דזשענעראל אונזער

 ד*רי בריחנר די דורד םארטראטען װען
דעניש. ד• םאסס אוז װאנדעד
 האנווענשאן דער םון טשעךםאן דער

 דער סון ?ענאן, ד. דזשאזעמ געווען איז
 א-pלא פון יו^יאן ערסpװאר סםעלטער

 ם. דדמאז װײס־טשערםאן, דער און װאנא
 ױגיאן לײבאר סענסראל דער םון לײסי,

באפלא. םיז
 געותגן אויד זיןי דאכט זײנען עם

 םון פארטי לײבאר רער פון םארטרעםער
 אנ״ נאך פון און /48 פון ״?אםיטע דער

 קעךיערשאםטען. סיװיק ליבעראלע דערע
 װי״ געותן, זײנעז דעדנער וײ צװישען

 עדיםאר אסאשיאײט םאסדאגאלד׳ ליאם
 ־un #העיז ארטור *ניישאך, דער םון

 קא״ רער םון באארד .tpp םון טשערםאן
 םםעדמאן, ?לארענם אןן 48 פ\ן םיטע

 סוספענדירטע די פון לאיער הױ«£ דער
אםעםכלימען. םאציאליסטישע

 שי״ פון װנאן טײלארס לײדים
 העכע־ א םארלאנגט שאגא

שכירות. אץ רונג
 לײדים אונזעו םון טיטגליעדער די

 104 לא?אל ׳שי?אגא םון ױניאן טײלארס
 םפעשעל באזוכטען טט א געהאט האבען

 איז עס װאו יאנואר, טען27 דעם םיטימ,
 פון םארלאנגען צו געװארען באשלאסען

̂ובג א בתים בעלי די  שכירות, אין העכ
ת גרויסען דעם נאכצהןוםען אום ^  אויוי י

םיטעל. לעכעגס די
 &ח העכערונג א םארלאנגט ױגיאן די

 דעם ברענגען װעט דאס פראצעגט. 25
ט םאר סקײל םיניטום  55 צו טאכער ^

 פרא־ זעלנעו דער אין און װאך, א ד,אלער
 די וחגחנן נעהעכערס אייד ?זא פאדציע
 אין ארבייכמר אגרעחנ די םון שכיתת
טדײד.
 טײ־ לײדים די אז האםען, צו איז עס

 אײנ־ וועלען שי?אגא םון באסעס לארס
 איז ױניאן דער םון םאדעךונג די אז זעהן

 אהן נאכגעבען וחנלען און גערעכטע א
̂ל שוועריגקײט.  אויםלאזען אבער ?יך ז

 זײ וועלען טאםער חײסט, דאס אנדערש,
 די איז נאכנעבען׳ זועלען נים גוטען םיט

 דער־ ^p א אויםצולעהםען גרײט ױניאן
 בא־ דורכאויס וועלען ארבײטער די םאר.

 צו שכירות אין העכערוננ דית שטעהן
 װײ■ וועט צו?ונםט גאהנםע די כאתוםען.

 אויס־ דארט זיןי װעט זאןי די וױ זען
קאםוי. א דורך אדער ?אסף א אהן דרעהעז,

אדזוערטײזטעינט

מאטיװען. מאגען

«|nnp>. י
םיטאי• מגי*נ

ר מ י
 י־ א א־צ-־׳נע־ דער
ױני*ן, דער םון ע ̂ני יצ

 כא-יט זײז לימחנז»וןי;אויס
•r א׳יפד־א• cm אנצוגעח&ען

פון טעטבערם םאר וױכטיג
, 21 לאלןאל

װעלכע ,21 םיז מעםבערם
̂ית גױ אין זיר געםינען  סאנען י
 , םון D'ce א'ן • דױם צאדילע!

 איםט 40 רד׳,8#ג דזשאיגט
yp23 ,ער• עם1.אןין*,. םטן־יט ! 

־ ■ j,* m ־ *לאר•.׳ יםטען
.21 לאס• »רז*8ב זץןוטױז•גער :

ם ק א ל ־ ם ק  איזאנוםעזאך, ע
 ;פאםעראנצען װי זים

 ,ם ק 8 ם־ל ק ע זעהען קינדער וועןדי
נצען.8ט און זײ זינגען

, גיעכאונז ם ק א ל ־ ם ק  טאםענױ, ע
 שרײען, און זײ ליארמען

 מאגען־קרעםפף, פון אונז וועט דאם
כעפרײען. טאנען־װעה םון

 םערשטאנד םיט טאטע די און
 ;בעטען לאנג נים זיך לאזט

 ם ק 8 ל * ם p ע כאקסעלע 8 קױםט זי
טאבלעםען. צו זײ גים און

a■ ־‘־.  r rr~i* * i i

liJw-s

ור«נדער. ח. פון

 ביז צײט לאגגע א גענוםען ר*ט *עס
 האבען םיר וועלכען פ*נד/ םיה״ תד

 אײנגע־ איו לאקאל אונזער אין תצט
 םאנד א הײסמ, Dip ,נעװארזנן. פיהרט
 װע־ זעהר אבער געהאט, יא םיר חאבעץ

 םאנד דעם םיט זיןי חאבען םיטגליחנר נע
 באנוצען צו זיןי אום באנוצען. געקאנט

 םון האבען םיר װעלכען פאנד, דעם םים
 8 זײן געםוזט םען האט געהאט, פריהער

 ?אנסאמפ־ תריגעז און םענש :ליקליכעד״
 אפקרעג־ בעםעגט האט מעםבער א שאן.
 מען אבער אויב װאכען, צװאנציג הען

 באטיטלען געקאנט ניט הרעגס זײן ה»ט
 ער איז ^נסאםישאן״ נאמען דעם םיט

 בענע־ הײן צו בארעכטיגט געװען נישט
 אײגצעלגע בלויז זיך, פארשטעהט פיט.

 בא־ םאנד רעם מיט געקאגט זיך האבען
 גאנץ די אבער אנבאלאנגט װאס טמן.
 געװען זײ זײנען מעמבערשיפ נדויסע

 אקטיװע אונזערע נון, אויסנעשלאסען.
 דאס אז נעזעהז ענדליד האבען מעםבערס

 פאנד דעם דארף מען אז נישט, ארבײט
 גרוײ גאנץ אונזער אז אױסברײטעז, פזוי
 צו גוצען די ציהען זאל מעמכצרשיפ סע

 אײנצעל- אין נור נישט און צײט, חנחנר
 און םעלע. אויסעתעװער״נליכע אין נע,
 דעם םארגעשלאנען דארום האבען סיד

םאנד/ *סי? יצצםיגעז
 פלעיען װעלכע טעםבערס צאהל די
 נאף באארד עקזעקוטיװ אוגזער צו קוםען

 האט הראגקהײט, םון פעלע אין שטיצע,
 אז גלויבען דעם םארשטארהט מעהר נאך
m דאך נױטװעגדיגקײט, א איז םאנד 

 אין;אונ־ געגנער גענוג געםונען זיןי האבען
 האט עס און פלאן דעם געגען לאהאל זער
 אײ צו זײ צײט לאנגע א נענומען אוגז

 דודכאויס איז םאנד אז« אז בערצײגען
 יעדען םאד זיף לוינט עם אז און נעטינ,

 8 דאלאר צוויי באצאהלען צו םיטגליעד
 פינף מיט פארזימןךט זײן צו אום יאהר

 די ־נוים. םון צײט אין װאך א דאלער
 זײ־ םאנד דיזען פון געגנער די םון טענות

 נישט זיך דארף ױגיאן ״א אז גען.נעװען,
 זאכען װאכעדיגע אזעלכע מיט אפבעבען

 פון צײט אין מעמבערס ארױסהעלפען װי
 הא־ זאכען, אזעלכע אויף ‘,קראנקהײט.

 אן דא »יז ארגומענטירט, װײטער זײ בען
 ״בענעװא־ אגדערע און ריגג ארבײטער

 שױן זארגען װעלכע סאײעטיס״, לענט
 זײ הרא:?. איז ער װעז םעמבער פאר׳ן
 ױניאן די אז געהאט מורא אויד האבעז

̂רלירען װעם  האמפסלוסםיגקײט איהר פ
 װען שעפער, די *אין פארבעסערוגגען םאר
 בענעםיטס װערען אײנגעפיהרט װעט עס

 זיף געםינען זײ װען מעמבערס די ®אר
 לעצטע די און װ. אז. א. ׳שאפ אויסערן

 זײן װעט עס אז געװען, איז זײערע טענה
 צו ױניאן דער פ»ר אוגמעגליכקײט א

 בענעפיט, װאף א דאלאר פינױ צאהילעז
 צאהלען בלויז װעלען מעמבערס די ווען

יאהר. א דאלאר צװײ
א&שטע־ םינוט א פאר זיך לאםיר ניז,

 דאמאלסדיגע די םון םענות די אויף מן
 םאנד דער װי זעהען לאמיר און געגנער
אמת, וױר?ליכהײט. דער אין ארבייט

 ארגאניזאציעס םארשידענע דא זײנען עס
 בענעםיטם, בלויז איז צוועס זײער וואס
 נויט, אין איז ער וחגן אבער, מעמבער, דער

 ער־ באלאננט, עד וואו אויס נישט מאכם
 שווע־ זײנע אז רעכט) םיט (איז װארםעט

בא־ ער װעלכע מיט ברידער, און סטעי
 איהט זאלען ײגיאז, אייז |יז* אננט'

זאלט איתר װיםיעל און ארויסהעלםען.
 איחם און דײדען, נישט מעםבער אזא

 איז ױגיאן> די אז םארשטעהן, צו געבען
 לא־ זײז םזזרבעסערעז צו בלױז נעשאסען

 | אפעלירט מעהר, סשט און שאפ, אין נע
 אװעס געהט ער אח נישטי איהם צו עס

 זײנע ױגיאן, די אז געדאג?, דעם םם׳
 ער װעלכע מיט ברידער, אוז שװעסטער

 אין איהם םארלאזען צוזאםעז, סטרייקט
נויט. םון צײט

 איז געםיהל, אזא אײנחרוק, אזא אז
"?I ,יעדער םוז װינשעגםװערמער 
 אםגעשאםט האט םאנד •דיזער זנרגעבען.

 נאך טעםבערם אײנצעלנע םין קוםעז אף י
 מעם־ דער ?ומט טאג צו הײנט שטיצע.

 ! בא־ איז ער וועלכען צו עטװאס נאך כעי
 I אויס געםאכט איהם האט עס רע-טיגט,
 צוליעב אז זיןי, דאכט מיד און מגארער״

 ו בענע־ האבען צו זיןי לוינט איײז יעס
1 דעד אז ארנומענט, צװײםער דער םס. פ

 ; אפגעשוואכט קאז טעטיג?ײט אנס
 ענטםעד בעםטער דער ײעל, יחןחנו•

 מיר וועז ווערען, געגעבען קאז רעם רי ״יי
 י ־׳,טע ױגיאנס דער צו ציהיקעז זיך ־יע־עז

 בעגעפיטס די יאהד. יעצטען גקייט ס
 צו ױניאז ײגי נעשגמרם

װאןײארבײט. אי^^דזי״ען אה ־עז

 האט עס שטונדען. די םארקירצען און
 קרעען צו יעצט געשטערט נישט אםילו

 און װײדזשעס. זיא רעיז אפיציעלען אן
 װאס אײנעם זעהן געװאלט װאלט איד
 סיר װעלכען בענעםיט ידער אז זאגען, וועט

 םיט שײכות א געהאם עפיס האט האבען,
 סאר־ האבען טיר קאםפלײנט. ̂אפ זײן

 ברעג־ נור קאן פאגד אזא אז אױסגעזעהן,
 אוי- מעטבערס אונזערע פאר גוטעס גען

 נישט גאר ftp עס אבעי שאפ, סערען
 אין טעטיגקײט ױניאנס דער אפשװאכען

שאפ.
 אר־ לעצטען דעם אנבאלאנגט װאס
 אימ־ זײן גישט װעלען טיד אז גוטענט,
 א דאלאר פיכה קײן צאהלען צו שטאנד

 צװײ וױ צאהלונג קלײנער אזא מיט װאןי
 זיין, מודה זיף מיר מוזען יאהר, א דאלאר

 גע־ אביסעל אונז זיד וזאט הארץ דאס אז
 אפשר געטראכט האבען מיר שדאקען,

 אונז פאר גון, רעכט. אביסעל זײ האבען
 רעפאיט םינאנס ערשטער דער יעצט ליגט

 און 1919 יאהר פאר׳ן פאנד דיזען םון
 דער אז אנצײגען שטאלץ מ-מ לואנען מיר

̂הר ערשטען פאד׳ן האט פאנד  געאר־ י
 קײ־ אלע די פון אויסגעצייכענט. בײט
 יאהר דעם דורך זיף האבעז װעלכע סעס

 קײן מיר האבען בענעפיט פאר געטאלדען
 זײנען מיר צוריקגעװיזען. נישט אײ:ע

 שטרענג געװען נישט יאהר ערשטען דעם
 די כאטש פאנר. דיזען פון רולס די מים
 רע־ בענעפיט פאר צײמ די אז איז, רול

 באםרע־ דער װען טאג דעם פון זיך כענט
 האט יזראנק, געטאידען זיף האט םענדער

 צוריקגע־ נישט קײנעם קאםיטע די דאןי
 איבערצײגט, נור זיד האט זי אויב װיזען

 גע־ װירקליף איז באטרעפעגדער דער אז
 ער האט ארבײט דער צו אוטפעהיג װען
 גאכדעם, און געקראגען. בענעפיט זײן
 ׳אלע צוםרידענגעשטעלט האבען םיר װען

 טיר זײנען געטאלדען, זיף האבען װעלכע
 זיך האט עס נור אויסגעקוטעז, נור נישט
 פאר א םון באלאנס א אפגעיטטעלט נאר

 היב־ נאנץ א איז װעלכע דאלאר, טויזענד
 אנבא־ אין נעהטט טען װען סומע שע

 צווע בלויז איז צאהלונג די אז טיאיט,
 געהט בענעפיט דער און יאהר א דאלאר

 פופ־ װי הויף אזוי קײסעס פיעל זעהר אין
פעדזאן. א פאר דאלאר ציג

ױ־ די אז שלוס, צום הומען מיר און
 פארשײ גיבען צו אויסםיהרען קאן ניאז

 מעמבערם איהרע צו בענעםיםס דענע
 דא־ אײנפאך פרײז, ביליגסטען דעם םאד
 מאכען גישט דארף ױניאן א װײל פיר,
 זעלבען דעם אויסגאבען. עלסטרא הײן

 2 פאר געבען קאנעז מיר װאס בענעפיט
 סאסײעטי א אין דארף יאהר א דאלאר

 אונ״ דאלאר. אכט אדער זיבען סאסטען
 האט יאהר דעם דורף ערפאהרונג זער
 אײנצױ זיף לוינם עס אז געצײגט, אונז

 יױ א אין בענעםיטס םארשירענע םיהרען
 צוגע־ מע̂ר ווערען פעםבערם די גיאן.

 אז פיהלעז, זײ ;ױניאן דער צו בונדען
 צו אויר עפיס זײ פאד טיט ױגיאן די

 גאנצע א אלס ױניאן די און צײםען, אלע
רערפון» םיעל זעהר געפינט

 װײספ די נײ ױם־םונ
נסם8כעו*חבו8ם

 פעברואר, טען8 רעם זונטאג, דיזען
 םיט־ די םאכער, װײםט לײדים די װעלען

 די אין װאױנען װאס ״25 לאה• םון גלידער
 יאוזרעס״ ערשטען דעם פײערען בראנקס,

 יוכיאנס דער םון עפענונג דעד ם\ן פעסט
 דער צו געגענד. יענעם אין אםים ברענטש

 פא״ א ארצנזשירט זוערט געלעגענהײט
 מו־ זײז וועט עם אונטערגענזונג. םענדע

 פאר?ו־ װעט דאס טענץ. אוז נעזאנג זיס,
 דריטע 3785 סאסינא, לאנדאן אין מען
 אנ־ זיד וועט ענטערםײנמענט דער עװ.

 אווענט. אין «ײגער א 6 ;פאנגען
 רי פון 25 לא?. םון מיטגלידער די י ־

 או) תומען צו געבעםעז זײנען עראנ?ם
 סאין טיקצטם פרײנד. זײערע םיטברעננעז

 םין אפיםעס- אלע איז באקוטעז םרײ םעז
־ ' י ״* ״ ־• .25 לאיזאל

! יאנאװסתי נענאסע װערטהער
 איבער־ און איד, א כעסן א ביז איף

 עדיטא־ אײערל םון םייל יענעם לעזענדיג
 אין װאך, הײנטיגער םון נאטיצען ייעלע

 שארםער אײער םיט האט איהר װעלכען
 הארצען סאםע איז ארײנגעשטאכען ®ען

 ארבײטער־םיה־ געװעזענעם א פון ארײן
 עסטײטגי^ ריעל יעצםיגען א איז רער

 איהר װי איף/ דזאב — לצלן״ רחםנא
 אנ־ װי געפיהלט לעבעדינעז, א םיף זעהט

 און װאסעד מיט טוייל םולען א צוזופעז
 גאנצע די אזש םהאז, שפײ שטארקען אזא

 בטילא װערען. םארטרונקען זאלי װעלט
 יעניגע די אויך פארנעצט שוין דאס װאאט

 אין זיינען פראםעסיאן״ זײער לוים װעלכע
 פון נבאים, יענע םון לאגע דערזעלבער

 צוליעב װאס צדיקים, גרויסע גאר־גאר די
 פראטעקשאן אויסעמעװעהנליכער דער
 גאט םון אי זײ לאנעז האבעז, זײ וראס

טענשען. פון אי
 יא־ גענאסע אויס, מיר צײגם עפעס
 זיך איהר האט מאל הײנטיגם אז נאװסיױ׳

 דער צו אונטער׳חנם׳ענען געװאלט שוין
 פא־ ניט גאר איז װאס זאף־ א גאליארקע.

! איהר װי אידען אזא פאר סיג
 רעדאק- אדוני אמת, דעם מיר זאגט

 *סוק״ אין אזוי טאקע שטעהט עם טאר,
 פשוט׳ער דער און מעג רעדאקטאר א אז

V ניט טאר ודם בשר
 בריעןז־ אײן איז יאד האלט איהר

 ארויס רעדט טען אײדער אז קאסטענעז,
 זאך די מען דארף איםיצען, אויף חשד א

 אײנציגער דער אז און אונטערזוכען נוט
כלל! םאר׳ן לײדען ניט דארף

 װאכענדיגער אימער םיר, זשע זאגט
 גוט זאך די טאקע איהר האט רעדאקטאר,
 צו־ די אז אויסגעפונען און אונטערזוכט

 שטעחען ביזגעס פריװאםע ^זײעחג ליעב
 םוס םרײנדשאפטייכעז זעהר א אױןז זײ

 האבען זײ װעםעז געגען יעניגע די מיט
,קאמףד א אנגעפיהרט יעצט ביז

 זײן װעלען שויז זאל אין אויב און
 גלריבען און מאטין׳יה בעל גױיסער אזא

 יא קײס אײנצעלנע אזא האט איהר אז
 אייף״ איף פרעג איהר, האט אונטערזוכט״

 מחנות רבות״ אונזערע פון טאךגעבער
 װארקערס״ גארמענט לײדיס לעגיאנען און

 כלל־ א דעדפון טאכען צו רעכט א געהאט
V זאןי

 שרײבען צו גענײגט ניט בין איןי
 דיזער איבער לאנכ פאלעטיזירען אדער

 דער ניט איף ביז ערשטענס, װײל, פראגע,
 רעזינ־ אלע םון אדװאקאט אנגעראדענער

 צװײ־ און פיהרעחם״, ״פעהיגע נירטע
 מיט רעדאקטאר גענ. איהר האט טענס׳
 אלײן זיף פראבלעמע״ ״דריטער אײער

 בלויזקאנ־ װיל איך אננעפאטשט. אביסעל
 איף און פאקם רןלײנינקען א סטאטידען
 איך װײל חלילה״ ניט ,Dtp אײף דערצעהל

 אדער״ דערפאר, דאנלז א איץי פון װיל
 אײןי בײ טאכען גרױס זיף װיל איך װײל

אויגען. די אין
 קעהרט עסטײטנײז, ריעל א איד, א

זאכען. די פאר ניט שויז
דערצעהלען: אײך װיל איך װאס אט

 האב א^יגוסט אדער דזשון מאנאט אין
 אויפגעגע- אםיציעל דזשאב"״ מײן איך
 אנ־ ניט אײך איף װעל אורזאכען די בען.

 בא־ איף אז הײסען ם׳װעט װײל געבען,
 רחמנות און רחכינות בעט און זיף קיאג

טויט. דעם װי איף האס כעטען
 װאם ביזנעם א אין ארײן בין איף ארן

 יעניג^ די מיט םיםיעף״ ״פרײנדליך איז
 איג־ אן געקעמפט. ד»אב איך װעלכע געגען

 װאם געװארען. איף בין אגענט שורענם
 א םון דעיעגאט װאקינג א טהוט דען

V אטט זײן אויף גיט ער װען ױגיאן,
 אינ- יא שוין פארקויםט מען אז און

 םאר־ עס םען זאל װעםען צו טא שורענס׳
 מסתםא איך בין קבצנים¥ צו — ?ויםען

 מאנו־ די צו —* רײכע די צו געגאנגען
 ב״דן טאקע זזאב איף און פעקטשורערס.

.אױןי טולער פאר א נעמאבט .
איןי לעבען! א מאכען דאף דארף מען

 אויםגעפאםט, נשמה פײן אויף אבער
 אײ־ מײנע זזאב איך רעדאהטאר! גענאםע

 לינ־ םאפ הײן םאר איבערצײגונגען ביגע
 םײ־ דעם האב איר איז פארחױפט ניט זען

געשפיעלט. ניט ארײן הענט די אין םעל
 אוים־ גרעססער דער מימ האב איןי

 םורא ציטערנדיגער מיט און ריכטיגהײט
 חלילה זאל איך אז נרענעץ״ דעם אפגעהים

װערען. געשטרויכעלט ניט
 זענט איהר צו — מיר, איהר גלויבט

V לינקער א גאר אפשר
 אנבעלאנגט זואם אםײצעל, אלזא,

 ״אםסטאוױ אן איך בין ״זשאלאװאניא״
/ אי  שוין איך בין חינם שוםר א אבער נ

גוטער. א גאר
 איד אז ב״ה םאנאטען 5 שוין אזוי און
 באציהונ־ פרײנדליכע זעהר אין שטעה

 אײנער קײן און בתים בעלי די םים גען
 אונזער םון מעםבערם טויזענד 5 די פון

 םיער םײן איף םיר, (ענטשולדיגט יװיאן
האס ניײ-ציג...) און נײךזיוונדערט םויזענד

םינחסםםע די געהאט גיט נאןי
 קונ?על־טונ<^ אין זײז צו חושד םיף

נעס!
 איד^ ?ריג טשע?ס קײן בלויז

 איך םאןי ארזשאסםמענטס אבער
 צײטעןי אלטע די אין װי זעלבע

 צו טרעגען, מיר דןוך איהר וועט
¥ אנשטעל דער

אז... ענטפעחןן״ אײד איד וחמ
י טענה און זאג רעד, געה

חד איםיצען ניבז זיר װילט עם אז ם  אנ
I טאזאליעס די אויף טען

 רעדאמםאר. גענ. אײף״ םרעג *יד
 ]ylft זזאבעו סיר זואס סעםעלטענט אין׳ם

 םילאדעלפיא, אין אויםגעקעמםט לאנג ניט
 לז9רי םון״א פינגער א עפעס איהר זעהט

¥ עסטײטני?
^ ריעל א אז אויד 1אי ײטנ  תא עסט

 םון בעסער דזשאב דעם מאכען נעקענט
 llim איהם װאס םאר טא — ״רעגעלען״

K ¥ טאן
 •Dm איז צײטיג געװעז םילײכם װאלט

 םאנגם אינטערנעשאנאל די איידער זאם,
m שטרײנגקײט, םיט האנדלען צו אן t 

Wi*t ¥ אפצוטראגען
 g.׳;; ענטריסטונג, זוי מעתר מיט

M אײער
סילװעןי♦ א.

אח

 רעזול• טיט׳ן צוםױעדען זײנען
קאנםערענצען.* די פון טאט

: רעדא?טאר הערר װעדטהער
מד די אין שטי?על א אוגז ערלויבט • 
 דאגק אונזער אויסצודריקען רעכטיגקײט״

ױני^ן. אונזעי צו
 פע׳ א. סת ארבײםעד די סיר,

 פארזאםעלמ סט. טע17 װ. 14 שטײן,
 tun אבענד מאנטאג מיטינג שאפ א אױף

 ?אסינא סםײסענט אין יאנואר טען26
^ אונזער פון רעפארט א אויסהערענדינ  פי

 וחןי• אײזענשטאט ברודער אײדזשענם נעם
 קאנפערעגץ# דעם םון רעזולטאטען די גען
 איינשפױו*!* געװארען באשלאסען איז

 HI pדאג דזארציגען אונזער אויסצודרי?ען
 זײער םאד ױניאן די םון אםיסערס די

 ביי ארבייט אונערםידליכער און שװערער
 שטעלויננ בראװע די און קאנםערענץ דער

 זײגצן מיר און ארבײטער, די גונסטען צו
 רעזולטאם דעם סיט צוםרידעז העכסט

ארבײט. זײער פרן
 גרוס, יזניאניסטישען טרײר טיט

: קאמיטע רעזאלוציאנס
.1 ^אpלא א, י ש י ו ו

 9 לאלאל י״ מ י י ה
.35 לאלאל ר, ע י י ט
— י, ון ם נ י ר P ב.

טשערמאז• שאפ 4

m-W'i

 אײ• ביזנעם א םרעזענטירען
 קלאורך דער פון דזשענט

ױניאן מאכער
:רעדאקטאר הערר װערםער

ט זיך באגוצען צו אונז ערלויבט  םי
מן צו ״גערעכטיגקײט״ אונזער אנ  באד

 איי• ביזנעס דעם ארבײט גוטע םאר
 איײ ברודער ױניאן׳ אונזער פון דזשענט

זענשטאט.
 קישלאנםשי פיז ארבײטער די םיר,

 סמריט, טע17 װעסט 12 שאפ״ בראס.
 און שטעלונג בראװע די אנער?ענענדיג

 כין־ אונזער םרן ארבײט אונערםיעדליכע
 אײזענשטאדט, ברודער אײדזשענט, נעס
 אוג• אויס דריהען ארבײטער, אוגז םאר
 סרעזצנט א דורך איהם צו דאנק טיםען זער
 און הײנע׳ם הײנריך ביכער, סעטס 2 םון

 וױנשען טיר און שריפטען, םאפאסאן׳ם
 לעזען. צו זײ געזונטערהײד איהם

, גרום# ױניאניסטישע; טרײד םיט
ען, ל. ה קישלאגם^. א. ^

תאםי סרעם — װאלדמאן א. י

kV-v •
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 ®חןך ײ פון טשערלײט וײ צו
I שעםער הלאוס טעקטיװ

 **אטעתטיװ] די סון טשערלײם די
 אויםנלםאחןרם װערען שעםער סלאו?

 מגיאןן חן* פין אפים אין ביענגען צו
e םיט פרײז־ליםטע,, נײע די rr חניז 

 בורן איצט האכען ארבײטער די װאס
mm ־ . סומען.
#באאוך דזשאינט םון נאםען אין

. * חביז״ דזש,
&י»| .מע;עדזשער •רא«מ
^!ויזשאן.

WJ . ־;
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װעלט פרױען די
(כלינדער) בעדריה ראזע פון

aoBoaoBn

 וואונחנרנאחנ טיט רמארירנ^
 tmp« הלײחנר ותנם. די אויןי דיחןן
אײמ־ «יחר VP יעחנ פתיען די ראדם

 »זיו דארםען ומרען עס נעעםאס״. נעם
 אױןי ,“.געיםם םאר׳ןיעדענע נעשפיעלט

 ,“.טעניס־נעים אונזער םון שםיינער דעם
מ«יעלען._ אזעלכע אנחןרע און “,נאיצןי

אטלאנטא! כראדוא,
“יא חורש אײ טאג אייךאוךצװאנציג

 בי' (פארצייכענט 1920* יאהר פון מור
v i I, דעם טאג, דעם לעזער, ליעבע nn־r 
 כדאי כ׳לעבעןי איז, עס יאהרי דאס &ון
o f  r דאט — דערהויפט געדעגקען׳ צו 

 ־טען21 דעם גאכאטאל, אלז$, .mfcv י ׳.
 ,1920 יאהר םון יסמואר חודש אין טאנ • ־

 םוי׳ם אטיאנטא, שםארם דער אין חאט *
 פאראײ־ די אין דזשארדזשיא, שטאאט 4:

 פרײ די אמעריר«א, םון שטאאםען גממע
 שטאדט־ דארטיגען םונ׳ם זאךקאמיטע

o m (סיטי-לואונסיל) װע־ צו באשלאסען
 םרויען, אטלאנטער די צו גגעדיגער דען

 װײטער און אן הײגט םון װעיען װאס
ן י  דעם געגען םארזינדיגען עפעס םיט ז

 װאס מים באשטראפען זײ און געזעץ, ^
 פארברעכען, זײער לויט קוטען װעט ןײ

־ ט נ ע ם ע מיט מעהר :יט שױן אבער
 ף י ו א ז ע ס י י ם ש ן ע כ י '<

ר ע ר ד ע ש י ט ד א ם ־ ש א ט  ס
p • f ד א v .

 דער םון םארארדנונג אםיציעלע אן
 דעם אונטער פריזאךקאםיםע, *טלאנטער

 םודיע איז דאטום, יבענדערםאנםען
 בײ יעצט ד,אט אטלאנטא אז װעלט, ך*ך
 עפענטלײ םון שטראן* די אסנעשאםט זיןי
 ארעסטאנטקעס. איהרע םאר שמיץ כע

אטלאגטא! בדאזוא,
 ניט װאלם לעזער, ליעבע ואל״ז, ז#גט

ענטםע־ נעדארםט װעלט גאנצע די איצם
 םיט םודעה אטלאנטער דער אויף רען

 צד אויסשרײען און אפלאוז הילכיגען 8
אטלאנ־ ״בראװא, :אונז מיט ואםעז

l m" ,די אז ׳עפעס טוה געה אבער 
m r x נעזאנם, סימםײנס הײנם, איז 

 זיר לוינם עס אז אונדאנקבארע, »זא
 אוים־ עפעם םיה די נעהסען זיף נארניט
םענמהײט... רער פאר ןװטוזאן

 אםע־ די אזוי ײי אדרבא, זעהט, אט
 אױזי אפגערופען זיף האט פרעם ריקאנער

 עכט־תומאגיטע־ ״נאבעילער/ דער אט
\mi r פריזאךתאםיטע דער םון האנדלונג 

מטארכדראט. אטיאגטער סוג׳ם
 זאנט מעי<״ איװגינג יארק נױ״ די

םרײ־ םאראכטאגען עדיטאריעל אן *ין
i סאג

זע־ םיר אז זאגען, גיט װעילען ^םיר
 םון ׳פםײסען דאס װאס צוםריעדען נען

אטלאנטא) (אין דארט איז וױיבער
װע־ םיר געװארעז. אפגע^אפט איצט

 טיעף זײנען מיר אז זאגעז, גיכער יעז
 שוידערליכען דעם םון עחטיטערט

 ׳עטאאט גרויסען דעם אין װאס יםאסט
 גרעסטען זײן איז און דזשארדזשיא,

 שמײסעז ,־אס איז אטגאנטא, שטארט
לויאץ׳ 8 צו צוגעבונדענע םרייעז, פון

 צו אװעקגעשטעלט ספעציעל ואיז װאס
 געװארען סאנהציאנירט צװעק, דעם

געװא־ םראחטיצירט און געזעץ פונ׳ם
 דעם ביז אדםיניסםראציע דער םון רען .

.״1920 יאנואר ־טען21
ר/ ״איװניג די זאגט אזוי  18 מעי
 םון האנדלונג די אז זאגט, צײטונג אנדעי

 װײזט פדיזאן־האםיטע אטינאנטער דער
פחא׳נרעסירט׳״, סאוט די ״בליטץ־שנעל װי

 די אין אז נכיאות, זאגט צײטונג די און
 אםלאנטא װעט יאהר םופציג קוםענדע

 װעט מע אז וױיט, אזוי •ראגרעסירען
 םון שםײסען דאם אפי<ו אפשאםען דארט

 אז באטערהם, צײטונג דריטע א מענער.
 םאט ״נאבעער״ איצטיגער אם<אנטא׳ם

 הערצער די םאר דערקװיקעניש אזא איז
 א װי אזוי םרויעז אמעריקאנער די סדץ

 תרש־ א םאר בליי צעשטאלצענע •ןןרציע
 דער םארגינייכט צײםונג פערטע א טיגען.

״רעםארם״ םריזאן־לואטיםע׳ס אםיאנטער
פאר־ יענעם סון קאםפלימענט דעם םים

ר‘ א  דא״ שםאדםישער באהאנםער זײן צו ג
j m זי אז םארזיכערט, האט ער װעמנער 
ױנגסט! זײן װי טײער אזוי איהם בײ איז

שקאפע. בעסטע ״
צײ״ א<# כמעט רעדעז טאן יאזא אין אם
 ״הומאגיםערעז אט<אנטא׳ס װעגען םוגנען

 אט ! 1920 יאנואר ־טען21 םונ׳ם “אקט
 דעם װע^ט צױױיציזירםע די באגריסט »?וי

 פרײ אטלאנטא׳ס םון באש^וס *נןןבעילען״
 די מעהר שםײסאז צו ניט ^ז^ךסאסיםע,

וױיבער. ®מלאנטער
!אםיאנטא ״נאבעלע״ אתםע,

♦ ♦ ♦
ען פרויען ןןלע ענ ס ז ח שעהז ױנ  א

ער אויף — גליקליך < ענ ם. י עי וו
 גליהליכסטע די שדוכים, בעסטע די

 פרויען די םאר שסעהען ן^אראײגיגיעען,
 אויב װעלט. יענער א׳ויח הוטען זײ ותן

q « אומ־ װעלמ ר ע ד אויף איז םרוי 
ף לי מן ^ אי! מיידעל א אויב פארהײראט, ^

אומ־ אוםגליהליד װעיט ר ע ד אויןי ״
 זײן ניט זיף בײ זאלען טארהײראם׳ %
q חלילה איז לואגע זייער :ווראאגעםאלעז

 אײגציגע דאם האםגונגםלאזע. קײן :ים
 צו גענעזען אום טהאן דארפען זײ װאס

 כאפען און אװעקלעגען זיך איז ווערען,
 אריבערפעה־ זיך און שטארב, א ף%ג אויף
 זײ נאר אבי װעלט... יענער אויף יען

 נעלײטער־ םון װעלט דער אין אהיז, גוםען
 גליקזעלינקײט, אײביגער אח גײםטער טע

 אלדאס םיט געזיבערט שוין זײ זענען
גוםם...

 װײם — איהר םרעגט — םונװאנעט
 דעם זאנען אײף װעל איך ,עס^ איך

ניט, טאקע עס וױיס אינײן איף :אםת
 און עס, װײסט לאדזש םערי <עידי נאר

 זי זיכער. אויף ױ, זאגם ׳עס װײסט זי
 גערעדט — זי דערצעהלט ־— איײן האט
 אײ־ איהרע םון סף א פון גײסטער די מיט

 דאמען, געשטארבענע באקאנטע און גענע
 איבערגעגעבען. דאס איהר האבען זײ און
 םוזט — געשםארבענע םון נײסטער און

 ליגענס קײן ניט זאגען — װיסען איהר
 אלץ גוזמאות. קײן ניט דערצעהלען און

 — נאר זאגען זײ אויב — זאגען זײ װאס
אטת. רײנער דער א*ז

 םונ׳ם םרוי די איז לאדזש םערי לעידי
 נעלעהרנטען, עננלישען וועלט־באריהסטען

 םארטײדיגער הײםעסטען ואון םארשער
 לאדזש. אליװער סער סםיריטואליזם, םונ׳ם

 און געלעהרטער גרײז־גרויער דאזיגער דער
 לײדענ־ זײז םיט האט םארשער ערנםטער

 ס&יריטוא- דעם םארטײדיגען ׳ןןאםטליכען
 ײי־ דער אין שטורם א ארויסגערוםען ריזם

 לעצטע די זיף האט ער סענשאםט־װעלם.
 אויסשלים־ אפגעגעבען יאהר צעהךצװעיף

 גײםםער־ דער וועגען םארשונגעז םיט ליןי
 “טויט נאכז ״לעבען דעם װעגען און וועלט

 מעהרע־ אין באטײגיגט אויף ויך חאט ער
 װעל איז סעאנסעז, ספיריםואליסטישע רע
 — באהויפםעם ער וױ — איז איהם כע

 גײם־ מיט צונויםצורעדען זיר געלונגען
 פער־ םארשטארבענע באקאנטע םון םער

זענליכקײטען.
נא־ דעם סיט בוף ש&עטסטען זײן אין

ט׳/ און לעבען אדער ״דעימאנה טען  טוי
 אינטי־ םעהרערע איבער לאדזש סער גיט
 געהאם האט ער װאס .געשפרעכען״״׳ םע

 רעײ זוהז טויטען זײז םון גײסט רעם מיט
 איז װעלכער בוף, םונ׳ם העלד רעם מאנד,
 גע־ דער׳הרג׳עם יאהר פאר א םיט צוריק

 וועלם־־מלחםה, גרויסער דער אין װארען
 סאל־ א אלס םראנקרײד איז קעמםפענדינ

 די אין ארםעע. ענגלישער דער אין דאט
 דער׳הרג׳עםער דער האט 4״נעשפרעכעך

 איע םאםער זײן םיטגעטײלט רעימאנד
 אין םינוטען לעצםע זײנע םון דעםאיעז

 אזוי װי און שלאכט, פאםאלער יענעי
 דאזיגע די נעװארען. גע׳חרג׳עט איז ער

 אויםער בן־אדם, קײן װעלכע דעטאלעז,
 גע־ נים האט אלײן, גע׳הרלעטען דעם

 א נאך שםעטער, זיך האבעץ װיסעז, לענט
 אחיםגעוױ־ אונטעדזוכונג׳ םארזיכטיגער

 גענוי און ריכטיג םאלשםענדע זײן צו זען
 םארעפענט־ זײנעז זײ װי פרטיפ אלע אין

םאטער. םונ׳ם געװארען ליכט
 לאדזש׳ם סער איז בוף דאויגער דער

 טעאריע דער םאר ארגומענט שםארקסטער
 לעבעדינע אונז פאר םעגליכקייט א םון
 םון גײסטעד די מיט צונויםצורעדען זיך

טויטע.
 איצט זיד נעםינט לאדזש אליװער סער

 פאראײגיגטע די אין לעתכמוור־םור א אויח
 געסױ אהער איז איהם סיט ^טאאטען.

 לאדוש, םערי לעידי םתי, זײז אויף מען
 אננעעע־ טרײע א בלױז גיט איז וועלכע

 גלויבט נ#ר ספיריטואלחם, םונ׳ם רין
 לעבען ״דאם אז שליםה, כאםונה אזין

 װע<ט, יענער אויןי דארט מוים״, נאכ׳ן
 גליה־ און שעהנע אםת׳ע, דאס ערשט איז

 לע־ אונזער וועלכען אהעגען לעכעז, ליכע
 ט^נחר ניט איז װעלט, דער אויף דא בען
האריהאטור. א װי

 אז לאדזש, לעידי גלויבט נאר נים און
 אלע זײנצז ״וועלט יענעי אויף דארם,
 און שעהן אײביג ױנג, אײביג םרויען
 דאר־ סריגעז זײ אז און גיי^ייד, אייבינ

 האבען זײ (אויב זיװגים םײגסטע זײ טען
 אויף זױונ ריכטיגען זײער נעתאם נים

ר ע  ״איכעד־ אויד איז זי נאר וועלטא ד
 איבער- בעסער לאםיר אבער אז... צייגם׳״
 וועלכע ווערםער, אײגעגע איחות געבען

 םון פארטחגטרין א צו נעזאנט האט זי
 :װאירלד״ ״איװנינג היגער דער

 האט — ט ר א ד האבען ״פרויען
 םעגליכקײט די — לאדזש לעידי געזאגט

סוגסם, איז מוזיה, א'| אויםצודריקען זיד
 בא־ וועלכעס שעהנהײט׳ ליסזראטור• אין

 םרוי,.ריננעלט דער םאר פמןל אזוי מײט
 חא״ זײ יײטען. אלע םיז ארום דארט זײ

 םאל גרױסע אומעטזם זיך ארום דארט בען
 ד«אבען כמסען. שעהנםטע די פון סען

 ילימאנד, מיר־לזײן דערצעהלט דארטען,
שעהן %׳ז^לכמ דױיזעוי, פעסט־געבױטע

 װיצען, קײן נורעםד ניס אויך זײנעז דארט
 געלעכםער^ד םרעהליכער און אגעקדאטען

 לאדזש םערי לעידי לויבט אזוי אם
דעד *י\ קאלום דרײ גאנצע אויף אװעק

artf .u׳wpi ;^ימגיע
״י ײי“ '׳מםת .«,«1 *״** יי  לעזער« ציעמ איחן, וױ ניט, ווײס אין

חו אייך זיך^אר ביז איןי — איד. נאר  סו
 טוחענט אלע די נאך אז — וםתודה

 יע־ דעם סאר לאדדמ לעידי םון געזאנגזנן
̂נר ייויו* בע\  דאך איד האב ותלם, יצנ
 אריבערצופעה־ זיך נים חשס ברעהעל הײן
 םיז איינער קײן וואנען פון אהין, לען

נאך איץ באהאנטע איז אײנעגצ םײנצ
צוריסגעסוםען. גים קײנםאל

_________________________________________________________

נעפײנינסע
(ערצעחלוגנ)

קעניג העלל פון

 ױ איהר; צו רעדעז <וײלע יעדע םרובירט . זעד, אט טיר. םאר איצט שטעהט זי
׳ * ! געזיכט בינאסליכען רונדען, איהר איף

 קוקם זי נעזעל. אײדעלען קורצען מים׳ן
אוי־ שװארצע טיעף איהרע םיט סיר אויף
 זי וױ גלײןי שװײגט שװײגם, און גען

 דער־ םאל ערשטען צום איצט םיף װאלט
 לאנג; יאגג, שױן םיך קען זי חאטש זעהן,

 צװײטער דער ניט און ערשטער דער ניט
 זיר גנב׳עט זי װאס היינט׳ איז אװענם
 דער דורך הויז טאםענס איהר םון ארויס

 צוזאמען זיף ינאזען מיר און טיר הינטער
װעלדעל..״ אין

 אין זיד באהאלטען אויגען םײנע
 א און קערפער, שעהגעם ױנכעז, איהר
 איד ארום. םיף נעהםט םיעדהײט זיסע

 םײן נעבען בענקעל אויפ׳ן זיצעז בלײב
 W און הײזעל ארים <ןלײן, םאטער׳ס

 צו געהט זי ריהרען. גיט ארט םון זיף
 איהר אויף הויבם סיר׳ צו נעהנםער

 דןיסעל. אוים׳ן אן וױיזם און הענטעל װײס
 צײנ־ איהר אויגען םיינע גאך םאיגעז
 איז הימעל דער אז ׳זעה איף און םינגער

 כםעט זיף האט געװארען, ^לוי מטארת
 די איז נאכט די געטאלען. שװארצען אין

 געװארען, וועלט דער איבער הערשערין
 הויבען שםערען די װעכטער: איהרע איז
 1םי ארויסצררוקען אײנציגוױיז אן זיך

זײטען... םארשידענע
 ײי־ םלינס אויף, איף שםרינג שנעל

 דינע איהר ארום האנד םײז זיף העלט
 אין ראש זיך טראנען םיר און טאליע

ארײן. װעלדעל
 גראז נרינעם אוים׳ן מיר ליגען אט

 די אין צװײםע דאם אײסס קוקען און
 שוױיגט; אלץ שטיל, איז ארום םנים׳ער.

 די איבער וױנטעל לינד א רײסט צומאל
 נלעט א םוט אווענד־רוהיגסײט, הײליגע
 װידער און געזיכסער םרישע אונזערע
 איז םיר ליגעז נאכט. שטוםע די הערשט

 1אי בויםער גרינע פון באװאכט װאלד
 דער אין לייכטען אזיגען ױנגע אונזערע

ארײן. גאכט
 קלינגט — הערשעל׳ וױיםט, דו —

- שםים, הלאהרע איהר פלוצלינג  דעד ־
חתן. א םיר שדכן׳ט טאטע

 צאםלעה אז חױבט מײנע הארץ דאס
 םײנע אין םײדעל דער אײן שליס איד

זיףי• צו שטארק איהר דריק ארעםס,
 גלעט — זאגסטו^׳ \ואם און נו, —

 דריק און צעפ, צװײ װײכע איהרע אץי
 פעסט, זי האלט #זיך צו שטאריןער נאד זי

 אוועק־ קענעז ניט םיר םון זי זאל הײנער
ריעןען.
 דער רעדען׳ צו מורא האב איד —
 מאםע די און בײזער אזא איז טאטע

 אויןי זיך האלם זי װאם קוים שװאך, איז
פיס. די

׳אפגעםיד»רט אהײם איהר האב איף
 ברענענדיגעז א חײםאן׳ א <שוש, א און

 זאפטיגע רױטע, איהרע םון אויסגעזויגען
ליפען.

 גאך געזעהן נאכהער איהר האג אין
 טרויע־ איהרע אין געקוקט םאיל, פאר א

 םארלא־ און אויגען, בענגןענדיגע ריגע״
 אין אוועלן איןי בין שטעטעל, דאס זענדיג

. לאנד נײע דאס
r ניט איך האב איהר םון געהעיט 

 נים זי איך האב םארגעסעז אבער םעהר,
געלענט.

 די םיט זוםעחנן די <ןוטען פלעגען
 איןי םלעג נעכם״ בלויע און טעג זו־ניגע

 טראכםען איז ליגען בעטעל םײן אויף
 איד פלעג אײנםאל ניט איחר. וועגען

 וױ חלום, אין זעהן און אײנשלאםען אזוי
 הויז׳ איהר םון ארויס זיןי טײעט ױ

 אין םיר אויף בליח וײםיגען א װארפט
 און גאס זײט געגענאיבערדיגער דער

 םלעג <ןאפ. דעם אראפ שעהםעװדינ לאזם
 לאז א און אװעקדרעהען שגעל זיך איך
 װאו הויז, חינמער׳ן גארםען צום זיך טאן
 די םאר כאפען T>nriD זיןי םיעגען םיר

 שוחג״ לוםטיג און אונטערשפרינגעז הענד,
זואםער־םיהל^ דער צו בען

 איז איהר איןי זעח םא< צווײטען א
 א םיט צוזאמען שפאצירט ?י וױ מל\ם,

 האלס ער איהר; םון עלםער םיעל םאז
 לײדענשאםט- סים פױןט און ארעם איהד
כצ הערפעד׳ רײםען איהר או<^ אויגען יי

 אפילו הוקם ניט, אבער איהם ענטפערט 1
 שװיי־ זיך שלעפט נאר זייט, זײז איז נים

איהם• נאד נאף נעגדיג
 םאר־ נעכט די איך האב חלוםות אין
 שפעט, איך םלעג אױםשטעהן בראכט.

ו און צובראכעז אוז םיעד י  געהן לאזעז ז
 שםאט רוישיגער גרויסער׳ פר איבער

 און גאסען אונענדייך־לאננע אױ,רע םיט
 אין איןי םלעג פארנעניגענס. םארשידענע

 אוועק־ ענטוישםער אן זיד קוםען, פארה א
 איד«ר גגײף פלעגט באנק״ א אויזי זעצען

 אויסגע־ פאר םיט אויםשײנען, געזיכט
 איך וױל ליפען; פולע רויטע, שטמלטע

 םיינע אבער דערזעהן טאן, קוש א איהר
םיידעל, אנדער אן אוינען םאר׳חלום׳מע

 גע־ א םים געפודערטע און געםארבטצ א
 אויוםגעלאשענע די איז גלאנץ טאכטען
 םרעהרעץ, ביז ליפען די איןי בײם אויגען,

 פון בלוט זײער וואשען םרעהרען ביטערע
צײהנער. אייגגעביסענע די

 און באנה אנאנדער אויף זיף זעץ איך
 םי־ םוח: םײן אין זיך וועקם געדאנק א ;

 גארניט האט זי דאך, םיר זי יניעבט לײכט
 אוםבאקאנטען יצנעם םים געתאם חתונה

 זיט און דאן טיר ווערם טט און מענשעז,
 םײעה הײליגען דעם דאן. םיר װערם

 צרשטע דאס םיר אין האם זי װעלכעז
 שוין ד״אט וועלמר און אנגעצונדע! םאל

 געלאשעז, זיןי נעצאנתט, םאל םיעלע
 שפרײ־ אז הויבט װצדען, העלער אז הויבט

 נאהענ־ סלײנז^ םריהער שטראחלעז׳ טען
 דאם וױימעח^ גרעסערע׳ נאכהער טע,

 האסטיגער 1א הויבם הארץ םארשםאכם
 און קלאיען שםארקצר פולםירען, צו

פנים; בלײכצז איז בלום ױגג דאס טרײבט
!... דאםאלס איז טיר גוט וױ

 צוגאננען׳ היץ פון זײנען זוםעדען
 אײעעשרוכד סעלט םיז זײנעז װינטערעז

 געבלאנ־ אלץ האב איך און געװארען, פעז
 וחןל איך אז געםײגם געזוכם, חשעט,

ד עטוואס געפינען, עפעם הגי  אמזר׳ צז ע
 אוים־ זאל הארץ״ דאס רענען זאל װאס

םיי־ אין ביוט םארגלױחגרם דאס האכען
 פים די אוי^ םיר זאל בלוכדאדערצז, נע

 אװעקשטזד ױנגען א שטאלצען, א צורי?
לעז...

ניכ^ לוי^ װײלע״ א צו װאדט ױגענד
 םון װאם אויך װעל איף און באלד באלד,

 אזױ נאף דאד האב איד געניםעז• דיר
לויפםטו^י! װאו ױגענד געלעבט. וועניג

די  פון פעדים גאלדענע האט ױגענד .
 הא־ געװעבען די און גצװעבט יאהרען די

 שםארקע׳ געשפוגען, שטריק אין זיך בען
 אײ־ םיז שװערעי און שטארקער שווערע,

 אוס־ איז צערײסען זײ גןײםען. זערנע
 ט^א־ קענען צו זײ כח װעניג און םעגליןי

 צו שיר װעםען, געזוכט איף האב גען.
 צו־ םילײכט און טראגען לאסם די העלפען
צערששעטעי-ען. צו זײ בכח זײן זאמען

 ניטא געפונען. ניט אזא אבעי זזאב
 ער װעז װעלכער םעגש׳ אײן װי מעהר
ט זיך װאלט  װאלט םאראײנמם, איהר טי

 געװארען, םארװאנדעלט םיאף א איז ער
 ער םלאןי• ױנצ־ער שטארסער שער.נער« א

 אין געקענם, אויפהויבען הויף טיף װאלט
 און געםראנען װעלםעז וױיטע הײכצ/ די

 פליגעל אוםשולדיגע װײסע, זײנע בײט
באשיצט.

 דיגןע די זיך װאלטעז אמאל װידער
 ױגענד-םע־ גאלדענע אין שטריק שווערע

 אײביג־ דעם נעװעבם צעםלאכטעז; ײם
 אונז׳ ארום און אוגז איז נעװעב ונגען

 אץ װידער געװעבעז די ועילטעז און
^  װאלמעז געװארען, פארװיקעלט שטרי

 װאל־ זײ וױיל גערוען, אונז םאר גרינג ײ
 צזןאכמנגעבונדען״ שטארלןער אונז םען

אײננעשגורט. פעסטער
 לעבען ביטער מײז װאלם םלאף דער

םארזיםט.
מלאןי. דער םלאך, דער
 צוױיםען אױם׳ן דארם אבער ער איז

 באהערשט ווערען םענשעז די װאו ים ו^יט ;
ען5אין:י םארס גאם אלטמײעם םון׳ם י | 

כאפעהלען. זײנע אױס פאמענ און ^זידצד
^»)c׳: >' ױאךז :נ;ק==דע ׳
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צושריפטען. פארגעלעזען װערען עס
 זיײ ?ײ אז אינםארמידט״ 82 <אהאל

 פון קאנוחגנשאן דער צו אײנגעלאחגן גען
 דעם םעברואר פאר פארטי״ ״לײבאר דער
 נע־ ווערט צושריפט דעם איז םען.26

 םון גונםםען צו איז לאקאל רער אז זאגט,
 פאר״ לאהאל דער נאר קאגווענשאן, אזא

 עס זאל באארד דזשאינמ דער אז לאנגט,
 װעל־ לאיןאלס די צו באשליםעז צועדשם

 קענען םאראײנינט איחר םיט זײנען כע
תאנווענשאן. דער צו אטענדען
 דער אז פארלאנגט׳ לאקאל דער

 די אויפנעהםען זאל באארד דזשאינט
דעם. װענען אזיסשפרעכען זיף און פראגע

 איבערגעשיקט זוערט צושריפט דע^
דירעגןםארס. אװ באארד װם

 די העלפען צו 17 םרן קאםיטע די
 אסעמ־ סאציאליסטישע אײסגעשלאסעןנע

 פלע־ זײערע געװינען צו צוריק לײט בלי
 אסעמבלי סטײט י$רק נױ דער אין צער

 א צו באארד דזשאינט דעם אײן ?ארעם
 יא־ טען30 דעם שבת, םאר האנווענשאז

אלבאני. אין גואר,
 און אננענומען װעדט אײנלאדונג די

 דאטי און ברעס פײנבערג׳ בדידעד די
קאנװענשאן. דצר צו געשיהם ווערען

 דזשענעראל דער ׳בארא^ ברודער
 אינטעתעשאנאל, דער םון סעקרעםער

 לעצ־ דעם םיט דעלעגאטען די נאנדיסט
 באארד דזשאינט דער וואס גצזױנם, טען

 דזשענעראל אונזער געוואונען. האט
 דעם צוליעב אז ערקלעהרם׳ סעהרעטער

 אויף וועלען סלאוקמאכער די םון געװי׳נם
 אנדערע די פון מאנוםעקטשורערס די

 אינ־ גארמענט *לײדיעס חנר פון םרײדס
 אר־ זײערע העכערעז דארםען דוםטריע״

שכירות. די בײטער
 טראכטענבערג, אלעהםאנדער םיײנד

 צוזאםעננזד װניאן דער פאר האם װאס
 די גר.אטולירט םטאטיםטיקם, די שטעלם

געװינם. לעצטען איזזר מיט ^וניאן
 אז ער׳ ערסלעהרט אנדעחגס צװישען

 זזא־ םוז אונזערע ױניאן גרויסע אזא
 דעפארטמענם, סטאטיסטיהעל א בען

 אויח באשעפטינט זײן בלויז זאל װעלכער
 ״דאטאס״ פארשיעדענע צוזאטענוןלײבען

 ארבײ־ אונזערע םיז פארדיענסטען םון
 לעבענם־מיבד םון פרײזען רי װעגעז טער,
 אונ־ פוז פראםיםען די *וגאר און לען,
 םאג׳ הײנטיגעז םאנופעקטשורערס. זערע

 םאר־ מעהר ניט מען הען ער, ערקלעהרט
 אהן װײדזשעס אויח העכערונגען לאנגעז

 העכערונגען. אזעלכע םאר אורזאכעז
 זעל־ דער אין גיט םראכטענבערג םרײנד

 ציפע־ די .35 לאקאל <ןרעדים צײט נער
 צוזאמענגע* האט לאתאל דער װ#ס רען,

 מא־ װיכטיגער זעהר גצזוען איז שטעלט
 זעזזר געהאלטען האט וועלכער טעריאל״

חניז. םון געוױנם דעם צו םיעל
 אפיס־ רער פארגעלעזעז װע־רט עס

. ט ר א ^
 וועגען באריכטעט פײגבערג ברודער

 הא־ םעמבערס אונזערע וואס רעיז, דעם
 אז באהױפטצט, ער און געפראגען בען
 צוםריע־ ארוימערופען האט גע^וינס דמר

מעמבערם. אונזערע צוױשען חגנהייט
 די אין אז וױימער, באריכט^ט ער

 ארבײט רי ארדנומ. הערשט אםיסעס
o םדאץ אםענדעט .״תרם rr םיעלע \ואס 

 פון קראנק זײנען אםיסערם אונזערע פיז
״אי׳גםלוענציע/ יער

 םטרייס דער אז אויד׳ באריכטעט ער
 םטעכד פון נרובארד, םירםע דער נענען

 םאר געםיהרט האט ױניאן די וואס פארד,
 װאד די איז יאהר׳ עטליכע לעצטע די

 לאנ־ ברודער רוחי געװארעז נעסעטעלט
 געװאונען האבען ארבײטער די און גער

ױניאן־שאפ• קלאוזד א
 פײנבערג ברודער פון רעפארט דער

גוטנעהײםען. אײנשםיטינ ווערט
 נע־ םיטינג דער ווערם דעם םים
םעק. ל#נגער, ל. שלאםצץ.

 הארלעם אץ נאלדבערנ פראפ.
םענטער װניטי

 סאלעהרענדע און אינטערעסאנטע אן
 אי־ איז אידיש, אין לעקטשורס סעדיע

 אנםאנ־ זיף וועט שרײבער אידישע בער
 פעברואו/ םעז6 דעם םרײטא^ דיעזען געז

 ױגיטי הארלעם אין אװענד אוהר 7.45
 סט. טע103 ,171 סתול פאבליס סענטער,
 עווענױם. טע5 און מע-יפאן צװישען

תם לעקטשויער חןר  פחאםעסאר זײן ו
 גרויסער א איז וועלכער גאלדברג, אב.

 לימערא- אידישער איבער אויטאריטעט
 פראםע־ וועט םעריע דיעזער אין םור.
 פון ווערס די באהאנדלען נאלדבערג סאר
n s, דוד גארדין, יעתב רײזין, אש, שלום 

n פינסקי׳ a אנדערע. און הירשבײן
 םארטגע־ רמןלען לעהטשורם דיעעז

* אורעגד• םמיטאג יעתמ ויערען זעצט
 מיטנליעדער וװ םרײ איז אײנםרימ

אינטעתיישאגאל־. דער פון

(worn)
ענ^ף מ5 אװ»לםי פאלינמ פון די י ן י ו •

גי אברהם

P s . ,

(פארטזעצונג)
 האט זי װאס אויפרענוגג דער םיט געקעמפט אלײן האט זי

 פײג־ א פאד געהאלטען האט אלײן זי װעלכע און ארוטנעכאפט
 הענט ײ אפצולאזען םארלאנג דעם םיט געקעפפם האט זי הײט;

 דער װערען זאל ער אז ױנגליג:׳ דעם בײ רחמים בעטען און
 נע־ איצט איז װאס נפש׳ל, דעם פון פארזארגער און באשיצער

 שלאף. ערשטען איהר מיט זײ איבער צימער דעם אין שלאפען
 ריהרענד דערמיט צוזאםען און טראגיש געווען איז מארי־לואיז

 איהר פארדעקס האט װאס פעלערינע, דונקעלער איהר אין
 ער־ און קעלט פון געצימערם ד,אט װאס קערפער, פראנטפולען

 ארומגענומען זשארזש׳ן האט צייט זעלבער דער אין װארטוננ.
 בא־ מורא, איהר פארטריבען בארוהעען, צו זי פאדלאנג א

לאגע. פיבערדיגער דער אם פון זי פרײען
 אין שולדיג, בין איך ׳מיר ענםשולדיגם םארי־לואיז, —

 ענטשול־ אײן בײ בעט אין ניט... עס לײקען איף שוליג׳ אלעם
לייד. פיעל אזוי פאדשאפט אײך האב איך װאס ׳דיגונג

 רעדען מיר מיר׳ םיט מהאן צו גארגישט האם דאס —
טאכטער. איהר און סעלינע׳ן װענען איצט

 קינד דאס אװעק גיט אװעקװארפען... ניט זײ װעל איך —
דעדפאר... צאחלעז וועל איף אם, אן עפעס צו

 איז עס קאפ• סיט׳ן געטאן שאקעל א האט לואיז פארי
 עגט־ ענטשײדענדען אן געבען צו אפ ציהט ער אז קלאר, געװען
 גלײכגילטיגקײט און נידערטרעכטיגקײט זײן זעהעגדיג פער.
 באלײ״ טיעף געפיהלט זיף האט זי און געערגערט זיך זי האט
 זײ אויף ארויפנעװארפען האט ער װאס שאנד, דער פאר דיגט
געענטפערט: האט זי שװעסםער. איהר פון געשטאלט אין אלע

 צו ניט חשק גרויסען הײן האט איהר אז אפען, זאגט —
ה פיז פאטער פאר׳ן זיך אנערקענעז מ  ארדיפ־ װאלם דאס וױיל ק

 זיף זײט פאראגטװארטליכקײט... געװיסע א אײף אויח געלײגט
 ווע־ גענוס, אײגענעם אײער װעגען בלויז טראבם איהר אז מודה,

 אראפ נעכיט אינסטינקםען. גידריגסטע אײערע באפרידיגען גען
 םאראנט־ םון נעפיהל קײן ניט האם »;׳הר כיאםקע! די זיןי םון

 אױף זײן װאלט איך װען און געװיםען קײן און װארטליכקײט
 איהר נעהאט... חתונה ניט אײןי מיט איך װאלט ארט, סעלינא׳ס

 איהר װילדען׳ א פון ערגער זײט איהר װערטה!... ניט איהר זײט
 קינרער, זײערע םאר זארגען זײ װײל חיה׳ א םון ערנער זײט
 דעם ניט םװי גיבען םתנה גרויסע קײן פאמיליען... זײערע פאר

 נישט אפילו זיך װילט איהר װעלכען װעגען — קינד, דאזינען
 םון מעהר שוין ױײםט איהר כאטש טאכט, עס װאס ערקונדיגעז

 גיבען פיר ותגן ־— עקזיסטענץ, זײן פון שטונדע האלבער א
םאטער. אזא איהם

 ^טראם דעם אט פון פארטויבטער א צוטומעלטער, א
 ער האם באליידיגמ, און נצםאז זועה זעהר איהם האט וואם רײד,

ענטשולריגונגס־װערטער. אײנינע אדויסגעטורטעלט
 זײן װעגען געדאגקען אין פארזוניןענער א אז אטת, איז עס

 חוב זײן מווען איז עס אז פארגעםען גאנצען אין ער ה*ט לאגע׳
 װאס םלייש׳ פ^דמלאזען שטיקעל דעם ערקוגדיגען,װעגען צו

םאכטעך. זײן פארגעשםעלט געװיס זיך םיט חאט עס
סע״ צו נאכנעםרענט זיך עי האט װענען אײדעלקײט םון

 פאר־ זיך ער האט עקעל םיט גצליטען. איבריגם גיט ה^וט לינא
 די אין אויגען, זײנע אין בוין. צוריסענעם איהר נעשטעלט

 גע־ הויפטזעכליך איז װאש געליעבטען זינליכען א םון אויגען
 גענו־ זי האט לײב, פראכמםולען סעלינא׳ס אין פארליעבט װען
 שעהנ־ ױנגע די שעהנהײט. באצויבעדנדע איהר םארלידען מען

וט װאס הייט  אין געװארםען םריהער לײדענשאםטליך זיך ̂ה
 אויף שוין טויג וואס פרוי א געװען איצט איז ארעמס׳ זײנע
 צו איזזם באװיזען ניט האט מארי־לואיז ניט... נישט״ ״גאר

 א ארונטערגעלאזען זיך האם םאחןר־הויז אין וױ ענטםעיעז׳
 און נעעפענם טיר רי זיד האט גערויש א מיט מחנה. גאנצע

 צעפ צולאזענע סיט פעטארען, אין זשעגי און לעאני
 םים נישם אבעי זשארזש׳ען... צו נעטאז װארף א זיןי האבען

 װי פונקט הענטלעך, זייערע אוי^ — נמגעל אויםגעשטרעקטע
 בלויע און וױיסע נעוועהט האבען זיעג, א גאך טראםעען

שםאטקעס.
תז — ראזא. נע^ייעז האט — ? חתונה די איז ו

 געהען הענםלעך איהרע איז! זי ?לײנינקע ס׳ארא א׳—
 — ? זש^ייזש זאנדערבאר נישט עס איז ארבעל. די אין ארײן
 העםדעל א מאן ױנגען צום צוםראגענדיג זשעגי געז^נט האט

ליאלקע• לעצטזג ראזע׳ס םון לאלקע, א פון
 אין גאנצען איז גער^םעז פרעסערין... אזא איז זי און —
 זי פאדערם <ױעענדיגצרהײם םוםער... דער אין און פאטקר

 יראכםםולע דאס זשאתשי דאר״ וױיסם איתר םלעשעל^. איהר
פלעשעל...

 און נצילוידערט האבצז שוועםטער אינגערע בײחו די
ם באטערמם נארגישט םארלארענ<ןייט. זשארדש̂ז
 איבאתענעבעז םארײלואיז האם ציכמאי םון זוינהעל אין
ם גארצדם האם זי װאס tan ווענען זשעני׳ן י און זאארז״׳עז נ

 שוחןםי נעשיקטע איהר פון אויגען די אראפגעלאזט ניט דערבײ
 או| םארשטאנען. אױסגעצײכענט האט זי טאקטיק וועמעס טער,

 DU םארטומלע! זאלען זײ אז בעסער, ניט דען איז אםת׳ן, אין
 זיימי;^ ליכט אנציזזענדען אן אין איהם סארשטעלען ױגגלינג, דעם

מן אומגערעכט, געװען באמת איז זי םליכטען? צוהינפטיגע  ,ו
איר«ם. פיט באגאנגען שטרענג אזוי זיך איו זי

:~ל

W' *לך זאל מאפע די אז ניט♦ אםילו דארף פען און —
E זשעני. באםערקט האט — שטיל דער אין װײנען ? ;i

 p;־n האם עס העכער. רעדען גענוסען ראזא האט דערװײל
 wt,y* צוגעדריקם אייום האט זי שװײגען. זשארזש׳ס אויפגערעגט

| גראד װאלט ער װעלכען דורך פענסטער, דעם נעבען װינקעל״ א | 
ארויסגעשפרוגגען. פארנעניגען גרויס מיט

מ און שעהנע אײערע אלץ פארגעטערם סעלינא — די נ  14 זי
 אבער אײך, פאר גוט און אנגענעדזם זעהר איז דאס אויגען...

 n װערט גארנישט זײט איהר איהר!... פאר עס איז שלעכט װי
 אױןי געהוםען נאכס לעצטע איז װאס ליאלקע, פראנטפולע

 געשעזד זעהד יא, םלאך... אטת׳ער אן װי פוגקט זועלט, דער
 בעם איהר און איהר, םאר ענטציקט װערען אלע םיר הערר׳ טער

 1 טאן צו קוש א זי ערלויבען אײף זאל מען אז ניט, אםילו
 דעד אין דארט ליאלקע די אט שעהמעןי... זיך םעגט איהר
 אביםעל.^ אײןי רןיא געהעיט אםעסט, זיף, באװעגט װאס הױןי,
שטייכעל... א אױף איהר ניט ארויף געהט

אױסטריג״ און צוזאםענלײגען זיף װעלען מיר זשארזש׳ —
!טאכםער דיין םון געזונט םאר׳ן שאםפאניער

ד קושעז צו ערלויבען אײף וועלען מיר זשארזש, —  או
 טםצן א םאר ארויסװײזען זיף־ װעט איהר אויב הענד/ זערע

טאטען...
כעלעו־.^ אונזערמ אײף נעמען דיך וועלען מיר זשארזש, —
1 םרינצעסין אונזער זײן װעם טעכםערל רײן זשארזש, —
ײן בעט אץי זעהן... אײף װיל סעלינא זשארזש, — #א

! ארויף קומט
 דוהיטנ שטענדיג איהיע נעבעטען; אװזם עס האט זשעכי

םיערען. פיט םול געזוען יזײנען אויגען
 אין זיר געםינם םאטע די ! ארויף געהט זשארש —

 ■ איחר םארװארםען׳ ניט זאף !,,P אײר װעט זי ציםער... בען
 איחר װאס אזוינס׳ זאגען אייןי מען קען װאס דערצו, הערט!
 שאנדזנ, גאנצע די אײף באשרײבען װאם, גיט? װײםט אלײן

 אונאנגענעמליכסייםען, און לײדען םון ים דעם דאגות, אלע די
 ויעחנן נעבארען מים׳ן קאפ אונזעד אויןי םאלען וועלען װאם

 איחר אבעי באװאוסם... גום אײף איז אלץ דאס קינד? דעם םון
 אלץ דאס איהר הענט װארט אײנציגען אן טיט אז אױןי, װײםט

 פנים׳ער, אלע די אויף שםײכלען די צוריהברענגען פארריכטען,
 ווארם דאזיגע דאס און פרײגד״ א אײף אין האבען װילען זואס
 ײ שווא- נאר דער בײ קאפענס צו אויבען, ארויסיעדען איהר עעט
 םארליעבם פריהער װי נאף׳ איז וועלכע אבער סעלינא׳ן׳ כער
 װאס םוטער, דעי זאגען עס װעט איהר נעליעבטען... איהר אין

 איך אדער, זשארזש, זאגען, עס װעט איהר קינד... איוזר געהערט
 װעלםנו רעוואלװער, םאטערס םײן דעם, אין אײף פארזיכער

 בא- זײן װעט קוילען׳ זעקס םיט אנגעלאדען אלץ נאך איז
 איחם וועלען םרעםען׳ ניט װעל איך אויב אײף... םאר שטיםט
 ניט לעבעדעער היין װעט איזזר שװעסטער... טײנע נעפען
 צו ענטזאגעז זיןי וחנט איהר אױב הענד, אונזערע םון. ארױס

 ויאס אם פליכם... גאנצע אײער פליכם... אײער עדפילען
 אין אויך און זשארזש, פארזיכערען, געװאלט אײןי האב איך

 אײג שװעבםעױ־ליעבע׳ עהרליכע םײן צו אײך זאג איך אז דעם,
טאן. עהרענהאפטער אן װי האנרלען, װעט איהר

 מארי־לואיז איז נרויס, גאנצער דער אין זיך אויסציהצנדיג
 לןר װעג, דעם אנגעוױזען איהם און טיר דער בײ געשטאנען

םאראוים. געהן איהם זענדינ
 *ונאא איהר, אויױ געםאן p>p א ער האט ענםציהונג פים

םאל. ערשטען צום געועהן זי װאלט ער װי
 אייאר םיר ניט — געזאגט, ער האט — םארײלואיז, —
 n װי גיך אזוי סעלינא׳ן׳ מימ האבען חתוגה װעל א'ד האנד...

 חאנ איך יואס דערפאר נישט אבער זיך... צו סוםצן נאר װעם
 נאנץ םיר איף הען םארשמעהט, אלײן איהר װי װארים, םורא...

 איחר און אוחנקםאהרען דאנען פון םריה דער אין םארגען רוהיג
 איו אבער דראהונג... אײצר אויסםיהרען ^ענען ניט וועט
 איחד אז נים, וױל איף מענש... געוױםענלאזער קײן זײן נימ

איהר!. םאיאכטען, מיך זאלם
t אין דורכגעתלונגען האם בעגקשאפם א עפעם th r rw r r 

 אויף צולײנם זיד האם נעבעל םױיערעער א אדן שטימע
 הױך, רצר אין ארויפצוגעהז געקליבען זיך האט ער פנים.

 און איהם צו נעטאן װארף א יאזא זיך האט רנע דער אין
האלז. ױין ארימגעדטען הענד די

ארוםנענאמ, דיך וױל איך פײנע׳י שױאנער טײעיעד —
:ערעדט. *צעדן י אז ײאסט דו װייל

לויטט) (פא־טד;צי:נ

Lik::*■{.,. ... r־n -יוןןןן/ו
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ניכעל ־ נאסח ועואסטאדפ פון
 אונזער רעטען צו אפיעל גאםפערטעט

דעמאקראטיע
 דעם אין פלאץ אנדער אן אויף

 לעזער די װעלען ״גע־ענטעקייט״ םער
 גאט־ סעטיזעל פון אפיעל אן נעםינען

 ל., אװ •פ. א. דער פון פרעזידענט •ערס,
װעיד ארבײםער, אדגאניזירטע אלע --— - ן ־ ׳ V •י

ר  קוטט עס זױיל ׳וױכטיגער, דאס איז מ
 קיהלען׳ דעם גאםפערס, סעטױעל סון

ט װעט װעלכער קאפ, *יבערלעגטען  ני
 צוליעב גװאלד־געשרײ א אױםהױבען

 םון שטײגער דער איז דאס וױ גארניט,
*חיץ־לעפ״.

 גאםפערס דיסקוםירט אפיעל דעם אין
ם  ביל. סעדישאן סטערליננ־גרעהעם מ

 קאנ־ גרעסטע ״די אלס עס באצײנענט קר
ע צי א ר  פאר און דעטאחראטיע גענען מי

 אין אויטא־.;ראטיע -פןו י:ירו::1עטא די
•םערייוא״.

ד און שטארקדר א געװיס איז עס ײנ  צ
ױ ארבייטער, די צו װי ואפיעל <יכעד  אז

n ױזיימם־ליעבענדע *לע שען פדי  םון מענ
ע _ ט מ מ אי ד א ט ע© שטאאטען. ם ה  װע

 און איבערצײגונגס־קראפט אזא איהם &ון
א ז ־ די געגען צארן םײערדיגער • ספי  קאנ

םארס, ״ זיך שװער איז עס אז דא צו  פא־
רגענד אדער ארבײטער אן שםעלען  א אי

שען, חננקענרען  איבער־ זאל װאם מענ
ט זאל עס און אפיעל, דעם לײענען  מא־ ני

ס שטארקען א מנן ף אײנדרו הם. אוי  אי
ש יעדער װעט ויכעד ט מענ װאס םי ם  ע

ױסען ך מוזען נעו ט אז זאגען, זי צ  צו אי
ט גיוייכגילטיג, בלײבען צ  צו מאך א אי

>r*t ט ן :אפזאגען און הא:ד דער מי י טי  ״
/ ה׳ אג ט איז ד שו ט םארביעכען. א פ צ  אי

ח  רע־ צו אום האנד, א צולענען יעדע- ם
ס פאר ׳פריידױיט, ביסעלע דאס סקן א  \ו
ד האבען דורות אין דורות םיעל *וזי ײ  ז

געורען. טלזריב לעבענש מ
 זעלבער דער אין אבער הענען םיר

 באטער• פון צוריתד^לטען ניט זיך <$ייט
עע די אז ►מן.  ״קאגספיראציע״ דאז

ט- ל א ו  אזוי װערען געקעגט ניט יזיינטאל ו
עזידענט דער װען מםעהרליך,  דער פון פי

 װאלט לײבאר אװ פערע־יישאן ®םעריקעז
 אויף מעהר ביסעלע א ;עװען איצט !י?

 גע־ א*צט ביז עס איז ער וױ וואך, חןר
װען.

דעי פון אונטערגראבונג די *ם“זוא

V&

 דער םון עטאבלידונג די און דעמ^י,ראטיע
 1 אנגעפאנגען ניט זיך האט אויטאקראטיע

 סעדישאך סטעדלינג־גרעהעם דעם םיט
 אבער, פריהער. פיעל פיעל, נאר ביל,
 אנד/ד פיעלע וױ גאײפעדס, אונזע,־־ אך,

 דעם דורך געװארען פא־בלענדעט איז
 ער נאך, טעהר רויסע!״ ״די :גזדשרײ

 חױפט־ די פון אײנער געווען איז אלײן
 גע״ ער האט אופן אזא אױף און מרײער,
 נ־ט־ און אונבאװאוסט כאטיט חאלפען,

 האם װעלכע רעאקציע, דעד זױלענדינ,
 לאנד אוגזעג אין געכויטעװעט װילד אןױ
 גע־ איז ער יאהר. פאו־ לעצטע די &אר
 םארברענענס, אלע צו בלינד אזוי װען

 געגען געװארען באנאנגען זײנען וואס
 סאל אײנצינ היין ען.2’מענ אונ׳ןאלדיגע

 ׳ןוטיםע ז'ין אױםגעהױבען ניט ער חאם
 ^ױדער- אלע די כעגען פראטעסטיו־יען צו

 ער איז פיעל אזו׳י אויף און ׳נבלות ליכע
 אינ־ װידערהאלען, מיר כאםע, — געוױס,

 אין טיילנעהםער א — םווואוסטערהײד,
לאנספיראציע. נרעסטער דעד

פארנעשטעלט, נים זיך ער האט געוויס
 די האבעץ װעט רעאקציע דאזיגע די אז

 הא־ — נ\, וױיט. אזױ געהן צו חוצ&ה
 אעזם׳ טים אגדערע םיעלע איז ער כען

 ארעסםי־ מעז ״וועט— געטראכט, נעװים
m באל־ ״רױםע״, הונדערט ^י9 א נאך 

 — אנארכיסטע• ײ., װ. א. מעװיקעס,
 ני״ אלץ זײ £יץ כיעז װעם כעסער. >דאם
 שטאײןער דאס און װערען, ®םור ־כעד
 אנ־ א־־בײטער־באװעגינג די הענען *תט
מחז  ח^י־ דעד עי איבײט. איהי מיט ׳
:יט ײסח,נא~ וױיםזיכטיגער ינער,

ח״ זיזיד נע־יואי״ט נים האם ״  tי
pic of ליײ-ײ אזײ געײעז '•T *ז~יד 

־ נא־צץ ד• םוז רעאהציע חנר װזי א־ל״
ענוגג אןו ,א ןי,ז ג --------- ז,

 כחות שװארצע איהרע אלע װעט זי דאס
 ארבײטעד־ די פארניכטען צו אנװענדען
באװעגוננ.

ט גיט געזאגט װערט אלעס דאס  פי
 גאם־ &ארװאןרף א עןפאב צו אבזיכט רער

 גע־ ניט פאדט דאך האט ער פערם׳ען.
 א:;עיולאפט האט זי ביז געפאהר, די זעהן
 םיר ,שולדיג^ ער איז װאס טו טיר. אין

 זײן װעט דאס אז האפען, אבער װילען
 םאר לעהרע גוםע א פיעלע פיעלע, פאד
 גע־ איטער זועלען זײ און צוקונפט, דער

 פאד* די אז יווארט, ריכטינע דאם דענקען
 אײ־ בלױז פ\ן רענטע די פון שנועכונג

 םיגדעסטער דער זײן עד סעג און נעם,
 ווען װי זעלבע, דאס איז אונז, צװישען
 פאר־ װאלט פרײהײט אלעםענס אונזער

געװארען. שוועכט
 איז גאטפערס פון אפיעל רער יע,

 געטרא־ װערט און איבערצײגענד שטארין,
 װעט װעלכער צארן, גערעכםען א םון גען
 לאזט דאך פארפעהלען, גיט װירקוע זײן
 דערזאגמ. ניט זאכען פיעלע איבער ער
 זײן צורוף דער זועט פיעל אזוי אויף און

 צזםרידענשטעאענד. גיט פיעכע םאר
 ױער־ לעצטמ סאטע די לםשא, נעהםם,

 װירק־ זײנען דאס״ :צורוף דעם פון טער
 פאלת דאס אויב )Sr צײטען, שװערע ליך

 ײעט ד,אן ניט־װיסענדיג, מאכען זיך וועם
 זײן דעםאקראטיע באליעכטע אונזער

אונז. פאר פארלארען
 אוג־ פראטעסט אײער ארײן שיר,ט״

.געזאםם ״ !
 גרוײ דער געגען 1א זיך, דאכט אונז

 אלע, אונז םטראשעט װאס געפאהר, םער
 םראטעסט א םון ארײנשיקען דאס איז
 רםואה. הנאפע גאגץ א קאנגרעסטאן צום

 קאגגרעסלײט די װען דאז, װאס װארים,
 ואר״ ארײנ חלילה, זאלען, סענאםארס און
 װײסט׳באס־ אין פדאטעסטעז אלע פען

 אז אםת, איז עס אױב זוארים, קעט?
 קאנספי־ א םיט טאן צו דא האבען טיר

 טו קאכספייאטארס, באנדע א און ראציע
פראטעסםעז? העלפען דא קענען װאס

 איצםינער דעי אין אז שײנט, או:ז
 באדארפט מען װאלט צײט שװערער

 באשטיטטקײט. מעהר מיט ארױםקוסען
 פױאטעס־ אנשטאט אז זיכער, זײנען טיר
 באװע־ אדבײטער גאנצע די װאלט טען
 װאלט זי װען גיכער, פיעל גע׳פועל׳ט נוננ

 עריןלעוד פעסטער דער מיט ארויסגעקומען
 זײער םאז נעזעצגעבער די םענען אז רונג,

 אײנםאר װעלען ארבײטער די ערגסטעס,
 נעזע־ אועעזעצליכע אזעלכע איגנארירען

 נױ־י די נעהאט אפשר װאלט דאס צע.
 פראטעסטען אז אבער ײירהונג. טיגע

 אויף װירסונג נויטינע די האבעז זאלען
 םאר־ זיך האבעז יוואס געזעצנעבער, י ד

 דעםאהראטי־ די פארניכטען צו שװארעז
 זיך שװעך זעהר איז דאס אטעריקא, שע

פארצושטעלען.
 אױס־ ניט דאס זאל דעסטוועגען פון

 אונ־ ראטעז םיר אז וח^־יעז, נעםײםשם
 מען כיז טאן. צו נים דאס אעזער זערע
 וױרקזאםעם, םעהר ע&עס םאז הענען װעם
 אלײן פיאםעסטירעז דאס געװים איז

 הא־ ניט װעם עס אויב זױכטיג. זעתר
 סען אלע, אדיױ װירקונג נויםיגע די בען
 דאס װאס מאנכע, אויזי זוירהעז אבער עס

 צו־ די אפשװאכעז באדײטענד לוען אלײז
 גאנץ אײך איז עס רעאיזציע. ױשעםע
 זאלעז פדאטעסטען דאזיגע די אז ממגליך,

 וױיטעדע צו ארבײטער די פיהרען טוזען
 נע־ דאס איז אנפאננ Ht פאר שריט;

 אין םדיט א איז עס שלעכם. ביט װיס
ריכטונג. גויםיגער דער

ם זיד םיר קענען מסאימ םאדברײסען גי
 וחד אגגעוויזען צאר ך*ל עם דענ^ עעגען

 *ינ• אוגזער אבעד זזער, <וער, .אז רען,
 ניט םיגום אײן פאד איז טערנעשאנאל

 כאראיך דעם איבער צװײפעל אין נעווען
 נאך איז זי װען רעאסציע, דער פון מער

 גע־ האט זי און ױנג, גאר גאר, נעװען
האם\ז אין כחות איהדע אין אלעס טאן
איהר. פים

איגטערנעשא• אונזער געװען איז עס
 ערשטע די געשטעלט זיף האם װאס נאל,
 פון אגענטען די װען קאטף־רײהען, די אין

 זײע־ געטאכט האבען לאםירלואסיטע דער
 עס סקול. רענד דער אויף אבלאװעס רע

 װעלכע אעטערנעשאנאל, די נעװען איז
 אין טאט און האט מיט געהאלפען האט
 אטנעסטיע־באװענוננ. אלגעםײנעד דער
 אינטערנעשאנאל, אונזער געיווען איז עס

 איני־ די גענומען זיך אויף האט װעלכע
 אלבא־ אין קאנפערענץ דער פון ציאטיװע

 דעטאנסטרא־ אזא פון נעװען איז װאס גי,
 אדױסװאר־ דער גענען כאראקטער, טױוען

 אסעט־ סאציאליסטישע פינף די פון פונג
 סא־ זײנעז זײ װײל דערפאר נאר בלימעז,

 פון סיטגליעדער זײנען און ציאליסטען
פארטײ. סאציאליסטישער *ער

 זי װײל געטאז, זי האט אלעס דאס
 האט זי וױיל געקענט, ניט אגדערש האט

 פליכט גרױסע איהר אלס געפיהלט עס
 אך, לעבען. אין פרױוילעגיע גרויםע און
 אר׳כײטער־ארגא־ אנדערע אלע נאר װען

 דורכגעדרונגען נעװען װאלטעץ ניזאציעס
 צו געפאהר די !גײסט זעלבעז דעם םון

 דעמאקרא־ באליעבטע אונזער פארלירען
 קנאפע, גאנץ א נעװען דאן זואלט טיע

 וואלטעץ קאנספיראטארס די װען אםילו
 זיי װי שטארק, אזוי מאל פיעל נעװען
 ניט דאס איז, אבער צרח די זימען.

 זײנען ארגאניזאציעס ־ ארבײטער אלע
 אונזער םין גײסט צוום דערװאקסען שױן

 די פאר און אינטערנעשאנאל. מעכטינער
 אפיעל דער אפשר, 4איז ארגאגיזאציעס

װירהזאםסטען. אם נאמפערסען םון

 סאציא־ אין אינמערמךטאנאל אונזער
האםח• לען

 גייער דער צו װערטער פאר א
ױנייאן שיםינג־קלוירק

 דער פון קאםוי עקאנאמישער חגר
 םאג״טענ־ א איז ײאס אינטעינעשאנאל,

 רעזולטאטען וועטעס און ערשײנונג, ליכע
 װירקליך זײנען יאהר לעצטע דאס פאר

 בשזם פאישלינגם ױאינדעיבאר־גרױםע,
 צײט סון ענעיניע. נאנצמ אי־־י־• י*ײ

 *מקיױזשי םיר ד״כעז ציים צו
 אױ!י סאס, באשרענגןטער זעהד א אין
איצם ;אױך טעטיגקײט. * ־־־' ׳

דזשעגע־ דעם םון באײל^ש דעם לויט
 לעצ־ זײן אויף באארד עתזעקוטיװ ראל
 באס־ אין מיםינג פערטעל־יעהרליכען טען

 אדער הריגען, טעג די איהר װעט טאן,
 טשארטער, אייער געקראגען, שוין האט

 דער פון טײל א פאד אײך מאכט װעלכער
 טײל א פאר אינטערנעשאגאל, נרויסער

 ארבײ טויזענד הונדעיט איבער די פון
 זײנען זועלכע ארבײטערינעז, >*ו; טער

 אין שװעסטער און ברידער אײערע איצם
 װארט, פון זין בעםטען און העכםטעץ דעם

 אײע־ אלע אין בײצושטעה< אײך כארײט
 איתר װאס פאדערונגען, גערעכטע רע

האבען. װעט און קאט
 זיך זײנט איהד אז זיכער, זײנען םיר
 גאנצער דער איבער באװאיסט פאלקאם

 אן זיך ^נשליסען אײעד םון װיבטיגגןײט
 ניט, װען ארגאניזאציאן. מעכטיגער דער

 צײט לאנגער אזא פאר דאך איהר װאלט
 םיר עם. גע׳פאדערט דרינגליך אזוי ניט

 איבער־ זיעען םיד ניין, האםען, װילען
 אינטער־ די ניטי און איהר ניט ;א-ז צײגט,

 קרײ חרטה װעךעס־איז ■וועלען נעשאנאל
 ארביײ אלס שריט. נײעם דעם אויח נען

 איהר זײנט סלאזידפעתטאריס די אין טער
 טויזעג־ צעהנדליגע די סיט איינס איצט

 אינטד־ אײערע ארבײמער. קלאוס חן
 זײעיע און זײערע, איצט זײנען רעםען
 איצט זועט איזזר אײערע. זייז סמעז
 בא־ סאלידאריטעם יואט לערנעז, ערשט
 אין האבען געװיס װעט איהר און םײט,
 נײעם אײער םיט צוזאטען דאס זינען,

 פארבונדען זײנען שאס אין סטאםום
 אויפפאסען, װעם איהר 'פליכטעץ. גרויסע

 ארױסגע* ניט אײך צוליעב זאלען עם אז
־ קײן שאפ אין װערען רופען ס י ז ם ו א  

 ערשטער דער פאר טראבעלס. ע ט
 א האבען אלײן װעט איזזר אײדער צײט,

 נמשײט העכסט זײן װעט ױניאז, שטארקע
 די פיהלען לאזען צו ניט זײם אײער פון

 ניט, עס איז איצם אז סאנוםעהטשודעדס,
 האנד־ װעם איהר געװען. איז אטאל װאס

 םענשעז, װי בעזאנען, און געסעםינט לען
 זייער איבער בארואוסט זיך זײגען װעלכע

 װען פארשטעהען און םאבט װאקסענדער
 סא־ גיגסטיגען דעם םים באנוצען צו זיד

ט. מענ

אד זײ איבער װערטער םאר א נאך ײ  ױ
פײל. ענד רענק די און פיהדער

 צױ נוםערעז פאר א םיט האבען םיר
 וױכ־ און גרויסע די אויפגמדיויבען רירן

 נוםע אין םאננעל םוז פראבלעטע טעע
 אוג־ איז ארבײטער־םיהרער געםרײע אין
 פעהי־ אלםע מאנכע אתאניזאציזג זער
 אנ־ אדער אזא צזליעג ױגיאן־םעזרער, נע

געזאגט, מיד תאבען אורזאכעז, דערע

^. —
ifwFd jram, מן ומלבע א  םארנמממן ו

 ח$ר בױר כיסא. ?ײגען פלעצער, זײערע
 אורזאכען, אײניגע אויןי• אנגעוויזען בען

 ;אונז פארלאזען םיהרער אונזערע װארום
 עקאנא־ איצטיגע די באטאנם האבען מיר

 האבען םיר און פארהעלםניסע, םישע
 אנצוהערע־ געגעבען װאונק א דורך בלויז
 אור־ מאראלישער :עועסער א אויף ניש

 פאדלאזען צו מאנכע צװיננט װאס זאכע,
 אופן בשום זײנען מיר אבער יז-ניאן. די

 אורזאכע, דאזעע די אויב זיכער, ניט
 גיט איז אונז, פארלאזען ״אלטע די װאס
 די וױ וױכסיגער, ניט אױב װיכטיג, אזוי

 האלטען יםיר און אורזאכע. עקאנאםישע
 אויף אנצואוױיזען נויטיג םאר דארום
דבורים. קלארע גאנץ אין איהר

 די פארלאזען פעלע םײסטע די אין
ט ױניאנס זײערע פיהרער  דעם, צוליעב ני

 גענוג, ניט זײ באצאהלט ױניאן רי װײל
 באשעפטיגוגג אנדער אן בײ זוײל ניט

 נאר פארדיעגען, געלד פעהר זײ קענען
 אליין ארבײםער די <וײל הויםטזעכליך,

 פאר שײערער און שװעדער אלץ מאכען
זײ. םיט בלײבען צו פיהרער זײערע

 װײ מאז, ניט זאלען פיהרער די װאס
ט זאלען זײ כחות םיעל  !אוועקלעגען ני
 די ארב״טער די פאר אויסצוםיהרען אום

 אופד די אונטער באדינגובגען בעםטע
 ױניאן יעדער אין זיך געםינען שטענדעז,

 אױב ײעלכע, םענשען, צאהל געניגעגדע א
 באשול־ צד <וי וױיט אזוי ניט געחען זײ

 םאר־ פשוט׳ען אין פיזזרער זײערע דיגען
 צו זזי זוײט אזוי אבער זײ נעהען ראט,

 גע־ זיך האבען םיהרער די אז ערקלעהרעז,
 זיי, לאזט םען דוען אז, ;אפגאדען לאזם

 *ך געתראגען װער־װײם־װאס זײ װאלטעז
באס/גס. די

 רי אז אפט, האדום פאםירט עם און
 כחור^ די איבער ארבײםעגדיג פיהרעד,

 קאג־ פארשײדעגע אויוי רוה, םינוט א אהז
 און םאנופעקמשורערס, n םיס םערענצקן
 םענלק־ באר איז װאס אלעם, תרעענדיג

 ארביײ די אז עדװארטענדינ, און געװען,
ײ זאלען טער  נע־ דאנתעז, װענינסטענס ז

 םים פנים אל פנים פלוצלונג זיך םינען
 איז עס כאטמ ״קריטיקער״ םארשידעגע

רײה זײערע אין זין טראפען קיין ניטא
 נעװען אםשר, נאך, װאלט אלײן ראס

 האכען םיהרמר אתזערע דערלײדעז. צו
 יאהרען שיעלע די אין אויסגעלערענט זיך
 איבעדצוםראנען טעםיגתײט זײער םון

 אבער *קריםיק׳/ םארט אזא נעדולד םיט
 װי גאכזתם, אז אגזאל, אויך פאסירט עס
 םיע־ נאך קאםיםע פארטרױטע גאנצע א

 אײן םון בתים כעלי די םיט םיטיעען לע
 דעד םון מלאטת בעלי די מים און זײט,

 צו נעקוםעז עגדליך זײנעז זײט, אנדערער
 אגרי׳ אץ געשלאםען איז סעטעלםענט א

 ער־ און מענשען עטליכע קוםען םענט,
 אגוײםענט דעם ^ועלען זײ אז הלעזזרעז,

 אינדיװײ ײעלען זיי אז-־ ;פאלנען ניט
 די דודך זײעדיגע, דאם אױספיהרען• דועל

 אין טראבעל ^לעדלײ פון םאראורזאכונג
םריסס. אנדערע דורך און שעםער, די

 אין קעז ױגיאז די אז זיך, פארשטעהם
 העראאישע גאנץ אנבעזזםען פאל אזא

 פשוט רעבעלען אזעלכע קען n ;םיטלען
 אויס־ קען זי אויםשליסען. אס נעזזםען
 איז ער אויב לאקאל, גאנצען א שליסען

 בא־ זיך םיהלט• ױניאן די רעבעליש. אז\י
 ארביי־ די צולי^ב טאז צו עס רעבטיגט

 אײגעגער איהר צוליעב און טםא, טער
 םאנו<£עסטשו״ גןןוויסע א עקזיסטעגץ.

 אנדיסענט אן שליסט ײאס אכס׳ן, רעךס
 אין נאר דאך עם טוט ײניאז, דער מיט
 האלםען קען ױניאן רי אז גלויבען, דעם

 באלד <וי אנריטענט. םון זײט איהר
 זאל ווארום םו אזוי, ניט איז דאס אבער

 די ? האגדלען איהר םים איבערהויפט זי
ר טאן, אםאל אלזא עס םוז ױניאן מ  א

ה פאדשטעהם עס  ניט איז דאס אז זי
 און םאן, צו זאד נעשמאהע קײז .זעהר
 לאגע, אזא איז געשטעלט םיהרער, דער

 צו גאנצען אין בעסער םאר אםט האלט
ױניאן. די פארלאזען

 געשילדערם, דא האבען םיר ײאס דאס,
 קאפ. םון אויסנעםראכט גיט םיר האבען

 װאלמען מיר ווען נעסענם, ײאלטען מיר
 אײניגע נאםען בײם אנרוםען געװאלט׳
 לא־ ״רעבעלישע״ און ״רעבעלען״ אזעלכע
 װע־ שולדיגע די ? זואם צו אבער קאלס,

 זאגען מיר און דערקענען, געװיס זיך לען
פרײנדשאפט, טיעפסטער דעד זיא זײ׳ צו
 אז ;נעהן ■ניט אזוי װײטער קמן דאס אז
י ארן אנשטרענגוגג יאז םאכעז םוזען זײ  װ

 צד זײער םון זיך אױסטשוכען עס־איז
 אנהיײ מוזען זײ דעלירױם. םון שםאנד

 םון םיזזױער זײערע אז םארשטעהץ, בעז
 פאר־ עס זיך האבעז יאתרען און יאהרעז
 א?ויפיעל זײ זאלעז זיי אז זיי, ביי דיעגט

 אז טרױען, פיעל אזוי איי רדספעיןטירען ;
 געװיסעז.פאל א אין אװעק לענעז זײ מען

 בעכטע די קריגעז צו אייח כחות זייערע
ט ויען 1אי באדיגנוננען איינשטי־ דער פי

...
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באדיכטען, צו זעהר םיר פדעהט עס
 אינ־ קלאוק דער אין סיטואציע די דאס

 פאל־ זץ־ זזאט ד3קליװלא פון דוסטריע
 ער־, גאגץ א אויח אוםגעביםען, שטענדיג

 דארט האבען םיר אוםן; פאלגרײכען
 יןאלעקטיװען גוטען זעתר א באשסען

 צופריעדענ־ גאנץ םיט אגריםעגט, מרײד
 איז דאס ־־־ וױידזש־סהײלם, שטזנלענדע

 צו געהאפט האבען םיר װאם געוױנס א
 יאהרען. םיעלע םון םשןי א אין עררײכען

 אין פארגעקוטען איז שלוס־אסם רעד
 דעם םון םיטיננ א אזיף יארק, נװ

 װעלכען אייו» רעפעריס״, אוו ״כאארד
 געווען, אנװעזענד זײנעז צדדים בײדע

 באריכ־ געװען םריהער שוין איז דאס וױ
םרעסע. אוגזער איז טעט

װע־ געזאגט דארח דא אז םיהל איך
 םערעל־ ם. םרעזידענט וױיס דאס חנן,

 אויםגע־ געביעט דעם אדיף האט שםײן,
 אר־ אן ארגאניזאציאן אונזער פאר סאן

 ריכטע שײער באמת איז װאט בײם,
 אז צ\ױיםעל, קײז איז עם !אפצושאצען

 פולען דעם באסוםען דערםאר דארף ער
פארדיענט. האט ער װאס תחאײט
n ,איתר \וי סלעולאנד־סיטואציע 

 יאהד נײן לעצםע די פאר איז \זייסט,
 אנגעוועהטאגסטער ראר געווען צײט

 םון <ןערפער ריעזיגעז דעם אויף לאץ8
 איצט ױניאן. אינםערניישאגאל אונזעד
 אד־ גוט נאר נים סליװלאנד איז אבער,

 די פון אײנע איז זאנדערן גאניזירם,
 אינ־ אונזער פון םעסםעגען שםארגןסטע

 העכסם ניט דאס איז כתרנײשאנאל.
? באגײסטערענד

*T ױי ך ו ם דא ד  אין ארײנלאזעץ ני
 גרויסאר־ דעם װעגען אײנצעלהײטען, רי

 ײײל קלױולאנד, אין סעטעלםענט סיגען
 פערעל־ ארעזידענם וױיס אז רעכעז, איך

 אין טאן, אלײן געװיס דאס <ומט עטיין
ק  זאגעז, בלױז דא זויל איד רעפארט. ד

 איז יאנואר, טען2 דעם םרייטאנ, ראןו
 גע־ םיר םיט צוזאמען יאנאווססי געג.

 האבען םיר װאו סלױולאנד/ אין פאאדען
 םון סאסםיטיננ גרױסען א אדרעסירט

 ײניאן. מאכער קלאורן הלױולאנדער דעד
 באגײם־ א זעהר געװען איז םיטינג דער

 גרוים םיט האבען ארבײםער די טערטער,
 סעטעלטענט־ דעם אנגענומעז ענםוזיאזם
אנרימענט.

* * *
 איז ארבײט ארגאניזאציאנס אונזער

 אל־ אין ססענעקטעדי םון י־יסטריקט דעם
 זעלבעז אויף׳ן אן געחט יאיס׳ נױ באני,

 זא־ <יט יזאן טען םריחער. וױ םאסשטאב
 נעמאכט האבען הארט זאלען טיר אז גען,

 צוליעב אנזעזזןי זיף זאל װאם ערפאלנ אן
 זעל־ די צוליעב אורזאכען, זעלביגע די

 ארום רינגלען ײאס שווערינקײטען בינע
 די אין ארגאניזאציאגס־טעטעקייטעז די

 שוועריג״ יהויפט די שטעדטלאןי. קליינע
 מאנו־ סארט יענעם ם*ןר וואס איה קײם

 איבערצוסוםען לײכט איז סעסםשורער
 צוױיכמז, א אין פלאץ אײן פון שאפ זיח
 ארגאניזיסנן אן פאנגען םיר װי ניך אזײ
v x t .שעפער

* * *
זייד־ פדודער װי דעם נאךי לײיצליןי

 םםײם, סאנעסטיל.ום םארלזןזען לזאט םאז
 .נײעם א אגגעשטעלט דארט םיר האמגן

װעלכער גאיםלאנד, דזש. בד. ארנאנײזער,

 אן געװען נעגענ־ד יענעם אין פרױזער איז ן
ארבײטער, רײלראוד די םון אמאנײזער

 ענערגיע און םעדױגקײטען סיט סענש א ■
 גוטע דארט טוט עד ארבײם. דער פאר *

 גינױ־ צו אורזאבען האבען םיר און ארבײט
 דער אין ערםאלג האבען װעט ער אז בען,

 ילא״ אונזערע דארט װעט ער און ארבײט,
 זײ וױ באפעסטיגען מעהר ױניאנס תאל

איצט. ביז געװען זײנען
* * *

 רעפאדט דער יוואם צײט דער אין
 גע־ מיר האבען געװארען נעשריבען איז

 עס באסטאן. אין טראבעל סך א האט
 דער צװישען שטרײט א ענטשטאגען איז

 טאגופעיר ךי און ױניאן קלאוקםאכער
 דער איבער אסאסיאײשאן, טשורערס

 געװיסע א פא,־* גאראנטיע א םון םראגע
 גע־ האט עס אין ארבײט װאנען צאהל

 ױגיאן די דערפון, װײט נישט האלטען
 בין איך גענעראל־סטרײק. א רופען זאל

 אין געפאהרען מאל אײניגע דעם צוליעב
 אויסצױ אום אלעס געטאן און באסטאן,

צוזאמענשטויס. א םײדען
אנגעלעגענ״ זעלביגער דער צוליעב

 צװײ האלפעריז ברודער אויך איז .הייט
 האם ער און באסטאן אין געםאהרען מאל

 גע־ האט ער װאס בעסטע דאס געטאן
 צו צדדים בײדע קוםעז העלפען צו קאנם

אויסגלײך. אן
שליס־ האט זיך ארײנםישען אונזע־ר

 רעזול־ געװינשטען דעם געביאכם ליר
 א געװארעז געכואכט איז עס םאט,

 װעלכען םיט םעטעלטענט׳ פריעדליכער
 צופריע־ זײן געװים טעגען ארבײטער די

דען.
 אונזער — באסטאן לועגען רעדענדיג

 לאקאל דארםעז, ױניאן מאכער רײנלאום
 צוריק צײט שטיסעל א מיט זיך האט ,7

 לעט־ דעם ארגאניזירען צו איעגעגעבען י
 סטײטס ״ױנײטעד דער םון שאם בדידזש 1

 האם לאקאל דער ארן קאטפאניע״ ראבער
 צאהל היבשע א צוגעקראגען גאך אזוי
 םרויען. איז מענער מיטגליעדער, נײע
y אלע ניט וױ אזוי t r i זיײ אדבײטער 
 בײם באשעשטינט פעהטארי דער אין נען

 גע-פונען מיר האבען גארמענטס, ן1מ*<ב)
 ד• נענויער אונטערזוכען צו נויטיג פאר
 דיעזע איפן וואס׳רא אויף זעהן און זאך,

װערען. ארגאניזירט זאלען ארבײטער
 איז האלפערין װײס־פרעזידענט וח^

 סלאוקמא־ די זועגען באסטאן אין געיועז
 אונטערזוכט אויך שוין ער האט כער
 פאר װעט ער און אנגעלענענזזײט, דיזע
 װי רעפאדט, א פארברענגען באארד דעם

געפונען. זאך־לאגע די זזאט ער
באס־ אין ױניאן וױיםטטאכער די

 עט״ לעצטע די אין האט ,49 לאתאל טאן,
מ  םאדצוי־ פאר א געהאט םאנאטען לי
 אפ־ האבען װעלכע שאפ־סטרײהס, גענע

 װען צײט דער אין געלט. סך א נעקאסט
 זיך האט געשריבען װערט רעפארט דער

 וױיסטםאכער די צװישען אנגעפאננען
 אר\יסצושטע- באװעגוע א באסטאז איז
 םאדערונ־ ני^ע םאנופעתטשורער די ליען
 געײא- אזיפגעפאדערט בין איך און כען
 אד־ אהיז קומען צו ױניאן דער פון רעז

 מאסםיטענ. א זײערען תנסירעז
* * *

 וועט סינסינעטי, און טאלידא וועגען
 װײס־פדעזידענט װארשיינליך ד»עכםט

 איז עי באריכטעז. אליין לעםוןאװיםש ס.
באריכ־ מסתטא װעם און דארט נעווען

 דער םון מאיאריטעם דער םון כדנקײט
 «גרײ אן נעשל^וסען ענדליך װעדט ױגיאן
 םוז מאנוםעסטשורערם, די םיט םעבם

 אין וועדעז געהאלםען אגרימענט דער
 אר־ אלע םון גײסט, אין וױ בובשטאב,

 איז םאל אזא אין ״רעבעליאך כײםער
ױניאן. די געגען פארראט אײנםאך
 צו װארנוגג יא אלס זײז זאל דאס
 די שולדיג. זיך םיהלען װאס סאנכע,

 איצט ביז מאבעז םיהרער די און יזניאן
 האבען כאנכע געליטען. און געדילדעט

עי ארועח. און אויסגעהאלטען ניט עס  אג
 צו־ דער אין ענםשלאסען איז יוניאן די

ט האנדלעז צו מונםט  געהעריגער דער מי
 םו־ ניט זאל עס כדי און שטרעגנטקײט.

 םײ אײן נאר דא איז דעדצו, קוטען זען
 צו קוטמן זאל/גן ארבײטער די אז םעל,
באזינונג. זײער

פעהלער״םארבעםערונג. נויטיגע א
 נעחע־ די ווענען באריכט אינזעד אין
 לעזױ ^יז קלאוהמאבער־וױידזשעס כעדטע

 םיר האבעז ^נמייעבטמהײט״ נוטעד םעז
 — וואר די אז םלאכות, בעלי די צומזאנט
 . פעי• דער װעט — ויאך. לעצםע כדעענדיג
װײלא םעטער, באזונדערם א זײן ענורמלא*

 לעצ־ דער פון שבירות־העכערונג די חוץ א
 הע- די תריגען אויך זײ זועלען װאך טעד

 װאו \ואכען, ררײ לעצםע די טאד כערוננ
 געהאט האט ארביםרײשאן־תאםיטע די

 אבער ארבײטער די באראטועען. איהרע
 און געקראגען, ניט זזעכערונג די ה^בען
 די ענטוישט. געםיהלט זיך האבען פיעלע

ע: א איז דעם םאר עדקלשזדונג  פשוט׳
 םיר חאבען געשריבען, זזאבען םיר װען
ט נאך  ױג־ דער צװישען אז געװאוסט, גי
 מאנױ מאנכע כדי אסס׳ן, דער און יאן

 הרױו־ נים חלילה, זאלען, פעקטשורערם
 אפגעמאכט איז ארבײטער, זײערע דען

 אלע םון בעק־פעי גאנצע די אז געװארען,
 דער צו געהערען װאס מאנוםעהטשורעדם,

 דער פון װערען אויפגעםאנט זאל אסס׳ז,
 אסה׳ז, םראטעקטױו מאנו&עקטשורערס

 דאס פאר םאראנטווארטליך איז װעלכע
 אריינשיהעז אסס׳ן רי װעט דאן נעלד.
 ױניאן די און ױניאז, דער צו ט״מעס דעם
 אלע צװישען סומע די צוםײלען װעט
 יעדען. קוםט עס זויםיעל מלאכות, בעלי

 מלאכות בעלי די װעלעז בעס־פעי די אלזא,
 נע״ זיר זײ האבען אומזיסט און תריגען,
 אנשטאט ניט, טעחר ענטױשט. םיהלט
״ וועלען וואך לעצטע  םים הריגען עס ז

שפעטער. צוױי ^דער װאך

 לעצטער דער אין איז דארם װאס טען
 װיל איך געװארען. אויםגעטאן צײם
 אין דאם סורצען, אין איבערגעבען בלױז

 אום לאק א פארגעקוםעז איז טאלידא
 און םרידלאגדער האהען׳ פירמע דער בײ

 גע־ עד&אלגרײך איז װעלכער מארטין,
 פון הילף דער םיט נעזוארען סעטעלט
 לעפקא• פרעזידעגטען װײס אובזערע

 קלאוקטא־ די פערעלשטיין. און װיטש
 זאל עס פארלאנגט ר.אבען דארטען כער

 ov װאך־ארבייט, לוערען אײנגעםיהרט
 צו שוין דאס געלומען ניט אבער איז

 בא- סעטעלסענט דעם לויט באקוטען.
 און שכירות העכערע איבײטער די וטעז)ר

 גע־ םארשטאנען אויסדריקליף איז עס
צ־ ע ל דער איז סיזאן דער אז װארען,

 םו, דאדט ארבײם טען װאס ר ע ט
 סיזא נעקסטען צום דאס און שטיק,

 עטאבלירט פאזיטיװ װאף־ארבײט װעט
װערען.

 ברודער םון טיטוױרתוגג דער םיט
 סעטעל״ עהנליכער אן איז לעפקאוױטש

 סיג־ אץ אוין געװארען געדאכט מענט
 יענע םון קלאותטאכער די סינעטי.
 סע־ די סיט צופריעדען זײנעז שטעדט

 נעהסטען צום אז זויסענדיג טעלםענטס,
 שװע־ ^ױיםערע אהנע זײ, װעלען סיזאן

וואך־אבבײט. באקומען רינקײטען,
* * *

 נעלוגנען איז אופן זעלבען דעם אויף
 סעט־ צו לאלד^םסיוי װײס־©רעזידענט

 קענעדע. טאראגטא, אין סכסוך דעם לען
 סאל־ ברודער אױך װעם װארשײנליך

 ארט0רע אײגענעם אץ געכען דאײסתי
 אנגעלעגענחײם גאנצער דער װעגען
יכות.כאר םעחר

 רי דאס עס, םײגט אלגעםײן אין
 אין װאך־ארבײט אײנפיחרען םון פראגע

 םידעל־ דער םון קלאוס־אינדוסטריע דער
 נעסעטעלט <ױ גוט אזױ שוין איז *ועםם
סיזאן. צװײטען :אר׳ן

♦ * *
 לאמאל ױניאן װארקערס װײטגודס די

 םים צוזאםענסוםע! געזאלם זיף האט 62
 אין םרייד דעם םון מאנוםעהטשורעד די

 פדאגע די אויםצונעסען דעצעמבער מאנאט
 די םאר שכירות אין העכעי־ונג א װעגען

 איז יאהר. נעססטען םאר׳ן ארבײטער
 ױניאן׳ דער םון םענעדזשער דער אבער

 געװא״ קראנס פלוצלינג דײוױס ברודער
 םאו^ ניט איז צוזאטעגקוגפט דעד און רען

געקוטען.
 דער־ געבליבען אלזא, איז, לאקאל דער

 אונזער און מענעדזשער א אהן וױיל
 אױםזיכט נעםען מוז אפיס דזשענעראל

 חאג לעפקאזויםש ברודער איהם. איבער
 סינסינע- פארלןןזען געטוזט דעם צוליעב

 םיט פארנוסעז געװען איז ער װאו טי,
 לי צװישען ארבײם ^־גאגיזאציאנס

 איבערנע־ און דרעסמאכער און טקױרט
 .62 לאס״ םון אפיס אין אויפזיכט די מען
 אנ־ צײט דערזעיבער אין שוין האט ער

 םים פארהאנרידנגען םידזרען געםאנגען
 מאנופעקטשורערס גארמענט ״קאםען דער

 די פזן העכערוננ א ב^צוג איז אסם׳ן׳
 אי; ארבײםער די פאר וױירזש־סקײלס

אינדיסטײע. דער

n װ _______ נ
מ & לאקאל ניאז ל ת  וייט איו ו
מ טע לי ם  אייגע נעזועז י*חר ע

 , ארגאניזירטע בעםט זערע
 באתוםען לעצםענס זזאם םען,

 םח קלאי אוגערווארטמטען אן
 יאףק נױ פון תײזער ־ געריכט

i* אין * געקזמע] איז דאס n־ 
 א אלס אינדזשאנקשאן, tv 1®י

 אין *סםריײן6שא קליעעם א סון
 אינדזשאגק^- דעם פון אײלענד.

 ״סאנטזןמו א אדויסגעװאקסען גלײך
 איז רעזולטאם דער און קאורט״

 פון׳ם סעת. דער םרידמאן, ס. בר. דאס
 דער װעקסתר, ם. ברודער און קאל,

 סיו 6 נ*ד םיט צוזאםען נעדזשער/
 1אי געװארען םארשיקט זײנען דעד,
 דער בעת טעב 60 םאר זאן

 עגדיו זיך דארזי געשריבען װערט
 ל\ דערי און פריזאךםערסין זײער
 געהעריגען א געכען צו זיי זיןי גרײט
 ״ ארויסקוםען. זײער בײ הבא

 באיירטען צו טיך םרעהם עס
 דר;$פ וױיגינ דעם פון האם ױגיאן די

 ארוו י5ד,א םעםבערשיס די ייטע!״
 צו לאיאליטעט גרעסםע די װיזען

 סרימי דעם דורף םיהרער ארעסטירטע
 ױטן דעד פון ארבײט די און טאטעגם

 געשטערט װעניג גאנץ דעם דורןי איז
 באזוכם איד האב צײם דער דורןי ווארען.
 און מיטינגען םעטכער םיטינגען, זײערע

 באארד., .pyrpy דעם םון 4םיטינגע די
 נאחענבמוד אין געשטאנען אויד בין איןי

 חנר םיז אפיס דעם םיט םארבינתנג
 אימס מיט גער,אלפען איחם און ױניאן,

נויטינ. געווען נור איז װאס
• • • ׳

 •ון באשלוס םיט׳ן איינ?לאנג אין
 מי־ יעהרליכען םערטעל לעצםען אונזער

 באאױ&ד שלעזיננער פרעזידעגם איז םיגג
̂רען צו געװ^ורען טראנס  ״ אין פאד

 איװעלטליכען דעם אױפלעבען חעלםען צו
 די פון םארבאנד אינטערנאציאנאלען

 מער?וױר־ איז עס און ארבייםער. ?לײדער
 צוזאםעג״ דעם אין זיןי האבען םיר וױ דיג

 ארבײטמר^ שנײדער די טים געםראםען
״ םיטינג יענעם גאך גיײך ױראס♦ םון  איז

 אינ״• אונזער צו טעלעגראסע א אנגעקומען
 m װאנדעריהנ, ם. פון טערנעשאגאל

 שגײחןר חאלענדישע די םון פרעזידענט
 אונזער װעלכער אין ארגאניזאציאנצן,

 ?ײן צו געלאדען װערט אתאניזאציאן
 ?אנפע״ ספעציעלער א אױןי םארםראטען

 דעם געעפענט זיןי האט װעלכע רענץ,
 אםסטער• אין ׳1919 דעצעמבער םען11

 אײג־ מאקע איז קאנפערענץ דיזער דאם.
 צװעס, זעלבען פאר׳ן געװארען גערופעז

 אלװעלטלי• דעם אויםצולעבען װידעד —
 םון ױניאנס שנײדער םון פארבאנד כען
נאציאנען. אלע

אײנער^ װיםעגדיג ניט זעהט, איהר װי
 געטראכט דא םיר האבען אנדערן, זון
 די דארטען. זײ <ואס זאף זעלבער דער פרן

 צוזא״ זיך האבען אידעען און .עדאגקען
 געסײנט, ,אלזא, האס דאס םענגעטראםען.

 גע־ גלייר האם שרעזיננער פרעזידענם אז
 אין ?וםען צו אום אפםאתרען, דארםם

 קאנײ אינםערנאציאנאלען דעם צו ציים
א•״ איז ער און אםסםערדאם אין םערענץ

נא״ טען29 דעם

 מיי?ערס ליטאגא און דוויז־דרעס די
 נײעם א איצט האט ׳41 לאקאל ױניאן,

 בעת גאלדשטײן. ברודער מענעדזשעד
 דער האט געשריבען, װערט רעפארט ד^־

 די צו פאדערוגגען ארױסגעשיתט לאקאל
 ״פלעט א פארלאנגענדיג בתים, בעלי
 אר־ אלע םאר װאןי א דאלער 5 םון רעיז״

 װעלען שײנם, עס וױ טרײד. אין בײטער
 לײכם אזױ ניט דאס מאנוםעקטשורער די

 צו- א ער<וארטען טעג טען און כאוױליגען
 װירק־ טאקע איז עס (און זאמענשטויס.

 האט םיטװאו לעצטען געװען. אזוי ליף
 דזשעגעראל א געדושען 41 לאלאל
 ©אר־ דעם׳ דורכצוםיהרען אום סטרײ?

 מא־ דיזע האבען גיטען םים װאדיש לאנג,
 נאכ־ נעװאלט ניט גאר :*פעקכשורערס

 ענטשלא* אבעי איז יאקאל תיר ;עבען).
 העכע־ א אוט״טטענדען ysF ׳אונטעד סען
 באהוסען. צו שכידות אין יונג

* * ♦
לא־ ױניאן, װארהערס עטבראירערי די

 אר־ אן אנגעפאנגען װירער האט ,6 קאל
 םון שעפער די אין רןאטםײן נאניזאציאנס

 הילף םינאנציעלער דער טיט דזשוירזי, נױ
 לעצ־ די פאר אפיס. דזשענעראל דעם םון
 לאקאל רעפ טיר גיבען װאכען םאר טע
 רער פאי צ־שטײע״ יואי א דאלער 60

 ; באשלײ דארף באארד דער און ארבײט
אננ װי פאר סעו  ו אראנזשדענטס דיזער י

 ! דזשע״ דער נאטירליד׳ אנהאלטען. זאלען
־־רי ב־*א-ד עקזעוןוטיװ נעראל פריזזער ̂י

 ״אדריאטימ״• שיף דער טיט נעםאהרען
 פריה דער אין שבת

.1919 װעםבער,
 בײ האט ער וואס םאהר־געזזנד דער

 געוחנן איז כאלומען, געלעגענהײם יער
 1א געווען איז דאס הארציגער. זעתר א

 אםת׳ער םיעפער׳ א םון אויםדרופ
 מיםגליחגר טעטיגע די ®ין פרײנדשאפם

 יארון, נױ אין ארגאניזאציאן אונזער פון
 ארוםיגע גאהענטע די םון אויו איז

 מיטגליחןר אײניגע װארים — שטעדם׳
 יארק נױ אין גע?וטעז ספעציעל זײנען

 און פאהר־געװנד. א איהם זאגעז צו אום
 דעמאנ• אויף איז פרײנדשאםט דיזעלביגע

 טאנ א אבענד, פרײטאג געװארען סטרירם
 באנקממ דעם אויף אפםאזזחגן׳ זײן םאר
 לכבוד נעורארען אראנזשירט איז װאס

שלעזינגער. •רעזידענט
מן זײנען שיחת דיזע זוען שר  גע
 *F3 שלעזינגער •רעזידצנט איז געװארען

 אודאי שױן האט איהר װי פאייז׳ אין װען
 אײמג^ צוגעשיהט ער האם באמערקט,

 וחנלכוו קארעסיאגדענצעז, און בריעוי
 אונומר אין צײט צו צייט םון ערשײנען

 W צום גרוס זײן שיקם ער סיעסע.
 אונזעחנ אלע צו און באארד עהז. נעראל

 tv גרוסען, אויןי האבען םיר מיטגלידער.
 עד וואו לאנד יעדעז אין טעטיג איז ער

 שניי• די םון אינםערעסען די אין סוטט,
 תאפ לסשל״ לאנדאן׳ אין ארבײטער. דער
 דזמ#• א םעטעלםענט א צו געבראכס ער

 סלאות״ דארטינע די פיז סטרײס <עראי
 פיעל ן1בא?ום דארט חאט ער און טאבער

 װימנב בעסכמז םיין לױט םאיעהרונג.
 די אונ? םים צוריק דיז ער װעט

 tTTJFoip אין װאד צוױיםע די אדער
.ג־ . * טערמ. — נאט

װאד), נעקסטע (שליס
m
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געשריבענער ער1
סכסוכים אובײםעו אין געזעץ בענעם -

* ■?

II

 _ארױס- וואבען קלאוק־םאכער די \חן\ .
 נע<י זיי/גרע צו םאדזןדונג א מ׳יסעלט

o^nci װײ< וױידזשעס, די העכ*<רען צו 
 I"P טען תען וױידזשעס אלטע די םי&

 םון ענטםער דער pk כאכען, נים <עבען
 <שרינענער ותר :געװען בתים בצ<י די

 אגרי־ געשריבענער דער ה. ד. *ןאסראקט.
 װעל־ אונטער פונקט קײן נים חאט סענם
ען  דאס האבען זאיען ארבײטער די מ

ט $3 נ  אין שנירות העכעדע םאדערען צו מ
קאנטראקט. פונ׳ם םעדםין םיםען

ד האבען װייסט־מאכער די ווצן י<  נ
 זײערע צו םאדערנוג עהנליכע אן צאומלם

 דער געװען עגטםער דער איז בתים לי9*
?אנטראהט. געשריבענער :מנלנער

V ,א איז סכסוןי דעם םון ו0אי די אלןא 
נעשריבענער דער :איז דאם און

i‘: ־ ע ג ־ ם י נ דעם געגען קאגטראקט 
WMם ע נ ע ב י . ר ץ ע ז ע ג

ו '5י  גאנץ איז געזעץ נינדגעשריבענער חנ
M ,און געשריבען ניט איז ער חגם #לאר 

w ri I : ז בא־ איז ארבײםער דער אז אי
i מאכען צו רצכםיגט m זײן םון לעבען 

 גע־ njn פונקטען א םאר װאס ארביים.
ער עענ  ענטחאלטען ניט זאל אנרימענט *ו

 םאר־ צו גענוג ברײט זײן אבער צד סוז
ז דאס און הױפט־פונקט דעם ואתצן  :א

m ארבייטער. פאר׳ן לעבען אנשטענדיגען 
 גיט עס ענטהאלט װאס אגרימעיט *יןך
tHt װעלכען אויף פאפיר דעם װערט ניט 
 אז וױיל דערםאר •שוט געשריבען, איז §ר

 װעי־ען אפגעהיט נים קען װאס אנריםענט
tm נים. אגרימענט קיין

בא־ לאםיר זינען אין דאס ענדיג
 בײדע םון שטאנדױנקם רעם :ן

םיר :זאגען ארבײטער די :®דדים
 נאכנעבענ* אנרימענט אן געמאכט חאכען
י ר ג  בא״ןוטים- א ©אד אז בתים, בעלי ח

 דעי אין הערמען שלום זא< צײט טער
 זײט אוגזער םון םיר אז **נרוססריע.

 אויסבריײ נײע קײן םאדערען גיט |א<צן
 געװיסע אז ׳רעכט אונזערע םון סערוגג

 אינ־ דער אין העד׳טען זא<ען !®גדיציעס
 אויםגע־ האבען מיר װ. א, א. חסטריע

 אוגזער נוצעז צו םון רעכט אונזער געבען
 בתים ובעל די װײל סטרײק׳ םולם מאכם
 באדינ־ געװיםע צו אײגגעשטימט וזאבען

 אז אונז באצאהלען צו עך׳שטענס,
 אנישטעג-־גען אז מאנען קעגען זאוינען איר

צן מנ אנער־ צו אומיצטענדען, די אונטער ^
 און ארנאניזירט זײן צו רעכט אונזער נאן ^

 ראנר־ציעס געװיסע םעסט׳שטערען
אי:־ י־ע״ אין ער,זיסטירען זאקען

בא־ זײנען םיר װעלכער אין וזסםריע
יגט.1
 װערען פוגקטען הויפט די אט זטן נל

 אנ־ אגריםענט רער ;yp — זזרכנצפיחרם
 הויפט־ די װי אבער שנעל אזוי !ןאןלסען
 דער םוז באטראכט גיט װערען •וגקטען

דודכפאל. א װערען אנרימענט
;v װיכטיגער דעי צו אוגז ברעננט דאס 

 ארבײטער עהגיציכע ארע אין •ראגע
ם כי י : ^כסו ־ ן ע נ ע p צ י י ב ר  א

ר ע ז ט ע ט ל ־ א ה ע ן ג ע ר ע ו  ו
ר י צ ם ר א ו ו ט נ א ר א ו פ י צ  ד

ן ע שי ם י צ ע פ ס ע ט ת ג ו ן פ ו  ם
ס ע צ ז ד י י ן ח י ־ א י ר ג א . ן א

;0 Jf ט  ט ר v ו ו ר ע ד ב י ו א ׳ג
ם ר ®ונ׳ א א א ט ד ר ע ד נ ף ע י  ז

אגרי־ דעד װעלכעז םאר םערמין דצם אין
? געװארען געמאנט איז םענט

 אגרי טען קען װעדטער, אנדערע אין •
 צו םארגלײכען ארבײטער םיט םצגטט

tm גע־ צוױעען קאגטראקטען אנדתרע 
v\ צדדים בײדע װאו ^צפטס־לײט w 

טאראגטװארט־ אנדעחנ די אײנע מוצסען
ך  םונ׳ם באדײםונג גע^ריבענער דער צו ך

r r t\ ניט אדער פונסט ?
 אז איז כתים בצלי די םון צנםםצר דאר

 אונטער־ אגריםענם, אן איז מגריסצגט א|
 מײן םון םארםאלען, איז — מ׳אריבצן

 ניט ױי וױלען אויםסײכדמונגען אנדערע
אנגעװענ־ ■אליסי_זאל אוא אויכ

 זאל •אציסי אזא אויב און מזנחנן
 אלגעמײנמם דעם פון װערזנן אהײסצן

 די סאר איבער באײבט חאן — !יקום
 אין •אליסי דיער צנדערעז צו גיעתד

 מאל קײן נעמליף, אנריםענטם. צו ונ
 אנרײ מאכען צו אויוי איינצח*טיםעז

c מענד אויא  לאנגען וועיכען אי
סין. ר v ארכײטער ו|י m\ באהויפ־ ניט

װײדזשעס, זײעיע מים נעםבלעז «ו סמז
חױנה״מיטע^ אײנציגע זײער אח ^אס

אז  זיך מפיעלע; צו אסארדען נים מג
ניאי־־ אפענעם דאלאיאיז טיז וחנרט
מ י נ ~ ־־ א א א ד דצד ' א נ

ליבערםמן עלי«ם םון

ר ע ט ד ר ע ו ן ו ו ר ם א ל א  ד
ן ע ו ר ו ו ט ד ג ע ם י ר ג  א

 גענוםעז ותרט געםאכט ם ר ע ו ו
 איז ארבײטער די בײ אנבעםראכט אין

 בעלי די םיט אגריםנעםס זײערע ׳צליםעז
 מא־ יענעם אין דאלאר א אויב בתים.
 אײן ברוים, םונט דרײ קויםען קען מענט
 חאן צוקער םונט דרײ און םלײ׳צ םונם

 םון דא<ארס םיעל אזוי םאר דאס איז
 ארבײטער דעד װאס װערם סארט אזא

 זיר ענדערט ארבײטען. צו אײן שט-םט
 דער קען דאלאר, פונ׳ם ווערט דער אבער

 ברױט, םונט צװײ קויםען במיז דאיאר
 םלײש םונט איין אוץ צוקער םונט צװײ

 םונט דער ארבייטער דעם םעהלט דאן —
 װעלכעז פאר צוקער םונט דער *ון בדויט

 און ארבײם. זײן םאררונגען האט ער
 אומצו- װיליג איז הבית בעל דער םײדען
 דעם און ברויט פונט דעם איהם קערען
 ארבײטער דער װעילכע פון צוהער םונט

ם איז  ניט ער קען — געװארען בא׳גזי׳
 ארבײטען צו ארבײטער דעם ערװארטען

אגריםענט. געװעזענעם דעם אונטער
 ביזנעס־װעלט די באטראכטען םיר װען

 אז מיר זעהען םראגע, דער באצוג-צו אין
 צײט יעצםיגערע אין וועט םירמע קײן
 ?אנם־ לאגג־יעהריגע קײן אננעהמען ניט

 בא־ דער פאר פראדוקטען אויף ראהטען
 אין עהזיסטירט װאס פרײז עטימטער
 ביזנעס־ די װאס מאמענט. יעצטיגען

 איהר :פאלגענדע דאס איז זאגט, םירמע
אונטערנעהסען מיר — ? וחא׳רע װילט

 אײר. םאר עס מאנוםעקטמורען צו זיד
 אײף מיט םאכען גיט אבעד כעגען םיר
 דארפען װעט פרײז דער פרײז. אײן

 און צײט דער לויט װערען געענדערט
 װע־ דא רעדען (םיר מאר?עט. דעם לויט

 טרו־ אויב טערמינען). לאנג־יעהריגע גען
 ניט הענן געשעםטס־לײט ראיעלע קענע

 ספעקולאציא־ אזעלכע זיןי אונטעדנעהמען
 אר־ אז ערװארטען מען קען אזוי װי נען

 דער בלויז איז ארבײט װמענס בײטער
 אויף זאלען לעבען צום מיטעל אײנצינער

 פאר םאראנטװארםליכקײט די נעהמען זיך
 דאיצאר* דעם פון ספעקולאציאן דעד

V װערט
 נע־ ראיעלע די טוט װאס זאף, א נאף

יער״ריגע לאנג די מיט שעםטס־םירמע

ט: וי 1קאנטדאקטעןן אג זײנען םיר ז
 אונגע־ אײף םאר ארבײטען צו װיליג

 פראדױך אלע אײר צושטעלען שטערט,
 *ייערע אז ?עהן שאםען, טיר װאס םען

 װאס אונגעשםערט. אנגעחן זאל ביזגעס
 צו איז —־ װיליג ניט אבעד זײנען םיר

 םאר־ פרײזעז»ין די אײך םיט באשטיםען
 גע־ זײן םיר וועלען פרײזען די אוים.

 דעם לויט ^ייף רעכענען צו צװאונגען
 זעלבער דער אין אט און פרייז. םארקעט

 ארגאנײ ארבײטער די זיך געםינט לאגע
 מיט קאגטראסט א םאכט זי װען זאציאן,

 אציאן1ארגאניז די ארבײט׳ס־געבעד. דעם
 װערט אגדימענט יעדער אז םארשטעהט

 אז אײנםארשטנדנים, דער מיט געשריבען
 דער מצד הויפט־אונטערעכהםונג ראס

 זאל ביזנעס די אז זעהן צו איז ױניאן
 די צושםעלען צו אוננעשמעדט, אנגעהן

 נויטיג זײנען װאס ארבײםער־הרעפםען
 אג־ דעם אנצוהאלטען ארבײט, דער סאר

 אײגםאר־ איז עס װי לאנג אזוי רימענט
 קען אבער פרײז דער געװארען. שםאנען

 מארקעט־ דער װי אנדערער קײן זײן ניט
 פדא־ איז װעלכעד פרײז דער אדער פרײז,

 דאלאר פון װערם דעם םיט פארציאנעל
 »יז אגריםענט דער װען צײט דער אין

געװארען. נעשלאסען
 נארמאלע אונטער אז ׳אסת איז עס

 װײ־ פון פרײז רער א־ז אופױטטענדען
 אין געװארען געענדערט ניט דזשעס

 ד»אט דאס און אגרימענט אן םון פארלויף
 םון סקײל א אז נלויבען צו נעמאכט

 ארבײטער אויף בינרענד איז װײדזשעס
 טערמין נאנצען דעם םון פארלױף פאר׳ן
 דער איז װארום נאר אגרימענם. פוג׳ם
 װײל — V געװארען געענדערט ניט סקײל

 גארמאלע. געװען זײנען אומשטענדען די
 איז דאלאר״װ^ט דעם םון ענדערונגען די

 און שנעלקײט אזא מיט פארגעקומעז ניט
 שנעל אזוי יעצט. װי מאסשטאב אזא אין
 םאר־ גענומען האבען ענדערונגען די װי

 םלחמה דער דורף בײשפיעל צום קומען,
 ארגאניציאנען ארבײטער האבען צײט,

 סקײלם, די אין ענדערונג אן פארלאנגט
 לעבענס־בא־ נײע די נאכצוהומען כדי

 אנ״ אז געהאט האבען מיר דינגונגען.
 דער דויר בײשפיעלע אזעלכע צאהל

ארבײטער די נאר ניט וויא־ר מלדוכיה־צײט

• : . • 
ו מ מ
נצהראגצז. םאקע ה^בצן

אטn םכםוכים לײבאר פאר םגחםודבאארד
•ריר דעם דורכגעשיתרט פעלע פיעלע אין

ציפ.
ר זאל םענה בתים׳ט בעלי די אויב  א
 אגרינמנגם ארבײםער אן אז וחגח גענוםעז

 ד און אגרימענטס אנדער אלע װי איז
 וחנחגן אויםגעטײטשט״ מוזען פונהטעז

 וחנן פאסירען וואלט װאס בוכשטצב<יד,
 קילענער נאד ווערם דאלאר םון װערט די

 קוי- זעלבע די ה*ם בײשפיעל, צום אין,
 םארס דייטשען דעם םון םועסמןראםט

ד װאלםצן רובעל? חםישעז אדער  ג
 אג־ אן אז טענה׳ן בתים בצלי דאץ קענט

 ארבײטער די אגריםענם, אן איז ריםענם
 אבי םםלםלים פאר׳משכנ׳ען!ײערע מוזעז

 אזא בתים? בע<י די פאר ארבײטען
 די לעכערליד. געווען זיכער וואלם םענה

 געותן זיכער דאן װאלםען אברײטער
 פון פרײזען די ענדערען צו בארעכםיגט

 בא־ לעבענס נייע די לויט אגריםענם דעם
 םון צאהל ד^י ניט הײסם ראס דעגונגען,

 אנ־ איז װערען גענומען װאלט דאלארם די
דאלאר םו׳ם ווערט די נאר באטדאכט,

 אונ־ שום קײן נימא א^ פרינציפ אין
 געפאלצן איז דאלאר דער צי טערשיער

 פר*־ זיבעציג אמגר פראצענם דרײסיג
ז צוגעבעז מוז םצן װי שנעל אזוי צענט,  י

 געםאדפרט וואלט ד*לאר אין ענדערוננ די
 חון — אנרימענט דצם אין ענדערוגנ אן

 אז צוגעבצן סוויד סצן סוז לאנישערװיחע
 דרייסיג איז דאלאר אין ענדערוננ די ווען

 בארעכםיגם ארבײטער די זיינען םראצענט
ײי isn אין אנדערוננ אן צו  פזג׳ס ם

4פרײזצ די באשםיםט וועלכע אגריםענט
 האבעז בתים בעלי די דארםעץ דאס

 כױט אנרײמענטס םאכען זײ װען זינען
 אח דאם ארנאניזזמויאנען, ארבײםער

ע און געזעץ ניט־געשריבענער דער  אר־ אי
 ווען נאר גים און סאנטדאסםען. בײםער

 פונתם הײז ניט ענטהאלט אנרימענט דער
 וןך גאר פרײזען אין ענדערונגען וועגען

 אויםדריזך װאלט אגריםעט דער וועז גאר
 אין ענדערומצן קײנע אז צחמיזנהרם ליך

מז פרײזען א  םוז האן — םארקוםען ניט ז
 גיפד»ר דער אז װערען פארשטאנען אויד

 נצםנן םאל אלע וחנט נעזעץ שריבעגער
 דאלאר םונ׳ם וחגרט דעם אנבעםראכט אין
 טעתעשרי-1או איז אגריםענם דער ווען
 דא<אר םונ׳ם ווערם דעם און געווארען בען
«םארלאנגט. ווערט ענדערוגנ די װען

 איז פראדוהט״ הײן ניט איז *ארבײם
 גיכד דער און נעזעץ אננעגוםענער דצר

ױ מץל ,אלע סוז מגחמ גמריבצנער ג  מ
 *וינד אק אנבאסראכט איז װערעז םען

ytn>"o\ םיס תאנםראמםען נעעריבענצ 
ארבײנמט-ארגאניזאציאנצן.

mםאנזכילען אלע צו!
פעליעפזאן.) א אנ*£אש יעל5? (אן

aלעבעדייגען פון

 ר>>־8 כטעט אוים, איך רוף — ס^גשבילען
■♦זרזיכטיג! זײם — ®עטימ,

 אדע פון יזעךםרעגער, הו פ«רחײראשע
 אום־ אן זיך. חימ קװאליםיש, און קלמסען

i אונז אויף קוםט גליק
 גייי־ די אין געלעזען אודאי האט איחר

 לוסגד דעם װעגען גייעס אזטיקעל ד^ס ׳םו:גען
 מאן דעם דזעלפט װאס ׳װײב סליחער׳ס

ײן צוברענגען  דרײ־ איהר םיט געליעבטע ז
 האם איחר און V דערצו בײבי ט^:»>צדי;ע

 צו געזן^גט ;עױבעלם, זיך, ג-עשרעהם אודאי
ט זוײב דעך אםײכעל: א םי

ן װעסטו װען ׳גו — םאן? אזוי ^וי
 און פארטראכט. זיך ח^ט װײב ,אײעז און

 ס«גטאזי• גענומען אודאי תאם אלײן איחר
ך װעם אײך םים און ,w$ אם, אז רען׳  אוי

 די און אט, ׳אט אז זאך. זעלבע די •*סירען
 מוט װאס :פואגען אלע פון ^סעדצליכסמע

 אזוי, סען םאכם װי געדיעבםע? m םיט םען
 אן געבען איתר אויןי ואל וײב1 דאס »?

ן בכלל ס<ן ארדענט אזוי װי ״  א
Djn דא־ די «ז — עסק״ .ארפח׳ז דאזיגען 
 בעלײזט באלד װ*ם •ראגע אזםעדצלינע ?יגע

 ש&ר־ אודאי ו«ך האם איתו־ «ון ײעיען.
ײן אין אז «רוים®,  װעם אװעגמ עעועעם יי

:זןןכען און צורופען אײך װײב אײער
 ד.#שם דו אז ׳י»ך זוײם איך —

 קאנארסי אין בראגזװיל, אין געליעבטע א
 אנדער®, ערבעץ־װאו -^דער׳פילאדעלפיא ײיז
 תיינט אויך חל<ם דו אז דאך, זעת איך אזן

 —חײם״ דער פון װערען ״פןןישאלען אװענם
ײן ברעגג נמהם דו ׳װ»ס גאד װייסכו טא  ד

 -jmw גים דיד װעל איך I אחער געליעבםע
I רעו

ף זי עפענט דעײבײ בײ א.*ז  איחר אוי
עקסמרא אוין■ T’>* דע״לאנגש א-ן פײטעלע

ברענגען פאר ׳קאי־§ע«ר ״,א-י חוצאות:
#%*% «י«

־• א*ן : אי ־ ; ם סול א־דאי ״ פרייר, טי
ד1•‘ -,לי א•^־־ ״י »ײעד איז עגזליד װאש *ז
״ «י נוד נ*ם ײ*ז ״ד״אך״ r*v• ״ע•*;* ד

 זי נור — סצעגעס קײן םעחר גים אייך ם»>כט
ארויס. נאך אײך חעלפם

 םאנזבילען, ליעבע דעם, אין םןןקע אבער
אוםגליק! ג»>נצער דער ליגט

 גע׳ייכפזע גאגצער דער אין #ז דוכט, מיר
ס מיט סי  געפאתר ריזיגע * ליבם ספײקס טי
אונז. םאר

ף נעץ # נאך בלויז איז ד^ס ז#  צו אוי
 עט^רקעד אום ״פעםליע״ v גןזך אוגז, כ>>פען

העלזער! אוגזערע ■ארציחען צו
 מיט דא זיך ^פילען םיר ?ןז דוכט, םיר
ורײהײם. גאנצער או<זער
װעל־ סשייקער, מיסיס די ?ןז דונם, םיר

 איחר נאך אזיפסקארטע א גע*יקם ד^ט כע
ז געליעבטע מאן׳ס י  זעהר איז — זןנגלצגד, י

ע! א זעהר םרוי״ כיטרע א ר ט כי
 דערמיט באצװזגקם וי או דובם, םיד

 חאבען פון .סיסםעם ב*נדע די צוברענעז צו
געליעבםע״.

 גע״ א אין ליגט כח א שאר װאם װײל
 גע־ «ון םוד פון כח דער איז דאש ליעבםע?
 אן י1אוי זזײם דער פון אװעק «ון חײסניס,

 נײ־ דער פון צויבער דער איז דאס אװעגט,
 די פון ױם־טוב׳דיגקײט. דער פון איגקײט,

 זיך אזםעלט אבער — ערוכם״ ״פ^רב^םעגע
ס װערם ז#ך די װען פאר  דער װען סוד, אוי
 װזןן באהפלםען. נים םזןמר זיך דארף םאן
ײן קען םאן דער  *ו ברענגען געליעבטע ז
 װײב דאס און זיכער, אןן שרײ דוויז אין זיך
ר פפר זאל ה ײן נ»ד יי ל  די ברײט עיענען י

ס איז דאן — טחיר,  געליכט־ דאס םים אוי
 אויס געליעבפמן די וו*רט דאן אזאפם!

טע א זי װ^רם דצז םױחסתן ױי ב! צו  וויי
 ס*ן דעד אז געבען, גרײליך גאר קאן דאן
 פיעל איז װ«יב דאס אז כאשען, גלײך זיך זאל

^עליעבטער״. דער §ון *עחגער
 גאנצען דעם װץגען . איה רעגק «זוי,

 «ו גוטסתײם םיייקער׳ם םיסיס פון זןנין״
 ג^יעכטע, לופאזיליחאר׳ם ד*ם ׳םאן איתר
נאועלס. עםילי םים

 דער גאגןן דאם t«« • אזוי סוובו ^וײי
די םיט אלײן זאל #ר<י « I שרויצךיםיכיק

y םאן׳פ איהר נאך אזיקען חענט ®ײנעגע j 
 וא טאר זוי איחר פאר םםארען זיך ליצבפיע,

־־־ אזװעסםער אײגענער
נאטירלױ! ניט איז דאס
^••• ליגם ז*# ? דען װאס אלא צן רוי •

pjn;®  • אוגםמנ^פאנלצן שר־וי א װיל ר# ״
מיןן גאנצען ojrr ««םצל םאגזכיל-

ן ? אײנגעבען עס איחר זיך וז*ט און י • 
יע. אז גלויב,

 נאבםאז געחםען זאלען פרויען אלע װען
 ארונפחגרנאא־ בײאזפיעל: סשײקער׳ם םיםיס

 נך־ םאן׳ס דעם איבער ^בלאקאדע״ די םען
 בו־צעצז «ו «אן דעם *דלויבען ליעבטצ׳

 איו דאן — חויז אין זיך צו געליעבטע זײן
I אונו צו װעח — ליעבעס אונזערע צו סון* א

 םיי צז טוןקע, איך םר#כט דארום, און
 אפלאדירצ!. גיט אזאך אז םןא-ען םאנזבילען,

 אנװצגדצז פארכןעחרט, אןןר, םוז^ן סיד
ס מיםלען, ^רםײדען. *ו ̂ד
 VD אז טיר, זיך דוכט גים׳ אויב וױיל

ן... פפרלארענע ^יע^ן םענא̂ז
 • טובמ, א זיך, דוכם אויגעךאויף, פון
 # װעגען! אונזערט «ון רעװאלוציע ב»נ*ע
ערלײזונגס״צקם! נײער

םאגעי«* נ״ער א דאס איז באםת, אב*ר
 •ין ®#ראיקל»*צז םארהויזליכען. *ו אוגז
אײךװײבדליכען. «אר

 ?אלצן קלאסען אלע פון װײבער די אויב
 םיײקעו׳ םיםים דעד גאכםאן נצחםען פממע

 •יי דין ראםאנען, אלע צו סוף א איז דאן
 *מרעבונגצן סאגזביל®? אוגזעיע *ו אן

ליעבע• נאך
 מאג־םעגליר םוזען אלע םיר װעלען דאן

מז גו>כפרנענ«ליה י  םיט חײם, דער אין י
 *קאכציע®״ זי װי צוקוקען און װײב, דער

ײ װי זיך לעבען זײ װי געליעמזע, אובזער  פ
 סור » און עק אן איז עס, חײסט דאן׳ בעלפך.

 זינדעע םיד, זײגען װאם און עברות. «ו
עברות? אחן װערם םאגזבילען,

 •ים, די אויף אונז חאלט עברח׳לע אן נור
זע יוגגע די אן ווונז דערמאנם  גליק־ בחור̂׳

יאתרען... ליכע
 זײט, בײם עברח׳לע אזםיקעל א םים נור
 דעם אויסחאלטען איז, ס׳נים װי םיר, קענען

פאםיליען-לעבען. פון אײערען
 דאזינע די חילן״, סאדנע א ס׳איז ׳*ע • •

םאן׳ס איחר חעלפען וױל וױיב א װאם ̂ווילןי
םאדנע אךין• איויף ט1ברצנ or געליעגטע.

/ * • געדאנקצז.

\
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נ אץ קערפערשאפטי
ס פיז «נ ל

באשלאסע־ א װי כםצט שוין איז עס
r* די אז זאד, גצ w v o o n p צענםראלע 

 װע<כע ױניאנס, די םון קאחיזנדשאםטען
 זא־ #יןןרה נױ נרײםער 1אי זיד מנפינעז

 אײן בילדען און םאראײגיגען זיד ל*\
 אנדערע אין באדי״. .סעגטראל נרזיסצ

 םיר <ױ אגשטאט, אז עס, הײסט לואתתר
 םעדעדײטעד םענטראל א איצט, ד«אבען
 לײבאר סענטראל א יאדת, נױ אין יתיןון
 עהנליכע צװײ און ברוקלין, אין ױניאן
 אין קערפערשאפטען טויטע אמנר

ס ק ^נ  מיר װעלען ריטשםאנד, אין און ם
 הערפערשאפט, צענטראלע אײן חאבען
 אק־ זײן צו אויסזיכטען א<צ האט וחנלכע

 בא־ א אויסאיבען און ציאנם״פעהיג
 פראלעטאריש דעם אין װירתונג מטיםטע

 רי־ אונזער םון לעבען נצזעלשאםסליכען
• שטאדט. ויגמד

קאנםערענ־ אלע פרן רעזולטאט דער
ן  נעהאלטען דעם וועגען זײנען װאס מ

 פעדערײ סענםראל די אז איז, נעווארען
 םעגםראל בדוקלינער די אין ילגיאן סצד

 נעה־ דעם וועגען וועלען מניאן <ײב$ור
 אננע־ זײערע בײ אפשטיםונג אן כתן

 חדשים צוױי אין און ױניאנם
 צונויםטרע־ װידצר זיך םען וועט ארום

 םון .ןאונסײל עקזעתוטי«. דעם םימ םען
y n לײבאר, ^וו םעדערײשאז אםעדיסאז 

 אויס־ םלאן דעם אינדזשיגירט האם וואס
 ארבײט םון פראגראם א מארבייטען

 בא־ ״סענטראל םאראײניגטער דער פאר
 געזעצטע רײהע א אנעחםען און ױ״
 די וועלכע אונטער רצנו<אצי*נען «ױז

ם באדי םענטראל ת ארבײטען. ו
 דעם אם זװ נעקובתז איז כמנז איידער

 געטומעלט היכשלעך זיןי האט באמלוס,
 די ?רײזען. ױניאן םרײד אזנזערע •^ן

 דעם וועגען האבען צײטומען אלנעםײנע
 עס און באריכטעז טאג־טעגליכע נאהאט

 גצווען װאלמ דאס װי אויסגעזעהען״ חאם
 ארביײ די װאס םיט זאד, אײנצעצ די

 פאר־ איצט איז לאנד םון באװעגונכ כמר
 םען האט וואס וחגנען אי^םערעסירט.

 גע־ האט װאס געטומצלם* אזוי דאס
 אלגעםײנע די םון דצפארטערם די טאכט

 טעג סאנצע ליגען צו צ״טונגען גרויםע
 ציםע־ האנםערענץ די םון טירען רי בײ
m געהאנ־ דעם ווענצן האם מען וואו 

חניט?
 טא• וואלט אנגעלעגענהײט גאנצע זײ

p* סענ־ אזא ארויסגערוםעז ניט אפשר 
 זאכעז זײטינע פאר א ניט װען זאציע
 מד םארבונדען דעם םיט זײגען ומלמנ

 ?ײ װעגען ווערט איז עם און געוואדען,
אפצושטעלצז. ^

 איז ױניאן םעדערײטעד סענטראל די
 אונטער געװארען נעשטעלט לעצטענס

 דער םאד ל. אף ם. א. דער בײ מלאגען
 פרינ־ דעם געגעבען האט זי װאס שטיצע

 אינםערנײ־ די װעהרענד סט^ײק, טער
ע די פון בעאםםע *אנאל טי  טריידס פרינ
 איז עס בא?עםםט. סטרײהס די האבען

 אז דענקען, צו גרונד א געװען דערםאר
 גע־ פלוצלונג איז מעז װאס אורזאכע די

 אלע םאיאײגיגעז םון פלאן א םיט מום^
 אפצורעכע־ זיד איז באדיס׳״, .םצנםראל

 אפװישען און ױ עף סי דער סיט נצן
 איז ױ עח םי די עקזיסםעגץ. םון איזזר

 אג־ זיף האט זי ליגסם. װײט לעצטענם
ת אין באטײליגעז צו מפאננמז  ארויס־ א

 האט םען און ראדיחאלעז םון טושטונגעז
 םוז םלאן דער אז געשםתםם דערפאר

 “באדים ״סענסחאל אלע פאראײגינצן
 דעם םוגאנרערצינעהמעז ״םואװ״ א איז

 נױ אין ראדיהאליזם םון נעסם נײצם
יארק.

 או םאדשטעגדליך דערםאר איז עם
 אגגעקוםען יארס נױ אין זײנען עס וחנן

מ ל מ  גאם־ םעםױעל װי געסט חשוב׳ע א
 אנדערע און מאריםאן ם. םרענק פזאיס,

זאל <ל. אוי פ. א. דער םון װארכדםיוזרער
 די אין טוםיעז נעהפעז אביםעל עס
 צײמונגען די און סרײזען ױניאן םרײד
 גאנ־ א םונאנדערבלאזעז דעם םון זאלעז

סענזאציע. צע
געדענסען, צו נויטינ דערםאר איז עס

 װע־ זײנעז וואס ה*נםערצנצעז די בײ אז
 ארוים־ סלאר איז םארגעקוםען, דעם נען

 ג^םפערס׳ז םון סאי געװארען נעבראכם
 ק^נםיל עהזעקוםױו אנדערע םון סאי און

 ה#בעז רעדערײען אלע די אז כױטנלידער,
 אײן םון פלאז דער אז גיט; חאשט תייז

 צו װאם ניט גאר האט באדי״ ,,סענטראל
 פוגקם און םמרײס פרינטער םיט׳ן םאן
 און ראדיהאליזם״ םיט אויר ווענינ אזזי

 בע״ ותגעז זיד הא^דעלמ אז,זזױפםזעבליך
 בא־• ארבײטער די צוזאםענהאלמען סער

ז• איחר געבען נױ אין װעגוגנ
ױ כדי כאראקטער, ארגאניזירכמנן מעהר

 גרע־ א *ון אײנפלוס םצהר הןובען \*ל
אויםאריטעט. סצרצ

 םענ־ די ה#בען איצט איז לאנע רי װי
 אין אײבסלום. זואס וחמינ באדיס טראל

 טוי־ ארום ד^ו זײנען «!ןורק נױ גרײטער
 *y< בײדע אין און יו׳ניאנם לאקאל זענד

 אין קערפערשאםםען, צענטראלע בעדיגע
 סצנטראל ברוהלין אין און ױ w סי דער

 הונ־ צװײ תוים באיאנגען ױגיאן לײב^ור
 לאנג די און טרײדס בילדינג די דערט.

 ג$ר װי כסעם זײנען ױני#נס שארמען
 הערפער־ דיזע אין רעפרעזענטירט נים

 װיכטיג־ די םון זייינען דאס און שאםמען
 נױ איז #רגאניזאציאנען ארבײטער סטע

יארק.
 אםט טאקי ענטשטעהען דעם אויסער

 יעדע וו$ס דעם, צוליעב פלאנטערנישען
 און באדי. סענטראל איהר זיך ה$ם באר-א
 כוחות םון צוטײלונג א הערשט עס װײל

 אונםאדאנטװארטליכ־ #םט סען פארזער.ט
 וועדר אז איז, רעזולטאט דער און הײטען

 #רגא־ זײנעז טרײדס יארקער נױ רעגד
 נעזעל* אםת׳ער אן אבער םעהלט ניזירט

 עםענטליכע אן און לעבען שאפםליכעד
טרײדס ארנאניזירטע די צװישען םײנונג

םעהי־ א איםיצער אז פאסירט״ ^ופם

 ארויס כלומרשט םרעט פ^ליטישען גצי
 אד־ ^רגאניזירטע די םון נאםען דעם אין

ורק טו םון באזועגונג כײםער  אין ז*ל ̂י
 םאסענ־ ד$וט זאגען צײם פאסענדער דער

 קערפער־ די נים* איו עס און װןורם דע
 צו ד^ום גענוג אויטצריטעט טים שאםם
 אנגעוױ־ טען אזױ און זיןי♦ אויף נעםען

 םאר־ אוץ־זאמנן םיעלע פיעלע״ װערען זען
 קער־ צענטראלע אײן נויםיג איז מס ור^ס

 אױ פערערײש^ן שיקאגאער די פערשאםט.
 בײ־ צום ירני^ן, סיאםעלער די לײבאר,
 אסע־ דער אין באהאנם גום זײנעז שפיעל,

 די צי און באװעמנג אדבײטער ריקאנער
 אײנפארשטא־ איז באװעגונג אלגעסײנע

 ניט, צי ארויסטרעטוננען, זײערע מיט נען
 איצטיגע די זײ. םיט זיך מ׳רעכענט —

 יארמ נױ םון קערםערשאםטען צענטראלע
 א שסײכעל׳ א םיט מען באםראכט

שסײכעל. ביטול
אײגע־ זײערע טאקי האבען דערםאר

 צו געװען מסכים גלײף ם#רשטעוזער גע
 אזוי בארי סענטראל איין םון פלאן דעם־

 עם אז געוו^דען׳ קל^ר איז עס װי שנעל
 הינטער-נע־ שום הײז ניט$ רעם בײ איז

מאטיװ. זייטעעד קײז און דאנק
זואס אױןי, אבער איז אינטערעסאגם

וױדער
pp דער םון טר«נע די כמס

 םאראײגיגטצ די םון רעכטיגונג
 ראדיקאלזן די געוועדקשאםטען.

 I די םון פרײנד און םיהרער טער
 או אז געװאלם, ד*בען שאםטען
_ טרײד צענטראלע אידישע _ 

 (\*& זײ אויםלײזען, זיך ז#ל שאסם
 רעוי אין יתי#נס אידישע די בען

 ארגאני. אלגעםײגער פלאנטער
 צו געלונגען איז ם#ל דיזען ^בער

 איזני אנערpאםערי די פארשםעהן צו
 געװערהשאיםםען די אז םיחחגר,

 p'p װאס טיסיאן, באזוגדמרצ
גי און פעהיג ײי סערפערשאםט  אי

ט ז*ל זי זאם  ניט קען #זײן ט
 _ םארשטעחן צו ר*ס זײ געגעבען און
 ג*םפ?ד סעםועל װי אנדערער סײן ניט

 בײ האט װאס׳ער רעדע די אלײן.
 די וועגען געהאלםען געלעגעגהײט

 זואונדערבאחן• א איז װערסשאפטען
 ג דעם ארויסנעבראכט טאסע ר.אט

 באוו. א ד»אט נעװערסשאםטען די אז
 סענ ניײגעפלאנטע די אז און םיסי^ן

 איהר מיט לעבען דארף באדי
 און דארױ זי אז אנערתענען, און

 אל^ אונטער עקזיסםירען בלייבען
שםענדען.

 לײנט קרײזען ױניאן סרײד אין
 כ דעם מיט אז האפנונגצן, גרויםע

 נװ אין באדי סענםראל איין םען
 קאפי נײער א אנפאנגען זיף זועט

 קאפי<___.__ אמטערעסאנטער אמת אן
i ארבייטצר רער םון געשיכטע דער P 

אמעריסא. אין װעגוגג

שםועסעו סורצע
ען ײז  חןד»ק«*ר דעם צוו

לעזער. די און

t — בלײצמן. י. o ני# ־גלריגצן# #t
 ^גגענוםען װען קעגען זפל פאראזלאג אײצר
 «א־ »וקי קאן עס ארבײטען. ײז \רערעז
 ww יין קנםם *רב״פזער אן װען אז סירען,

 נים צײם 1ער#פד די ער קען ארבײפפען,
 קען עו^שענס, װזזל, פיעל, אזוי ■ראדוצירען

 ני® עד איז *װײפענס, סמײלם, די נים ער
^ין, דער צו •דאץ, צום *וגעװאוינט  *ון כ̂א

 נײעם » אויןי *ז ׳ג»*ירליך איז עס דריםדצנס,
 געחן ניט אנפאגג פון ארביי* די זאל «לאץ

 פע־ זײן אויך דאך קענען עס אבער ^זויגוט.
 אזוי נצםור פון זאל ארבײפזןר פן אז ׳לע

 װיםען ני® קצן באס דער און לאנגז*ם*ר, זײן
 נים װעדט עס װאס דעם״ פון ס̂ב ריכטיגע די

 פון טען קעז ויי טו געםאנם, וארבײט גענוג
 ער^טע די [nw זאל ער אז פארלאנגען, איחם
 אר־ דעד װאם «רייז דזןם באװיליגען וואך

 אונ• לויט רינטיגע, דאס שאדערט? בײמער
 ײאבען פאר ערימיע די אז איז, םיעוגג, זער
 ■ראדיתגי^נס־ װעמעס *רבײטעד, אזצ זאל

 זײן פזטבאקאגט, גאך זײגען פעחיגקײגמןן
 ׳און םיניםום. שאר׳ן ארבײטען צו \ויליג
 אײגגע־ *ון צוגעװאװגם זיך זזאבענדיג עראזט

 איהם. קוםם װו>ם •רייז׳ זײן פאדערען טדייט,
 קײן אינטעליגענץ, קײן נויםיג ניט איז דערצו

 סענ־ איעואכער גאר ?לאםענבאזואוסטזײן,
 אונזערע מײנען, םיד װ#ס ®ענפא^מאנה

םאס. פולער * אין האבען קלאוקמאכער
 ®ארגע־ םיט געלעזען — זײדמאז. סאל•

 געװיס װעט װעלכער רעפאר®, אײער ניכען
 פרײנד־ דעם אויו ווי װעיען, ®וורעפענםליכט

 ^נײעם׳/ די ברמוצל. פערזענליכען ליכען
 ארבײם דע% װעגען מיט םײלם איחר װאס
 «וין םױ זןאבען גענאםען, דארטיגע די פון

 טרעחם עס אבעי קײאל, *נ#נדער פון גצװאוסמ
 װארי־ אזא נעם® איחר װאס יעדעגםאלס׳ אונז
 טלייעט עס חינים, .Djn אין אינפוערעס מען
 םיד צײםען. אםאליגע די פון פונמ א גאר

 און אגענם. דעם װעגען זעחן אויך װעלען
 «ו געחם ארבײט די דאס אנבעטרעפט, װאס

 ערווארטען, צו געוחגן דאך איז דאס לאנגזאם,
חתחלוה ״נל פסוק: נא?אגםען דעם לויט

ק׳פות״.
 צװײפעל קײן גאר איז עס — סקלאר. י.

 געווען איצט גאר װאלט איהר װען ,אז ניט
 א נאר כאט׳י באס, קײן גיט ארן ארבייטזגר, אן

 אונז געאזטעלם גים איחר װאלם באס, קלײנער
 ארבײםער די פ׳ארלאגגען ״פארװאס פראגע די

 האלידעיס?״ ליגעל זײערע §אר באצאהלט
 זיך שון געקונאנן ענטפער דער װאלט ד*ן

חןרן״ האלידעי ליגעל א אין ״איון :‘אליױ
ן און עסען, גזם איך  מוז חאלידעי ליגעל א אי
 אנ־ אלע פאר *ון רענם באצאחלען גיט איך

 איחר אז אבער, אי«* באדירפניסע? דערע
 װא־ פאר^טענדלױ, באנץ עש איז באס, א זענם
 איחר ^זפנדפוגקם, באסי^ען אײער פון רוס,

 קלײניגקײט. אזא פאיאשעחן גים װילט
 געקרןך װאלט ארכײפאנר דעד װען ג»םירלױ,

ײן שאר באצאהלט גען הי ••רבײט ז  פולעז אי
 גערעכטןג y געװצן טעגח אײער װאלם ווערמ,

פ קענםטו גימ, ארבײטסט דו וױבאלז• תי א  ג
ן פארדינם• דו װפם ד*ם, און םארלאגגען, י • 

ך דיר דוור^ ארבײטס־טעג ךז  «»י סםמיצן אוי
ז יפס אכער טובים. מם די י ד ו צ ט י  דעו גי

אילו *אל.  פרעצן *רבײטצו ײ \יצז ו
ען, חויכצ די ײז ײ קריגען פי ײ םעהי זיצן ז יו

 דען איז לצבעז? צום גויטיג איז עס שיעל
ט, א ניט  אר־ דער װען ם*ל, יעדעס ur פ̂א

 גלײד םען לטJttr חעכערונג, y פאדערט בײטעד
 לעבעגס״ ®ון קאפםען די װןגען שראגע די

אזיס״ געועט םען װען ״דאן גןר און םיטלען,
ען לעכענס־םיםלען די אז ײנ  אין געאטיגען ן

װיליגט חןכערונג די װערט ורײז,  חײםט ? מו
 פרבייפאני דער לןבט א«צפ אוילו iy דאך, עס

ל״, אין חאגט pyw שעלע סײסטע די אין םוי
 אויך ®איערען «ו רעכט y דאך ער חאט טן

 װייל, טובים, ױם ד« פאר באצאתלט קריגען
 םוז לעבען אבןגר ניט, זןר ארגײט דאן ג*ט*

 פעחלען איחם זאלען עט אויב און ד#ך/ עי
 איחם פעחלם עס ry ,of טײגט *כירות, טעג 10
y עם פארדינסטןן. זיינע פון םײל חיב^יע 

 זי־ אין nyi קוםט אױך אז םערקװירדיג, איז
 צפחלען *ו אוםגערעכטיגקײם די נים נען

 באגצען אייער שאר אזאו, אײעד פאר רעגט
 קוםט װז,עס נוד םוכ־טאג. ױם y אין ולעגט

 װןך וראגע, די איתר אןטעלט ארבײטער, צום
 סאר געלם פארלאגגען ארגײםער דער זאל רום
 אונז, דזןרצעחלם איחר אםת, ? אדבײםען ניט

y? עוער, גרויסע אין אזעוער, םאגבע אין* 
 כדי ארבײם, די ay אבזיכםליך םען סטאפט

 חאלידעי. ליגעל דעם ואר חלצזyנryב מוזען גיט
 געםײנ- גרויפע y מוןקי עס איז ^iry אויב
 אםח דעם fnyny .oycyi y^yty פון־■ חײט

 ,nty איז עס ?y נים, גלויבען םיר גערעדם,
 צײם דער אין ?y זיכער# זײגען םיר װײל
 ניט oya קײן זיד קען ביזי, איז עס װזנן

 פיעל גיכער קען ער אזויצעל. yty לוינען
 און געװינמן. ײי דעם, דורן• שארלידען סעתר
 yrnryr ךyד ער װאלם ׳םלעק איז עס אויב

 ליגעל ניט nyny יע ארבײטעי, די אוכעלײגט
 אר• די Dyװ ׳דעם פון רעדם איחר לידעי.yח

 עוין געחט אוםזיסט. עועם פארלאנגען בײטער
לען געחט,  די אויפגעבען opoyn די נאר ̂ז

 און אוםזיסט״ עועס ואולאנגען פון פיאקטיק
 ארבײטער די אלךײט. אלעס זײן װעט עס

lynyn אוםזיסט; עפעס פארלאגגט ניט קײגטאל 
 אװעק־ ®טy זעחר שארקעחרם, גאר, חאבען זײ

 אוםזיסט. ארבײט זײער אגדערע געגעבען
 אזוי זײגען םיר סyװ אוםגום, פאר ניט נעמט

 עהר אוגוער איז oyn אײך. &ים אפענחעדציג
 זיך *1אוי גיט עס געםט און מײנוגג ליכע

 איתר ?עגט ^ריעט, איחר װי •ערזעגליך.
 לויט דאס, און y viy’ פיער עראזט נאר

 װאוגדערם לערױרו״, זנגא y אויסדדוק, אייער
n םyח איתר םyװ אונז, םאקי rן nty גיך 

 yr אויף קוקען צו פעחיבקײם די רעזyרלyפ
 אר־ אן פון אויגען םים װעלט די און כען

 ̂פרנזער נ^ך ?y חאוען« װילען םיר בײטער.
 דעם פאר«טעחן בעסער איחר װעם עגטפער

 דעם צוליעב אז און יםטוןגדפוגקט, ארבײטער׳ס
 לנל אייך, צװיאען באציחוגגען די װעלען
 װעני־ װערען ארבײטער אײערע און ח»חות,

 איצט ביז זײגען זיי װי *{:?*(*גענע, גער
 אײער «ון זעיזעז םיר ׳עועס דyג געװען.

̂י,  פאי ארבײטער די איצט חאלם איתר ty ברי
̂בער נערעז.yמילי נצעyג  ניט װײט איז דאס ן

 װײדזאעס חויכע זײנע אלע םיט ריכטינ״
tyn ניט אלץ ארבײטער דורכ^ימליכזנר דער 

 לעבען. צום גענוג קוים קוים, װי טעהר,
 םו געװען, אנו־עראז לטyװ עס אויב ווארום׳
Dnyn ̂ל  נים ׳אי<זר װי ׳oyn קלײנער yry זן

 ארבײפ^ דער *ו געחן און ^או זײן אויפגעבען
ען״ זיך און ט געלם״? םיט ^י

 זעחר זעחר, אונז םוט עס — סילוועך. א.
 װיכטיגער, אלגעםײנער אן •ון oyii לײד,
 y רyג איחר םוןכט *ו^בלעם װיכטמער זעחר

 אײער אין און אנגעלעגענחיים, פערזענליכע
ט איחר רעדט כעס י ^ םיר דער *ו ג

<v: װעלען, v*y, בא*ול- אייער אויםלאזען 
גאליצײמ׳ דער *ו רײדען מיר iy דיגוגג,

 איו עס #טותים. #זעלנע נאך און
 juft אוי^ ענמוערצן *ו צחרע אוגזצי אונטער

 •*יציענ** םיר װעלכען ביי^* אײעי אכער
 »Pyn םיד װאס אלעס, באאמעםיגט ליכען,
 .yymc װיכטיגצי זע^ר דער איבער נעזאגט

M y פאד געזוגט עם איו :איז *דאגע די
3»iy׳ y? וואפ בעאמטער, געװעזעמי איתו־ 

 פון ט^וזלגא גי® םעחר ויפי•
 *ITU |y^in*syn ג^עפםליכע אין קוםט װאס

 ImpT ארבײטער די װעםען םיט ׳די טים דע
 op t*י #גוט עס איז םנסוכום, אטעגדיגע

 ןיי שיחרצן i^y ny: לyז ער ry רליך,יםyנ
 דעם אוי^ ? יוגיאן דער וון ג?*עש»ען

 %fpA גיפ איז עס :ענטוער אײן nyi זײן
 סײן יײער אין לײןy רyד ײתר דערצעחלט

 חיומנן, געםוזמ זיך טyד. איחר אזפתןרק װי
 גזךוטרויכצי■ ניט חלילזו, זאלם׳ איתר

ty ז איחרyדי איבערטרעםען נים לט fyijru•* 
טעחט V גי« צװייפלזןן םיר ty זיד, ®א̂ר i 

 עפ tjpyח םיר און ^yoyo אײן ואר דעם
 iy)y נאטיצען. אוגזערע אין ערקלערט אויך
 פון f זײן ury עס דארן״ גזןרםאל? עס איז
 y op איו און ? ^זזאלטען עם קען

^ געזונםער ט א  Nyovti ױניאן די oyi ׳*ו
ס קיעעם, ניט  ayn פארגעמצן קענען ו̂י

 פאילאזפ װעלכער בעאםםען, y פון ולאץ
 קײן וײן גיט אויך קענען דעם אויף איחר?

 די איז דאס אם ןןנטפערס. «װײ
 צו ?יינעם געמײנם נים ipDyn מיר און

 |payo צו געזוכט נאר ט^, צו װעח איטעבען,
 אוגו טומ עס און איז, זי װי לאגע, די רyקל

̂ם װאס לייד, װירקליך  inyytrvu «ו אנאזטי
 ברײמקײם גאנצער איחר אין וראבלעסע די

 העלפען זײם אײער פון און װיכטיגקײט און
 פער• y nyjs דערפון איהר t3yo לײזעז, איחר

 װירקליך איז צס װעל« פואגע? זענליכע
 עי כעס'ו״# y איז איד y״ װען אלעכם,

 ער ויצל^ םי« װערטער, רויסy זשן דעדט
 םאקי און ^עםען. *•עםעד זיך םוז
«מ דער P* Ty האפנוגג, דער אין און

___זיך, נזrלירyרtגyק צו ל׳ערנען איחר װעם
 $m עד וױ בריען*, אײער םיר עםענטליכען

| אות ?ײן עגדערענדיג גיט געאװ־יבען, י • 
איחם.

 ?|1פון רעזאלוציע באדױערונגם ’
B: 123 לאקאל

e טויט דער דאם אנבעטראכט אין ip 
 םחם• רײהען אונזערע םון אװעקגערויבמ

ה פון םדוי באליצגםע די זאנטאג, חנ ח  ב
 י*י ברױ חנר העסע, מר. און זאנטאג. םעמועל

 jtoPp םים שוועסטצר אונזער פון דער
ה ראם באשצאסען, דאדום עס זײ  njn םי

 אינטערנצשןמ^ו דער םה «123 לאיזאל
א װארסעדם נארמענט לײדים  | םצן ױני

r נ. פעטערסאן, n,. א אןליןי םארואמעלם 
 ב»• טיעשצן אונזער אויס דריסעז מיטינג,
חנג טרויעריגער דער אויוי דויערען  פאסי

 j?Jry צז סיםפאטי אונזער שיהעז מיר און
געשםארבענע. די םון תרובים
 דא באשלאםען״ אויד עס זײ

 ורצרען געדרוקט זאל רעזאלוציאז
’ • ״נערעכטיגהײט״.

םרידממן, סי
.קאדיעז, נויילים

רעזאיצוציא^ .



אפי די אץ ײפל• י םעםיגק און מ

a n

ט עיגע סי  ן םיר ד,#בען צוריק װאכען אי
 I יטונ״ א איגער אעערבליה אן ן

ריװי־ *פר^סעקטיזו <וון רעפאדם
 ברודער טענעדזשער חנר וואס ף#

 דעם צונעשםעלם מ$ט רונין
 *ון טעםיגקײם דער ם\ן נאאחי, יבט

“irjr< פון םעטלםענט חנם זייט *םים
 אינ־ קל*ו? דער אין נאנעראל-םםרייק מען

 ה^כעז איצטער י*רק. נױ פון |?סםרי1
 אנ־ די םון רעפ#רםעך צזוײ זיך &אר סיד

W ב*אדד, דזש׳אינט פון *םיםעס » 
ארט «  רער םעםץ, םאול בדודער םון ח

אס^סיאײ־ ״אםעריקאן פון סענעדזשער
 ברודער םון רעפארט א און אםיס

jo ,דעם פון מענעדזשער דער םריזאסט 
 םח דעפארטכיענט דרעס און סקױרט

ב*ארד. רזשאעט
 רעפ#רט רובין׳ס ברודעך וועהרענד

ט # פערי־ ילאנגער » אויח באצויגען זייך ז
 דיןע זיך באציהען טעטיגקייט פון *ךע

 די אין םעםיגקײט דער אויף רעפ^דטען
 א ביצויז םון אםיסעס צוױי רתרם^נטע

 איז dp ?שר, נישט $בעד װאכען. •#ר
 רעפ^רטען צוױי די כאטש אחרױת, אחן

 װ$כען פ*ר צ אדיף בלויז זיד באציהען
 דער םון *םיסעס ריזע אין מעטיגסייט

ר ע כ א ט ק  *נט םונדעסםװעגעז ימיאן, ^ו
 צו םאטעריאל געגוג זץי איז זײ זוסלמען
קװאנםי־ רי אי קװאליטעט, די אין ודיזען

 ד*רט ווערט ארכײט^ואם רער םון טעט
נצטאז•

ד דעם אםריהער נעהמען וועלען םיר ־ $־  ח
םעטץ. ברודער םון •#רט

 דעם ביז װ*כען, פאר לעצטע די אין
אטענ־ #םיס דעם אין איז יאנואר םען15

 און קאם&לײנםס 1107 געװ$רען דעט
0 Mםאלגט וױ ^ראסעםיצירט נטר>לס<א :
6---------הייסעס דיסטשארדזש "י ״7

טארטײלומ גלײכער ניט װעגען
33 —---------------------ארבייט •ון

9------------קאלעקשאגס *וייחש 7
 װאס םיוםען געגען <מוםפלײנםס

 אזן ?אםערס קיין ניט משעםטינען
געסעםעל־ ניט פאר ארבייט סאכען

136--------------------׳,״דזשאבערס םע
הא־ ^ײט ױניאן נים װאו םעלע

ן 1------------------------געארבײט מ 4
 —40 סעטצםענטס, פרײז אײנצעצנע

םאחמיסננ־ א םון קאמפלײנטס
234---------------נאראקטער ארטיגען
486 ----------------קאנטראיס טאפ

1107---------צוזאסען
םײ־ גאנץ » עס איז זעוזט איהר װי

 וועצט א אויף אן װײזט װאס צעםעצ, נ*ד
ט ארכײט• סי

 צעטעא דעם איבער געהען םיר <ועז
m קײסעס״, ,,דיסט״טארדז׳צ 67 די 

נ אין- אז ארויס, זיןי *םעצט י צ פ ו  ם
אר־ די זײנען הײכעס 67 דיזע םון םעצע

ט בייטער ׳ ע ט י י ט ס נ י א ע ע׳ ר נ
 17 איז בלויז הײסט, דאס ן. ע ר א ו נ

מ א  די האבען צעטעצ גאנצען דעם פון •
 צו־ באלןוכיען ניט *רבײטער ^•געזאנםע

pn וואס ארבײט, דער צו פילעצער זײערע 
 אין פראצענט. קלײכער זעהר א איז דאס

 67 םוז םעלע 50 אין װערםער׳ אנדערע
V2qn\ דורך ארבײםער, א&געזאגטע די 

i n צורירך נעטוזט ױני^ן׳ דער םון מאכט 
םאר־ ארבײט. דעד צו זוערען מךמטעצט

 מ׳טך א זיא ב<ויז איז דאם אז נישמ, גצסט
 ן י י א אי; ב<ויז אוז צײט װאכעז 4 םון י

י;־ דערקל^וקטאכער שון אפיס דיסטריקט
A r y

כר. פון רעפארט דעם איכערגוקענדיג
 אפגע־ די װאו #פעלע 17 די וועגען :סעטץ
 פצעצער זײערע האבען ארבײםער ו^גטע

 זאף די װערט תריגען, צורית נעקאנט ניט
^י נעטליןי ױך, װײזט עס ג

 יענע אין װיחהליד איז עם ד*ס ארויס,
 לויט ט־ונט, אום ?ייז געװען גיט •עצע
o n און יוניאן די צוו^מען אגרימענם 
n n ײ^ן״ א  ארכײםער יענע דאס אסאסי

 אוםן יועצכען אירנזמד אוי^ זײן !*צען
ן ר ס י ג י ם  צו־ פצעצער זייערע כ

דיע־צוהרינעץ.
:פןמםען «אר א זײנעז אט
<ןא.« און נאצדבצאט פידםע \*jn כײ

 עקזאםינער אפגעזאגםער רער חןוט
 װײצ ודערען״ רעאינםטײטאט נעתאנם
ע״ ו ו נעארבייט מאם דעם אין

 Dip װעם צײט, ייאד אײז ײי ר י ג
 געווען איז Dnip ארבײםען וײן אז

ןאך. פדאבע א װי גמנד,ר
 פירמע דער בײ םאל, צװײסען א

 *פגזד דער איז כדפצרהעס, און
 צום ערשעען ניט אאערײטאר

תן  אויםנמנומען איז קײט זײז ו
 טען ה#& סילענער דעם אהן איז

קײס. די פאלען
 פירמע דער בײ פאצ, דריםען א

אפנעזאגטער דער זזאט #נצאה
 דעם קריגען צורייז נעקאנם •נים
אדויסגעלױזעץ׳ זיך האט עס וױיצ

רעאארםער םםעןש « םון

־ גיט שאפ אין איז פרצםער ריזער דאם  מ
 די האס ;צייט װאכען פיער ארום ?וטען

 נזףפרײ צײם דער דורך איהם האם םירםע
 עד און ארבײם דער צו קוטען זאצ עד בצן

אפגערוםען. ניט זיך האט
כארא?־ עהנציכעז אדער אזא םון און

 אר־ די װאו םעצע, אלע דיזע זײנעז םעד
ט ר»אבען בײטער ײ געסאנט ני םטי תאינ  .י

 דארט אז באװײזם״ ראס ווערען. “םעם
 םע־ דצר אםילו ajh^i נאר איז dp וואו

ס דעסםער  צורי? זאל ארבײמער דער עאנ
 איז עס װאו דארט «ז זײן קריגען

 צו אום מטצצונג א נעמען צו געװען נאר
 אר־ דעם ?ומט ױשר צויט אז באװײזען,

 ?ריגען, צודי? פלאץ זײן ואצ ער בײטער
 אר־ יענע און געווארען, געטאן דאס איז

 געווארען. רעאינסטײטעט זײנען בײטער
 אפיס. םארדעם כבוד א װירקציף איז דאס
 הוםט ארבײט ױניאן טיכםיגער אזא פאר

קרעדיט. פיעצ איהם
 אין געארבײט ווערט עס טיכטיג װי
 זעהן אויף םען קאן אסיס םעטץ׳ם ברודער

 קאלעיךשאנס פון ליסט יאנגער דער פין
 איז אט פעיס. כעק און וױידזיטעם פון

:ליסט דעד
:םון קאלעהטירט

ן’קאפינסקי ו 40 מארא^גיק, א
—67.34 -------------סט. טע12 איסם,

 29.59 — סט. דױױז׳טאן 89 תאמינסיןי,
 3.50 — סט. נרין 146 ליכטענטהאל,

 75.00 םט. דױויזשאן 107 קצײן, תיט.
ױנױוער־ 60 א״)ר קלאוק נאװיא

94.98 -------------------פילייס םיטי
50.00--------סםריט ריט 145 םיללער,

 51.81 סט. דיװידשאן 28 ם־ללער, ס.
בראד־ 747 סיעגעל, און גמםאן
34.25 ---------—.----------------װײ

42 פיחער, און יאונג רײזסאן
17.81-------------סט. טע12 ׳איסט
54 חחט, 1או דװארקין ליפסין,

35.40 --------------סט. טע8 ׳איסט
 32.00 — סט. טע10 א. 36 סםרבער,
 37.48 — סט. בליקער 132 זובערמן,

 2.90 — סט. טע6 א. 53 ׳ס. און ם.
 33.00 —- סט. טע10 א. 86 סםרומף,

̂:9 ניסנעװיטץ, און םילבאװיטץ
6------------------סט. טע4 װ. .9 0

איסט 202 ״קא. הלאוק שערטאן
44.96 ---------------------סם. טע12 ,

 37.50 — סט. גרין 256 װײנער, ם.
122 ראזענבלאס, און גילבערט
50.48 --------------בראדװײ איסט

 65.50 סט. טע11 א. 56 באהסט, א.
 49.74 סט. טע9 א. 29 ׳סאז און באסס

א. 62 קא., קלאוק אדמירײ^אן
83.55 ------------— — בדאאדװײ

42.00 --------עװ. טע6 92 אוזלענדער,
 52.29 סט. טע8 װ. 39 מעיד, אמעריקאן

מאנט־ 45 אבלעקאן, און םרענק
4-------------------סס. גאמרי .8 0

איסט 34 שװארטץ, און פרענק
52.55 ---------------------םט. טע10
װ. 125 םטעטשער, און םוקס

15.00-----------------סטריט רידזש
װ. 55 :אלדמאן, אזן פרײמאן

32.00 ----------------------סט. טע8
טאנופעקטשוריננ נ. און א. נ.

30.33 --------סט. קאנאל 149 ׳י,א.
20 הא., קלאוק ד. און1 ל. ג.

12.00---------------------סם. ב>:נד
 30.00 — סט. קריסטיע 195 כאװיא,
איסט 28 בראיז, איז דונעטץ

106.72 ---------------------בראאדוױי
150 #קא. קלאוה עפיעיענט
7-------------------סט. ספר-ננ .0 0

טע8 א. 21 קא., תלאוה פרענט^
2-------------------------סםריט .72
39 פינקעלשטיין, אוז גאלדםאן

13------------------סט. טע9 א. .29
53.49 -------------ראטה און נרינבערנ

 28.60 סט. טע9 א. 63 קא., און היםיננ
 23.17 עװ. טע6 35 קעלער, און העללער
 28.82 סט. טע8 א. 8 בראס. לייםער

טע17 א. 2 קאליננ, און לעהרנער
35.50 -------------------------סמריט

אכיבראזינא, און סילװערםטײן
7^5--------------סט. ט8 א. 54

איסט 40 #קארוס און שאפירא
50.00 ----------------------באאדוױי

28.07 — סט. טע10 א. 86 #סטרוםף
2--------סט. טע8 א. 51 װ״ ס. .8 5

^מולעװימץ, און יאנקעלאװיטץ
12.00-----------------סט. גרין 257

װ. 24 בראדער, אוז כרענער
147.00 ---------------------סט. טע30

װ. 5 איידענבערג, און םאהרער
36.04 ---------------- — סט. טע$2

 7.50 י—י סט. טע22 װ. 54 חערמאן, ל.

 42.48 סט טע31 װ. 5 פעפערקאדן, ל.
וג 47׳ ורבין, און גאלדבערג

64.72 ---------------------כט. טע14
מע17 װ. 12 בראפ., קייפלאנסלױ

310.81 ד—7—.—-----------------םטייט
8.00 סט. טע18 װ. 12 ׳טא; און סיגעל

װ. 48 פעלצםאן, און דײװים
3----------------סם. םע21 8 .50

12.50 — סם. טע25 ײ. 107 נומזניאק,
װ. 36 עיף, און גאםהעלםער

1----------------סט. םע20 3 .7 6
םע22 װ. 134 העגס#*ן, םײער

1---------------------סטרים 5 .0 0
מע19 װ. 8 קא., הלאױן ר. און ב.

37---------------------סטריט .47
װ. 8 ראזענםהאל, 1או בלום

50.00 ------------סטרים טע26
4.75 — סט. טע28 ײ. 32 ?אהען, ל.

147 אײדענבערג, און םאהרער
2------------סט. טע22 װ. 3 .0 0

טע20 װ. 39 בראס., םאהלער
11---------------------סטריט .50

15.00 סס. ט17 א. 16 מאידארף, ה.
װ. 25 םסעסעפסלוי, און אסטער

1----------------סט. מע15 1 .5 4
4׳װאלפס^ז און וױינטרויב וו. 6

8----------------------סט. טע21 .0 0
װ. 13 פרידטאן, און שװארטץ

2-----------------------סט. טע17 4 .54
װ. 26 קא., קלאוק ספעשעלטי

1---------------------סט. םע25 2 .5 0
. ׳קא. או̂לp̂ סטײװעסענט װ ^

2-----------------------סט טע36 3 .1 3
 120 פינסמער, «י*ז לײבאוױםץ

50.67 -------------— סט. טע18 װ.
 200.00 סט. טע19 װ. 12 טרנלױת, א.

א. 51 עפסטייז, און זאלצכיאן
15----------------------סט. טע19 .50

28 טאנדעלבערג, און פרעסבערנ
44.00 ------------------סט. טע22 א.

 • 10.50 סט. טע22 װ. 136 בראס., עטקין
35 װייספאה און םארקאװיטץ

1------------------סט. טע20 װ. .3 4
 13.66 — םט. טע22 װ. 34 בריהם*;,

/ 25 קיײן, אין באביטץ  טע15 ו
 10.00 — — — — — סטריט
 40.75 ׳שאצבערג, און פערענ״ז דײמאנד

 טע19 װ. 105 ׳אלפער, און קארפ
 25.00 — — — — — סטריט

טע21 װ. 38 #קא. קלאוק װאסער
1---------------------------סטריט 2 .83

 18.00 בראדװײ 913 ליװײ, און הארריס
ײ. 43 קא., לולאוק רע-גבאון

2---------------------- סט טע24 .8 7
 7.87 סט. טע17 װ. 15 מאגדעל, ה.

װ. 130 בעלפארד, און ארענאף
25.50 ----------------------סט. טע7

א. 19 גאלדפטײן, א*ז עטינסאן
304.48 ----------------------סט. טע17
37.75--------מישלוין א'ן לעװין פריד,
טע3 װ. 122 הערריס, און בלום

4---------------------------סטריט .0 5
9.66 — -----------------------בריחמאן

ג 8 יקא. קלאופ ר. און ב. ו
30.00 ----------------------סט. טע19
טע23 װ. 119 גראבסתי, דזש.

32.00 ---------------------------סטריט
 50.00 — סמ. טע17 װ. 26 ׳פאט ל. ה.

 60.00 סט. טע18 װ. 12 ׳סאז און סיגעל
 50.00 סם. טע30 װ. 24 שער, נאטהאז

 296.77 סט. טע17 א. 13 ספערלינג, ר.
p. ,32.00 סט. טע33 א. 12 ססאםער 

װ. 6 גאועץ, און סרײדענפאל
35.50 ----------------------סט. טע18
50-------------סט. 15 ײ. 40 &ריש, .59

7-------------הא. קלאוק אריגינאל .5 0
וג 58 בערענסטיין, און אײזמאן

67.27 ----------------------סט. טע15
) װ. 54 ?זעכםער, jm הײמאן

3----------------------סט. טע17 .8 1
 4012.24 :טאטאל

* * *
 דעם פון רעפארט פריזאמטיס ברודער

 א איז דעפארטמעגט דרעס און םקוירם
 פאר בלויז ער איז ערשמענס, קודצערער.

 צײײ״ צײט, וואכען צװײ פון כדשד א
 קלע־ א סד א דיסםריקט דער איז סענס

 רע־ דעם םיז זעהן אבער קאז מעז נערער.
 אר־ די װערט פראפארציאנעל אז פארט
 דערזעל־ מיט נעטאז אםיס דעט אין בײט

 איבערנעבמנהײט און געטרײשאפט ביגער
 אנדערע די אין װי זאך, ארבײמער דער צו

 דזשאינט פון׳ם אפיסעס דיסטריהט
באארד.
 דעם אין איז װײזט, רעםארם דער וױ

 טען15 דמם ביז ײאכען צוױי די אין אסים
 פאר־ 111 געװארעז אטענדעט יאנואר

 גע־ זײנען עס און קאםפלײנטס שיעדענע
 צױ שאפ־קאנטראלס. 189 נעװאיעז מאכם

.300 אלזא, זאמען,
 רעפארט דעם פון מײל היבשער א

 הויפם איצםיגער דער מיט פארנוטען איז
 יר הלאוהמאכער דער אין טאג פזן םראגע

 פון שבירות די העכערען רועגען — ״ניאן
 שמעהען װאס שעפער די ארבײטער. די

 זיײ אםיס דעם םון קאנםראל דעם ו^נטער
 און שעפער אינדעםענדענט רוב דאס נען ►

 גמז זײנען ^זזןפער n סוז ארבײנמד ד״י
 יוניאן די ביז י^יאמז צי געיוען טחױב

דער רועגען פאדגלײך א צר יזוטען װעט )

«0 י ציי י
^אנס. ד די סיאי ע ם ײ מ rm י

mop pn ,אוגםעזח באזונדער 
 n$n ארםםזננם1דע דדעס און סקוירט םח
מ אין העמרוגג » געםאדערם בצז ח כי  מ
ײ האבען np*pr ®יעלע נאר *\\ f ז w 

 ארבײםמר םיעלע םיעלע, באשםען. דאס
d די אין tipo האבעז מעפער S Ptdipip 

עג iid ד״עכערובג  B דאלאר םיטי ביז םי
 סײז צעםעל לאנגער א איז אט און װאך.

 #נ%רג»ש די פון אדרעסען און נעםצן די
ת רי וואו ד נעהעכעדם זײגען מכידו ת ױ  ג
ט זיך, פארמסעהט ׳רצז ל\י\ וער םי  fm זי

אפיס. דעם פון טעטינקײט
 J90 po22 װ. 118 י,1ײא< און גארבער

 •do םע18 ײ. 9־7 בראדערס, יעלין
 joo םע32 א. 44 שולםאה דדשעם

m ,םם. םע17 ור. 26 איזראעל
 J3D םע22 װ. 4 קא. ארן וױינריב פ.

 װאוסםסד 175 ?א., סקוירט עליסיט
סטריט.

מ.  םע16 װ. 43 סקוירם ר. אוז ד̂ז
סטריט.

 םע27 װ., 12 סםיםה, בענדזשאםין
סטריט.

 סכ*. טע32 א. 12 קא., דרעס סאװאי
 סט. טע31 װ. 30 בראס., םאדאניק
 םע25 װ. 48 קא., סקויזרט קוםעריק

סטרים.
 M 37 #קא. און נױטארה הערמאן

ססריט. טע21
סם. טע30 װ. 29 ״קא. סהוירט בעל

 •H 28 ׳קא. םהוירט באנוױט יאהן
סטריט. טע27

 «. 118 ליפ׳פיטץ, און לוסטבערג
סםריט. טע27

 pta25 װ. 137 בראדערם, האלפערט
סטריט.

 םע24 װ. 142 הא., סקוירט העםלער
סםריט.

 װ.. 153 ׳עלעזיננער, און סילווערפיאז
סטרים. טע27

 פיטםםע 236 פאוטנער, און לאםגער
עװעגױ.

 בראאדחײ• א. 70 אסגעיה
 וו. 132 בוירדט, און נאגנאװיטץ

סטריט. טע21
סט. טע21 װ. 22 יטװארטץ, לוןאיס

 כת27 װ. 129 #קא. דרעסס פ. דזש. ^
סטריט.

םט. םע27 װ. 129 קא., סקוירט ס. אוז ג.
 •00 םע27 וג 137 רןייסטאל, רוש. א.

סם. טע22 װ. 12־10 בראס., ליפםאז
סט. טע22 װ. 4 נעקריטץ, ב•

 סכ^ טע17 װ. 61־55 ׳קא. דדעס לוםיל
 po28 װ• 107 תא., דרעס געװירצםאן

סטריט.
סטראופ, און שלאס בענדזמאמין

עװענױ. טע5 — 302
 סג^ טע30 װ. 7 קא., סקוירט װעיל ד.

 279 שאגדער, און מװארצבערג
״בי״. עוועגױ

 םע27 א. 1 טרעגער, און מוטשניק
סטריט.

 ױנױוערסיסי 122 בוכהאלץ, לואיס
■לײס.
סט. טע23 װ• 146 י.

 םס. םע8 א. 21 מאזעס, און סיעגעל
עײין, און םיעגעל סט. םע18 װ. 7 י

 םם. טע13 א. 40 טעלער, ט.
 ט. טע12 א. 30 צהרליד,

 עוו. סעסאנד 43 סאפירסטײז,
 סט. טע6 — 406 גארעליק, סיםאז
 םע3 א. 296 אבראמאװיםץ, לואיס

םםריט.
עוחגגױ. םעקאנד 43 שאולדער, ב.
 עװ. טע6 — 176 בלומענפעלד, ב.

םע19 װ. 162 מיללער, 1או הרינםקי
סטריט.

 עגו. סעתאנד 43 בראדערס, עסטרײך
 סט. טע9 א. 39 אפעלכאז,

 סםרימ. פײס 51 סטערען,
 סטענמאן 112 װיעחגר, און האייז

םטריט.
 סטריס. גאערק 35 *1דא מאקס

 םע21 װ. 19 פאלאק, און סילװעדטאן
סטריכ^

 םע26 װ. 58 ספעדליננ, און אדלער
סטרים.

 סםרימ. טע24 װ. 27 ׳בעק לואיס
 M 17 גאלדסטײן, און סעהנהאוז

סטריט. םע12
סטריט. פײה 4 בראס., טשארנעס

סם. גרין 225 האנםראװיטץ, און חךש
 א. 86 קאמערם, סהוירט סיסםעם נײ

סטריט. טע10
 סםענםאן 296 האבער, 1או ײא<אר

םטריט.
עװנױ. טע7 138 שאװיטץ. ד.
 םם. מע9 א. 20 סאוםאן, ב.

 לודלאוײ 181 םעדאו, און פעכטער
סטרים.

 טע22 װ. GO קלײנמאן, און םישבײן
סטריט.
 עוועגױ• טע7 161 סלארין, ד.

 םמ. םע11 א. 100 בראס., גױמאן
 עלדרידזש 36 גרינבערג, און דױואק

סמריט.
ט6 53 נראס,  סטרים. י

. i ,םט. טעM 27 239 * סעיגלער, , 
)15 זײמ אױף (שלוס

P
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ה יוניטי הארלעם ן ע ט ענ ם

I .נאלונערנ א. פראפ
ס —
אידיש אין לעקםעורען װעם =

ליטעראטור איבער - |
םעכםער ױניםי הארלעם אין |

ארי ט אד ם ע ײטעד די םוץ ד טם ױנ טיי ט ם ענ מ דנ ע װ א s נ  K ױניאן, װארקערם נארםענט לײדים אינטערניישאנאל דער פון

 יארק נױ אוו סיטי און םטײט
םאנד םייוױננס םאסטאל סטײטס ױנײטער

 ווגך אױך זאלפ איהר צײס ױ איז יעצט
ועפאױטארס אונזערע פון אײנער רען

ט ײג ט ל £ ני א
 סר דעם כיז גלעדערדעפאזיטקם אלע
 אינםערעסס ברעננען יאנואר םען

יאנואר זסען פון
דעפארטמענט פארעין

 אױםלאנד, אין סרובים זײערע העלםען וױלען װאס י
 טשע־ און גאליציע, רומעניע, פוילען, אין בעזאנדערס

בילינ־ די מיט נעלד שיקען קענען כא־סלאוואקיע,
באני^ סטײט דער דורך רעיטס םטע

אױס־ איבעראל ווערען םשעקם אונזערע
נעצאהלס

in םסול פאנליס אין ן
עװענױ. םע5 און םעדיםאן צדוישען םטריט, םע103 =

פעכרואר w ועם פרײסאנ, |
אווענדם. אוהר 7.45 =

M ט טרי ײנ ם צו פרײ א ר ע ב ם ע ר םון ט ע אל. ד אנ ש עניי ט אינ

S םרײטאג. יעדען װערען םארטנעזעצם װעלען לעקטשורם דיזע

nwillHlim י iHllimiHIIIHWHIimlHIMlim illlHHmtllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIII I I l l

 באונעט
בעקעי ל.

׳׳/יי ■ %ךן,זך־
!tnfh, r*i ,r ..

100 Ltnox Avpnu• 
895 Prospect Ave., Bronx

שעז און אמטאמעטױסט םי אפ
215 East Broadway

1709 Pftkin AveM Brooklyn

פערלאנגט זעהר װערען דעדינערס
FJ

 פאר־ פרױען און מענער
!געלד מעהר דיענט

 אוים־ שוין תןובען לײטע הונדערטע
 און trufova אונזער נעלערענט

נעלד. םיעל זיי םארדיענען יעצם

 קאורס א יעצט נעמט
אונטערױכט

די איז

The State Bank
יארס ניו םטרים, נרענד 378 און 376

: ם ע ש ט נ ע ר ב
ioo סטריט טע26 װעםט 7 ;סטױט עסעקם; 

עװענױ; פינפטע 1400
 עװענױס װעםטשעסטער און ױניאן סטריט, ו־טע58

ברוקלין. עװענױם, סטאון און פיטקץ
ברוקלץ. סטריט, װערעט און עװענױ גרעהעם

% ,, '׳•י .» י  ' r

סקולס מיטשעל
 פרויען, םעגעד, םיר דיזײניע א*ן

 סלײדער. קיגדערשע און פיסעס
 דיזײגינג. פאר אין קורס ספעציעל

 פאזישאן באלדיגע אײן מײנם דאס
געהאלט. גרויסע און

 גאר־ סחוהלס פיטשעל די
 פאטםערך דיזײנינג מענט־כאטיגג,

 איז פיטיננ און גרײריננ פײקיננ,
1 און יאחר 50 איבער עסעאבלישד

_ ערפאלנ. האס
רעזאלםס. בעםטע מעמאדען. פיםםעםס. נײע אידעען• נײע

 בעדיעונגמ^ גוטע הלאסען. אבעגד און ט^ג אידיש. אין אונטערריכט פריװאט
t-A בו?לעט, פרײען א פאר קוםם אדע*- טעלעפאנירט שרײבם,

אויםקעםטע. םולע און דעםןוגסטרײ^ז
םױיטאג און טיטװאך מאנטאג, :אבענד־קלאסען

1 i2 t9 2 0  [Cor. 21st] י Br^hrlway, New York



 איצט עחמײנט ״*ערעכטיגקײמ וײ ן*
 — אםאל װי םרױזער טאג * םיט
 *נ־ םיטװאד םרעס צום געהען סיר

דאנעחטטאג. ׳•םאט
 שרײבער, ארטיקעיצ אונזערע אצע .

 סא־ און ^אהאילס די םון םזמחוטערע
 אוים־ דעריבער ווערען חנם«אנדענטעז

 םאםעריא$ דעם צוצויזויקעז נעפאדערט
 שיעט־ דער איז מאנטאג מריהער.

 ארײננעדר הענען מיר װאס ט*נ םםער
נוםער. צױטעגדען םאר׳ן זאכען םען

ע. י צ ק א ד ע ר

7 East 15th Street* New York City

HISTORY OF TH E WORKING CLASS MOVEMENT
Mondays and Wednesdays, 7.30

ADVANCED STUDIES IN SOCIALISM י . . •
Saturdays, 4

METHODS OF TEACHING IN SOCIALIST SCHOOLS
Monday*, 7.30

ANCIENT S O C I E T Y ....................................................
Tuesdays, 8.50

ELEM ENTS OF C R IM IN O L O G Y ..........................
Wednesdays, 8.50

OUTLINES OF COMPARATIVE GOVERNMENT .
Mondays, 8.50

INTERNATIONAL R E L A T I O N S .................................
Mondays, 8.50

RUSSIAN REVOLUTIONARY HISTORY • . . ,
Fridays, 8.50

REVOLUTIONARY E P O C H S .......................................
Thursdays, 7.30

PHILOSOPHY OF L I T E R A T U R E ..........................
Saturdays, &15

MODERN SOCIOLOGICAL THEORY . . ♦ ♦
Fridays, 8.50

. LEE and TRACHTENBERG 
Beings February 16

DR. JOSEPH SLAVIT 
Beings February 7

D. P. BERENBERO
Begins Februray 9

. PROF. GOLDENWEISER 
Begins February 10

ROBERT FERRARI 
Begins February 18

BENJAMIN GLASSBERG 
Beings February 16

DR. JOHN MEZ
Begins Februray 9

A. L. TRACHTENBERG
Begins February 13

BENJAMIN GLASSBERG
Begins February 19

GREGORY ZILBO0RO
Beings February 7

GREGORY ZILBOORO
Begins February 13

DYNAMIC SOCIOLOGY SCOTT NEARING
Begins February 12Thursdays, 5.30

CONTROL OF PUBLIC OPINION • . י
Fridays, 5.30

C A P I T A L I S M .......................................
Thursday■, *.16

ART AND SOCIAL EVOLUTION, Stereopticon
Mondays, 8.50

TH R EE LECTURES ON POETRY • • •
Sunday Evenings, at 8.30

SCOTT NEARINO
Begins February 13

SCOTT NEARINO
Begins February 12

EUGENE SCHOEN
Begins Februray 9

CLEMENT WOOD
Begins February 1

Courses repeated or continued in Current Labor Problems, Economics, Socialism, Natural Science, 
American Social History, Modern General History, English (all grades), Use of the Voice, Correction of 
Foreign Accent, Public Speaking.

Many of the old and new courses open to U. L. E. C. members. 8end for fuller Information. Come 
in and register at once.

RAND SCHOOL, 7 EAST 15th STREET, NEW YORK CITY.

עװעני םע3 3875 סאסינא, לאנדאו אין פענוואו, םעו8 דמם אכענר, אותו 6 זונסאג, ויזען
םענ׳ אמוזאנטע - קאנצערט פײנער רעדנער-א גוטע

אלע אין אמ ראוי באסטאו 1268 ס,#1* נראנסס 1אי נאשוםעו צו קארפזמ א״נלאם (עלאדעו. הערצל־ד וײנען אלע
»רימד.ן איערע סיט נרעננט און יץםם .26לאהאל «ו אם-סעס

י װ. נ ל. א. 82 לאסאל פוו םעםכערס
!אויפםערסזאם

*

 ,1920 םענרואר, ערשםען םוו ra דיוס װעכענטליכע די
װאך. a סענם ena 36 נעװארען געהעכערם

 ברענטש אלע ra װערעו נעצאהלט יעצט 1PP דיום
 און דעפארטמענטם) (דיוס באארד חשאינט ®ון אפיסעס

טען2 סט., סוטע איסט 78 לאקאל־האום־אמים, אונזער אץ
®לאר.

 מעמבערס אונזערע וױ גוט אזױ שאפ־טשערלײטע די
אכט. אין עס נעהמען צו געבעמען זײנען

28 לאסאל כאאדד זמיעסוסיװ
ש§ת, י. & ם̂ע ראזענבלאט, ל.םענעדדפער. א

איװ. בױרםדמי לינסאלז
יעהרליכערזעקםגױןר

נאלל סיװיה און דועס פולל
דיי פון

1י י חענד־ןםנואידעף םיננער כאנאז
י. װ. ג י. m66 לאקאל

וועחןן נעגעכען וועם

פעכרואר, דעםחםעו אװענם, םיםװאד
עװעניו צוױיטע reap* 140-2 סטײװעסאנט אין

ארקעסםר. דאבל מילער׳ם ■ראפעםאר כיי םוזיק

םענט. 50 לײדי pa חשענטלטען ®אר טי־סעטס
w םם. טע14 איםט 220 ױניאן, דער פון *פים אין כאקוםען

A. D ELB O N  
m y v  trm *  jm top*

 *װעניו, טק6 484«־
ו £ ױ ר א  י

into pw w as arrnw ■סטייט

ימיאו־מןאיעראטיװ די
סאםײעמי

אן וז. j ל. תי  י
ר לי ם לי מ ם י או

צװעסאסשניסחזמ מלאםכיא
סראוז ;

כענערס און כעדזשעס
^ •אר א מיי m סאסייעםים י  joiw .בר ארנײם. ױניאן סםריקםלי
ן יארק «ױ ...ם«רי«. כיינםאן 134

I.י ., * י ׳» י ■. • י ׳̂  J י i ׳

טלחמה r« ענדע
וועלט דער *mb נליק כרעננם

ס ה א ל א ם ו א ם
 םי־ אנםיחר ימנדי ®רוכט נמםאהע די

 lie *״ט חנר םיר געםוזם חאט
 רער ווייל םארמג^ *•ן ארא■ םלחסח

ײמר טימחור  ײאם ׳טםאוי נמדייינ
 איו םאסשאלאתם אין ארייז טוסם

 די אין ניײארעז טארנרױבט נימױליך
 ענרע די יע*ט זןאםייםעלאר. םלחםח

מ טלחםח טון ל מ  נייע נ/גראכם תאט ו
ת מ  מד אוריס אויר חאט יייטעז, נ

מ די כראכט רוי  םא־ אל* טיר ר*ואח נ
ײחמין, »ו  די .םארםאלאיןט״ ל

 איו װאס םיםעל אנטיחר ®רוכט־מגדי
 קעגדי טייערסגמ די טון ממםאסער

 א אין נאתען דים אנ ריינינט און
אננעגעוום. איז <ײנם ׳•טינמן •אר

 תאאט אח םאגעז אוים׳ן ניט ליידןם
 אין הינדער אייעות «ז םאמנדלעך די

 א וממטאנד. מזונטען און רײנ«ם
 א אין חוין אין םארםאלאסם כאהגמל

 (אוג«ן נעאנטען א םיר סארזימרוננ
מם און  סינ«ז אל׳נ «ן פארחיט׳נן ו

סראנסחײםןן.
10, 2B באקם. א ספס און

או פטארם יראנ you אל׳ו אין םיט או
pom* .■•; ;:

KARM AlJAX COM PANY, 
NEW  YORK

•*  H i................................

םעאםער אירשע
 עווענױ. םעדיםאן און םטריט כמ27

̂ 79 ססווער םעדיסאן םעלעפאן
 »ר•6יירע? קונס■ רייכער, <םנואא

ר, לואים מ םענעד׳יזער• דז«ענ• עני
 םא־ זונםאנ און מכת *ווענט, םרײםאנ

o 6 ןאוקנט, און טיכע n,און 1םע7 םען 
םעבדואר סקן8

נראנקס
עקספרעס

ע ל ^  קאםעדיע ל
ו ו א ם י ד • י ס א פזן

אויטאר. םון רע^יסירם
פאראויס. איז בילעםעז מיט זיך באזארגט

 צו װענדען צו זיך בענעםיטס םאר
rjnyro .r n .י) enn.(

SECOND AVE. THEATRE
עותנױ. סעקאנד 35

jvo jy עדעלענזיץ, יאזעןז m 
Ofi43 םארסייםה ימלעםאן,

אדװענע ra כעןaװ 8 טיקעטם
י*״■™""""" •

 אימר טח אורטייל אײנאסיםימר דאר
50,000 vvivo,\ מלמ  ביינזד האנעז ו

 יאמי טון פארמט׳נלוננ וי װאהגט
ממתג־ אח לעזוגמ רוםמינםהי׳ם
איירעטא סטע

ננץ רנידס דעם
1ער#אינ !ער«אלג נחןסםער

געזאנג• נוםערען 30
טאסי־ זונטאנ את ׳*נת אוועגי, *־יי^אג

»7 טעז,6 דעם אווענט, און ;ע  1אי 1נ
®נברזאר םקן8

איע־ נייעסםע רום״ינסקי׳ם יאזעןן
y e p

ם דעם רנינ׳
ח נג

n ג. טון ליברעטא p « a 
שינסקי יאזעף no אויסנעםיהרט תם

 חד זאץ, לודװינ ראזענמטיין, םענױועל
 ראזענ־ בארים סאר•. ראזא •ראנער, נינא
 לונ־ םעני לאהםער, סאנינא םרם. טאל,

מי, י  יאקאב און דז^״תאבסא] חייםי ו
 איע־ דיזער אין זיך באטײלינעז םרענה
 ט׳סאר־ ה׳ הײמאז. לואים אויך װי רןםע,

,לייבענױ.״ אלם נאסאנסאז לעם

 •רא־ ססו איז עון רבינ׳ס דעם
פערפעקט. צענט

 אוים־ ארטיסגמן, ■ערזאנאל, מוזי^ אין
 ׳*עחנםםער סאםטױםען, רײכע ׳טטאטוננ,

 װאונ־ באצעטען, און םענץ חנעw סאהר,
 אין ארשעםםןר, נרויםער עםעהםען, דער
וזינזיכנמז. אלע
דאל. 1 פאר אטיוזםענט ווערטח $10

םיםםא־ און כאר נרויסער עקסמרא אן
רונדסינםקי. א-לא ארקעםימר ני

ת ח  ױניאנ^ סאסײעטים, לאדזשען, חנ
ם, רינג ארנייטער מ מ חונג  װי רעציעסם, נ

 נמצ־ זיך \vivp ■ערזאגען ■רױואט אויך
 אין טיקעטם און נענעםיטם סאו דען

. טעאטער. סון אפים
* r » * ׳ * 3441 גרזאמוסיי נמיעםאז

 ®רעס לענארד די
י. ג. סטױט, ^טע איסט. 42

באאוד דזשאינס
m

MR

)12 ?ײט נוזן 0(של(
ײן, און ג^<דסטײן ^דסט  208 ג

t- סמריט. טע27 r
 װ. 100 ארלס.6ם? גריססאן,

סםרים.
 M כת6 352 קושהין, און קוסערםאז

םס. םע9 א. 59 ח. רובץ,
עװ. טע5 144 רובין, םעם
 B זעהם, איהר רױ איז, דאס
 וױ «»©,6םרי בתדער און צעטע< היבשער

o םון אײדזמענםס ביעעס די אויף n 
ג געדארםם זיכער ה^וכען אםיס,  ̂^31מ
 רי אק איו רעיז דער ביז ארבײטען שוחגר

fy אײנצעלנע באזונדערזן, איע \n 
 נים w כמן אח גאװארעז. נעםיהרט

 Jifi טייל א ב<ױז איז דאם אז פארגעסען
I* דעם אין ארבײט אלגעמײנער דער p p i 

ײ ip ארט1רע דעם אק איז עס ת •; •• אי
 •'Jfii ווי^9 ה״םעם כאראסטזןריםטישע גע
 ••״:.2 לעגנער באדארםט זיף ותולט םעז כע

 | DW ערילױבט ̂וכער, הײנם םאר שטעיען.
ר Din װעלעז םיר •לאץ, דער ניט »  א
̂ון טנתגעגתײט. צוױינמנר א בײ ט

 םיט םארענדיגען װעלען םיר
 קאלע?שאנס״ «עי ״בעס םון יליסט
^כען. צוױי די אין *םיס דעם ו

 י— םירם*: דער םין סןויעקםירט
 *י* םע21 װ 52 טשןודא, און קןוהען

 I8S.81 — איערײםאר אן םאר םט.,
 כזע6 א. 802 בעלינםהי, און ח*ד

 18096 — איערײכמור אן םאר סט״
 כגם טע14 א. 6 אבראטאװיטץ,

 — — — ארבײםער םאר
י.8 ױנױוערםים' 22 סירמנער,

6--------------םינישארס םאר .1 1
 טאי סט. טע12 א. 30 עהרליר,

—־“ ־־־־* ־־־־־־ ווומרײטןורס

L86.21 :טאטאי

פ< טאםאשעװססי
 vamy םעתאנר און סם. האוםםאן

 J612 ארםעארר מעל.
r׳ jyo סםײדד■ םאםאעעװםקי, חערי

 ײמ תאמעײ מוד?על נײע א
טעאטער טהאמאשעווסקי׳ס

 11( סיר ןםאנ«ען. או זינגען לאכען,
טנ א לאך 1000 ראנםירען ד ־י 4נ

 8 טיט געזאנג, נומערען 19
 ארקעםטער םיטפאני־
] מאן 22 ®ה

 אויס־ נײער •ראכטפאלער א םים
I.? שםאםונג.

 מו־.' און שכת אווענד, פרײטאג
 דעם אװענד, און מאטינע טאג

 laroye טען8 און טען7 טען,6
 בױרטחחד, ל״נקאלן׳ס אויך װי

אווענד און מאטינע
 וד טהאמאשעװסקי, בארים וד

 צו?ער- רעגינא קעםטץ, סעם
 Iia יאװעליער קלת בערג,

^ וױיםמאן בעםי
 בעלא זיעבעל, םאד. וױלענםקי, םאד.

^ ח׳ נרינכערג, ji םינקעל,  נילפםא
גאלד ה׳ םילער, ה׳

i 1אי נאוצ עױעטען צום n נייער tunc- 
; םוזייאצי׳ואד ציכער |i

 I פארלארפלאר
| נײסםענם און

 םווא• העגרי nc |yop* 3 אין יו^םעריע
 וופרדי און םיצטאן פון םוױק טא׳*«װםי}י,

 פון איאנזטירט טהאםאעעװםשי,
m ם״«ו זז׳ םין אדקעםםער

ט צאנדאן, ר די ^ ײנ  אינזער y*c א
 אױ< און אויפנןםיהרם װאהצ. סאן

Vבארים ה׳ פין שםאםעט ״ ״  r\ ' |«י  r : n ; * ״: 
,m 2
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עדיזקײשא גטערנעשאנאל
דעשארםמענט נאל

 אונזערע אױפניעריזזאש םאכען םיר
 םיר װאש פראץ, ריזען דאם &י«גלידער,‘

 םארנומען װאןי יעדע איצט ביז נען
>n|^ זועכענכד די םיט ״גערענטיגקײט׳/ די 

מ באנוצט װײטער װעט בולעטין׳ם, <י
,, im m םון םאקע אוםן׳ אנאנדער אויף 

רארי־ ראטען םיר דעפארטמענט. זעלבען

* &

 װײטעד זאלען זײ טיטגלידער די גמר, ׳
 ילעקטשורס און קורסען די — :נסען

 איע אין װאך יעדע געגעבען װערען
סענטערם. ױגיטי אונזערע
 איבער גענענשטענדע די זײגען אט
 סענטערס ױניטי די אין װערען עס וועלכע

: זואף יעדע לעקטשודס געגעבען
באװע־ ארבײטער די עקאנאטיקס,

 גע־ איבער און כיוזײז, ליטעראטור, נו׳נג,
 לעקטשורס ריזע חױן 8 פראגען. זוגד

 געיערנס װאך א כיאל דרײ דארט װערט
 ארן דינסטאג כיאנטאנ, יעדע־ן צנגליש,

 קלאה סהול הײ דער אװענד. םיםװאןי
 אוי־ אבענד. דאנערשטאג געגעבען ווערמ

 איבונ־ גימנאסטיין דא אויף איז דעם סעו
 אוגטערהאל״ געזעלשאפטליכע און נען

טוננען.
 געוױס זועלען סימנלידער אונזערע

 אונזער פון קודסען רי געדענקען אױך
 געגעבען זוערען װעלכע אוגױוערםיטעט,

 װא־ דער אין אבענד, דאנערשטאג יצחנן
 .637 רום סקול, ד.ײ אױרוױמ שמנטאן

 דארט לעקטשורט װאלטאן •ראםעסאר
 סײן םענעדזשטענט״♦ און ״ארבייט אעער

 עפעס וױל װאס אונזערער, סיסגליעד
 לעק־ דיזע םאועועהלען ניט דארף <ערנען,
משורס.

 איהר מעגט לעקטשורס די אויסער
 (^רםען או;?ערע ?ינען אין מאבען

 געגע״ װערען װאס זונטאג, און שית םון
: םאלגט װי גען

סא־ די בײטאג: זײגער א 2 שבת
 לײ סאדערנער דער אין טענדענץ ציאלע

סטאלפער. ר. דזש. בײ ־— טעואטור,
 עקאנאמיקס בײטאג; אוהר 3 שבת,

 פראם• — סיסטעם, אינדוסטריעלען פון׳ם
ארדזרוני. <וןאן

 סריהן רער אין זײגער א 10 זונטאג,
 סעמועי דר. — פפיכאלאגיע •ראקטײטע

טאנענבוים. א.
ספיקיננ״ ״פאבליק אוהר; 11 זונטאג,

 ־־ אויסיטפראף, פון םארבעסערונג און |
װ א ט יטויטץ. |.נוס
טיט־ אונזערע פון םליכט די איז עס
 די אין ר.י:אסען די באזוכען צו ג<ידער

Mטי תי  דאר״ װאס יעניגע די סענטערס. י
WtiM די באזונען ז^ען בילדוננ הענערע א 

:ױוע~־יא ארבײטער א*:זער בין ס<ןןידען
 יע-ע׳*ז♦ פיעל זיכער װעט איהר ^מעט.—לי

 די אטענדען. װעט איהר קיאסען ות^כע %'
T אטענדען :יט יואנען "אס יעגעע k 

 קאנען סענטערס, ױניטי די אין פ<אסען
y t ללאס װעלכען אירגענד אויסיןלײבעז 
טאן, דארםען זײ װאס אלעס װילען. ןײ

 סענטעיס די פון אײנעם אין קוטען איז
 אויף זיף יןאנען זײ אײגיטרײבען. זיןי און

ערױקײשא־ אונזער אין דידעקט מע<דען

נעסח־ זזױדדחןם, ױ
41 מסאל יוניאו םײסערס סיםאנא און ראנ

 יעד, pc יוניאן '31 דעפ־-;ט^:׳טנט׳ נאיל
I פלאר. טען10 אויפ׳ן

 I הורםען ארדזרוױם פון סטודעגטען
 בוף הלעי׳ם באקוםען האבען םיר

 לעזער״, אלגעםײנעם םאר׳ן ״עקאנאכיקס
 לעזען צו רעקאםענדידט װערט װעלכער

 פדײז רעגעלער דער ארדזרוני. פראפ• פון
 פאר־ םיר דאל. 2.10 איז בוך דעם פון

 םאר &רייז האלסײל אין א'הם קויפען
 באקומעז איהר האנט בוף דעם ד. 1.65
 װא^ינגטאן דער אין ?ורסען די בײ שבת

 װאף גאנצע די און #סקול הײ אוירוױנ;
 דע־ עדױקײשאגאל אונזער פון אפיס אין

פארכטענט.
! אויםםערשזאם םינישערם׳ יץזאוק
אי־ אידיש אין הורס לעקטיטור דער

 מא<זס םון באװעגונג, ארבײטער דער בער
 שבת ווערען פארטגעזעצט װעט לעװין,

 — 9 לאקאל פון אפיס אין נאנמיטאג
 ■ צײט. אין קוסט עװענױ. צװײטע ,228

ט ז ע ע ל ל ף א א ו ע ו ז י  ד
 איםער דא װעט איהר ג, נ ו ל י י ט פ א

 באסאנטטאכונ־ אינטערעסאנטע געפינען
װיסען. דארםט איהר װעלכע #גען

סענ־• ,ױניטי וױיםטמאכער <ן
טער.

 אין קלאסען געװעהניליכע די חוץ א
 320 ־־־־ ,40 סקו< פאבלילו סענטער, דעם

 בא־ באזוכער די האבען םט. טע20 איסט
 תאנ־ די ״טריט״. באזונדערען א קומען
 םריי־ באוער, םיס םון יעקט^ורם ־ צערט
 אױסגענױ־ האט באזונדערם אבענד. טאג
 םרייטאג, לעצטען פון לעקטשור דער טען
 םיאנא. חנר בײ נארדאז קלארא סיס מיט
 דאס בא^טיםטקײט, םיט זאגעז מעג מעז
 את׳ן 18 געהאט האבען באזוכער די

גענוס• גײםטיגען
 באוער טים װעט סענטער דעם אין

 קאנצערט, לעגןט^ור איין נאך בלויז געבען
 אנאליזירען וועט זי אװענט. םרײטאג דעם

 וועיען גע^פיעלט װעט װאס סוזיס די
 שבת קאנצערט, סיכיםאניע אונזער צו

 דער אין פעברואר, טען7 דעם אבענד,
 און סט. טע15 סקול, הײ סטײװסענט

 יארס ״נױ באוואיסטען דעם םון עװ. טע2
 קאסט טיקעט א ארלןעסטער״. סיטפאניע

 טיט־ מעהר װאס זאלען סענט. 25 ביױז
 געלע;ע:־ דער מיט באנוצען זיף גלידער

 םו־ קלאסישע בעםטע די הערען צו הײט
פרײז. ביליגען אזא פאר זיק׳

 א־רפ סענטער דעם פון םטודענטען די
 אונטער־ צװײטע א אויך שוין נעװען

 דעם אבענד, שבת טאגץ, און האלטונג
 סענטער, אונזער אין פעברואר, טען14

 װיריןליף װעם דאס .40 ססול פ^בליק
 װע־ עס אװעגד. אינטערעסאגטער אן זײן
 פ$לקס־טענץ װערען אויסגעפיהרט <ען
 באזונדערס נאציאנען, פאר׳פידענע פון

טענץ. יאפאנעזער
אײע־ מיט ברײנגט און אלײן קוכיט

באקאנטע. און םרײנד רע

 זײנען םריח םיטווןנך םאראכםאנען
 9*ל םםרײת־ דזשזןנחאל א אין ארונטער

 בעטוד דרעסעס, הויו די םון ארבייטער
ר קיםאנא אח רןוב מ  םוןיגרײםער עון
 אינדוםטריע דעד אין ב*מש יארק. נױ

 נא־ םאחמיעדענע באשעםםיגט זײנעז
 אײ שוואחמ^ און וױיםע צי$נאליטעטזח,

 אראכזנר, מפאניאלען, איטאליענעד, דען,
 אלע זײנען — טעחזען, און ארמעניער

 באגײסטע־ גרעסטעד דער מיט אתנטער
 אםילו פארבליבעז ניט איז עם !רונג
 סולע !שאפ א אין ערגעץ ארבײטעד איין

 די פארלאזען האבעז ארבײטער דיעזע
 בא־ איז ענטריםםונג גרויס םיט שעפער

באסעם. זײערע םון האגדלונג דער צונ
צװײס אײגיגע מיט לאק. האט װאכען̂־

 דעם םון אסאסחאײשאן דער נערוםען 41
 איז ױניאן די קאנפערענץ. א צו טרײד

 פארטראטען נעװען ?אנפערענץ דעם כײ
 םיט לאקאל דעם פון קאסיטע א דורך

בראש. באראף סעק. דזשענעראל אונזער
 ױניאן די תאט קאנפערענץ דעם ביי

 ארביײ די םאר געםאדערט הויפטזעכליך
 דאלאר 5 שכיתת, אין העכערונג א טער

 25 און װאך־ארבײטער די םאר װאך א
 אי־ מטיה־ארבײטער, די םאר פראצענט

 אבער רײט״. *בייסיס אלטען דעם בער
 זײנען אסאםיאײמאן דער םון הערען די

 מתים, װי קאנםערענץ דער כײ נעזעסען
 זײ קשעענעס... קײן ניט האבען װאס

 דינגען זין געװאלט ניט אםילו האבען
 אםילו געאםערם ניט — ױניאן, דער מיט

!סענט א
 באריכטעט נאכדעם איז דאס װען

 אלע זײנען מעמבער׳פיפ דער צו געװארען
 דער איבער ענטריסטעט עטארק נעװען
איז עס און בתים בעל' זײרע פון חוצםה

 צו געזוארצדארוגםער נאעלאסען גיײך
 תאט םען סםרײס. גענצדאי א איז מנהן
 ניט םטרײק דעם אץ ארבײם^- די גאר

 גערײ זיף האבעז זײ — רוםען, תדרםם
uro ,טאנץ א צו װי סטרײקעז I יר־ די 
אן  װיילע א סאר !צקאנט ^ױם זײ האט ̂נ

 םמרײק־ נױטינע די ביז האלטען, צוריק
געזוארען• נעסאכט זײנען אראנדאםענטס

 1האבע װאך, דער םון פארלויף אין
 םײ מאם אײנינע געהאט סמרײהער די

 מװא־ אדחגםירט זײנען װעלכע טיגגען,
 •רצ־ װײם באראןז, םעקרעטעד םון רען

 אמ וועלכע קאוק, ם. םאניא זידענטין
 ברו־ לאהאל, ידעם םון מיטגליעד א אלײן
 אר־ דז^ענעראל אונזער סנײדער, א. דער

 םע־ דער גאלחפטײן, ברודער גאנײזער.
 פלוצלונג איז 41 לאקאל םון נעדזשער

 אח םגײדער ברודער און נעװארען קדאנס
 צ\ באלטיםאד פון געװארען נערוםען
 סםרײס. דעם איבער אויפזיכט נעהםען

 איצט צײט דערזעלבער אין איז ער
לאקאל. דעם םון מענעדזמער עקטינג
באמערקעז, צו כדאי איז ^לוס צום

 דעפארט״ עדױקײעאנאל אונזער ראם
 איז אויס שטארק זיןי צײכענט מענט

 םטרײ־ די באזארגענדיג םטרײס, דעם
 אינטערעסאנמע םיט האלס די אין סער

קאנצערטען. םרײע טטע און לעסםמורם
 וחר דערסאהנט אױןי דא דארף עס

 האטערס אןנזער םון באאממע די אז רען,
 דעם םיט םיעל העלםען 10 יצאס. ױניאן,
 פארלאזען האבען קאטערס די סטײס.

 און םײדלעןי, .רי מיט צוזואמען שעפער די
 באםײליגט אויך איז םטרייק דעם איז

 גארענשטײ!, מאהס ברודער .10 לאס.
 חנר איז ,10 לאק. פון םענעדז^ער ־ער

מאםיטע. סטרייה דער םוז ט^ערמאן

 די פון צוױי כײ פײלאוס לײדיעס פון סטרײס 8
י יאוס נױ אין פירםען נרעסםע

ױניאן קופער אין 9 לאסאל פון מיטיננ וער
 קלאוגן־םיגײ רער פון מיטי:; דער

d־ w שבח לעצטען ,9 יאקאל ױניאן 
 געװען ניט איז ױניאן הופעי אין בײ^*ג

 און געזאלם האם ער װי נעראטען, אזױ
זײן. געדארפט

 נאגץ דא זײנען דערפאר אורזאנען
 ׳ערעס־ א געװען איז ער^טענס, גוטע.

 אז^ האט פראסם דער טאג, קאלטער <יך
 די ״פלו׳/ די צװײםענס, ;נעססאליעט

 אײננעשרא־ האט אינםלוענציע-עפידעטיע
 חאבען סינימערס די און עולם, דעם <ןען

 PD ארױסצוגעהן געהאם מזרא ח»טם
 חאבען לאהאל נאנצען דעם םון ןצי?.

y t הונדערם צוױי א ב<ױז אײנגעפונמן 
 אײננע׳פטעלט האבצן זועלכע ומיחנז,

מיטינג. צום נעתוםעז און לעבען... דאס
 םענעדדמער דעד האלפעדין, בדודער

 פון מרײבער רער און יאקאל, דעם פח
̂מען געוחמ זיינען ורותr ךיאת  די צוױ

 אינםערעסאנם געזמז איז עס מעיחנן...
 הונ״ יאר די צוו^ען חאם באםעומןעז, «ו

 געקו׳םעז דאד זײצצז וזאס םענמען״ יאףם
 דער אוי^ אכטענדינ גיט םיטינ^ צוס

•ראצעגט חיבשעד א נעווען איז אגפאהר,
 אנ־ וואס אז וױיזם, דאם װאס ^דותן,

גיט זײ זײנען חעלדימהײט נוולאגגם
סענער. די פון חיגטעחמםעליג

 איז נאר ניט — זואס. נאך און
 מיטינג צים עואם ג^ווענליכער

ניט אױך זײנען עס נאר דמוםען,
ן___ ת די מ רעדנער, אנאנסירטע א

Hפוז׳ם אױםגאהניע איעציגער דעד יס

 פאר און האלפערין. ברודער ט^עדםאן,
 אחוץ אורזאכע, אן נאף רא עױן איז דעם

 געם־ פראסט. גרויסען דעם און ״פלו״ די
 אין געװען איז שבת פאראכטאגען :ליף

 ארגאניזא־ פון קאנװענ^אן די אלבאני
 ־8סאצי סוספענדירטע דײ פאר ציאנען

 <לע8 כםעט און אסעםבלימען ליסטי^ע
 זײ־ סיטינג דעם פון רעדנער אנאנסירםע

קאנווענ־ רער צו דעלעגאטען געװעז נען
m- ״

ױנ״ סופער אין טיטינג א פאר קידץ,
 קליײ צו א ביסעל 8 נעװעז דאס איז יאן
 האלפע־ ברודער אבער פונליקום. נער
 סענ־ די אװעקלאזעץ געזואלס <יט האט רין

 םיט איעאנצען געקומען ?ימען וואס שען,
ער לײדינען,  8 אנגעגעבען זײ האם אר̂ן

 פארוזאנדלונ־ די םון באריכם פולען
 בײ מאנופעקטשורערס די טיט גצן
 אװ רײז דעם וועגען חאופעחמצעז די

oprtT'ii, דאס נעװען, איז סוח דצר און 
 געהאלםענעם גיט דעם פון איז עולם דער

 צוםרי־ גאנץ אװעקנעגאנגען דאר םיטינג
 פראנען געשטעלט האבען איעינע דען.

 האאפע־ ברודער איז רײז צום באצוג זיא
 צױ אלצטענס צו גמעגטפערט האט רין

פ־־ידענהײט.

םיר־ באוואוסטע די םון ארבײטער די
 הייוסאן םון און בראדערס מילגרים מען,
 ארונ־ \ואד דיעזע זיינען קאםפאני, און

 זיף האט אנגעםאנגען םטרײק. אין טער
 לאק־אוט 8 מיט ^עפער בײדע איז עס
 די און ארבײטער, צאהל געוױסער 8 םרן

 8 םיט געענטםערט דעם אויף האט יוניאן
 אר־ לע8 ארונטעךנעהםענדיג סטרײס.
םידמען. דיעזע םון כײטער
 װי סורצען, אין איז געשיכטע די
• :פאלגט

 איז בדאס םילגרים םירמע דער בײ
 עלענטער. א נעװען סיזאן לעצטער דער

 נים דאדט איו אן נאװעמבער םון כמעט
 ארבײםער די און ארבײט גענוג געװען
ם/ אין בלויז געארבײט האבען ט ם מי . 

 צו־ ארבייט דער םיט אײנטײלענדיג זיך
 דעם אין אבעד האט םירמע די ביסלאף.

 אױסקוםעז זאל עס טערונגע̂זr געמאכט ן
 בא־ זאיען ארכײטער מאנכע דאס אזוי, \

 ארויטצױ אום ארבײט, ײעגינ גאנץ קומען
נעז שםרײט א רופען  ארכײטער די צװ̂י

 דאס איז, מורח אונטער׳טטע די ^אם. אין
 גענוג ניט דארם חאבען ארבײטער לע8

 געװען איז עם װען אםילו פארדיענט,
 צורית, װאכען איעינע םיט אח ארבײם,

 דער פון םארלאנגט ארבײטער n האבען
 תא־ 8 עכירות. אין העכערונג 8 םירמ
 עאפ, דעם פון ארבײטער די פון םיטע

 לײ~ דעד םון םארטרעטער םיט׳ן צוזאםען
 ברױ ,80 לאהאל ױניאז, טיילארס דיעס
 דעם װעגען געהאט האבען כאזאנאװ, דער
 אוים־ און קאנםערענץ 8 םידמע דער מיט

ד איז פירםע די םראגע. די גענוםען  נ
 םון קאנםערענץ בײם םארטראטען ײעז
 רזשײ אהראז רזש^רזש סײד איסט דעם

 װי האנדעלם, «ח רעדט וזעלכצר ליװײ,
םידמע, דער םון אײגער ג^ועז וואלט ער
 שטאט די הפנים, נעמעםט. צום שתוױ א

 און דדשאדדפעס די גענוג ניט צאד»לט
 זעלבער דער אין םוז לױױי ד^אדזמ

ביזנעס... מניידער די איז זײן אויך צײט
צזאדזע דער סודץ, צוגענעבען, האט ד̂ז

 נע־ דארוי ארבײמער די פון מכירות די אז
גע׳עײנט, האט עס און וחנחנן העכערט

 הוםעז. ניט טראבעל קײן צו וועם עס אז
 נעהראגען. חרטח נאכדעם אבער האט ער
 צװײטער א געײארעז אײנגערוםעז איז עס

 גע־ איז רעזולטאט דעי און ל^יחערענ״ז
 ארבײטער די םון האםיטע די וחןן אז וועז,
 זײ־ שאפ, דעם פאדםראמעז האבען װאס

 האם שאפ, איז אפיס םון נעגאנגען נעז
 זײערע געטראגען אנטקעגען זײ מעז

 האט מען און סאפעלושעז 1אי מאנמלעז
 פירײע די אהײם. גמהן געדױיסען זײ

 אויסנע־ פ״שוט נאגץ ׳עס הײסט ״האט
קאטיטע. גאנצע די שלאסעז

 נע- ױניאן רער פאד איז אלזא, װאם,
 נאנ״ דעם האט זי — ? טאן צו בליעבען

סטרײק. אין ערתלעהרט ^אפ צען
 באשעםטיגט זײנען םירמע דער בײ

 אלצ זײנען זײ און ארבײטער 275 ארום
 םירסע׳ס דער םון ענטריסטעט שטארק

 נאםירליר, איז, ױניאן די האנדלוננ.
 םירםע דער נעבען צו ענט^לאםען גאנץ
געזוכם. זיך האט n װאט םראבעלס אלע

jd צװײטער דער בײ אויך און v b
רער זיך זזאט קאםפאניע און חיסםאן

לאו לאחקאונ^ * מי« אננעפאנגעז םטרײס
 8 יW אין אויף האלם פירםע די

 וועל־ אין דעפארטםענם, דרעס כאזונדער
 60 ארום ב^פעפטינט זײגען עס 1כע

 געםאכט דארט װערען עס דרעסםײהערס.
דדעסעס״. ״םענסי מײערסטע די

 חאם :געװען מימוב פירם די זיןי איז
 און מענער באשעפסינען דארטען זי דאח*

 וי עכירות? אנשטענדינע זײ צאהלען
 וחןל• מײחלאד, אײעקזעצען בעסער וועט

 תאם זי אױסבײםען. םעהר זיןי לאזען כע
 07ל8 מאן צו סוט דעם נעהאט ניט אבער
 נערע־ פירמע די האט אפ?&ר און אםען.
ױניאן. דער *אפצונארען׳״ כעגט

 אפגעזאנמ האט םירםע n אלזא,
 פארביי־■ װעלכע, דרעסמאכער, לע8 די

 איבערגעמ־ גוטע, לע8 זײנעז נקזזענדיג,
 • צוגע^מ»ם זזאם און יוניאךליים, בענע

 נאנ־ אין ניט זי אז ױניאז, זתד ברױועל
דרעס־דעפארטםעגט. רעם אויח 1צצ

 איינמד באלד אבער האם ױניאן די
רא איז פירכמ; די אז םריק, דעם זעחז

ײכיאן גוטע די פון ײערען צו פטור אויסעז
 א םון סטרימן א נערוםעז האט און <ײם,

 וועלמח אין פירםע, דער בײ ארבייטעד
ארבײםען. ניט זאלען זײ דעפארטםענט

 דײ בײדע דאס האםען, זיך װילם עס
 דעם אײנזעהן באלד ײעלען םירמען זע

 וחד אח נעםאכם זזאב^ זײ ומאס םעות
 ױניא̂ן דער םיט םאמן ׳צלום װידעד לעז

 אנםאמן אלײן זיד זאלען זײ איידער
 אײ איז עם וױ פארלוסטעז, געלם גרזיםע

 סיר־ דיזע םםרײק. א בײ םאל דער םצר
 פר־ םון וױםען געםאנט שוין האבעז מצן

 רי נאך זײ ניבעז *no כי סוח אז םארוננ,
 ארבײםעד, די םון םאדערוננען נ^עכטע

 אלײז זיר אויח רוב דאס ברעננען זײ אז
 האפריז. א.פוסטען עפעס צוליעב צרות,

 האבען װעלכע ספעציעל, םירמען דיזע צו
 סטרײתם, זיןי בײ געהאט אםט אזױ ׳טויז
 איז װיםיעל : זאנען װירהליף םען מעג
 זײ ? אפצונארען אלײן זיד שיעור רער

 ויע־ זײ אז װיסען, נעמעגט ׳שויז האבען
 ברע־ ניט ױניאז טײלארם צײדיעס די לען
 טיא־ אדםזיססעז זוכזנז ניס. זיך און כעז

בעי.
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 מאנזפעקטשװערם דרעס אזן זרסט ױ
אײנגע׳עקשנ׳ט אלץ נאו איז אסס׳ן

̂יי *-<י  קופער אין םאםמיטינג א רופט 25 לאקאל ידניאן, דרעסםאכער און םטI <ייי
פעברואר. טען16 דעם אװענד, מאנטאג דעם ױגיאן,

 דרעס און װייםט דער אין לאגע די
 אלץ נאך איז יארק נױ םון אינדוסטריע

 לעצטע רי אין וױ אוםבאמטיםם, אזוי
 דרעם און װײםם די װאכצן. עטליכע
 רעכענען גימ אלץ נאןי זיד װי< אסס׳ן,
 אסאסיאײ־ צוױיטע די וואס פאתט מיט׳ן

 און דרעם די אינדוםריע, דער אין שאן
 נאכגעגעבען האט אסאסיאײשאן װײסט

 גע- איז מניאז, דער סזן םאדערונגען די
 אין ארבײטער די םון עכירות די העכערט

 געװען שויז איז דאס װי שעפעד, זײעחנ
 ״גערעכ־ די אין װאך לעצטע באריכםעט
 פאר־ אויך איז זעלבע דאס און םיגקײט״.

 שעפער א^נדמפעייענט די א*ן נעהוטצן
טרײד. דעם אין

 די אז זעלבסטפארשטצנרליןי, איז עס
 גע־ םילד איז, אסס׳ז דיזעד םח שטעלונג

 שעדליכע, א און שלעכטע זעהר א רעדט,
 דיזע פאו״ מעדליד אזוי פונקט איז דאס

 אחבײטעמ די פאר װי טרײד, אין באסעס
 ארײג־ מוז דאס באשעםטיגען. זײ װאס

 צושטאנד אוםגעזונםען נאנץ א ברענגען
 םוז דאס אעדוסטריע. גאנצעד דער אין

 אוםרוהיגקײם נעװאלדיגע ארויסרוםען׳א
 ארביײ די צװישען אומצוםרידענהײט און

 װעט װאס שעפער, ורײסט די אין טער
 זיינען חגזולטאטען. שלעכסע צו פיהרען

 און וױיסט דער םון מאנוםעסט^פודער די
 זיך נאריש, אזוי וױרקליך אסס׳ן דרעס

 םון ארבײטער די אז אײנצושסועסען,
 צו צוםריעחון זײן װעלען שעפער זײערע

 די וױ פרײז, קלענעדעז א םאר ארבײטען
 דער שעפערפון די אין באקומען ארבײטער
 אינ־ די פון איז אסאםיאײשאז, אנדערער

 פחג־ באסעם דיזע שעפער? דעפענדענט
 םענ־ פיאסטישע זײן צו ד$ף טענדיתןן

 אײנרעדען נאר זיך זײ האנען וױ טו שען,
 ^נ־ לאגע אזא גאר האן װי זאף? אזא

? האלטען
 דיזע אז טאנ, דער װי רןלאר איז עם
 בא־ זײער צו הומען מוזען װעלען באסעס

 בעסער דעסטא גיכער װאס און זינוג,
איגדוטריע. גאנצער דער פאר
 לא־ ױניאן, דרעםסאכער און װײסט די
 מאנםאג דעם מאסםיטינג א רופט 25 קאל

 ?ופער אין םעברואר, טעז16 דעם אװענט
 עװענױ. טע3 און םטריט טע8. ױניאן,

 האנפערענץ די װעט מיטינג דעם אויף
 םוחח א אפגעבען ױניאן דער םון תאטיטע
 אלע די פון מיטגלידער, די צו באריכט

 עס האנםערעגצען. די בײ פארהאנדלונגען
 װערען באשפראכען אויך דארט װעלען.

 װיכטיג־ גדוים םזן פראנען, אנדערע נאד
טרײד. אין קײט

 רעדנער באװארסטע םאלגענדע די
:אדרעסירען מיסינג דעם װעלען

 םון סעק.־סרעזשורער באראןש, אב.
 זיעג־ מארריס ;אינטערנעשאנאל דעד
 דער פון מענעדזשער דזשענעראל פאן,

 דזשיײ דזשאדזש ױניאז; טאכער הלאוה
 מאיר קאנגרעסמאן עקס ;פענקין קאב

 םון רעדאקטאר יאנאװסקי, ש. ;לאנדאן
 װלא־ אלדערמאז און ״גערעכטיגקײט״ די

דעק.
 װעלען יוגיאז װײסטמאכער דער פון
 און הארװיץ רײזבערג, ברידער די רעדען

 אין רעדען װעט לעצטער דער אנטאניני.
 ױניאן קאטערס דער פדן איםאליעניש.

 איזראעל ברודער רעדעז װעט 10 לאקאל
 קאטערס דער פון מענעדזשער דער לעװין,
ױגיאז•

 זײן װעט םיטינג םון טשערםאן דער
םילװערמאן. ה. ברודער

 דעם צו קומען מיטגליעדער די זאלען
אין מאסען. גרויםע םיטינג׳

 צדדים בײדע פון ?לוירסס טשיעןש די
פארשטענדנים♦ « צו קומען

 טרײד, װײסט און דרעס פון טײל אין׳ם
 די מיט געקומען שוין איז ױניאן די װאס

 װע־ אויסגלײד אן צו מאנוםעקטשורערס
 פאראז זיעען װײדזשעס, אין רעיז א גען

 ארביײ די װאו שעפער, צאהל געװיםע א
 און װאף םון באשעםטיגט װערעז טער
 זײנען םעטעלמענט אלגעמײגעם דעם בײ

 צו געװארען איבערגעגעבען שעפער יענע
 און ױניאן דער םון קלוירקס טשיעף די

 פאר אסס׳ן מאנוםעקטשורעס דרעם דער
 אװ סקײלם די םון אדזשאסטמענט אז

שעפער. יענע אין וױידזשעס
 די זײגען װיסען, אונז לאזט מען וױ
 נעהױ צדדים בײדע םון קלוירהס םשיעף

 אר־ די פארנלײך: םאלגענדען צום מען
 דאלאר 35 באקוסען האבען װאס בײטער

 באקומען שױן זאלען מעהר, און װאך א
 און װאף, א דאלאר םינף םון העכערונג א

 מעהר. באהומען זײ װעלען שפעטער־צו
 בא״ איצם ביז האבען װאם ארבײטער די

 װאף, א דאלאר 35 פון װיעיגער קופ?ען
 און דאלאר 35 באקומען גלײך זאלען

מעהר. באקומען זײ װעלעז שפעטערצו
 דרולר 8 פאריכטען דא װילען מיר
 נײעס די אין :װאף לעצטער םון םעהלער

 װײסט און דרעס די אין ריעז דעם ווענעז
 אז געדרוהט, געװען איז שעפער

 א דאלאר 3 באקומען האבען פרעסער די
 5 באקומען האבען זײ װעהרענד רעיז,

דאלער.

 ארכײסער אידישע די נים שלעזינגער פרעזידענם
ארנא־ פאר סראנען סויזענו 25 ודען אין ‘

ארכײם ניזאציאנם .
 <*יז הארעםפאנדענט ספעציעלער ךער

 עטקינזאן, דר. װיען, אין ״פארװערטס״
 טעלענ־־א׳ א צונעשיקט חאד לעצטע האט

 פרעזידענט זועגען ״פארװערטס״ צום טע
 עסכר וױען, אין טעטיגלןײט שלעזינגער׳ס

 :םאלנט װי זץי ינעזט װעלכע רײך,
 ־־־ .3 פעברואר ״װיען,

 י״8 דא האט שתיזעגער בעגדזשאםין
 און מאסמיםיננ גמיסען 8 רעסירט

 “8ב גרויס םיט נעונארען אויפגענוםען איז
 25 איבערגעלןאזען האט עד גײפטערונג.

 ניזירצז8ארנ זןעלפען צו קלאנעז טױזעגד
 ײ8 אידישע גיױרטע8ניט־אמ היגע די

אן אנשליסעז זיך זאלען זײ בד• בײטעי׳

באװעגונג. ארבײטער עםטרײכישער דער
 נע״ א געהאט האט שלעזינגער גענ.
 טרעדריק און באוער אטטא סיט שפרעך
 טאציאליסטישע אנדערע םיט און אדלער,

םיהרער.
 אפגעפאוזרעז שלןןזימעד איז איצט

לאנדאן. און גלאזגאו קיין
 געפרעגט שלעזינגער׳ן האט םען װען

 אױ^ האבען עם אײבדדוה אז פאר װאס
ײ אידישע װיענער די געםאכט איהם  א

דער : געענטפערם ער ד,אט בײטער,
פנים׳ער, די אױוי זײ בײ ליעגט חונגער

ײהאבען ן  גע״ ניט צײט היבשע א שוין ז
טאהלצײטד ריפטינעז קײן האט 1

 און פעטיקאוט ױ פון סטױקם ױ
גאו פוכעז יןא נײטעראר הױרדרעם

 3ךי פאר קאפישאנער פאלים צום פראטעסט א שיקט באראף סעקרעטער
 אוך אן ארדערם קאםישאנער פאלים דער — םטרײקער. אויף הריגות

 אינטעד• אונזער — אריסגעצײכענט. שטעהט םטרײק דער — טערזוכונג.
זיעגרײיי'׳ א צו סטרײקס די ברעגגען צו םעגליכקעס אלעס טוט נעשאנאל

ענד• כען
 אונזערע סטרײקס דזשעגעראל 2 די

ט די םון יארס, נױ איז  מאכער פעט^או
 חױז־ דער םון און ,46 לאלאל ױגיאז,
 ױגיאן, מײהערם בעטה־ראב און דרעס

 די אױסגעצײכענט. שטעהען ,41 לאקאל
 זײנען און בראײ זיף האלםען ארבײטער

 זיעג־ 8 צו ביז קעמםען צו ענטשלאסען
 דיעזע פון ארבײטער די עגד״ רײכען

 גוט, גאנץ ײײסען סטרײקער, די טרײדם,
 די םזן אפ הענגם צוקונפט זײער אז

םוטיג. קעסםען זײ און סטרײקס
 דיזע דאס זאגען, צו איבעריג איז עס

 פון אויםזיכט אונטער׳ן זײנען סטרײסס
 קײן דאם און אםיס, דזשעגעראל אונזער

 סטרײקס די געשפארט נישט װערט מיה
ענד. זיעגרײכען א צו דערפיהרען צו

 װי שעפער, די ארום פיקעטם פיעלע
 מילגרים םירמע רער םון פיקעטס די אויף

 יזײ אז באיןלאנט זיך האבען בראדערם,
 דאם פאליצײ, דער םון פארםאלגט װערען

גע־ מעררערליף און געטריבעז װערען זײ

 באראןי סעהרעטער און שלאגען,
 פ 8 דעם װעגען ארײנגעשיקט

ס צום אלי  דער קאםישאנער. י
 (8 געארדענם ענדליך האט מישאנער
 אנגעמנענחי׳ דער װעגען טערזוכזנג

 אונ« י־ער דורך אז םעגליןי ואיז עס און
 יװאס ארויםװײזעז, זיף זאל זוכונג
 הריגות די ביי שפיעלט עס ראלע

 דזשו איסט־סײדער דער סטרײחער
 וועלכמג, לױױי, דושיי אאראן

 אין איז שטול ריכטער 8 אויף
 פיי ייצחנר אנטײסטרײת אז אויד צײט

 כאסעם״ טײלארם לײדיס די
 שוין וױ אמעםײן, אין

 אויםגעצײכאנם* סטרײסס די שטעוזעז
 וײ טראץ געפיקעט װערען שעפער

 םיבױו פאליצײ. דער פון טאלימעט
 חא<ס די אין אפנעהאלטען װערען

 םזו גאנץ זײנעז זײ און םטרײסער די
 עו דעם װי פונקט ענטשלאסען, און

mסטרײק. פון טאג

װהײט דעו אין סעטעלמענט דער
יארק נױ אין אינחסםריע

 איז שוין, װײסען לעזער אונזערע װי
 םו) אינדוסטריע װײט־גודס דער אין אויף

 צוױשען םכסוף, 8 פארגעקומען יארנן נױ
 גאר- לאטען דער און 62 לאקאה אונזער
 אסאסיאײשאן• מאט&עקטשזרערס מענטס

 װא״ פאר נעצויגען זיך האט סבסוף דער
 דעם. צוליעב טײלװײז װאכען, און כעז

 דעי םון מענעדזשער איצטיגער דער װ$ס
 ,62 ל$קאל ױניאן, װארקנרם װײט־נודס

 די א׳ון געװארעז קראנס פלוצלוננ איז
ט פארהאנדלונגען  אסאסיאײשאן דער מי

װערען. אפגעלעגט געמוזט האבען
אונ־ האט צוריה, װאכעז פיאר 8 סיט

 װײס־• באשטימט ^פיס דזשענעראל זער
 עקטינג . אי:ס לעפקאוויטש פרעזידענט

 ער און ,62 לאקאל פאר קלוידק משיעף
ארבײט. דער צו גענומען גיײף זיך האט

 ױ־י דער פון קאטיסע 8 ג׳יט צוזאמען
 האנ״• אײניגע אפגעהאלטען ער האט ניאן

 גארםענטם קאטען דער מיט םערענצ׳גן
 זײנען צדרים בײדע און אם^סיאײשאן,

אויטגלײך. אן צו געקומען שליסליף
 דעם.טדײד איז ארבײטער לע8

 שכיױת. אין העכערונג א באתוטען בען
 באקו- ה^בען טרײר דעם פון קאטערס די

 און װאף׳ 8 דאלאר 4 םון העכערונג 8 סעז
 דאלאי 2 צו װאך־ארבײטער אנדערע לע8
 זײ זאלען דאלאר א נ$ך און שוין װאך 8

 ס;פ- טען1 קומענדען דעם פון כאקוםעז
 באקומען שטיק־ארבײטער די טעםבער.

 10 רײם״, ״בײסיק •ארם׳ן העכערונג 8
 דעם פראצענט 5 נאד און שוין, פראצענט

 אגרײ דער םעפטעמבער. טען1 ן לןומענד
 אסא״ דער אין ױניאן דער צװישען מענט

 דעם ביז סראםט אין בלײבט סיאײשאן
 םון נ$ןי איז עס װי לויט מערץ, טעז24

 די אבער געװארען, באשטיטט פדיהער
 י גי.־-« ו^הם שכיוות פון העכערונג

.1920 םעברואר, טען9 רעט אפט, v איו
 ^פגע־ ױניאן די האט װאף לעצטע

 םיי• מעםבער גוט־באזוכטען א האלטעז
 דעי װאו האל, “״םארװערטס אין סינג

 געװארעז םארגעלעגט איז טעטלםעגט
דעם האבען זײ און מיטנליערער, די םאר

 םיי• דעם אויױ נוטגעהײסען. סעטלטענט
 געוואחמ אדרעסירט איז װעלכער טינג,

 םי% די האבען ילעםקאװיטש, ברודער פון
ארויםמד איהם לאסאל דעם םון גליעדער

)10 זײט אויף (שלוס

אינה^לט־מארצײכניס
נוםער ״גערעכטיגקײט״

 שאװירא. נ. — װאך יי .2 זײט
 נאבדעם און גאװערנאר בײם .3 זײט

נז די העללער. דזש•  עמביפיחף ב^̂נ
 ומך אסיפ — רײז מ באקומען רערס

ליגסהי.
סעםאן^ און שםיק־שנײדער דל .4 זייט

̂כער ̂י מגיפן מ 4רובי ד. — 3 אל1ל
 ױג^ן כעד8ריינ<ז*ופדס רעד אין אלערלײ

 םאנסאן. ם. — 7 ל*ק*ל
 נײי• א• — *•םײלוגג פיל^דעלשוער .5 זײט

מ און עקז^םינערם באוער. אדן ד אג  ב
אן ײ. י• ם ־— 82 לאקאל ױני שפ  א

ט ײ  — (ערצעחלמב) גע«ײגיג«ע די .6 ז
םינג קעניג. העלל \ סי \* tiH pvn 

 לאנגער. ל• — י*ד88ב
ט ײ  םי^זיגג בןןארד עקזעקומױו .7 !

ג 8 שעהנהאלץ. י. — 26 צ  מי
א — ליעבע אלינ  װאלםי. פ

ט ײ ^ רעדןןקטאר׳ס שון .8 ז כ בי ץ־ םי ^  ג
ט ײ ו אויפ&ו סאנאםזען דרײ .9 ז

 באראןי. אב. — י. ײ. ג• ל. א•
 ראוצצהי. א. — נגונים

 אינגזערגאציאנאלער דער .10 זיים
 פאינםץ. םםוארט דזשוליעט

 דעף — זיך שרעקם •*■סש
ס דער .11 זײט  אוגזער פון מזי

 םר לואיס דר• — ארביים ש^נאל
 רא_^ אב• — «וי« לי«ס CP80 בר.

 I- ק*וס& מםיפיק אויפ׳ן .12 זײט
 שםועסען. קורצע זײדמאן.

 אדווער^י .15 און 14 ,13 זײטען
 ד% «ון םפרייק דער דעפארממענ®.

 mi דעגםמל ױניאן דער מײלארם.
לואים דה — 1019 יאדור רעם

m


