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 אונזערע אױפניעריזזאש םאכען םיר
 םיר װאש פראץ, ריזען דאם &י«גלידער,‘

 םארנומען װאןי יעדע איצט ביז נען
>n|̂ זועכענכד די םיט ״גערענטיגקײט׳/ די 

באנוצט װײטער װעט בולעטין׳ם, <ימ
,, 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
אל יוניאו םײסערס סיםאנא און ראנ 41 מס

 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 או̂י 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
מאסען. גרויםע םיטינג׳אין

 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

 גע״ ניט צײט היבשע א שוין זײהאבען ן
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
 מאכער פעט^אוט די םון יארס, נױ איז

 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

 דער קאםישאנער. יאליס צום
 (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
 אסאסיאײשאן דער מיט פארהאנדלונגען

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

ף (שלוס ט אוי ײ )10 ז

אינה^לט־מארצײכניס
נוםער ״גערעכטיגקײט״

ט ײ י .2 ז א. נ. — װאך י ר װי א  ש
ט ײ ײם .3 ז  נאבדעם און גאװערנאר ב

ף ב^נ^נז די העללער. דזש• ח פי בי מ  ע
ײז מ באקומען רערס פ — ר סי ך א מ  ו

הי. ס ג לי
ט יי ^ און שםיק־שנײדער דל .4 ז אן ם ע ס

̂כער ̂י מגיפן מ 4רובי ד. — 3 אל1ל
ן כעד8ריינ<ז*ופדס רעד אין אלערלײ ^ ג  ױ

אן. ם. — 7 ל*ק*ל ס אנ  ם
ט ײ ײלוגג פיל^דעלשוער .5 ז ם  נײי• א• — *•

ר. ע או מ און עקז^םינערם ב דן א ד אג  ב
אן ײ. י• ם ־— 82 לאקאל ױני פ ש  א

ט ײ  — (ערצעחלמב) גע«ײגיג«ע די .6 ז
עלל עניג. ה ג ק נ םי t *\\ סי iH p v n 

ר. ל• — י*ד88ב ע אנג  ל
ט ײ ױו .7 !  םי^זיגג בןןארד עקזעקומ

ץ. י. — 26 אל ה הנ ע ג 8 ש צ י  מ
א — ליעבע נ לי א םי. פ ל א  װ

ט ײ ^ רעדןןקטאר׳ס שון .8 ז כ בי ץ־ םי ^  ג
ט ײ ײ .9 ז ו אויפ&ו סאנאםזען דר

ב. — י. ײ. ג• ל. א• אןי. א אר  ב
ם י נ ו ג הי. א. — נ צ צ או  ר

ם יי  אינגזערגאציאנאלער דער .10 ז
ט ע לי שו ט דז ר א םו ץ. ם ם נ אי  פ

ך שרעקם •*■סש ף — זי ע  ד
ט ײ ס דער .11 ז י ז ן מ ער פו  אוגז

ס דר• — ארביים ש^נאל אי ר לו  ם
« לי«ס CP80 בר. י ^ אב• — «ו _ א  ר

ט ײ ן .12 ז פ׳ י ק או י פ י ם  I- ק*וס& מ
אן. מ ד ײ  שםועסען. קורצע ז

ען ט ײ  אדווער^י .15 און 14 ,13 ז
 ד% «ון םפרייק דער דעפארממענ®.

אן דער מײלארם.  mi דעגםמל ױני
ה — 1019 יאדור רעם ם ד אי לו

m
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 כמיבען צו באשליסט ל. אװ ם. א. די
M* לטע דאס כײ»

לײ־ אװ םערערײשאן אטעריהאן די
 מאנא׳ עטריכע יעצטע די אין איז גאר
 גע־ שארף און אפען ארױסגעטראטען סען
 פיהרער די דעאקציע. הערשענדע דער גען
 סאר־ בײ זיד זײנען פעדעריישאן דער פון

 צוזאםענגע?ו־ געלצגענוזייטען שימדענע
 און יאכד אין לאגע די באטראכט איז םא!,

 דעקלאראציע, א ווארגוגג, א ארױםנעבען
 זיד האם עס וױ •רמציפעךערקלערונג א

 םון בװאליע דער םיט װען איצט *עאאםט.
 פאר״ םאליםישע געסומען זײנען חנאקציע

 פא־ און אישױס, קאםפייז זונענדיג םײען
 געוױס איז דזשאבס, זויענדינ ליסישענס

 צד םאלק דאס םאר טאמענם נעסםיגער א
 פעדעריישאן אטעריקאן די און רײו־עז.

 שטארק, םיליאן 4 זײענדיג לייבאר״ אװ
 די דװ־ןי םארבונדען ענגער זיף יר.לענדי:5

 ?רױודעס, און ערםארוננען כיטערע זעלבע
 דעהלאיא־ א םיט ארוים אטאל וויאדער

 פאלײ דער אלעס דינען זאל װעלכע ציע,
 אםעריקאנער דער םון םאםיז אני טישער

באוועטגנ. ארבײסער
 ניט ל. אװ ם. א. רי איז געזאגט, וױ
 לאנד. אין לאגע איצטיגער דער צו בליגד

 ארױסגעגעבען איו װאט סטײםמענט דאר
 אונז רערצעהלם זונטאנ לעצםען גצווארעו

 םונדא־ n *ז םאקט, טם־באקאנטען דאם
 ־Bejn די םאיק, םון רעכטע םאגםאלע
 אידצארען, אין אינסטיטוציעס *ראטישע

 “שטאל האט אםעריקא װאס םים אלעס
 סטײטםענט דער גע&אהר. אין איז צידט,

 קאנגרעם דער אז וױיטער, דצרצעהלט
 האט ער אז םליכט, זײן געטאן ניט האט

 דער־ האט ער אז רעאקציע, די ״ממוטיצט
 םאר־ האנםטרותםױוען יעדען אםיתט
 פײנדליןי אפעז געװען איז ער אז שלאג,

 שטום געװען איז ער אז ארבײטער, די צו
 ארבײ־ די פון אפ\על יערען צו בלינד און

 עם וױיטער. אין וױיטער אזױ און םער,
קרױודעס. םון צעטעי: גייער קײן גים איו

 אזא םון אויםװעג דער איז װאס אבער
 אר״ םאייטי^ע ר«א:סטרוקטױרע לאנעןו
 זי און םעדערײשאן. די ענטםערט גײט,

 א כיאבט יא׳ון ארבער די פארקא׳עערט
 דאדײ נייעם, א פון אג״עטעי גוואיריגען

 פא<־ דעם ארויס זאגט און שדיט תאלע(
אי־ ארגאנידרטע ״די : געדאגק נענדען

 •אליטי־ קייז צו גיט באלאנגען נײםזןר
W .'איג־ פיפאי*יטי זײנען זײ םארטי 

 פרינ־ ךי פאר נאר זיינען זײ •ארטײאי׳פ.
 און נערענטיגקײט םרײהײט, פון צייען

דעםא?ר;ןטיע״.
 אני פאייטמןער איםער דער איז עס
 אויסגע־ פעדערײ׳שאן, דער פון םאטין
 עס וױ אר,וראם עגםיזיאזם אז םים דדיקם
 דער נײעס. עפעס געװען װירקייך וואלם

: אזײ װײטער זיך לעזט סםײטכיענס

 זײן אין ®ארדירט פרעזידענם דע»
פארטײ• אײגענער

 אחיםנעװײ תאם וױיסאז פרעזידענם
 סאםח *ד פ^היגקײם םערקדוירדיגע א זען

 דאס פון זעהן עס קען מען װי םעהלערעז״
:םאלגענדע

 םילמוער געצוואדנגענע פו; פראנע די
 דעד אויזי איז באקאגם, װי ערציהונג,

 <}אנ־ ותםאתראנױמא די ארדגונג. םאגעם
 םפעציעלצן א געהאם האכען גרעסלײט

םיננ ז צו סי מ  דער אימנד מםעלע א מ
 דעם בײ םען האט געװעהנליד פיאגע.
עי א געלעזען סיםינג רי ט פיז ג דענ תזי * 
 דער רעקאםעגדאציעס. זײנע םיט וױיסאן

 גע־ אז רעהאםענדירט, האט פרעזידענט
 נוי־ איז םיליטער־ערזױהוננ צװאזנגעכע

 איז דערפאר און םײנונג, זײן לויט טינ
 קאנגרעס־ סאקראטי^עrד די אז נױטיג׳

 בא־ קײן דערװײל נעםען נים זאלען לײט
 וראר־ און תגם, וועגען עמעלובג *שטיסטע

 קאנװענ־ דעםאקראםי^תר דער אויןי טען
שאן.

ס דעם  אויס־ האט פארםײ פחנזידענט׳
 זא־ צו האם טיהרער איהד וואס געהעדט

 106 פון וואוט א דורך האם זי און #גען
טארשלאג. זײן נידערגע׳שטיפט 17 געגען

 באשיוס דעם אין װיכםע איז װאם
 װיל־ םון נידעחשםיסונג די אזוי גים איז

 געװעהנליכע גאנץ א איז דאס — סאנען
 אםע־ דאס אז אנערסעגוגג די גאר — זאך

 געצװאוגגענע געגע איז םאלה ריקאנער
 נעצוואונגענ* נעגען ערציהונג מיליםער
 דער דאס איז nrcK דיעגםט. םילימער
 חןאקציע פון כװאליע די צז סםן עד^מער

געבראכען. איז

 ױניא־ םרײד פון םלינט די איז ״עם
 ס״טפאטײ־ אין פריינד דיערע ניסטען,

ע און זעדס  סרײהײט׳ פין ליבי־׳אבעי ̂א
 פאר־ צ* דעפאקראטימ א*ן נעדעכטיגקײט

 װעל״ די געגען א־־בײטען צ זיך יגע;7אי
 פיינײיד אדער אינדישרעגט זײגען כע
 די צו אין פאלה פון איגטערעסען רי צו

ארבייטעד. די פין עטרעביננען
 זיד ערקיעדעז האנדידאטען װען״

 א^ די פ*ן איגטעיעסען די צו םרײנדליך
 װען ״שםיצע;. זײ כיען טוז דאן בײםער,

 א־־ די צו ךיפ*י;דל זײנען קאנדידאטען
 אר־ טעז טוז דאן בײםער־איגמערעסען,

וױיטער. אזוי און זײ״״. געגען בײםען
**- י י•אונפע די אײנגע^פארטקײט, די

 אדו פ. א. דער םון פיתרער די פון שײט
 איז אופדשטענדעז נײע די פון לערנען צו

 טרוי־ און כיערסוױרדעסטע די םון אייגע
 אטערי־ דער אין עחשײנונגען עדיגסטע

באװעגונג. ארבײםער קאנער
 נאציאנאלע די װען צײט, דער אין ״י

 דא איז זיך, דערנערזענטערעז מאםפײנס
 ארבײטער־באװעגונג רי אז גאפאהר׳ א

 איהר אריסצואיבען טאכטלאז pn אעט
םלוס.  יייבאר די װעם זײם םון ווי̂י

 אײגענע איתרע פאר ארכײנמז פארסײ
 זײם אנדערער דעד םון און מאנדידאטען, ^

B ill סאונ־ עשזצקוםיװ דער און גאםמרס 
 דעם נאכלױםצן פצרעוײימאן דער pc סי<

 דע״ אדער דצױכלײזאנצר די סון וואנצן 1
םאסרצםען

 האם־ שםיסעל א געװעז איז עס אויב ^
א. דעי םין םיחרער איצםעע די אז

M גראד געוויסעז א צו בי? וואיעז ל. אוי 
 עס איז עטדעטוגנעז גייצ די גאססאמעז |
• *#m n u -f .ט האז עס סארמװאדנדעז ^ 

pp אז ׳זײז נים צוױיםעי n נײע 
&סע0  נעיײזט נאר תאנעז ותלצן ן*ר

פיהרער״ ײמע און דיע א דורן

פדעזידענט. פאד הואודער
 אין אימ טאלס אםעריתאנער דאס

p ניט האם עס פאריצנענהײם. נרוים ’p 
 דאס^נידענ- ?ײז ניטא איז צס םידיחנר.

 באהצחןזם זײז <ים זאל וועיכען פיטד, דע
 וױ< םעז אויב אבער זזיסםעריע. דער םון

 מםאר^ זעדזר ניםא, איז עס וואס זאך״ א
 האלב־ליבער־ n און עס. ^ען כזרפאפט

םעי און אלע  קאגסעױואםײוצז מעסמע םי
 ?אםפיץ א םיהדעז אנגעהױבעז האבען

 געוועזענער דער הואווער, הערבערט פאר
 פרעזידענט. םאר םוד־אדםיניסטראטאר,

 ״די און רעפובליק״ ״נױ די װי דשורנאלען
 הוא־ םאר ארויס יעצט קוםען :ײ׳שאן״

 פארזיכערונ־ :עבען וועט ער אויב ױער׳ן
 נאכ־ פאליסיס. האנסטדוסטיװע pc גען

 ענטוי־ ביסערע נעהאם האבעז זײ װי דעם
y;:%.rיעצט זײ זיעען װילסאז׳ען טים ן 
 אבער הואװער׳ן. פדט פארזיכמיג כיעהר

 זײ. באהעחשט דױיפלאזיגקײט זעלבע די
ײ זײער און אויםוחןג, אײנצינער דער  פי
 הא״ זײ םיהרער. א געפינעז צו א-ז נונג׳
 ווע־ םיהרער, איק איז ענסוישט זיך בען
 אזוי איז אנדערעז״ אז פדובייעז זײ יעז

 האבען דפותאלען• זעלבע די װייטער•
מ ארםיקיעז  אז וױיזען׳ װעלכע וואך, א

 אז אפ נים הענגען אוכיצםעגדקז הויפט רי
 איײצעי׳נס פיז :עדאנח אין װילען דעם

 םיוד די דױנטער אז װײסען, זײ ד^גישעז.
 עקאגאסי־ איז פאליטי׳פע דא זי״־נען דער
r r .מן זײ אבעד קרעפטצז  לאזעז דוי
 צױ את־נונג געזעלשאפםליכע איצטיגע די

 איצ״ די פארבינדען נאר דױלען זײ רדה.
 רעכטע םאמארענע די םיט ארדנונג םינע

 מאנסטיםוציאן אמעריקאנער די וועלכע
 גע־ אםילו האט מען אונז. פארזיכערט

 גע־ וואלט פארטײ לײבאר די אז רעדט,
 זײטען אלע םון הואװער׳ן. פאר ארבײט

 ערקלע״ צו הואװער׳ן ;עבעטען םעז האם
 נאכ״ און םאםץ. אני פאליטישעז זײן רעז

 םאד בעטען געלאזם זיןי האם ער װי דעש
 כאשײ־ א ארויסגעגעכען ער חאט 4צײכ א

 ערקלערט ער װאו סטײםמענם דעגעם
 םא־ איצטינער י־ער אין גלויבען םזלען זײן

 געגנער־ זײז און אדנאניזאציאן, ליםייפער
 רע״ די אויסער פארטיי, יעדער צו שאפם

 ער דעםאסדאםען. די און «ובלי?אנער
 סאציאליזם צו םײנדשאםט זײן ערקלערם

 ער אייגענטום. פדיװאט םארםײדינט און
ת און רעדע פרײע םאר אבער איז רי  פ

סרעכג
אטע״ הינטערשםעליג וױ װײזט, עס

 עיעםזןנטארע דײ ייעז איצנג איז ריסא
 סענען •רעסע איז רעדע פרײצ םון רעכם

קאנד פרעזידענט א םאר אישױ אן וועדען
פײן.

im* יטססיצא טאר p האט *ס Bn 
אהנזמ־יגג* את םסזײיק- א ביי האיסעז
 אנגעלאגעגחײם ךײ גאגומען תאם װילםאן

 צודיתגעזד״ האם — און #הענט זײגצ אין
 חאם cjn אנשםאט פאדערונס ויזע זען
 פם־ בלויז פון העכארזע א באװי<יגם ער

 ארבײםאר די האט און פראצצגט גיכע
 אנ־ ותם ער אז ראמש,8פארש דערבײ
 יקרײו דער אום בדטלצן *לע וחננדען

ד נאר האם ער וואחנ^ אפגעשמאכם ב  מ
 איז פאנאםימ דרײ קדרצע נאר צ״ט, כמז

 וחד ביליגער וועיען לעבענכדסיםלען די
yn• םיט ד<אט םען  צו געצדוײםעלם ̂ן
 אמור באווײזע• עס קצז *רצזיךעגם דער

 אובםצדנעגעמן. זיןי האבעז ארבײסער די
 איז יהרות דעד און געווארם^ האכצן זיי

 םאנאםעז זעקס העכעד. געשםינעז אלץ
ר »ח םאראיבעד שזח זײנעז  יקרחז מ
 וױידזשעס די און װאקסען אײן אין האלם

 נאך דינצן ארבײמער איתצנבאח די םון
דאסזעלבע.

 זײנען וועלכע ױניאכס, אײזענבאהן די
 אג־ סון בראדעהחוד א איז פאראייניגם
 די ארדנונג אין אױםצזתאממן :עשכמיטע

 שאפ־ אײזענבאהן פון און אײזעגבאהנען
 געװארען ;עצװאוגגען זײנען ארבײםעד,

 לעזר אח שוײ̂כ עגעדנישצ אנצוגזךזםצן
 יד די פון םשערלײט די האבע! שבת טען

 דע־ אין קאנפערענץ א געהאט גיאנס
 באשלאסען איז עס װאו םישיגען, טראים,

 ארבײםער אײזענבאהן די דאס געווארען
 דינםםאנ טוײה״ דער אין אוזזר 7 זאלעז

 אין אתיסנצהן םעברדאר, םען17 דעם
 איי־ די פדן פארדואיםונג די אויב סםרײ?

 זייערע נאכגעמז ניט וחןט זענבאהנען
 אנתנוטצ! איז באשלוס דער םאדערוגגען.

 IBP רענירדגג די וואס װיסעז פולען טימ׳ן
 נעדצנ* די סםרײס. א ־פון םאל אין םאן
 זײ איז סםרײה, סיינעדס דעם גום קען

 עד־ םען ערגםסע. דאס אויף זיף ריכםען
 אתיסנע׳ וועם רעכירונכ די אז װארםעם,

 **נדזשאנק־ אן ארבײםער די נענען מעז
 באגו״ צז פארװעהרעז זײ װצט שאו
ז  v" פאד פאנד ױיער פדס זיך מ

 ענסשיאסען זײנצן זײ אבער צוועסען.
 אישטעלעז אדן האפוי דעם אנצזסײזדען

 גאג־ דעם pc פארקעהר אײזעגבאהן דעפ
לאגד. צעז

 באוועגונג ארכײטער אסעריקאנעד די
 שאפ די ע^זאםען. אויפ׳ן וױיטער איז

 רער צו באיאנגען ארבײםער אײזענבאוזן
 וײ לײבאר. אף םעדערײשאן אםעריקאן

 וחנלכע אײזענבאהדארבײםער״ אנדערע
 ברא״ ריילראוד םיער די צדנר̂י שטעיעז

 פ. m די םח אונאפהענגמ זיינען חגרהרדס
 ארײס־ ניט איז ארדער סמרימן דער כ אןש

 אבזןר בראדזגרתודס. פתר די צו געשיסם
n וױידזשעס פון העכערדנג א פיז פראגע 

 ארבײכמר. אײזענבאן פדייאז 2 פאר גילט
 >מ־בײםזנד אייזענבאהן איע איצם װעיעז

 זיתר געוױגען צו אום םאראײניגעז זלך
יע- לאזעז זײ וחזיעז ?ו סאדצרונג

אױסקעסםצז באזונדע־ םאף דען
 זיימן דאם 1 פאדערוננעז זיתרע
 וױכטינ״ גרויס פון פדאגעז איצט
איי־ די אויב זימנר׳ איז זאןי אײן קײט.

TBt ?ײ וױיל דצגיחע, דצד *ייאקאגצ}__
ג נעהאט םמ ט  םײ קײן אז אדסאתרמג מ

ט ױי םאר דצגירונג דאר פון כמל  מ
pn אובצרוזארכמגצ

t, «> נ .׳ןיס .א. ^
Feb. 13, m o ,  m  required by t * •  A ct 

.”C o e g r w  approred O c t  «th . m i 
tb e  " i h d l i i c  w itk  th e • • ° י ■“

n»r ללאיד n־g i תםלאנד• איבער
m די o ער־ אוננמדזלדינ זזאם וו׳דום 

 יײיײיײ׳• ײ*יד run די מ»ר«ם
 ■אר־ *נכל״מן חנם פו( ערעפנוננ בײ

x מסנםמן כאכמגם tacon ן  מ־ האם מ
 נטנע «)ו<יםי jnjnipp k אוי^ ווארם

rm *ז נערעדט האם jpo חםסונד. ip m 
 רום־ »נער?ענע םאר ארוים אפען וועש

 אכער רעדע, א כעהאיםען זזאם ער ראנד.
׳*־ײבען, איצסימנן בײן די סוז

 װיי־ P'P האם רושארדדש אז אײם וױתם
 ■דקםיער רעזנמז רעם זינם שרים, םערע

 נעםאכט. נים פאריז. אין ?אנפערענץ
 די אויפהוינען רוסיאנד, םים האנדעל

 אינםערווענשא;, םים נידער בלאיןאח^
 איץ נאך זײנען באישעזױיזעם די אכער

 צױוילי־ וועלמ בארבארען. נעפזהרייכע
 דאם אנערימנןע, נים יממן מנדש־ זירטע

 חד חשארחש׳ם סון אמהאלס דער איז
 איצ־ בײן וױ׳ם םען װי וויים אזױ דע

שרײבען• םינען
 דערשםי־ ביס םעז סען .באל׳מװיזם

jjrp חד ”דא זיד האם נעומהר*, סים« 
ם נןוחק״ םודה םתר סי  זירית יאהר א .

W םים נעװען איר בין  u n ^םײנונ 
ר מ  ניחנתע־ םייגונג םיין האס םען א

 מוױ־ חאם יאתר ממגתר ךעו־ שנדנזם׳.
מ « איו םײנוננ םיין m זעז, מנ ח  איז מ

מז אײראאא כיוז דעם צו א  מאמזד די ה
אךױםעיקעז. מן תסיואנד ודאס ריאלען

r r r ^ m, ן » jra m ea n די לאזם 
 :עיש«ענמרד א םאר אפעז עםוואם םיהר

 נאב־ מםיצאנר סאױעם r® אמדקמנוננ
cjr מ באלשעדוײמס די וױ תל  אביםעל ו

 דער זאנם ,”,האנחגל ציװיליזידט. וועדעז
מחס .וועס *חןפיאר׳ סניכ  באײ רי אוי

 י1סי א סאכען זועם האגדןל ׳מוױקעכג״
* די *ו מיי ײ  וױלדשיים און םערחנריי ב

pe אז הײסכ^ דאם —באלשעװיזם׳ 
a שארחשח p רי פאי האפנגע » נאך 

בארשזגדויקזןס*
 האנדעל דער אזוי װי םראנע די אכער

 איי־ אנגעהן ומם ײסלאנד םאװעמעז םים
 נ*ך בלײנם חסנירונ^ סוואעט׳נז די םעחנן

ץ«י| ך «ל  ב<־ גוט איז or <ו*םןן. ח
 האאפעראםױמן תםישע די »ז װאוםט,

 סאוועםען׳ די םים שארנונדען עכנ זיינעז
 פאאאאראט׳ײען די סיט האנדיען »ז און

 די םאוחןםען. די םים האנדלען סיינם
 רי זאל גמן אז איז, אויסיועג איינצעע
 האאפע־ t f «י ר אנחוײמז םאזוענתן
מ וחנט דאן און ראסיוחט״  כשר. 1ז״ א

נאמען• א אין אלץ ?ײן <»ן אמאל

 כײ םאכער ריעסאוס ױ פון ססוײס דער
שיסאנא אין סא. און שעהו

 במשליסעז *רבײמער אײזענכאחן די
עז. צד ת ^ ר ט ס

הא־ צװריק סאגאםצז זעקם םיט נאןי
 ארכײכתד אײזענבאחנצז 300000 בצז

 חצ־ א פח םאדעתמ די אדויסגזןשטצלם .
וױידי זיתרע איז פיאצעכט 40 פון כערוננ 1

 אק מניאן םאכער ריעקאום אונזער
 ילענטד א זײם שױן אן םיהם שיקאגא,

 םירםע דער געגען סםדײק א צײט רער
 פירםצ די שיקאגא. פון סאס•. און שעהז

 באטצם און אײנגע׳ע?שנ'ס זעהר איז
חך צו סטרײ? דעם סיטקל אלע טיט זיד  כ

 םצן ,wwp'i ארעסםירס כמז כען.
ם ב א ם מ סי ע ט אנ ? װ ״ ײ־ ?אורט״״ א  פ

 אלצס דאס אבער ניט? װאס און סעם,
 צנטשלא־ איז ײנ^ז די נים. העלםם

 אונםער גצװינען צו סטרייס דעם סען
 וױ סםרייק דזגר םעג אוםשםענחוז, איע

...געדויעחןן. לאננ
 םי־ און םאראלע באקוסט ױניאז די

 אינטעדמל אזצזער פון הילזי נאנציעיע
רימקאום אונזארע פון אויןי און שאנאל

ס םאכער  שממיט• אגדצרזן פון יאהאי
 גזר באראף סצהרעםער חאט וואד די

 עם און דאלאר הוגדערם 6 אחין שיקט
 סםרײלן דעם אלעס ynm געםאו ווצם

 א צו דערפיהרעז צו םירמע דער גצמן
ענד. ?יעגרײכצן

 ווערעז, געזאנט אויך דא שוין זאל
 ױניאו םאכאר דײנקאום או׳גזזןר ודאס

לאננ נים האם 20 ״יארפ גױ םון
p n tr עי שיקאנא דאר אויסנעהאלפצן 
 רי אויף דאלאר. וצגדערם 6 םים ױניאן

 באסםאו״ םון ײגיאן ם»נצר ריעקאום
 דאילאר♦ 150.00 מךציפם האט ,7 לאסאל

 סאלידאריטעם אםת׳ע די ציינם דאס
y i i א איגזערע צזױשצן עפזיסםירט  ’י
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העללער. דזש. פון

גאווערנאיס דעם וואס די
 פארלױא אין א«געדזאלטזנז האט ?אמיםצ

 באצוג אי| וואכצן, דדײ לעצסע די פון
 תשאינם דצר פרן פארערוננ דעד צו

 וױיתשעס, אין הצמרונג א פאר באארד
 קילאוק־ דצר ®ת םיםגליעדער אלע פאר

 גע־ םאי םאנבצם זײנען ױנײאן, סאמנר
 האב איך אינטערעםאגט. זעתד װען

 םאנ־ םארוױיבענעז צו נ\יםיג סאר געפונען
 און םאמענטען נאראהטעריסטישע כע
 דער םון לצזער די צו איבערגעבען זײ

 דאס ארוביר איך ״גערעכםיגקײם״״.
 האב איד אז װײסט, און םאן, צו יעצם
זינען. אין נעהאם לעזער אײך
אלב#ני אין בילדינג העפיטאל אין

 אין אנגעקומען םיר זײנען אם״א
 בלאק, 3 א אזוי געהעז םיר איבאני.

 קעפיטאל צום ארויף בארג ארױף, באדג
 זיף געםינט עס װעלכען און נילדיננ,

 דער םשעמבער^ ״ג^װעיגאר׳ס דער
 פאר־ דער וואו גאװערגאר, פון האבינעט

 דאדף םאדערונגען אונזערע וועגען הער
 כדט אלע גצהען םיד ווצרען. געהאלםען

ס געםיםער. שווערמ מ  פארדריסם ע
 ווארום ־— ¥ װאדום שםארק. אזױ אונז
 שסענדינ וחמ ארבײטער׳ם דעם איז

 אי־ מיר דארסען װארום ארזיףצ נאת
 צװישען בער^ אויני קלעטערען ימער

 פאר #שטרויכעל־שםײנער און דערגעך
¥ םארבעסערוננ מיגדעסםער דער

 אײן pfi אתם זיד םיר צן1ש<ע װאס
 דארפען צוױיטער? חנר אין שםאדם

אדװצקאםען, רעדנער, נ*ף מיר
 אז אימגרציינען צו םארטרצםער פעהיגע

 Tt ראכם אמתצ איז ת מ א חנר
 זיי־ מיר אז פארשטעהן תען קינד א אז

 זיינען אם נאר דאד... את נערעכט נען
 דעם פו[ פאחנר־ציכמר איז 1שוי כײר

 זונען די האבינעם. ;אװערנאר׳ס
 אנטקע־ בלאנק א אונז םזען שםראהלען

 נעדאנקען פארדדיםליכע אלע די געז;
 גאנצע די דערזעהען םיר פארשוױגדען.

 מיט םאנוםעקטשורערס די טון גווארדיע
 אס דער,שפיצע אן אדוואקאםען זייערע

 נייעם גאנץ א פון באהערשט װערען פיר
 מעוזר און פרעהליכערען א פון געפיהל,

 םיר זיענען. צו — פארלאנג דרײסטען
געװינען... מוזען מיר און גערענט זײנען

קוםמ. ג^ווערנאר חןר
 יארקער נױ פון גומגרנאטאר דער

 פאד וואם װײם וחנר זייו םוז גובערניע
 זעהר א ער איז םםתמא, £ערזאןי »

 א מים ״לײצעם1 ברײטע םיס הוימר,
 גלאגצעג־ » םים רונדען געזונטען

 #לאך8קנע גאלדצגצ םים םוגדיד דיגען
 ורעניגסטענס (אם הויזען בלויע מיט

 לאמפאסען, רוימע ברויטע סיט בלויע),
 סאלד־אםען דריי צװײ א באםש מים

 גובער- א וױ גןייצען, אין איהם. ארום
 זײן. דארף גובערניע אזא פון נאט$ר
 גאװער־ .דעם אין ארײן *לע זיך ציהען
 אויח זיד צוזעצען מיר צימער, נאר׳ס

 סיט װארםעז םיד און שטוהלען אונזערע
 גאװער־ דעם אויף הערצער קלאפענדע

 דא װעלען םיר װאס ײײם ווער ^י.
 !לוצלונג8 און ? זעהן צו זײן זוכה כאלד

 אזוי רעדט שםיםע די און שםיםעו א
 איהר הערען מיר דײטליך. און קלאהר

 תאטינג!״ איז גאװערנ^ר %הי — אהע
 םיר לעצער,8 די םון הױב א זיך טוען מיר

 ליג?ס, בליקען ואונזערע אן שטרעגגען
 דאח* ער װאנען פון טיהד דער צו

דא!... ער איז $ט און ארײנקומןן
 לעבע־ א ודם, בשר געוועהגליכער א
 די םיט טיר, ווי טpונi מענש, דיגער
 I ארײן איז ער םיד, װאס אברים זעלבע

m ,אהן טתגװאגע, א אהן טאראראם 
 נאלדע־ צהן מונדיר, א אהן ס$לדאטען,

 ־— לאמסאסען רויטע אהן קנעפלאף/ נע
 •וויף געתאם שפ*רען.נים קײן זאנאר

שיד.. רי
 אביםעלע אפגעאםעםט זיד דין*ב איד
 דערםיהלט ג<ײף זיף האכ איף פרײער,

 p'p גענומען ניט ה^ט עס און הײמליה
 לאקאל םון בראסלאװעד 1או פינוט 10
 דעם ״רײסעד גענוםצן שוין הןוט סס,

 ער וױ ■ונקט גאוחנר^ור, בײם ״װארט״'
 דזשאינם םח מיטמ א אױןי גמײעז |יס̂וו

 האם זעטאן ברודער װ*ס נס א כאארד.
p̂גאBfiהאם און “״ווערםער די ײזירט 

 זאויסער ריידען, מלאזם ניט קײנעם
ע ר ע ז נ ו  נענעראלען, טיםילידםע א

 א םאר װ*ס וױיס באט — ניט אז
 הא* ניט װאלט בראסלאװער *ספיטש״

 נו, אלבאני. את דאדםצו דעדיאנגט בען
»מערי?א?... געפעהלם ײי

באםבע. » ודארפם נייג^
ס ײי  א *גוי״ א האט ױם,1ו וױלזט, ז

 PB איד. א וױ אינםטינטם -׳נסעיען
 אנגעשסרענד אלצ, נצזעסצז םיד נעזוי,
ע V* ׳ י ירעדעם אלע צו צונעהערט ז

געהאלטעז האבצן רעמער גוטע די י*אה

^ פאר׳ז װערנ  זיך דאכט האבען מיר נא
 אוז אויגען אונזערע אלע מיט געקוקט
 און אויערעז אונזערע אלע כדם געהערט

w ־ באסערקט ניט Z גינפא און ־  1I 
י דערשמעקט דאס האם ער — .אקש

פאר־ פון ענדע צום געװעז איז עם
 פארגע־ האט גאורערנאר דער 1אן העי,

 פון מיטגליעדער די פון נעפען די לעזען
 אפאינםעט. האט ער װאס קאפישאן דער
 אינטעליגענםעסםער דער געטצקי, סר.
 אוועק זיר שטעלט— בתים, בעלי די פון
 אלפ פרייני פר. ״אבדזשעקםעט״ אין

 ער־ ער קאםיםע. דער פון מימגליעד
 אז װערטער, אײנפאכע פים עקיעהרט

 ארגא־ אן איז פרײני, מר. אז ״װײם ער
 פעדערײשאז אפעריקאן דער פח נײזער

 אונזער אז װײס, עד אז לײבאר, א"
 אן אנגעשלאסען איז איגטערניישאנאל

 איז -פאלנלץי אז און פעדערײשאן, דער
 דע־ אז און פאן א אונזערער פרײני, םי.

 געװען רעכט װי פעהר ניט װאלט ריבער
 קא- דער אין זײן נים זאל םרײני םר. אז

 אז ענםפערט גאווערנאר דער מיטע.
 דער־ גראד אז און זאכען אלע די װײס ער

 דער אין אפאינסעט אידזם ער דיאט םאד
 קאפױטע די אז .וויל ער ־וױיל קאםיטע״

 פארםדעטער, אדבײםער אן האבען זאל
 די אז געזאתט זיך האט ;ןר וױ פונקט

 קאפיטאל׳ס א האבען אויך זאל קאסיטע
 םר. םון ®ערזאן דצר אין פארםרעםער,

 לא.״ סעלמװײםאר אטי״ די pn בילױױן
 אד־ את צופריעדען ניט נעםצקי מר. איז

 סיםען אין אזוי איק װײטער. גרסענטירט
 א פיס נינפו■: ארױס שפרינגם ארגופענם
:פארשצאכ
 ,איך ער, זאגט גאווערנאר״ ,״םי.

 געװעזענעם דעם סיעער, םר. פאר שי!אג
 מאנופעיד קלאוס דער פח פרעזידענט
 דער פרן פיםגליעד איס אססץ םשדדערס

תאםימע..״
קענ־ I באפבע א געװען דאס איז אי,

 אז דערשמעהט עפעם האט ניגפא א« טיג
 פאלײ אביסעל אן געהט אסט׳ן דער אין

 אויס־ דאס האט ער און זיך צװישען טיהס
 װי זעהן געדארפט האט איהר גענוצט.

 לע־ אזוי !אױסגעזעהן האבען באסעס די
 זיך האבען זײ קוואטשיק. אזוי כעילױ,

 גענױ אהין״ ,געדרעהט אהער״ נעדדעדזט
 זוא־ תירוצים, דיפלאםאכדשע געבען םען
 געהאם פאריבעל נים וואלטען זײ רום

 אױס־ זאל סינגער מר. ־ותן קײנעם, אויױ
 אזוי קאסיםע. דער פון ווערען נעלאזען

 אקראבאטישע זײעדע געמאכם זײ האבען
 אויףי האט גאווערנאר דער ביז ?ונצען

 אזא כדט אויגען פאר א אויםגעגלאצם זײ
 איזזר װאס :םראגעצײכען שרעקאיכען

? מענשען אײנענעם אײעי ניט װילם
גאנ״ די האם םראגע גאװערנאר׳ס דעם

 בעלי די געענדעט. טראגײתאסעדיע צע
 אננעהפען געמוזט נעבאך האבעז בתים
 הא־ מיר און סיננער׳ז אײנענעם זײער

 האר־ ערשטען 6דע אויסגעשאסען כען
געלעכטער. ציגען

 געװען באשערט איז עס אז ^ענטיג
 און װאס פאר (פרעג פײנבעמ׳ען ברודער

 אין ארונטערצוגעהן ?) ויען פאר פרעג
קאםישיאנער. אלס היסמאריע דע׳ר

? בארוך ימר אייז רוער
 צוגע־ אונז צו זיף האט רעפארטער א

 ניט אונז האם און טרײן אויפ׳ן טשעפעט
 די צי זעהן גאר יוויל ער לעבען. נעלאזט

 שםימען פארםרעםעד אונזערע פון נעפעץ
 זײן אויף האט ער װאס נעםען די םים

 איהם פון זיך האבעז מיר אלזא, ליסם.
 געמוזם זיך און אפטשעפען געהענמ ניט
 נ?ד גרארע ער האט צוהערען. איהם צר

 אײן אויסער ריכטיג נעמען אלע ד״אט
 סרע־ אײן אין געהאלםען ר.אט ער נאםען.

. ך ו ר א ב נאמען א אויף נען
 פארזי־ ניט איהם האבען םיר \ױפיעל

 ניט אלץ האט טעות א האט ער אז כערם
 בײ נאםען אזא זײן מוז עם נצהאלםען.

 געזונטע צוױי געגעבען האמ עד אײך.
 װי־ ערשטענס, דערפאר: אתומענטען

 ריכ־ געװען זײנען נעםען אלע אז באלד
 ריכטיג, זײן נאםען דער אויך מזז טיג
ps ,א געפעהלמ טאקע האט צזוײטענם 

ליסט. ז״ן לױט סאן,
 טאן צוליעב איהם געמוזם האבען םיר

 גע־ האמון אלע ראל־קאל. א האלםען און
 פון בראלטחי, ברודער אויסער ענטפערם

 בלײ־ נעמוזם ם׳האם אלזא, .11 לאקאל
 מיר האבען אזוי און בראדסקי, בארוך כען
אפנעמשעםעט. איהם םון זיך

בארוך? דער םאהע אבער אזוי װי
ציפערעז״ אעםעדעםאנםע

 אססאסי־ דצל פאר ראפפארט, םר.
 אויו« אנקלאגע דײ געצפענט האט אײשאן,

 איר (און לצב איך זינם ױניאץ. דער
 ניט נאך איך האב האר) כראהע שויז האב

מאל יעדלס כעסן. א איד אזא נעזעהן

 טלזעס עד װי סהריפען. צו אנטאנגעץ נעד
 באיד אויבעו־שט^ די סאן דריק א אזױ

 די אויםדחנהן אונטעדשטע, די אויוי צײהן
^ .לי• אויבערשםע נ י  אוגםער־ די און ל

 דזרכגעהן טיר םלעגמ רעכטס, לי^ שטע
 וױ סםײמש, אדערען. די דורך װיגט א

 רציחתף אזא אידצן א צו דאס גוטט
וויכסיג ניט איז <אס אבער

 גצ־ האט צר זאך. ט9הוי די איז אט
 פול סגילח, לאנגע א האנם אין האלטען

 גענוכמן איהם האם עס ציפערען. מים
 איצו״ איהר ?ײגער איים׳ן םינוט פאר א

 געווארען פארםינ איו עד זוען מיקלען.
 אויס־ דראסאטיש ער האט •װיקלצז כיט׳ן

 כױם און ענגליש) ״הייכען״ (אין נעשריען
 אין געטאן קלאס א קולאקעל רעכםען זיין

 הונ״ !באװײזע די איך האב אם מיש.
 העכע־ די איז פראצענט פינף אח רערם

 געקרא־ האבען ארבײטער די װאס ווינג
 דזשענעיאל לעצטען דעם זײט גען

 ג?ד און געלעזען האם ער און !סטרײק
 פארטיג איז ער ביז געלעזען, און לעזען

״באוױיזע.״ די םיט געווארען
 איז ציפערען אז דאך וױיסמ איהר

 מען צו,גוצען. זאך אײחנלע אן זעהר
 נע־ איז ״נו קענען. אײנפאך עס דארף
 געבעטצן האם און געקוטען לאנדאן נאסע

 *םי־ זײנע רעכענען צו ראפפארםען. מר.
 וועט פילײכט צוזאםען, איהם מים נערס״
 נעםאכם ענדערוננ געװיסע א קענען אפשר

 םער־ א געטםען בלויז הןוט עס װערען.
 איליין ראפפארט םר. און שטונדע טעל
 לאנדאן׳ס גענאסע אז זעהן געםוזם האם

 צי־ אימעגע דאפפארט׳ס פון רעכעגוגג
j ןיײ ניט און ריכטיגע די זײנען פערען 
נע. 1

 פון אי? פעססיל לאגדאן׳ם גענאםע םון
 ראצ.9 40 געווארען גאר פראצ. 105 די

 V* געלאכט. ד^ט קאמיטע גאנצע די אח
 זיואט ׳D'»p אומער םון פראצ. 60 אז ;לױב,

 גענ. מאכען. צו געהאלםען ראפפארט מר.
 באװיזעז. האט פענסיל זײץ סיט לאנדאן

 אויף פארלאזען זיך ivp םצן ױײניג ױי
 זיים.* ״אנדצר דעם פון ציםערען די

t פארהצי ב״ם i .pbh ארױס- אױד

®דאםי צו איםמד מאכען
 רײז. א אומ גיבצן זײ

 נארנמנט יצדער אױוי פראשיט
סעד א אלס רעכעגם װי  מ

 םאכצן^ צו dorp בגד דער װאס דעם
 בײשייצל״ צום קאסט, גארכמגם א

 דצר און דאלאר, 10 הבית בעל
 25 איז זאגען, צאטיר *ראםיט, םון

 MKP גארמענם דער װאס דעם פון צצנט
 גאר רעם אויף פראםיט דער איו דאן

 וין פארקױפם ער און סעגט 250 מענט
ךאל. 1250 פאר

 דעם םון קאסט דצם אין
 ארכי n ארײן אייד אכער דאו געהמ

 m אויט, קוטט פאלגליך און קאסט,
 אלם געלס ארבײטס די טײערצר
 יעדען אױף באס דער מאכט פראםיט

ם. מענ
 װ געפוילט ניט זיך וואלט איך ווען

• :רעכענוע אזא גצמאכט אײך איך
 עס אז ^ננעהטצן זאלצז מיר זוען

 טוי 40 בײ יארק נױ אין ד*ו נען
 יעדער אז אח סאכער, קלאוק

 און׳ יאהר, א <ואכען 30 דורכשגיםליך
 םון פארדינםטען דורכשניטליכע די

 ״װאך א דאיצאר 50 איז ארבײםער
^ ווערט װאס סוםע די װעט ר ח ע  י

 כאו ?לאוקםאמר די צו געצ*הלם
D דאלאר. מיליאן 00 ארום vr 

 האמןן •ראצענם 25 ארום או סיר בען
 צו1 נעקראגען טאיןע קלאוקםאכער

 דאלאר םיליאן 15 ארום הײסט דאם
 p אױםגצצאהלם יעצם װערט יאהר,

 זאלען םיר ווען קלאוקמאמר.
 א בלויז םאכען באסעס די אז
 דאן ,ddkp םון פראצעגם 25 פון
 בתים בעלי די אז טלןור גאנץ מיר

 *ח פראםיט עקסםרא אן געפאכט
 יאחד, לעצטען דאלאר םיליאן 4

 די גצרײזם אונז האבען ?ײ װאס
T באטלאגען ױי אבי תשזנס. t• 

מ יװי גתהר גיט װאלט עם בצן  ת
 אויפחעחגן ואלען בתים בעלי די א?

ארײביי< אױזי אויך אראםיט כצן
חן דאײ.

פח חדז כאסוםעןא עםכראידמרערם נאנאנז
װאך א דאלאר צעהן און

 אט^סיאײשאן מאנופעקטשורערם די
 אײנגע־ דעצעםבער מ^גאט אין נ^ד ה^ט

 ױניאן, עסבר^ידעדערם ב^ונאז רי לאדען
 דעם, װעגען ^נםערעגץ צו ,66 לאקאיל

 םאקס־טזפ א אײנםיהרען זאלען מיר »ז
 ארבײטט־ די טר״יד. אוגזער אין װײדזש
 פו:^ט דאס גע׳טענה׳ט, האבען געבער

 א אײגגעםיהרט ה^ט ױני^ן די װי אזוי
 אר־ די כ־די װײדזשעס, $װ סקײל מינימום
 די און םארדינגען ניט זיך זאלען בײטער

 דיגגען yrwp ניט זאלען ארבײטסגעבער
 םיגי־ באשטיטמען דעם װי װעניגער םאר
 אײננעשידדט אויך זאל אזוי לוין, מום

 אײגצעל־ אײן כדי סיטום,)טאר א װערעז
 א רײסען קענ*ן ניט ז^ל ארבײטער נער

פאס.
 ם^ר־ ױניאן די אז זיך, פארשטעהט

 קאנפערענץ יעגער אויף האבען שטעהער,
 בתים בעלי די פון טענות די צוריקגעװיזען

 אינחםטריע קײן אין אז ערקלערט, זײ און
 גע־ אײנגעפיהרט ניט יעצט ביז נ$ך איז

 װערען אײנגעפיהרט ניט קען און װ#רען#
 און װײדזש, םאקסימום א װי זאד אזא
Dip צו ניט רעכט קײן האט ױגיאן קײן 

 אוםן ם׳איז װעלכען אויח באשרײנקען
 אר־ אײנצעלנעם דעם םון םעגליכקײט די

 ארבײטס־ זײן פארקויפען צו בײטעה
 מאר־ מעגליכען העכסט דעם פאר קראפט

ארבײטסגעבער. אײן צו פרײז קעט
 בעלי די איבערצײגט אויף האבען מיר
 װײדזש איץ.םאקסיסום װען ד$ם הבתים
 אונ־ אין געװארען אײגגעפיהרט װאלט

 ארבי״מםגזו־ די עס װאלטען טרײד, זער
 זײערע םיט יס;רגע, אויף באלד גופא בער

 אין פאיניככעט אליין הענד אײגענע
 בעלי געלערנטע נאף י^געניש זײער

 בנטצא שווע־־ אזױ זײנען װעלכע מלאכות,
םרײד. אונזער אין

 זעל־ ,דעי אין אבער 6הא ױניאן די
העבערונג מין א געפ^דערמ בערצייט

 אנצי םרײד, םח ארבײטער די םאר
 פוו״טינדצחןן^ וחגמ טםא יצם אז דיג

 ixmW אין ארבײםער אייגצעלנע םון צ^והל
רעיזעס. י^;עײש

 QHl פראגצ די ר^ט אס^סיאײשאן די
 מאנםערעגץ די כ*טש און האנדעלט,

 או אז דע^וםענדירט ד^וט םיטע
 זאל רמיז אמעסײגעם אן םאר פלאן

 צורי n תאט ^וערען, געגוםען
פ^ורשלאט אונזעי
 m וועניג אבער זיך ה^וט ױניאן די

 ̂ פון האלטוגנ דער איבער קיםערט
 טעםמרם אונזעדע און אסאסיאײשאן

ט דעם װעגען ה*בען  ̂ l״p געםאכם ני
 געוך• גלײך זײגען םיטינגען שאפ םעם.

ט׳ן געװארען םען ̂' אד רעזולטאט, מי  _ אוני
1w א באקוםען האבען םיטגליעדער זערע i 

ד^ך אויף ד^לער צעהן און פיגף םון
װאד״

 צו זײנען ארבײטער אוגזערע
 זײנען•; װאס אדזשאסטםענטם די םון

 או^ ױניאן; דער פון געװארען פאבט
 אי יעצט אײן זעהט אסאסיאײשש^ן

םעהלער.
 פיג « אז יעצט פיהרט ױגיאן די

 VE אתאגיזירען צו טעםיגקײט האםטע
 עפבראיחד^! הענד דער איז ארבײטער

 אמ: אונזערע אז האםען מיר ביזנעס.
 נעתרוינט װעלען שטרענגוננען

 יעצם צעהלט ױני^ן אונזער ערם^לג. מיט
 טחד אונזער און םיםגלידער םויזענד ביז

 צעהן איבער םון באשטעהט זשורי
דאלער. זענד

 שטצלץ איז מימגלידערשאםט אוגזער
 לצצי• די םאר אויםטהוענגען אוגזערע אויף

 אוןי טון םארדינםטען די יאהר. פאר פמנ
 80 ביז 50 םון ױינען אפרײטאדם זערע

וואד. א ראלער
ס אםיפ  װאלע

ע________________ נ ע ם

 פשערליי די צו אױפפאדערוננ וױכסינע א
לאסאל פון שעפער דרעם און וױיסם

 העססטיט־ און פלײמרס םאקערם, די
 העם־ און פלימינג ^J'prd די פון שערס

 זײנען שעסער האנטראקטינג םטיםשינג
 סאסט םטרייק. תשענעראל א ערב

 זא־ בתים בעלי אײעחן אז אױןי, שטרענג
 אדער מאתינג פליםינגד זײערע מאכצן לען

 שעפער. ױניאן אין נאר הצמסטיטשיננ
 הריגם און ױניאן דער םון אפים אין ?ומט

 ברודער סון שעסער ױגיאן די םון ליסס א
n ארגאנײזער דעם טוירק,  p t מאקערם׳ 

 אײער העםסםיטשערס. אוז סליםערם
אז הײםען, וועט כאכלעםינקײט קלענסטע

 סתצב »1אוי ארבײמען װעם איהר
 דצא צוברעכען צו אינדירע?ם העלםעז און

 שוועכ אײערע פון סמרײס
ם באלאננען װעלכע דער v ״ טי  r, 

 עס אױב דאס אױך, זעהט ױניאן.
 העםס_ אדער טאימרם זיד נען
תר אין jym זײ זאלען שאפ, אי p 

 פיז קארדם װארחינג ציעלע
 טא? די םון אתאנײזער דעם

 SP אזעלכע אהן העטסטימשערס.
 אין ארבייטצז םארצן נימ זײ עז4'

האלץ, ד סטריײז. פון סײזח» שענ
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םיט־ אונזערע חאבען אונגעדולד ו
םון אויסגאנג דעם אױף *עווארם

pnnynpn הבתים, בעלי די מיט
נאווער־ דער װאס קאטישאן חור •ון

 האט סםיט םר. סטײט יןורס נױ םון
אונ״ םון םכסוך דעם צוליעב טעט,
 םאנוםעקטשױ ?לאוק די טיט ױניאן

 םינײ רעם אויף העכערונג א טאר *וס
 זאל װעלכע און םאררינםטען, די םון ׳ס

 װאס םלאבה בעל דעם עםעקטען ןאקי
 גערעכט און םיניטום. דעם איבער *רעט
 זײער אין געװען ארבײםער *ונזערע ןיעען

ל »ויזו  זיי וױיל אונגעדולדיגהייט, נוון י
 האבען ארבײםער, די — ז״, נאר *ח

 אויםקומען, ניט קאנען זײ דאס מםיהלמ
 א װאס אלעס אויף גענוג, ניט האבען
 מאן םאםיליען w נאך דערצו און טענש,

 אוים־ הױז־געזינד זײן אום חאבען, *חי1 :
 אונזערע האבעז דעם חוץ א ^זהאיטען.

j גע־ זײער נעםיהלט שטארק *ורבײטער 
 םאנױ די װעלכע און םאדערונג, רעכטע

צו־ העםטיג אזױ האבען סצהטשורערס
באטראכ־ איז עס װעלכע אן ריקגעוױזען, ר
 ניט. אדער גערעכט זיינען םיר אויב םוגג ״

'  זײ־ זײט זייער םון הבתים בעלי די |
 צו ניט אײגגעשאארט זעהר געװען נצן

 םארדיענ־ די אויף העכערונג ?ײן <ןעבען
 מיט־ אלע אנגעװענדעט האבען זיי |#סען.

 זײ־ זײ םארםײדען, צו העכערונג אזא <*ן
 הא־ זיי דאס װײט אזױ געגאנגען |*ן
ן  דאס אבצולײקענען געװאגט אםילו מ
 איצטיגער דער פון חיטלען לעבענס |יי
 פראצעגט איין קײן אױף זיך חאבען ייט1

 שטעכט װאס זאך א פארהעכערט, ןיט
 אײנער יעדער אױגען, די אײנעם •עדען •>
 םאר קויםען דארו* װאס קינד, א §|וםילו1

 לעבענס ׳די דאס װײסט עטװאס §עני א
 ס)זער לעצטע די אין זיך האבעז סיטלען

 נאר ניט געהעכערט. שטאר? סאגאטען
 האבען זײ אפגעלײקענט. זײ האבען ךאס
 פרײזען די דאס באהױםטעט אםילו גאך

 אויף זיך האנען לעבעגם־מיטלען *לע
 דעם צו םארקלענערט. געװיסעןפראצענט *

 מאכען געװאלט נאף זײ האבען ןולעסען
 ענדערונג דער םיט דאס אײנדרוק חנם
 איז ארבײט װאך (אויף ארבײט p'Dr סו}
n ארבײטער אונזערע םון •ראדוקציע 

 אויף קוסענדיג ניט און געםאלען, ^•טארס
 זעקס ילעצטע די אין שוין זײ חאבען חנם

 םארדיעג־ די געהעכערט גענוג סאנאטעז
 הא־ עדות פיעלע ארבײטר. די םון םטען

 באהוים־ זײערע אום געבראכט זיי מן
 גע־ האט עס בארעכטיגען. צו למוגגען
 םאנוםעיר די דאס אײנדרוק דעם םאכט

 באיטלא־ םעסט זיף בײ זײנען םמורערם
t̂ O דאס אוננערעכט אדער גערעכט צו 

 נאכצוגעבען. ניט ארבײטער די םא<
 זעהד זײגען הבתים בעילי אונזערע וסכער

 האבען זײ סאטעמאטירןער. מיעכטע
 גע־ מא< אנדערע א<ע װי אזוי סא< %אס

 זײ װאלטען חיטבון. ׳פיעכטען א טאכט
 צײט, יאיצטיגע די פארשטאנען ^געםער

 געמאכט. ניט זדפבון אזא זײ מא<טען
 אב־ זײער און אײנגע^םארטחײט ןײער

 האבען מיטלען לעבענס די דאס .<ײסענען
 געכיאכט זײ וזאט םארגרעסערט, ניט זץי

 םון מעהר און לעכערליד, זעהר אױסזעחז
ביזנעס־לײטע, םראקטי׳טע ניט וױ א<#ם

 אין און קאםישאן, דער םון ואויגען די אין
i םײ־ עםענטליכער דער םון אורטײל דעם 

 אזוי זיף האבען זײ װעלכען םאר וזגג,
 ׳טטארק אזוי און אננענוםען, 1,װארים״

לצלן. רחמנא •ארטײדיגט,
 געװען אבער איז גערעכטיגקײט די

 דער יאין ױניאן די זייט. אונזער אױןי
סעה־ און מענעדז׳טערס אלע סימ #•יצע ?.
 דז^ענעראל לאקאלען, די םון רעטערע :

»rfjj־u/cnכאארד׳ דזשאינט דער פון ־ 
 און באארד דזשאינט חגר פון טעעדסאן

 ראם־ ױניאנ׳ם די לאנדאן, ם. פריינד
װער־ קלארע פ׳פוט׳ע אין האבען

 קא־ דער באװיזען און דערקלעהרט ט*ר,
 וחאם באוױיזע סטאטיסטישע םיט טי*אן

 םרײנד םון געװארען צונעגרײט
 םארלאנג אונזער דאם וודאכטענכערג,

 מיט־ אונזערע ראס און גערעכטער, א איז
 בארעכ״ םאל׳טטענדינ זײנען נייעדער

 םאר־ זײערע םון העכערוננ דער צו טיגם
 אנ־ ניט ױניאן דער איז אודאי זײנסםען.
jpdipw אלע צוריקצומלײדערען גרינג 

 גע־ געמאכט זײנען װאס נןךטולדיגוננעז
 דער פון םיהרע^אפט דער אויף װארזע
 דער םון מיטגליעדער די אויף און ימיןון,
גע־ אטאל נאף האט ױניאן די יוגיאן.

 עםענטליכ־ דעד אין םעגליכקײט די האט ־
 און אונגערעכט װי באװײזען צו זןייט

 די םון טענות די זימען ןאנבאגריגדעם
 םאגוםעקטעורערס. ^אוק

 כל סוו* — שוין װײסט איחר וױ ^
 זיעגערין, די ארוים ױניאן די איו סוזי,
fill דער װײל זיעגען, געמוזט האם זי 

 יז?אוק- די מאל. אלע זיעגט ,נןןרעכטער
 א נאר צושרײבען נאד קאן ױניאן סאמנר ^

ל מ נ י • ^  היסטאריע דער אין נצחון פון ^
|tt קלאוק־מא־ די מיט קעמםפע איחרע 

 ױניאן מאכער הלאוק די וורערס.
 -שסאהק־און זוי .באװיזעז [.גאןד.אםאל

גערעכט מאל אלע איז און #איז ױ ױס

 םאר םאדערונגעז די צו בארעכטיגט און
 וױיםם איהר װי םיטגליעדער. אירירע

 דעד װאס קאםישאן די האט אלע שוין
 ארויםגעגע־ אסאינטעט האט נאוועדגאר

 בא־ זײנען םיס דאס באשלוס איהר בען
 פריהע־ די אױף העכערונג א צו רעכטיגט

 די אויף געשטיצט םארדיענסטען, ריגע
 לע־ די םון קאסטען די םון העכערונג

י םאר העכערונג די םיטלען. כענס  י
 פאר און דאלאר 4 איז מאכער סעמפעל

 דעם אויף דאלאר 5 שנײדער שטיק די
 םיגײ דער דאם מײנט, דאס םיניםום.

 װעט מאכער םעםםעל א םון ססײל םום
 און 32 אנשטאט דאלאר 36 זײן איצט

 אנ״ שנײדער שטיק א םאר דאלאד 43
 אלס דאם באטראכטען מיר .38 שטאט

 און אונז, פאר זיעג פאלשטענדיגען א
 דאס האבען םיר װען נאןי בפרט

 װעלכען אירגענד אהן געװאונען
 איד־ צו םארלוםט אדער סטרײס

 צו טרײד. אין ארבײטער װעיכען נענד
 בא־ אויף ?אטישאן די האט אלעמען דעם

 קרי־ זאלען ארבײטער די דאס שלאסען,
 םון יאנחאר, טען5 דעם םון בעק־םײ גען

 געהאט האט ױניאן די װען טאג דעם
 בײם אלבאגי אין םארהער ערשטען דעם

 אר־ יעדער דאס מײנט דאס גאװערנאר.
 דרײ םאר קריגען דארםען װעט צײטער
 םאכער סעמפעל די בעק־םעי. װאכען
 און דאלאר 12 די קריגען דארםען װעלען

 בעק־ דאלאר 15 צו ארבײטער שטמן די
 בעסטען מונזער אוים דריקען םיר םעי.

 װירק־ איהר םאר ?אםישאז דער צו דא:ק
 געוױסענוזאםטע און איבעדגעבענע ליך

 באװײ־ ארױסהעלםעז אוגז פאר ארבײט,
 הא־ טיר דאס װעלט, עםעגטליכע די זען
 און פאדערונג גערעכטע א געמאנט בען

 זיף קאנען מיר םארלואנג. מענשליכען א
 אויסדריקען און צוריהדיאלטען גיט אויף

ט^ן פאר גאװערנאר ׳דעם דאנה אוזעד
גאװערנאר. אלפ םליכט זײן

* * *
אוג־ האט יאנואר טען31 דעם שבת•

 מעפד דזשענעראל א געהאט לאתאל זער
 דער װאס אכטענדיג ניט בער־מיטינג.

 באזוכט, שטארס געװען ניט איז מיטינג
 יא זאל ער ערװאדטעט האבען םיר װי

 אינטערעסאנט געװעז אבער ער איז זיין,
 מיטגליע־ װעניגע די באלעהרענד. און
 הא־ מיטינג בײם געװען זײנען זואס דער
 דעם צו צוגעהערט אויםמערקזאם זיף כען

 ער װאס סעקרעטעי דעם םון רעםאדט
 לעצטען דעם איבער אנגעגעבען האט
 האבען ארבײטער אונזערע װאס רעיז

 גע־ זײנען םראגעז פיעלע געקראנען.
 גע־ פארענטפעדט און געוחארען שטעלט
 אינ־ און חהיגען העכסט א אויח װארעז

 זאך אײנציגע די װעג. טעליגענטען
 דער װאס איז נאר פארדריסט אונז װאס

 באזוכט. ײענינ אזױ געװען איז מיטינג
 צו זאגען <איף װיל געלעגענהײט דער כײ

 דארפט איהר דאס מיטגליעדער, אונזערע
 פאראינטערעסירען טעהר ביסעל א זיך

 לא- דער װאס װיסען לאקאי, אײער מיט
 די איז עס טאן. װיל און טוט לואי

צו קוסען ׳צו יעדעז נ»ון םליכט
 לאקאל דער װאס מיטינג װיכטיגען יעדען
 אײנצינען דעם קומען נאר ניט און רוםט,

 די רעיזען װיל לאקאל דער װען מאל
 די װעט איהר דאס האםען םיר דױם.

 פארפעה־ ניט מיטינגען לאקאל נעקסטע
 מיטינגען נעססטע די באזוכעז. צו לען

 זעהר זײן װעלען האבען װעלעז םיר װאס
די אלײן. לאקאל דעם םאר װיכטיגע

 װיכ־ די םון אײנע איז דױם פון םראגע
 םיטגליע־ איהר װאס מיט םראנען טיגע
 פאראינטערעסירען זיר דאחםט דעד

 אנ־ קאנט װעלכע אײנצינע די זײט איהר
 און םראגען, אזעלכע אין נעהמען טײל
 קאנט וועלכע אײנציגע די זייט איהר נאר

 װעט און לאהאל דעם זײן באהילםיג
 גע- זאל דױס די אויב באשליסעז דארםען

 ניט םערגעסט יאלזא װערען. העכערט
םיטינגען. נעקסטע די צו ?ומט און

, ד. ז י ב ו סעקרעטער. ר

 הארלעם אין גאלדבערג פראפ.
סענטער. ױניטי

 באלעזזרענדע און אינטערעסאנטע אן
 איבער און אידיש״ אין לעקטשורס סעריע

 םא־ אנפאנגען זיף־ װעט שרײבער אידישע
 פעב״ טען13 דעם םרײטאג, דיזעז זיטיװ
 הארלעם אין אװענד, אוהר 7.45 רואר,
 171 סהול פאבליס סענטער, ױניטי

 טע5 און מעדיסאן צװישען סט. טע103
 זײן וחגם לעקטשורער דער עוועגױס.

 איז וועלכער גאלדבערג, אב. פראםעסאר
 אדישער איכער אויטאריטעט גרויסער א

 װעט סעריע דיעזער אין ליטעראטור.
 די באהאגדלען גאלדבעוע פראפעסאר

 יעהב רײזען, אש, שלום פרץ, םון װערק
 און• הירשבײן פרץ פינטקי, דוד גארדין,

אנדערע.
פארטגע־ ועלען1! לעחנדטורס דיעזע

אורענד. פרײטאנ יערען װערען זעצט
^ .פרײ-.צג איז • • • ד ע ל.י טג מי

אינטערנעשאנאל. דער פון

םאנסאן• פ• םון

נרעס״ די פון ניט איז לאסאל אוסער
 אונזער זיך םיוזלט דאך באםטאן* אי( טע

 דערםאר, איז עם איבעראל. אײנטלוס
 האם לאקאל אוגזער װאס װארשײנליד,

 ארױסגעזױזען, געלעגעגהײט יעדער בײ
 ראדיקאל און טראנרעסױו איז ער אז
 די פון אינטערעסען די איטער האט און

. הארצען צום נאהענט ארבײטער
עקזיסטי• םיר װאס צײט דער םאר

 םארשידענע דורכגעםאכט םיר חאבעז רען
 אטאל חאבען טיר גלגולים. און צייטען

 דער צו דאן װ. וג א. די צו באלאנגט
 לאהאל דער איז דערנאך אינטערנעשאנאל,

 ארום און וג װ. א. די צו אװעק װידער
 אגגע־ צוריק זיף לאקאל דער האט 1915

 און אינטערנעשאנאל, דער אן שלאסען
 די אלס באװאוםט סיר זיעען אן׳ דאן םון

 םאר־ .7 לאקאל ױניאן מאכער רײניןאוט
 םיר האבען צײט דער פאר זיך, שטעהט
 כםעט און סטרײקם םארשידענע געהאט

 באלעבא- אונזערע או| סוהסעספולע אלע
 האנד״ צו אויסגעלערנט זיך האבען טים
 אונז פאר האבען זײ און אונז םיט לען

רעסםעסט. ביסעל היבש גאנץ א
♦ * *י-

 די טיט אגריסענט לעצטער אונזער
 ער־ דעם געענדיגט זיף האט באלעבאטים

 אגרי־ דער בעםאר .1920 יאנואר שםען
 םיר האבען אױסגעגאגגען איז םעכט

 םא־ נײע בתים די־בעלי צו ארױסגעשיהט
 געװען איז םאדערונ: הוי&ט די דערונגען.

 װײדזשעס. איז אינקריס פראצענט 15 א
 זײ אז ערגןלערט, האבען בתים בעלי די

 צייט. יאהר א פאי אגרימענט אן װילעז
 איעי• צוגעשטימט, דעם צו האבען נייר
 פא־ אונזערע איבערגעביטען האבען םיר

 15 פון אינקריז דעם װעגען דערונגען
 האבען בתים בעלי די פראצענט. 20 אויף

 און ■ראצענט 10 בלויז געבען געװאלט
 אוגזעוע זײנען תאגפערעגצען לאננע גאך

 אפגע־ בתים בעלי די מיט כאציהונגען
 אב. סעקרעטער װעז געװארעז. בראכען
 האט באסטאן אין געקומען איז באראף

 צוזאמענברײננען צוריק געפרואװט ער
 האבען בתים בעלי די אבער צדדים, בײדע

 סיר און באגעגענען צו אונז ענטזאגט זיר
 א רופען צו געצװאונגען געװען זײנען

סטרײס.
 געװארעז גערוםען איז סטרײס י־ער

 מיטגלידער אלע און יאנואר טעז15 דעם
 מאן אײן װי זיף האבען ױניאן דער םון

 שע־ די םארלאזען האבען און אפגערוםען
 געװארען לײדיג זײנען שעפער אלע פער.

 אויסגע־ האבען נעכעך/ טאשינען די און
 פאילאזענע, עלעגדע, יתוםים, װי זעהן

! פאראליזירט און שטום גאנצען אין
 האט סטרײקען םון צײט דער דורך

 גע- האט װעלכער העקפטער, טאריס מר•
 פאכער קלאוק דעם םעטיען האלפען
 האנםערענץ. א צוזאטענגערוםען סטרײק,

 אונ־ מיט נעקוםען זײנעז בתים בעלי די
 זײער אלס םענעדזעשר געװעזענעם זער

 אזױ זיך האט בחור דער און ספאורוסטען
 םר• דערצעהלט האט ער אז םאררעדט,

 פעריאן 7 פון םאטיליע א אז העקסטער׳ן
 טאלעי״ 30״ םיט לעבען א טאבען קענען

 װאך א מאל צוױי געהן נאך און װאך א
 עד, חאט געװאוסם און אפערא. דער אין
 טוט װאס נאר אםת. גיט איז דאס אז

 א םון מענעדזשער א פון װען ׳<יט טעז
 פא״• ספאי^סטען דער םען װערט ױניאז

V בתים בעלי די
 גאר איז סאגםערעגץ יענעם םון סורץ,

 בתים בעלי אונזערע װען געװארען. ניט
jn אויח אז אײנגעזעחן האבעז r't אײגע־ 

 םארלאזען, נים זיף זײ רןענעז קרעפטען נע
 נאף יןאורט אין געװענדעט זיף זײ האבען

אונ־ האבעז ^עהערם אינתשאנקשאן. א

 אינדזשאגק״ ם׳גיט אז בתים בעלי זערע
 אויןי דאס זײ זאלען װאס םאר טא ״שאבס

 גע־ נעבאר תאבען זײ אבער וועלען* נים
 כיטערער א וחגתן. בײם בלײבען םוזט

 העל״ גים זץי ט׳קען אבער אפימ׳ רחםטת
 ניט איז איגדזשאנקשאן קײן אז 1או םעז•

 וױדער זיןי כמנן האט געזוארען, געגעגען
 האנםערענ״ אױזי צוזאםענקוםען געטוזט

איתר וױ ״איז סטרייק דער װאו צעה
געווארען. נעסץטעלס שוין, װײםט

♦ * *
 םון שױן זיף האכען בתים בעלי די אז

 םיר האבעז סםרײק א צו געגרײם םריהער
 1װע צורמן חרשים פאר א סיט געװאוסט

ם םאכעז געםרואװט האבען זײ ײ ר פ א  
 עקזעקוםיװ נאנצער דער נעבען פ א

 זײ און לאקאל. פון מענעחשער * םיט׳ן
 שטיקעל א םאד געםרעהט זיך האבען
 האט קאורט נידעריגער דער וױיל צײט,

 6 צו מיטגלידער עקזעקוטיװ די ״געגעבען״
 A טענעדזשער דעם און דזשײל חדשים

 הע־ א אין אפעלירט קײס די האבען םיר
 קאורט העבערען צום אבער האורט. כערען

 דיסטריקט רער :עתוטען. ניט דאס איז
 אנ״ די אונטערזוכט בעםאר האט אטארבי

 אטת דעם אױסגעםונען האט געלעגענהײם,
 פון ארױםגעװארםען ״הײם״ די חאט און

זיך האכעז בתים בעלי אונזערע קאורט.
♦ * * געםרעהט. פריח צו דעטאלט אלזא

 נ/נרײס זיד האבען םיר אויף אבער
 אננעםיחרט האבע; סיר סטרײס. דעם צו
 די צוױשעז יןאטפיין ארנאניזאציאנס אן

 טרייד. םון ארבײטער גיט־ארגאניזירטע
 ארום ארגאניזירט םיר האבען לעצטענס

 ״אטערײ דער םון ארבײטער הוגדערט 11
 א איז .װעלכע פעקטארי׳/ ראבער קאן

 ראבער אמערײןאן גרויסען דעם םון טײל
 דזשענע־ דער ווען אמעריקא. םון טראסט

 געמיטעט האם באארד עלןזעקוטױו ראל
t האמנז שטאדם, אין אונז בײ d םאד 

 טשארטער א פארלאנגט ארבײטער דיזע
 דער כדי געװארען. באװיליגט ס׳איז און

 אנגעחן קעגעז באלד זאל לאהאל נײער
 געגע־ איהם מי־ר האבען ארבײט דער מיט
 אונזער םון דאלער חונדערט צװײ בען

vd»p דער״נייער אז זיכער זײנען מיר און 
 שטאר?״ רי םון אײנער זײן װעט לאקאל

 אינטעתע- אונזער םון בעסטע און סטע
* * *י־שאגאל.
^ וױלען טיר  אנער־ אונזער אויסדרי

 בעאם״ די װעלכען םוטה דעם פאר קענוג
 מאכער רײנקאוט די ,20 לאקאל םון טע

 ארויסגעווי• האבען יאר?, גױ םון ױניאן
 םיר סםרײ^ זײער םון צײט דער אין זען

 אױס־ האבען בעאםטע די אז זיכער זײנען
 םיםגלי• אלע םון געםיחלען די טpגעדרי

 םיר און אינטערנעשאנאל אונזער םון דער
 אזוי זוײטער אויף װעלעז זײ אז האפען
 «iokp דעם אנסיחרען שםאלץ און םוטינ

 ארביי־ דעם םון באםרײאו׳נג דער םאר
קלאס. טער

♦ * *
 אונזער אויםדריסען אויף. וױלען מיר ,

 עסזעקוטיװ דזשענעראל דעם צו דאנס
 הא־ זײ װאס שטיצע זײער םאר באאדד

 געװען זײנען זײ וחנן געגעבעז, אוגז בען
 וױלען ספעציעל שטאדט. אין אונז בײ

 און באראף סע?רעטעד דערמאגעז םיר
האבען װעלכע װײס־םחנזידעצט

 זײער אין געווען איז װאס אלעס געטאן
 אר־ אונזער אין חעלםען צו אונז ?ראםט

בײט.
 אונזער םון סעטעלטענט דעם װעגעז

 צװײטען א שרײבען םיר װעלען םטרײק
םאל.

מאנםאן, םי
.7 לאקאל טענעדזשער

 םים זיד פאראיינינען העטססיסשערפ און טאקערס
 א• פאר זיך נרײטען און פיליטערס די

סםױיח דזשמנעואל
 העמסטיטשינג און טאקינג פיעלע אין
 זײ פליטערם. אויף ארבײטען טעפער
 44 א סיזאן לעצטען געקראנען האבען

 אין דײז א און װאך ארכײטס שטובדיגע
 אבער זיך האבען כאסעס די װײדזשעס.

 און ױניאן. זײער אנערקענען צו ענטזאגט
 דער אהן אז פארשטעהען, ארכײטער די

 די װעלען ױניאן׳ זײער פון אנערקענונג
 צורוגען באםעס די םון צוזאגעכצען גוטע

 פאר־ דאריבער זיף תאבען זײ און װערען,
 העמסטיט־ און טאקערם די מים אײגיגט

 מײקערס וױיסט לײדיס דער םון שער
 צו זיןי זײ גרײטען צוזאמען און ױניאן,

 װעט װעלכער סטרײפ׳ דזשענעראל א
 אנערהע־ צו ?אנטראקםארם די צװיגגען

 טען17 דעם- ״דינסמא< ױניאן. די גען
 8 װערע^ ־ לטען8אםגעזז װעט ר,8םעברו

איסט 62 איז פליטערם, די פון םיטינג

 םאראײ־ אפיציעלע די וואו סטריט״ טע4
 קאםפײן דער םאר^םען. וועט ניגונג

 אנ־ װערט סטרײק דזשענעראל דעם םאר
 טײ־ װײסט גרויסער דער פון געפיחרט

 גאראנטיע, א איז חאר און ױניאן, ?ערם
 מױ אדער װעלען תאנטראחטארלאך די אז

 ביזנעס. םון ארויס אדער נאכגעבעז, זען
 ארגא־ דער טױר?, ברודער װיםיעל אויף

טאהערם, פון .גײזער  און פליטערם ^
 ערקלערט, אונז האמ העמסטיטשערס

 ביזנעס זײערע באסעס די םארשטעהען
 אונטער־ ניט זיןי םײט ?ײן װעלען זײ און

 ױניאן. מײסערס 1וױיס* דער םיט נעמען
 אויפ־ זײגען פאןי דיזצז םוז ארבײטער די

 אדװערטײױ די וואטשעז צו געםאדערט
 טײ אאע \ועגען ״פארװערםס״ אין מענטס
 עןעיען גערוםעז װעלען װעלכע טינגען

פאדערונגען. די אױסצוארבײטען םאר

•\י
״ י י י ־,' ^ ■ ״ , ז ׳ ״ י■ י

נײכאוער. א. םון

 וואד- םון סיםםעם דער ארבײם װי
פללאדעלפי׳או אין ארבײם

בא־ זײנעז יעניגע׳וועלכע די פאר
 טרײד קלאו? אין לאנע דער םים כאנם

 שווער זוי קלאר, איז פילאדעלפיא אין
 איז עס מאטערגישען װיפיעל סים און

 פון ארבײםער די באוועבען צו אנגעקומעז
 בײםען צו טרײד קאאוק םילאדעלםיער

 ארבײט װאך אויף P'vv פון סיסםעם די
 אינםערעסאנט זײן דע.ייבער װעט עס און
 אץ דא םיר האכעז אזױ װי ןויסען, צו

 סיס־ נײעם דעם אויפגעטםען פילאדעלפיא
םעם.

 ײעלכער םיטיגנ, שאפםשערםאן א בײ
 צװעק דיזען פאד געזוארען גערופען איז

 אזוי װי אויםצוגעפינען דינסטאנ לעצטען
 איז שעפער, די אין ארבײם סיסםעס דעי
 רעזולםאט דעו־ אז געװען רעפארט דער
 אויסנאהם, אהן אלע גלענצענדער. א איז

 זײ־ ארבײטער די אז באריכםעם האבען
 סיסטעש. נײעם דעם םים צוםריעדען נען

 נע־ זײנען אויסנאהםען װענעע נאנץ מים
 ״טעכ־ װעגעז קאםפלײנטס פאר א װען

 צוגעגע־ האבען אלע אבער ניהאליםיס״,
 ארבײט \ואך פ\ן סיסטעם דער אז בען,
אויסגעצײכענס. איז

 געװארען אויפגעגוםעז אױך איז עס
 םאר־ וועגען מיםינג, דעם בײם םראגע די

 אײנ־ פאי פרײזען רי רײועז צו לאנגען
 שעפער, אײגצעע אין ארבײםעד צעלנע

 איז עס און סיזאן יעצטיגען דעם דורך
 אר־ יעדער דאם נעווארען, פארשטאנען

 פאר־/ און זוע־טה זײן װיםען דארױ בײטער
 ;אך. פעחעקײט זײן לויט ■רײז א לאנגען

געװא־ באטאנט שםארק איז זאך אײן

___ ̂
 ״וןאדפארײשאנס״ די סטאפען צו ליגגען

 סקוירם דעם פאר מכה א זײנען וועלכע
םילאדעלפיא. אין םרײד

 זײ בײ סםרײק דזשענעראל מענליכער
טײלארס. לײדיעס

 פילאדעלפיא אין טײלארס לײדיעס די
 פאר לאתאל א געװען יאהרען פאר זײנען

 נעטרײעט נישס האבען זײ זויפיעל און זיך
 ניט זײ איז ארגאניזירען צו טרײר זײער

 גענױ האט ױניאן אונזער ביז געאוגגען,
 איהר אונטער טײלארס לײדיעס די מען

 דזשאינט אונזער דא;ה א און שוץ.
 איז עס וועכען קארפ, םרײנד און באארד,

 פון ארנײט די :עװאױע; איבערגענעבען
 איז טי-ילארס, לײדיעס די ארגאניזידען

 טיײ לײדיעס די סיזאן אעצטען געלוגגעז
אױגאכיזידעז. צו לאיס

 יײדיעס די האבען סיזאן דעם פאר
 פאדעדוגגעץ. נײע אויסנעארבײם טײלארס

 הבתים בעל טײלארס לײדיעס די אבער
 דענ־ זײ אויב וױסענדיג. גישט זיך כיאכעז

 די פון ױניאן אלםע די איז דאס אז קען
 אינ־ פלענען זײ װעאכע טיילאדס, לײדיעס

 אוגזער טעות. א זײ טאבען נארירען,
 פא־ דיעזע אונמערנוםען זיך האט ױניאן

 בא־ די אויב און דורכצופיהרען דערועען
 װעט, זײערס, אויף באשטעהן זועלען סעס

 סטרײק דזשענעראל א אוים, װײזט עס װי
װערעז. ערקלעהדט םוזען

דױם. רואך א סענט 40
 ט':ניפ דזשענעראל לעצטעז דעם בײ

 רעקאפענ־ די געװארען אויפגענופען איז
\וע־ באארד עקזעקוטיװ דעם פון דײשאן , —, .. • •••»• k ווו

 אויױ סענט 30 םון דױס די הענערען גע; י »-א ערײנ א חיארו הומט עם װען ׳רען
ײארן פרײז די זאל ׳שאפ א איז בײטער אלע אבשאפען און װאי א סזמם 40 ; :י

 באקוםען זאל ער אז געבען אבטוננ מע
 טא־ ?אנען זאל ער װעלכען פון פרײז א

לעבען. א כען
זײ־ פדײזען די אזוי װי דעם װעגען

 איז געײארען נעסעדעלט יעצם ביז נען
 רוי־ פוײיזען די אד געװארען, פארינטעט

 47.50 פיז שנײדער, פאר :פאלגט װי פען
 פרעסערס, פאד וואך. א דאל. 95.00 ביז

 פינישערס, ואך;1 א דאל. 95 ביז 50 ןיפ
 קאטערפ װאך; א דאל. 70 ביז 37.50 פון
װאך. א 65 ביז 45 פון

 די אז זעדזן, צו איז אינטערעסאנם
 דא־ געװען אזוי זײגען װעלכע פ־עסערס,

 הענסטע די קריגען ארבײט, זואך גענען
 װײזט עס וױ אין שעפעד. די אין פרײזען

 םפן א צופריעדעז, שוין זײ זײגען אייס,
 פיטינג לעצטען דעם בײ אז איהר, האט

 באשלא־ איז ברענטש פדעסעד דעם פין
 באנ־ ײילטא־י א טאבען צו געײארען סען
 םיײ צו םעברואר, טען21 דעם פאר העט
 סיסטעם נײעם דעם פון זיעג דעם עדען

 באשלא־ אויך איז עס אי־בײט. װאך ןיפ
 פון גאפיטע א אײנצולאדען נעװארען סען

 צו אנװעזענד אינםערגײשאנאל אונזער
באנהעמ. !ויקטארי דיזען אויף זײן

 די האבען זעוזן, אלזא קאץ כילז װי
 חרטה קײן ױניאן אונזער פון טנל'עדעייי:

 שטיה פון סיסמעם דעם בייםען פאר נישט
 זיר מעגען פיר • און ארבײם װאך אױף

 ענדלײ אינזער מיט גיאטולירען עגדליך
זיענ. גען

 די ב" םעםיגקיעז ארגאטזאציאנס
מאכער. םקױרט

 פון נחת אביסעל האבען מיר א״נ
 איז םילארעלפיא, אין טרײד קראוס דעם

 אין פאבער סתוירם די פון לאנע די אבער
 עס אונערטרענליך. שעפער סינגעל טאנבע
 םקוידט אין יאװען נענומען זיך האבען
 בעפאד ,1913 יאד״ר פון פויגעל טרײד

 און סטרײ?, דזשעגעראל ערשטען אינזער
 נעה־ עס ״תאיפא.*ײשאגה". פאנט גען
 צאהל געװיסע א צוזאפען זיך מען

״לארפארײ־ א פאבען און פאנער סקײרט

 ארויפגעלענט װערען װעלכע אסעספענטס, ־
 פון פיטנליעדעד די אױף יאהר רודכ׳ן

לאהאלס. אונזעדע
 אײנשטימיג זיא רעלואםענדײשאן א

 טען1 דעם פון אז געװארען, אנגענוײען
 סעגם 40 זײן דירס די זאל ,1920 פא־טיט,

 צױ זאל העיערוע סענט 10 די װאך. א
:פאמט װי װערען טײלט
 סאניטארױם פא• יאהר א דא^א^ 1

מעחס.
פאנד. רעאיעף פאי־׳ן יאהר א סעגט 50
 אן פאר זײן זאל יאהר א סע:ט 50

 זאל װעלכער פא:ד, ״עפוירדזשענסי״
 פארשיעדענע פון פאל אין װערען באנוצט

 געהן זאל דאל• 3 און /,□,״עפיירדזשענס
טעהםעס. אגדערע אייע פאר

געױא־ געפאסט איז באשלוס דיעזעד
 אונזערע פון ארוגטערצונעהפען אום רען

 זײ װעלכע אסעםפעגטס, אלע כינפבערם
 בלײבען און צאהלען צו נישמ נעדעגיזען

 צו אנקופע; דארפען זײ דועז אריערס אין
בענעפיט. פאר פא:ד געװיסען א

באשלוס. לױבענסױערטער
וזא־ שאפ פיינגאלד׳ס פון ארבײט די

 װאך א דאל. 35 געבען צו באישאאסען בען
 זײער פון ארבײטער ?ראנקע אי*ע פא^

 אינ־ די אױר קראנה װערע; װעלכע ׳טאפ,
םלוענציא.

ברודער םימ געזעגעגען זיך קוםט
אסדור

אײ

 פאר איבײט דארמ פאנם פען אין ״שא;
 א'יד דארט איז כיען פ־־ײז. האלבען א

שטיגדעז. די אױןז נישט
 אײעיי געהט כי׳גז איז פריהער היפט טע;

 פיע־ אז איז, דעזולטאם דער אח שפעמעד
 יײדיג איום נעהען פאכע- סקוירט לע
 קאפיטע א נישס. יעבען הײן פאנען ןיא

 דעפ צו געװאיען נעשיקט דעם װענען א*ז
 • דז״טענערא אוגזער פון פימיננ לעצטען

 ערוועהלט איז עס און באאיד, ;י.זעהוטיװי
 דעם אוגםערזובען צו האפיטע א נעױאיען
ט ־ ״  “דע״ פיראדעלפיא. אין טדײד ד

מעטיגקײם רעבעדיגע א אן געהט

אס
 א װערען נערופע; װעט קורצען ,

 פיט געזעכעגען צו זיך פיטיננ כפע-צעל
 נע־ או:ז נײ איז װעלכער אפדור, בדודער

 יוערכער יאהר, 12 יעצטע די פאר װען
 די פאד ױניאן אונזער אויפגעבויט האט

 נישט איז עס ארבײטער. פילאדעלפיער
 צו גאטענטארען, הײנע פאנען צו נויטיג

 און איז אפדור ברודער װער עמלערען
 ױניאן. אונזער פאר נעטאן האט עד װאס
 ארבײ־ אונזערע אלע דאס גלויבען פיר
 םיט געזענענען זיר תופען װעלען טער

 אגאנ־ װעט פ״אץ דער און צײט די איהם.
 , ״נע־ װאך׳ס נעיזסטע ז־י אין װערען סירט

רעכטיגהײט."

ארגאגי־ צו פאכער סהױרם ד' צוױשען. ..k. .. י י

, i י«»»».£
צזוייטע

 פאס א *סעפער. ײנ״אן נישט א^ע <;“ל
ט ט*::יפ תי  וואך דיעזע אויף נע^ופען ו
 צי איז עם און פאנעי סקױרט א״ע ;,פ

יױ;ט כיאבעי סהױ״יט יי יא ־אפע*.

םיטײנגען. ברענםש דל צד קופט
 באזױ זאלען אלע אז נױמע איז עס

 װעדען וועלכע פיםיננען, ברענטיט די בען
 יע״ סטריט קעםהרין 314 אין :עדזאאטען

שבת. רען
̂ע אז נױטי: דריננענד איז עס  אר־ א
 צו באזומגן, מימינגען די זארען בײמער
 און םרײד אין זיך הערם עס װאס וױכען

 פיאנען טרייד פארשיעדענע אױפנעהפען
מיייד. אונזעד םון בעסטען אין װאחל צום

 גײער אונזער קארפ ב. ברודער
קלױרק. משיע,?

 רע־ האמ אםדור ברודעד װי דעם נאך
 אונחנר םין קליייה מש'עו» אאס דננירט
פײ־ אץ צור*י« זיך צירזט ער וױיר ױניאן,

jm די געיואדזק ra מר ̂ fs י טול ו
 אכד (icninRD זאל װעלמר יעניגעד

 אכד טרײנד n< דעם נ«ד •צאץ. דור׳ס
 לעצסע די פאר גזנוהק אוגז בײ איז תר
 בא־ צו שווער געזוען אונז איז יאהר 12

p פארגעהפ^ זאא ווער שליסען t לאץ• 
 אג״ שלום צום געתדמז ז״ייבע; סיר און

 כדם איו יוזנאבער יעניגען דעש צושטעלזנן
 עקדס־ ױניאן אוגתר װי לאג: אזוי אונז

ש םידם; דורכ־ איז ותאבער יעניגעז, ת

_--------ו ײ• ״יוי י« ייי—־׳־
rmp l ברודזנד i•
 nrrra גליק װעשעז פיר

 צו את עס אסס! גיתם ז.ײז
 II pn T^Prמיי <ועט קאר• במדער

 אטז% ברודער פון נאכטאלגער כתר
ojm לאץ זעאבען דעם פאחגעדימז•

ױ פרעסםיזש זעלבען דעם געדױנען  ו
פארנעגגע^.

?.td נײבאוער, א

אנתערס, ימי פושלערם און נאנרארערס מז 82 לאהאל
יאוד־ ע,~״שטע אידזרע 1א' «1איױנ 8

 פארשיעדעגע דורבצוםאבען האט רע;,
ײאיכדער: הײן איז דאש פדאבלעטען.

 — זיך געפינמ פאך גערױשער א װען
 א אין — ארנאגיזירמ װערט ער אײדעי

 גע־ נים ;אך איז עס הפה״ פרז צושטאנד
 זאל וועלכזנ ײניא;, יי געױארען בארען

 םאל־ א א־ײגברעננען ?ראפ אײן כיט
 דעם אין ארדנוגג און טאל? שטענדיגע;

 ע.ישנתן דעם בײ פאך. באםרעפעגדעז
 ענםפער אן קרעען צו \vo זוכם סםרײק

איב״ ברעגענדע וױכטעע טעיוי אי אויף
 אײגטאא אין אלעס וױיל צרווז, 1או לען

?v\ ע:ט* אן און געוױנעז :ים דאד פען 
 נאך נאר געוואוגען, ווערם זיעג נילםעער

 און צרזאםעגשסויסע רײהע גאגצע א
 אן נאד אז איז רעזולםאם דעד ?עםםע.
•רובי״ באסעס די ווען םםרײ? ערשםען

 דער געגען זיך ורעהרען צו אאץ נאך רען
ווע־• אלע םים זיר זײ באנוצען ױגיאז,

 גע־ זײ זײנען וועלכע כיטלען אה געז
 אג־ ערשטער דער וועלכע #םרײ בליבען

 הלײגע פאחגנםםערם. גים האם רימענם
 םאא א פים ווערעז םראגען אונװיכטיגע

 איז דאס ;•ײשוס ברענענדע װיכטיגע,
 אפם ,טבייזט אסעטג n וױיל דערפאר,

 זײער םון גציויכם נאנצע די װארםען צו
 אוימ ױניאן, דער נעגען ?אטױ שטילען

ממן- םארענםםערםע ניט יענע  טיר ױנ
 פך א אײ\» אגצײגען גע?אנט װאלטען

 היסמאריע דער אין אזעלכע בײשפיעלע
 אבער ;ײגיאז כיאנער האאוק דער פון

 ג•יא פץ אראפג^ר״רם אי:ז װאלט ד^ס
טעםא. זער

 אינזער צי ציריק זיך ואוםהעהרענדע
 נא• די חוץ. א פיר, האבען ױניאץ, יאקאל

 יעדע וועאכע פון פראברעפען טירליכע
 יאהרעז. ע^עםע די לײדעם ױניאן גײע
 אינזעי װאס דעם, פון לײדען צו :אך
 זײן אין נאף־ איצט זיך געפינט פאף

 צ״ס דער אין ענטוױקרונס־פיאצעס.
 האםער פיגישער, אפערײםאר, דער װאם

̂ר  פאר, דעזיעער דער זאנאר און פייעסי
 שײן דזאפעז און ענםיױהעאט שױן זײנען

 גע־ ן א פארדע באשטיטטע א אגגענופען
̂ץ נאך עקזאטינער דער איז, שטאלט,  א

 אפ:ע• איז בא־טטיטט םאאשמענדינ :•ט
 פאיטא*. דעש האזין ז"ן פלז זוגדעיט

 א םיז ײניאז א טאי• איז לאגע, דיעזע
ז.1,4,ױהיע:ט אין זיך װעלכע.האלם פאד

 שזד גױיסע די אין שטערוננ. גרויסע א
 ס;י א דא זיינעז ע?זאטינערס װאו פער,

 אײ:־ לײכטער זײ פאי־ איז צאהל, אין
 ארבײטעוי פשיט׳ע זײנען זײ אז צוזעהן

 עישםע רי זײ ראבען טאקע דא״ום אזן
 װאס נאי איז צרה די ארגאגיזירט. זיף
 געפינען עקזאפינעך׳ש כיאיאריטעט די

 באמ- יעלכע1 שעפער. קלײגע איז זיף
 איג־ פון פעימעל דרײ פירייבט רעפען

 שעפעד קלײנע דיעזע אין טרייד. זער
 או אזעלבע, אפם צושטענדע ײ זײגען

 א דודבםײזרען ױעלען זא"ט איהר װען
ארבייט, דער אין צוטײ^ו;: ריכטיגע

 צר נעצײאוגגען װערען באט דעד דארױ
 אײ• דעם אנשסאס סענשען, 3 האימען

 ־,jr װאס — :'שט נאר אדער ־— נעם
יעצם. ביז נעהאלטע; האם

 זיײ ,1920 אין אז זעהען כיר רוען
 ידניאן די װאו שעפער פאראן נאך נעץ

אנשםע־ די םאר סטרייהס פיהרען דאיף

&ר\ שױן כדען קע; האםער. א םדן לוגג
 ךיי אז פײנם, עס וואס באנרי^ א בעז

 נעיזכתן םאג צו הײ:ם זאל ײגיאן
 דעם םין שאפ, יעדער אז םיהרען,

 האכען זאל לעצטען, דעש כיז שםען
 ךײ צו אזן דעזיינער א עהזאפיגער,

 לײם ױגיאן זײגעז וחנלכע — דען
 אן באשעפטינען דארפען ער זאל
 גזרשעפס זײן (אריב פארפאן. רא

r ויײל כזזגגשעז, אזא דעים v דער 
 מעכניק די ניט פארשמעהס א^ײז

 רױי מיר הלאו?ם.) כראנופעקםשורען
 אגריפענם יעצםיגער דער כאטיט אז

 ך עס •ויז דאף אזױ, םאקע מעט
 קלײנינקזג אין אײסציםיהרען שווער

שזגפזגר. צענאנציגע
מ דיעזער צו לעזוע די א  ײ

סיססענ זאל ױגי^ן די אז :אר איז
____צו •ראט־אכ איהר דירבפידירען

 ז♦ און אפזגרײםאיס צאהל די גתנסזסתן
 14 טין שאפ א באשזגפפיגמע. צאוזל

 גזגוועהגלױ טתגריג אפערייסארס
 א האבען םוז ביזנעש, גיעטערע

 טאמנר, סעדפעי א אדן דצזײגעך דיגנן
 אין װי סיזאן אין זאיען װאס

 :שובען ;%א נאשזנפסינט 1זײ נסדר
 פאיביאל, א דאי.* ער «עלס;

 ipw נעבען צז אנסונג האבענדיג
 דאײפעי ארן ארביעמר צאהל גדזיכע
 באנדעל זײ; הא;ד צים תדען געבען

 די בדי הלײגיגהײטע:. פא^יעדענמ
 ?ײ\ פאײ^זוז גיט זאלען בײכמר

 פאר בלײנעז גים גאמירליך ותם
 שפעלן צו ציים ־־ינע1א'בז יײן

 וױ« ארבײט, די רודכצוהוהעז פיגור
 :אםירליבערו ותט דאס :רארקען, איז

 באשעפםיטגג רי גזיםװענדיג דאבען
 האבען כיר וױ עיזזאטינזדי, א;

שעפער. גרעטערע די ־איז צ*טטא:ד
v אזוי :קורצ־עז אי; :rדי וױ י V*

ס דעש דררכפיהרען ײזגם אןינ מ א  ײ
 חנד ירעס שעפעי, די פא^גרזגסערען זיפ

 ואד זיד אלײן זיך פ•; פאר עלזאטינער
 אגגזןהםמ וועם א*; באזונדעי־ טײת;

 געוױסצ א פא*טע. אײגצגארסינע 1זײ
 ווזגרען פאילײםזג זאגעגאנמ צאלזר

*■r,* :;צאי־ל די פין פארמרענעײ A W r 
 פיאלעםא• זיך יתלען איז אײיפפאלזנן

 J פארלויטינ עהזאטינערה. אלס ריזירען
 ניטמארסא• יעצטינע דיי :יך^-יא אבע**.

 צו בניגע ירערם א*נדשבדע:יעז. רע
 בעם■ דאס געטאן ארבײם גאגיזאציאנס

 אכזגד כרעגליך, גאר איז ױאס פע
סאי. צוױיםען א רעש גען

 יאנזאר \7Cb דעש טאגמאנ,
 ם^'רםvיJז>‘rנ דתתר ה. גאיזגר גע:.

״ דער איבעי כתטבעיס אונזערע _ 
 לעק־ די האנרפענשײשאז״. ״װארקפענס

 אינהאלםסרץן, זעהר געירעז אע משור
 םיא געווארען אויסגעהערם איז אין

מן דעטפעיס די אינסעייעס. גרױס א  ה
 AprtoVDP<£ צים דאנה א אײסגעדו־׳יקס

 ז;ג ראכדמנ עדיוקײ״טאגאל דזשענ. אינתר צו
 ס^לי נעלהטזז האהל. פעני פיפ צו איז

 Jan לזןיאדטדרס פעב. מעז16 דעם האנ,
 םעסנזס־- ארגזער בײ װיע^ר שעהר ה.

p ^#ינרדטאנהשא^ס :איבער סימיגנ, i 
prm סעםבערס אלע ארבייםעי״. די  i 

מז צו אװיפגעגואחסים  םיםיע• ןױם הי
jo א r » מענעדזששר. ז, י I

ם ק א ר ־ ם ק !ע



י עו ס נ י נ
הלונג) ע עיג )

קעניג העלל םון

v-m

װ*ו) לעצטער םון (*זלוס
גע־ און געװארט געװארטי איך ד,אב

 אונטערטאנען געהארמאמע די אז *
 קע־ ארויסטרעטען צײט דער טיט $ען

ן »  און גאט געפאנצערט־אײזערנעם׳ א |
‘ omn .צוברעכען

דערװארט: זיף האב איך
צובראכע־ א גאס רער ער ליגט אט

 זײערע םון ארױםנעריסען גלידער די *עי/
םארלאזען. אלעמען פון און *וםער
 אן געװאקסען. גרויס םרײר םײן איז
 באזזעפט, םיר אן זיך האט מענש וונדער

 און םארשװאונדען איז םריוזערדיגע דאס
 ארומגע־ םיר האט געפיהל נײ א ענעס

 באהערשט, און אײנגעקלאםערס נאפט,
 גע־ מיר אזיסער און מיר אין אלץ מאט

 גע־ איןי ה#ב געטאנצט געטאנצט. *ועען,
 איף האנ געםאנצט גאסען״ די אין מענדיג
באנק. א אויף פארל אין זיצענדיג אםילו

 בין איך געװען, מיר בײ איז טוב ױם
 צו־ איז נשםה מײן געװארען׳, נערעטעט

געבראכט. לעבען און געקומען מיר צו ריק
 איהר װעל ׳איהר צו שרײבען װעל איף .?י•

 אז אםת; גאנצען רעם דערצעהלען, *לץ
 אן געזוכט איף האב יאהרען נאף *אהרעז

 געםינען׳ געקע־נט ניט אבער אנדערע,
 ליעבען, איןי קען אינײן איהר נאר \\ײל

 איך לעבען. איף קען אליין איהר *רפאר3
 װײם איף און גלױבען מיר װעט זי װײס•
 אנדערען הײן םיט זיך האט זי אז *ױו,

 נאר מיף׳ ליעבט זי װײל םארבונדען,
איהר נ$ר ליעב איף װי פונלט אלײן׳ םיך

*לייז.
 גע־ םיר םאר זיך האט לעבען נײ א ?ל־/י

 האם־י גײע זיך םיט :עבראכט און עפענט
 יזײנען טעג די שטרעגומע[. <\יע

up* װענדען די און איצט אגדערע* — 
י צױבער־מעשה׳לעןי. שעהנע

 1 און בעטעא םײן אויף איף ייג וױדער
jmi אם םאנטאזיע: סײן מאלט בילדער 
 צי־ םײן אין טאקע איוזר, מיט איך ןיץ

 פ*ן לעז און אויגען די אין איהר קוק סעד,
 האט זי םיעא: אזוי םיעל, אזױ |י*/ארױס

 געװען — זײ דערצעהלען — נעאיטען
 V איצט און מאל, םיעל םארצװײפעיט

 זײ־ םולער באקעז; די אין איהר קױפ איך
 איז קערפער איהר רויטעה און זיי גאן
רײץ... און ױגענד םיט םול

 אװענט גע׳חלום׳ט אין האב אזוי
w .אװענט 

! •אגראסען
 לע־ םיר םון װאלט מען װי •ונקט 1

v v ip x  a האט װעה אזוי נעיטניטען, גלידער 
 די פון געהערט האב איןי װען געטאן כױר

•אנראמעז. ן
 פין מיך האט האנד אוטזיכטבארע אן
 ־ער אויןז ׳ערד דער אױןן צוריק י&על

 ארונטערגעשלײ־ ערד ^•ײנע־־יזינדיגער
דערט.

m' אליו געיוארען, ניעניט אויס איף׳בין 
 געטאן איף האב :עטאן האב איר ,װאס

 איר עס• טהו איך םארװאס וױסענדיג יט1
 װײל ניט געטרונקען און גענעסען חאב
 דוחפצי:, און הוגגעריג געװען בין איף
ר א  האב ברויט, בעזעהן האב איף וױיל |||
 האב װאסער, געזעהן און גענעסען׳ >ןיף
געטרונקען. איו

 כיאטערנריגע און נענט ׳עלאפלאזע
געװא־ נאכט איז אנגעקומען. זײנען טעג
 אויױ אויסנעקוקם אויגען די איף חאב חנן

 כיזרח אין היםע< דער זיך ה^ט טא;. דעם
אױ״ מײנע געװענדעט איך האב׳ געבלײכט

 הימעל דער ביז געװארט און ניערב צו גען
געצונדען. דארט זיף האס

 ארוכד זיך איןי האב םארװירטער א
 נאכםעהר גרויםער דער איבער גמ׳מלעפט

^טאדט. פארוױרענדיגער
 ארבײט, די אויפגעגעבען האב איך

m אר־ טײן אין טעטיגקײט די אויפגעגעבען 
 װאש םיט אלץ אויםגעגעבען גאכיזאציע׳

אנגעהוי־ און זיף אינטערעסירעז <מנמען
 האב געלײענט צײטוגגעז, לײענען נען
 איף װיפיעל צײטוננען םיעל אזוי איו

 גע״ בלויז און סריגען׳ געקענט נאר אב5'
 םאר־ פאגראםען. די םון נײעס די <ײענט
 געהאלטען און גאר לעב איך אז גאסמן,

 בא־ און טעלענדאמען די ^ליננען איין אק
פאגראםעז• די װעגען )ייכטען

 אזױ געםיהל דאם געהאט חאב איף
m רי םןן *ײגער געווען זואלט איד 

דאםירטע.
 בין געמרײ א געהערט װאו איף מאכ
גע־ געווארען, אויפגעציטערטער אן

 איד האב פאגראם. א איז עם אז ם
 ד.אב דערזעוזז, נעשלעג א גאס אין

 ניט פאנראם א וױ אנדער׳פ עס ויך
 א איז הינה א האט םאר׳פטעלעז. ,ט

 הויף א הויז, א נעבעז עועגעלע
 גע־ סיר זיך האט אויפגעהויבען, ױין
a קינד א האט פאנראם. א איז עס אז 

 צו־ זיך ארעטס די אויף מוטער א כ״
גע איטיצעד איז פאנראם. א — אמנעז

י 1י

 שנע־ געטראגען זיד װאגען א האט לאפען,
 «1םײ א װאו זיןי האט געוועהנליף׳ װי לער

 געהװימשערײ, א פאגראם• א —־ דערוזערט
 איז קול, הויך א געװײן, א געשרײ, א

 פאגראם־פאר־ ארויסצורופען גענוג געװען
מח. םײן אין שטעלונגען

בריע̂ן געשיקט םאל עטליכע האב איך
 אבער ארײן, שטעטעל מײן אין איהר צו

 איןי געקראגען. איךכיט האב ענטפער קײן
 זײ צו געפרעגט לאנדסלײט, בא-זוכט האב

 םילײכט און הײם דער םון בריעף האבען
¥ געהערם איהר פון זײ האבען

 נע־ אויםגענומען איך בין פרײד טיט
 בריעף׳ א ברענג איף אז געמײגט װארען:

 בין געװײן םיט און שםעטעל פון גרוס א
 שטע־ םון ניט הערט קײנער אװעין: איר
ניט. אויף איהר םון און טעל

 אײביגע אין נעכט רי םלעגען נאכהער
 אײגצעלהײטען איבערצוגעבען געהויבען

 גע־ םוץ שטעטלעך, פאגראםירטע פון
 פרויען געשענדעטע םון אידען׳ הרנ׳עטע

— גאכהער מײדלעף, און
 אײביג־ אין נעכט די םלעגען נאכהער

 איײ םארשטעלונגען און ציהען זיך קײטען
 זזאבען צװײטע די םון שרעקליכער נע

: באשעםםיגם מח םײן
 הענד די לויםט, זי װי איך זעה אט

 פאר- פנים דאס געשטרעהט׳ םאראויס
 j זי אםען״ םויל דאס ^זרעק, םון קריטט
 םיר און הילוי נאף רוםט בעט, זי שרײט,

 הינ־ שטים. איהר הער איף אז זיך׳ דוכט
 מאד־ מענשעה עטליכע לויםען איהר טער

 האלב האלב־ױניםארמען, אין אנגעטאן: נע
 סיט איהר צו רוםען און קלײדער ציװילנע

 א איז פנים׳ער די אויױ און הענד די
אױסגעלעגט. שסײכעל םרעכער
בעםעי. אדים׳ן איבער זיך וואחי אייך

: בילד צװײטע א
 װעלדעל״ ״אונזער װעלדעל, אין טיעף
 איז שםאטעס םיט ארום׳ זי בלאנײןעט

 הײלע םיס״ די באהאנגען, ^ערםער איהר
 אלע גראזען. די צװישען עפעס זוכם און

 דאר בלייך, איהר אויף שטראלט וױילע
 ענטדעקם, גרינס שטיק א האט זי פנים:

 צוגעטראגען םויל צום אױסגעצוםט׳ עס
גענומען. עסעז און

 זײ אין זערון, אויגען איהרע וױל איף
 דאס דארטען גאף בליצט ארײנבליקען.

 יזנג אוגשולדיג, -דאס םײערל, אמאליג
 גע־ טיעף יזאפ איהר אבער איז ,םײער̂ל
אויגען. די זובען עסען בויגעז׳

זיך. צעװײן איך
 אױגען מײנע ץטרעהרען די װאשען

 צע־ א אין זיצט זי װי זעה איף און <אר)ר
 סו־ א אהן און דאף א אהן הויז לראבען

 האלט און קאסטען א אויף זיצט פיט.
לײענט. און בריעף םײנעם ־זיך דובם

 עס ארן ראיה מײן אן איןי שטרענג
 אייפ״ איהש װיל פנים׳ איהר אין אײן זיך

אריינדרימעז. נשטה איהר ^ין הײבען:
: טויל מײן פון זיף רײ-סט עס און
 װען ידט. זיף שעהם מיר, אוף קות

 םארש״־עכט איז הײליגקײט דײן אפילו
 א געפײ-נעטע, א דאד ביזטו — געװארען

ŷ דײן ראף האסטו נעשלאגענע, .rv בא־ 
 כיר היק .היה — םארםײדיגט און שיצמ
געפלאגט:. דו אויגען, די אין גלײך

 ילײכט אויף, פאםעליך זיך זי שטעלט
 א אין אװעה געהט — ארן אויס, זיך

יןול. אויף׳ן הויף זיך צעװײנט און װיגלעל
 הויך װײנען געװאלט אױף ד\<ב איך

 צו־ קולות אונזערע זיף זאלעז גול׳ אויפ׳ן
 *פקלינגעז הארטאניש און זאנזענגיםען

 די אבער זײנען הארץ. װעלט׳ס דער אין
 און געווארען אויםגעטריקענט טרערען

 אגדערען קײן םיט וזיך האט קול איהר
 הארםא־ ניט און צוזאמענגענאסען ניט
 װעלט׳ס דער אין אפגעהילכס ניש

הארץ...
 באריכטען םרישע האבעז טאג יעדען

 אויסגעםילט שםעטלעד פאכי־אםירטע םון
צײטונגען. די םון קאלומנס די

 גע־ דערםאנט ניט אי^ שטעטעל מיין
װאיען.

 גאר איז דארט אז געהאםט׳ איף האב
 לענעז דאש פליסם דאי-י געשעהן, ניט
 זו־ א אין שטעטעל הינטער׳ן טייד דער *וי

 גײ אין גאר װעל איך אז ׳נאכם מערדיגע
איהר. פון הערען כען

 געהעיט. א:הר םון האכ איןי יא,
 די אין נעװען זײנען שורות עטליכע

: איהר װעגען צײטזנגעז
געשלא־ כחטאל םריהער איז ל. ם. —

 נעלע־ שױן איז ?י ווען און געזוארען גען
 אין גיאז אוים׳ן באװאוסטלאזע א גען

 איח־ פון אנמלאפען איז זי װאוהין װאלד
 סאל־ עטליכע איהר האבען אנגרײפער, רע

 לעצטער דער װען און געשענדעט דאטען
 הא־ טייט, שויז איז זי אז געזעהעז האט
 צי־ שםיקער אין קערןער איהר זײ בען

האקט.

 איך בק ציסער םייז איז ארײנסוםענדיג
w געפאלען׳ בעםעל םײן אויןי n אגים 
 אימנר:*־ זיד און צוגעדריקם <ןישעז צום

העגד. שיקזאל׳ס איז געבען
 דאם jjnv ואן איך בין אויפגעשטא׳נען

געזואחגז. נאס דורכאוים איז סישען
 דער־ נים זאןי קײז איד האב גאס אין

 וױ אנחנרש אױםגעזעהז האט אלץ סענט,
 אױסנע־ געלעגעז איז אלץ אויף פרירזער,
 זיד האט אומעםום טרויצר, א שפרײט

באזעצם. אוםעם דער
איהר. צוליעב איהר, צוליעב

 איבעתעלמזען אםאל נאד האב איך
 געווארען געזאגט איז װאם צײטונג אין

 נייעס שםיקמל דאס האב איז איחר װעגען
 פון גמבליבען איז װאס אלץ איז דאס —

 בוכשמא־ גאלדענע טיט געלאזט — איהר
א־ באזונדער א אויןי איבערשרײבען בען י

p m g >nn«> v m » ו T■ ו
ײ« זױםיר. סײז די ל o אין r iw iw ־ י  י
ר, tram o* און מ n r  r עירינגם 

um» יתז אז *זוי נליןןד, א »רוים  t 
 סיר פאר זי אםעהם לןזזנן םים׳ן פארנױנ

prm jm א n aאידיר ה*נ איך וױ «זױ ס 
T האב איןי וחמ מנימגם to to v  w p פאר־ 

H U P♦
 גמח איך pm ברס איהר נעהם איד

 פום♦ איך pm צותק איהר ברענג און
 איצם םיר# םים זי איז איםער

 מד 1אי n בשעת סון מיי< א n אח
 איך בין pnipyr: געםאםמרם און •ייניגם

או; שרמק דיזעצםן אויסגעשםאנמ אױך
___ ליידען♦

 םאר n איז וועלט דער םאר
 וױ שנאל אזוי אוין• n לעבס ^כער םיר
נאכמז• איהר גאר דערםאן איך

 דער פון נאארד דזשאינס פון םיסיננ
יוניאז סלאוסםאכער יארהער ־ניז

:קאםיטעס אויםגענוטען װערען עס
 יחנ־ געוועזעגעך עהרענרײך/ דזש.

 וועסעל םייער םירמע דער םון זײנער
 םעכד איהם םיט זאל םען אז פארלאנגט

 ער סעקױריםי. דאלאר 300 םאר לען
 איז אנפאנגער ןאן אלס אז עךקלעדט,

 סעקיר די גאכצוקוםעז שװער איהם פאר
 1םי םארלאנגט אפיס דער װעלכע ריטי

איוזם.
 איבערגעגעבען װערם םארלאנג זײן

אפיס. צום
םארטחנ־ א צוקער, הענרי בוורעי

 םאי־ אינטערנעשאנאל אונזער פון טער
 בא־ זאל באארד דזשאינט די אז לאנגט

 א םאר עהרענצװײנ ברודער װיליגען
 אין איהם ארױסצוהעלפען צײט װאך
סטרײק. םאכער ״פעטיקאוט״ דעם

באװיליגט. װערם םארלאנג זײן
:ן V ס ם י ר ש ו צ

 מק־ זײער אז אינםארםירם 9 לאהאל
 די אז באשלאסען האם באארד זעקוטיװ
 אײנשםעלען צײטװײליג זאלצן לאקאלס
בױראס. לײבאר

 באשלוס דעם צוריפ װײזט 35 לאקאל
בױרא. לײבאר צענטראלער א פאר

 באשלוס דעם גוט חייםם 64 לאסאל
ביורא. לײבאר צעגםראלער א םאר

•ראטעק־ די םיז טשערלײטע שאפ די
 סי־ םשערםאן שאפ זייער ביי שעפער טױו
 באאחד דזשאעט דער אז פארלאננעז טינג
 צו קלאוקםאכער אלע אויםפאדמרען זאל

 ״בוירט־דעי״ װאשינגטאן׳ס ארבײטען
קלאוקמאכער. די םאר הויז אײגען אן פאר

 טשערליײ שאפ די םון רעזאלוציע די
 באארד דער צו איבערגעשיקט װערט טע
דירעקטארס. אװ

 םיגאנץ דער קאפלאװיטש, ברודער
 םי־ יעהרליכען דעם פאר לעזט סעהרעכעך

 באארד. דזשאעט דער םון באריכט נאץ
 םון פראגען פא,*שיעדענע די װי דעם נאף

 ווערם פארענםפערט, װעדען דעלעגאטען
 ברײ ידי פון קאםיטע א דאס באשלאסען

 קושנער, טשיארטשיוארא, סאפין, דער
 דזשעגעראל די און הענדעלםאן ׳עט?ין

 ניט קאן עס צי ׳זעהן זאלען אפיסערס
 עפישענ־ װעלכע אירגענד װערען געמאכט

ױגיאו. דער פאר םלענער סי
ע ט י מ א : ק ט כ י ר א ב

 סע־ דזשענעראל וועגען לואמיטע די
 זיף האבען זײ אז באייכסעט נעדשזער
 בליײ װעגעז זיגמאן ברודער פיט נעזעהען

 םענע־ דזשענעראל דער אלס וױיטער כען
 ענטזאגם ער און ױניאן דער םון דזשער

 דעש טים בלײבען צו וױיםער אויױ זיך
 םענע־ אגדערעז <זײ\ באארד. דזשאינט

 םארלויפיג נאף קאכייטע די האט דזשער
םארצושלאגען. ניט

 אבשיעדס זײן איז זיגמאז ברודער
 דער םאר ארבײם זײן אז ערהלערם, רעדע

 יאהר דרײ די אין ענדע. צו איז ױניאן
 םאר־ אםיצימל נעוחנז איז ער װאס צײם

 םאר־ פיעלעס איז ױגיאן דער םיט בונדען
 דרײ די אויף שטאלץ איז ער נעקוםען.

 אױם־ האט ױניאז די װאס ארבײט יאהר
 דאנקט ער לידערשיפ. זײן אונטער געטאן

 עקזעקוטױו און כאארדס דזשאינט אלע
 און אםיסערס אלע דעלעגאטעז, כאארדס
 םאר יוניאז דער פון מעםבערם אהטױוע

 געגע־ איהם האבען זײ וואם סופארט דעם
 ער וואם צײט, יאהר דרײ די םאר בעז
 ער אמאניזאציאן. דער סיט געװען איז

 געהם אוועקגעסז, ?ײן מיט אז ערהלערט
 נים אבער אםיסער אלס אװעס בלויז ער

 םען ווען ױניאז. ׳דער םון מעםבער אלס
 ער װעט ראט און י1היל זײז דארםען וועם

נעבען. צו צוםריחזז זײז איםער
 חןר םון םעםבערס די אויך דאנהט ער

 וואס סיפארט זיק סאר ױניאז גאנצער
^ן זײ  צײם דער םאר געגעבען איחם ףי

 אםיציעל נעוועז זײ טים איז ער ײאס
פארבונדען.

זעגענם זיגטאן ברודער וױ דעם נאף

 בא־ ווארם באארד תשאינם דער םים זיך
 אאאיגטעט זאל קאםיםע א דאס שלאסען

 ברודזנר דעם םאר אראנזשירען צו װערען
אבענד. אבשיעדס אן

 געהײסען גוט ווערם פןורשלאג דער
 די םים צוזאםמז פאםיםע, םינאגץ די און

 באאחד דדמאינם פון סעקרעםערע צװײ
 א אראנזשירען צו אינסםחאירם וחנחנן

 םע־ דזשענעראל עקס דצם םאר ״גודבײ״״
זיגםאן. בחדער נעדזשער

ד ר א א ו ב ו ס א ר א ם ק ע ד י  ד
: ר א ם ע ר מ

 יױ פייערס ביד דער םון קאכױטע א
 באארד דזשאינם חנר אז םארלאנגט ניאן
 אםיס די אתאניזידעז העלםען זײ ?אל

 *וינזערע וואו שעפער די אין ארבײםער
 עױ ק»סיסע די ארבײםזע. מעםבערס

 זיעען אײדזשעגסס ביזנעם די אז קלערם
 אויבעגדערםאג־ דער הצלפען צו צוםרידעז

 ךג ומע אחכײט דער אין ױניאן טער
איגמורואירען. ז״י וועם באארד דזשאינט
װעל־ אין 82 לאקאל &ון צושריפ דער

ש n אז פארלאנגעז זײ כען ס1$ךז  'ג
 םייגונג איהר אחיסזאגמ זיד זאל באארד

v לאקאלם די צו m\ אין באטייליגען זיד 
 געריג־ נײער דמר םון ?אגוומנשאז דער

 אויפגמט־ ווערם פארםײ לײבאר דעטער
 דזש. די אז באשלאסעז וחןרט עס מען.

 לא־ די און דעם געגעז ניט האם באארד
 אין באמײליגען זיד װילעז וועלכע סאלס

באטײליגען. V? קענען קאנווענשאן דער
 גזד זיד זאל 10 לאהאל אז םראגע די
 דזשאינט דעם םים םאראײניגען העריג

 ווערט עם אויםגענוםעז. ווערם באארד
 אםיםערס דזשענעראל די אז באשלאסעז

 עקזעפוםיװ דער םאר ערשײגען ז^יען
 לא־ אויבענדערםאנטען דעם פון באארד

i אוים־ קערפמרשאפם דער םים און קאל 
 זיד זאל 10 לאקאל אז פראגע די געהמען

 באארד תשאינט דעם מים אפיליאירען
 די װי וױיזע ארן ארם זעלב^ דער אױױ
 דזשאיגט חןם םון יאקאיס אנדערע אימ

אםיליאײמעד. זײנען באארד
געשלא־ סיטיננ דער ווערט דעם םיט

סען.
סעק. ר, v נ נ א ל ל.

 כאסאנטמא• וױכפיגע
כונגן

 איצם ערעײנט “,<עחןכסיגהײט די
 — אם*ל װי פריהער טאנ א םיט
 אנ־ םיםײאר פרעם '«ום נזדזען םיר

דאנער׳שטאנ. יטםאם
 מרײבער, ארםיסעא אונזערע אצע

 ifp אוז לאקאלם די פיז םעסחנטעחנ
 אויפ־ חןריבער ויער־ען רעםפאנדענםען

o *וצושײמן נעםאדערם p םאםעריאל 
 שפעם־ איז םאנמאנ םריהער.

 ארײננעוד הענען םיר װאם םאנ םםער
נוםער. לויפענמן פאר׳ן זאמן סעז

«. י v p א ד v ר

 ®רא־ די ®ון טשערלײט ת צו
!שעפעד ?לאוק טעקטיװ

 ^סעסםיװ‘■ יי םון םשערלײם די
 אויפמיםאדערט ײעחה שעפער סלארק

 ױניא; דע• פון אפיס איז בחןנגעז צו
 רעיז דעס םים פרײז״ליסםען, נייע די

 בא* איצנז האבען *דבײםער די וואס
קוםעז.

באאר־־, דזשאינם םון נאפעז אין
ץ. ־דזש, תב
* •יאםעתטי םעגעדזשער

דױױזשאז.

* &  
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ל8תמ
 באארד עקזעקוטיװ דעם פון זיצונג א
 םײקערס דרעס און וױיםם לײדים דער פון

 גמווא־ אפגעהאיצכתן איז 25 צאהאצ יײיאן
 םעברואר, םען3 דעם אװענם, דינסמאג רען
 חיײ כרודער סטריט. םמ21 וועסם 16 אין
משערמאן. ־— כא]

 פאר׳ן מרשײנט שגײדערטאן ראוז םיש
 נאמען חנם אץ און באארד, עקזע.קוטױו

 לימג״, װגיאן טרײד *וױםענ׳ס דער פון
ױ פאר<אנגט רעפחנזעגםירם, זי װעלכע

 דער אין ױניאן אונזצר םון פיטװירהונג די
 *ציעג״ דער םון אויבײם אציאנםrאר:אנ

 פלענער. אויסגעארבײםע - געװיסע אויף
 דיס״ װערט פארלאנג שנײדערםאן׳ס כיש

באוױליגם. און לוטירט
 פרעסערס דעם םון פאריצאנג אױפ׳ן
 בדודשר צו םיטהעילפער א פאר ברענטש

 םעהר פיעיצ האם װע^כער װאסילעװסקי,
 בא־ אםענדען. קען כמנש אײן זױ איבײם
 ברודער באשטימען צו באארד דער שליסט

 רעקאםענדירם איז וחגיומןר רײװידסאן, ך.
 אלס ברענםש, פרעסע^ס דעם םון נעװארען

װאסיילעװסקי׳ן. ברודער צו נעהילף
 שוחגסטער םיז באשמעהענד קאםיסע א

 ער- װערמ גא^דבערג איז העםז פםײה
 םון םארלאנג אױפצונעםמך׳ז־עם וועהלט

גרא־ לואיס פירםע דזנר פון ארבײםער »ן
נוער.
 םון םארגעלעזען וחנרם צושריםם א
 לאדעט וחנילכער בחננטש, בראגקסער ךעם
 דעם צו באארד עסזעקוםיװ דעם אײן

 ברענםש דער װאס ״ענטערמײנםענםי/
 סעב- טעז8 דעם זונםאג, אוי\י צו גרײם
 םײערונג יעהרליכע ערשמע די אלס װאר,

 די ברענםש. פון עהזיסטענץ דעם פון
אעענומעז. װערם אײגלאדונג
 דעם פון ןותאנײזער םוימן, ברודער

 מקזעקױ דעם םעידמם ברענטש, מאקערס
 ערם^גרײך זײן צו אום אז באארד, װים

 די פון ארבײם ארגאןיזאציאנס דער אין
 דער םוז העמםםיםשערט, און טאקערס
 ארביים זײן אגםיהרען ברענטש טאקערס

 פ^י- פון <אקאי דעם םים געםײנשאםטליך
 אונטצר ארגאניזירם איז װעלכער טערס,

 געווערקשאםטען. ישעTא פאראײניגמע די
 באארד דער אז פארלאנגט, טוירה ברודער

 אראנ״ צו םו^םאכם די גמבען איהם זאל
 אתאניזאציאנס־אר- די אז אזוי, זשירען

 פיליםערם די םון איז האהערס די פרן בייט
 אוייד דער אונםער ײערעז אנגעםיהרט זאל

 צונויפגע־ באאיה אדוױיזארי אן פון זיכט
 זײן ארגאניזאציעס. בײדע די פון שטעלט

באוויליגט. וחנרם פאריצאנג
 צײט א מיט איז וואס קאםיטע, די
 אראנזשיחנן צו נעיוארען ערוועתילם צוריק

 דער אין ארבײםער די םאר מאס־כדכױננ א
 באריכמעט, אינמסםריע, דרעס און װײסט

 ױגיאן סופער דעם גמדונגמן האט זי *ז
 טען16 דעם אווענט, מאנטאג אויף האל

 צום איבערגעגעבען װערם עס פעברואר.
 ױניםי דער צו און דירעקטארס אװ באארד

 לעצםע די אױםצוארבײמען קאםיטע הויז
 םאס־ דאזיגעז חנם םאר ארענדזשמענטם

פיטיגג.
 זי־ פינח יעצטע די פון באריכטען די
 געםליה ק*םיםע, אפיס דעד םיז צונגעז

 םען,29 און מען20 דעם דעצעםבער פון
 און טען10 #םעז3 דמם יאנואר און ,1919

 און אויסנעהערט װערען ,1920 טעז,17
גוטגעהײסען.

קור־ א צו שטעלט ליבערטאן ברודער
 ער װאס צײט, װאך דער פאר באריכט צען
 הויפם־טענע־ אלס אפים אין געוחןן איז

 עקזעתומױר דעם םעלדעט און דזשער,
 גע־ ער איז באדױערען זײן צו אז :אאו־ד,

 םריהעי־ זײן צו צוריה נעהן צו צװאונגען
 און אינטערנעשאנאל, דער אין אפיס דיגען
 םון אםים אין בלײבעז נים ליידער, קען,
 וױ צײט, םאנאט םויצען דעם ױניאן דער
 דעם, םיט צוזאםען ערװארטעט. האם ער

 באריכט זײז אין ליבערמאז ברודער גיט
 םאר־ די איבער איבערבלמן קורצען א אױןי

 אויןי םאמעקוםען ?ײנען װאס האגדלונגען,
 םאנױ די םים קאנםערעגצען לעצטע די

פעקםשורערס.
 i 'רוםט באריכט ליבערמאז׳ס ברודער

 וועלכער אין דיססוסיע, עדנסםע ארויס^אן
 םיטנלידער אלע כטעם זיך נאטײאעען עס

 באארד עקזעקוםײו דער באארד. פו;׳ש
 איבער ענםריםםונג טיעפע א אויס דריחם

 םאנױ דצר םיז האלמוננ יעצטיגער דער
 איהר און אסאסיאיישאן פעהטשויערס
ײ באציחוננ דיינגילםינע  ערנסםע צו.ן

 צו סוםען צו ױניאן דער םון נאטיהונגען
ײד. נעחוכםען את עהרליכעו אן  דער אויסגי

 אינסםרוק־ רייהע א אױס ארבײם באאיד
 ווענען האנפעדענץמןאםיטע דער צו עסיצ

 איצ־ דצם אין חאנדלוננעז וױיםערע איהרע
ם סכסיד טינזײ אסאסיאײשאן. דעד םי

םעיז. אזעגדמןלץ, ר

(פארםזעצונג)
 האט דטעני א.תש׳ זײן אן אנגעהאנגען זיך האם לעא:י

 מארײלואיז וזאט צוסראגענע א און באק איהר אונטערגעשטעלט
הענד... איהרע איהם צו אױסנעשםױעקט

 צו םינגערלעך, דינע די צו איינגעבױגעז זיד האם ער
 דערגאך ליפען, די מיט צוגעריהרט גיןי זיד האט ער װעיצכע

 באגלײט און בלײף:עװארען אביסעל אויסגעגלײכט, זיד ער האט
הױןי. דער אין ארויפנעד»ן גענופען ער האט פײדלעד, די םון

 ארוט־ האלטענדיג ראזא, ארײנגעגאגגען איז ערשטע די
 און לעאני געגאנגען איז זײ נאןי האלז, פאר׳ן זשארזש׳ן ;ענוסעז

 אטת׳ער אן געװען איז עס לעצטע... די — צוױי עלטערע די
זיגעס־צו:.
 דער אין געװעהס ראזא האט ׳הא;ד םרײער איהר קיט

פאהן. א טיט װי פונקט לופטען׳
! איידעש אן געבראבט דיי האבען שיאטע, —
 א געםינען זץי סשפחה אונזער אין װעט ענריציך —

! םאנספערשויז
חברח־םאן. דיין געבראנמ דיר פיר האבען אט סעלינא, —
פאפא! דײן איז אט ניגעלע, קלײן נינא! ־־־

דער צו צ״געלאפען לעאני איז זשארזש׳ען איבערלאזענדע
ברוסט. סעלינא׳ס ביי געציטערם האם װאס ליאלקע

! זשארזש —
 ארעסס. איהרע איהם םאר געעפעגט האט בעריל םאדאם

 םײכטע פאר א אויסצומײדען געארגגען ניט איז זשארזש׳ן
ליפען.

 געםונען םרױ ארעטע די האט איפער, װי אויפנערעגטע, אן
 ארונטערגע־ איז זי און אלײן זײ איבערצולאזען פאסענד םאר

איהרע געװארט לאננ שוין איהר אויף האבען דערצו גאנגען.
--------------------.---------------------------------------------------------- j x \ w

מוטער. דער אונטער טיר די צוגעמאכט האם פארי־לואיז
 צו צושםײכעילם זיך םעלינא האט בעט אין ליגעגדיג

 ארײנגע־ גײציג האט װאס ליאאהע, קלייגער איהר צו זשארזש׳ן,
ברוסט. איבערגעפולטער דער ב'י לעבען זיד אין זאפט

! זשארזש —
 אנגעשטעקט זיף האט װעלכער אינגעצ״ אוםגציקציכער דער

 םײד־ אצע די ארוםגענומען האט װאס אוםרוהיג<ןיימ דער מים
 ער בעט; צום דערנעהנטערט םריט גיכע םיט זיןי האט צאך,
 ברוסט. ענטבלויזטער סעצינא׳ס אויף סוקעז צו געװאגם ניט האם

 האט אוםבאהאנט, געװען אהער ביז איהם איז װאס געפיהצ, א
 אײ־ די איהם םון אװעק איז עס וױ דעם, נאף באהערשט איהם

 זיין ארופגענומען צײט קורצער א אויף האט װאם םערזוכט,
 זזאט װאס כײלכעא, קצײנע דאס דערזעהן האט ער װען הארץ,

 ?יף האם סעצינא אײגענטום... זײן אוועקגעדויבט איהם ביי
 אױף עהנציך ניט גאנצען אין פאחגכחנרט׳ אויםגעוויזען איהם

 זין מיט האט זי װאס געציעבםער, ליידענשאפטציכער דער אט
 איבערגערי־ זיף האם זײ צוױשען םאמעשטעצט צוריק צאנג גיט
 צו צוזאמען... געהאלטען זײ האט װאס םאדעם, א עפעם םען

 מוטער, געװארען זי איז איצט ? פארבינדען <ױדער זיך וואס
 אװענד אאע איהש װעט וועיצכע װײב, װערען זי װעט שפעטער

ערװארםעז»♦
 םארײ איהש האט געטראכט, און געשטאנען איז ער ווען

 פניש׳ל א מיט ?ינד, אננעזעטיגטע דאס אונםערגעםראגעז צואיז
אויגען. גלאנצענדיגע םיט און םיצף םיט םארשפריצט נאך

 איז נםש׳ל צאפעלנדיגע דאס נעהארטען װײצע א האט ער
 שטאיץ איהר טארי־לואיז. אויח 1געטא קוק א און הענד ?ײנע

 שעהנהייט׳ אידעא^ע א נשפה, א אפגעשפיגעאט האט געזיכט
 האט װעאכע סעאינא׳ן, בײ געזעהיז ניט קײנכיאא האם ער װאס

 עיי׳- אויםזעהן. אויסעראיכען איהר מיט כאױז זיר צי צונעצויגעז
 זינאיכעז שטארקען א םון אויפגענאפט איצט דאס זיך האט
 אײף און העיד די אויף הײסען פיט דערזעהן דך און חאוש

םים. די
אװעק. איז ביאפע די טאן, np א םיף חענסט זשארזש, —
בעט, איבער׳ן זיך אימגעבױגען נעטאז, ציטער א האם ער

 און שעהגעס עפעס און מוט^־־ די און קיגד דאס נעטאן קוש א
 באשײ זי האט ער װאס דעם אין געזעהיען ער האט רײצעגדעם

 פארי־ םון באיהען ערםוטיגעגדע די אינטער געגאעט צעגדיג
אואיז.

10.
 ם«דעםו«זעל װיניאל^צו «נדרע פץ ברי̂ע דער

םעז־םאר• אין בעױל פארי־לואיז
 ןרשטוינט נ^ורנישט ניז איר םרײנר. ליעבער םיין .נײן,

n וועגען נעמארען בין:עװאר איך ווען געוו^רען p, איחר װןום 
 נאמ עם איז אוימן םײנ« אין ?אםאםםראפע«. אן חםם

ם םיר און נאםירליף נ  ץופאל נצי?ליכער » איז עם אי זיד, מ
 צארן און ערנעמיש אײער ניט םייצ איך צעבען. סעצינא׳ם אין
p װאםער םיט פאחפםעהז ניט top איי «י: » d .(?) איהר װי

 אײער בעדעקט טחאט, סעאינא׳ם זזאט אויס, זיך דריקט
 גאס« דער םארגײ געהט איהר *רועז אז שרײבט,. איהר

ס די םיט אײף אויף טײםאעז און אלע זיך ע  קײנ םיגג
 קא•, דעם *רונטערצואאזען סארוואס ניט האט אײןי
 וואפ #אײך םון אאכען װאס אאע, פון אויגען די אין גאײף

 געטאז און םארזיכטיג נענוג נעװען ניט איז אײף םון
 איהרע אאע פאר שרײבט ריכטינער, עראויבט, נאטור די

םענישען^
נאםען׳ סעאינא׳ס ניט באדעקט שאגדע שום ״קײן

 ארויסגען 'װאאט איהר װען באדעקט, איהש װאאט ער
 דערצו װאאט עס װאס קיגד... איהר און שװעסטער אײער
 :עאיעבפתר איהר װען און אינשאראאיש... און זינדיג

 IM זיד אויד איז איהר, װי געטאן און :אכגעפאאגט
 נעיאיבען נישט מעהר סעאינא׳ן װאאט שטיצען, צו איהר
 םארחײר א םרױ, יעדע פיאסטיטוציע... דער פון ױענ

 די םארדינט קינד, א איהר׳ס אױף ציהט װאס טײדעא א
§ ׳ אכטונג. סטע

 אאנגמ א װאט דעם, אין באשטעחט אופנאיק ״דער
 ױ םון געװארען םאראאזען זײנען װאס מײדאאף/ די וזאבען

 שטאאץ זײ זאאען אומגאיהאיף. זיך געםיהאט געאיעבטע,
 דער םאר שאגדע א איז צס װײא ,WP זײערע הויבעז
 W צו זײ — געשאעכט םײן םאר באזונדערם — הײט,

 םוטע םון יאף דעם טראגען זיי pm צײט« דער אין גען
היאף. איז עס װעאכער אהן

 *Pf וױ דעם נאד זשארזש, אז םיר, שרײבט ״איהר
 םון ציחט סעאינא׳ן, חײראטעז צו װארט זײן גענעבען

 nir אז אױסרײד, םיט׳ן חתונה דער פון טאג דעם א• מאג
 איחר אאזט דעם אויםער ירושה. די באקוםען ניט גאך

 4א* אין 1%%א •מקטאיו ניס באווכם ער ru װיםען
 םײנער! םרײנד ״איעבער געװארען. אפגעקיהאט

 אוםסעחחנן װידער איהם װעט סעאינא פארצװײפעאט.
 א^ זשארזש׳ען צו געשריבען װאס נאר איד האב אגב,

 אין פאטער. א געװארען אמ ער װאס גאיק, געװאונשען
 ער או זיכער, פין איו אז געםאכם, דך איך האב בריעןי

 װאס צוםרידעז, זעהר בין איך האבען. חתונה גיכען אין
 זי װעט דאס סעאינא׳ז, םון אפגעשאהעאט זיך האט אאע

אױגען. זשארזש׳ס איז אגנעזעחן מעהר
 פאיכ&*$ געװיםןן האט ער אז צוגעבען, װעס ״זשארזש

 pm מיר, צו טייאוױיז אויר און אאע אייר צו סעאינא׳ן,
 פאסי האט עס װאס װײס, איך אז װערען, געװאר װעט
אנטאױפען. צו װאגען ניט װעט ער זיכער, זייט

 צוו באויז באײבען שוין םוז דאס אבער ׳איצט ״און
 נישט גאר ביז איר אז אמת, דעם אײך איר זאג אונז,
 צװי אז זיך, װײזט מיר פארא. דעם אט פון גאיה דאס

װאס אײדענשאםט, פון געםיהא דאס באויז עקזיסטירט
 ווײנ^ ניט איז חןןם אבער צװײטען. דעם צו איינעם זײ

 װעט צוזאמענאעבען זײער אז מעגאיכקײט, א גיט דאס
 צ\ױ ^אעc אז זייז, םודה אפעז מוז מען גאיק. ברײנגען

 בעט... פון אן זיו הויבען װײב און פאן צװישען קײטען
 קראפט, אײנציגע די אײדענשאםט ד באױז ניט איז דאר

 גײסטיגמ א זײן פוז עס צוזאפען, װײב און מאן האאט
 אין הערצער צוױי שלאגען םאבען זאא װאס װאנדשאפט

 באזונדערס אץ־ איעב אויסדרוק אעצטען דעש נעש.
 געו̂ו װאאט איך װעאכעז אידעאל, מײן אױס דרײןם עס װאס
׳ צוזאמען, זיר גיסען מענשען צװײ װען פארװירקאיכס, זעהן

 1אפגעגעג זיך האט זי ױען סעאינא, אז ׳פורא האב ״איך
 אפנעג< זיד האט זי פרוי. א וױ באויז געהאנדעאט זי האם

 און זשארזש׳ען, ניט און פאנססערשוי;, דעש טתנה ס4א
 1 דעם, םון פערזענאיכקײט די װעט צי געטראבט, ניט בײ

 אין םינסטערניש די באאײכטען אפגעגעבען, זיך האט זי
 זײ הויץ, רײדענדינ אוים. װאקסען םײדאעך אאע כער
 ו| שעחנמ םון פארא א צוױיםעא אהן םאר, זיך מיט אען

 צװײטען• אויפ׳ן אײנס עהנאיך זעהד זײנען װאס
 ןײ םאר זיין זאא דאס צי אוםשםענדען די פון אפהעגגיג איז

 אבסאאוטער איהר אין איעבע, די שטערונג... א אדער דױאןי
 דערםים, אױס זיד צײכענט באדײמונג :עטאיכער כמעט

 נאנצ^ דעם םרוי אײנציגער אײן אױױ חאנצענטרירט זי
< געזצהן װעדעז װעאט דער פון פרויעז אאע װאס קואט,  א

 •עריע זשארזש אויב שםארין צוױיפעא איך אײנער...
 לײדענשאפ^( אױסער סיהאעז 4אדא* פױי א פון ארעפס די
 — הארץ, דאס און פאישטאנד דער ציטערעז עש װי

̂ , , צוזאמק;.
J . U י • * H *. י V « ׳
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ניכעל ־ נאםיץ רעדאקטאר׳ס פון
 קעםפע בלוטלאזע שטילע, *ומערע

או^זיעגע
 די םון סטרייק לעצסען דעם םיט

I ־םין אײנפיהדונג די פאר ||<אוקמאיער 
 PK *טטײךארבײט, אניטטאט '^מוך־ארבײט

 אצגעסיינעם אן םון אײנפיהרוע די ^פאר
 זיך האט .ןוײדדטעס םון טיגימום־סתײל

I אונזער אין עפאכע נײע א אנגעפאגנען 
א*'< דער אנ״טטאט :ר,אטף פון ?׳•.פארמע

 בצוטיגקײט, און טוטעאדיגקײט ^יגער 1
 אויםי זור האבען םטרייהס די וועצבע םיט

 א געװארען אנגענומען איז געצײכענט,
 קריע;־ םון ניעטאדע ציזױליזירטע הר2ס ׳

 נעבאי־ טאקע איז ארםעע די *^חרונג.
 שלעגע״ אבער יןאכיף־םלאץ, אויפ׳ן מען

 זײנען פאציס דער דודך ארעסטען 'ךייען,4
 װײ< עחטםענסו זערטענהײם. א ןונװארען

o f  J צו װעמען מיט געווען ניט טאיזע איז 
 האבען יןצאותביאנער די זיך. !^א־^גען

 1אי מאז״ אײן װי יטעפער, רי ^מארצאזען
 און, װארט; פון זין בוכשטעבציבען *׳מם

 די פון םיהרער די םיי &וױיטענס,
 םון פארשטעהער די סײ און םטרײקעד,

n l אויס־ באשצאםען האבען בתים בעצי
 אויח זיך צװישען קאכץ* דעם *ו&עכטען 4

קאנםערענצעז. זייערע
4 אנפאנג. גוטער א געװען איז דאם $

 קעמ־ םיעצע פארגעקומען זײנען דאן ײם1 .
 זיך האט װעאכע פון איינער יעדער םע,

זיעגע, באדײטענדע גאגץ םיט נעענדינט *
U אויסנעצייכענט זיך האבען אלע זײ *בער 

 װי מעהר אז אזוי שטילגןײט, זײער סיט
 םון האבען צדדים פאראינטערעםירטע ךי
 מײםטע די אין ;געװאוסט ניט כםעט ןײ

 צײט לעצטער דער אין פאדגעקוםענע
נעגאנ־ לןאמח־פארם נײע די איז סכסוכים

דעם אין :װײטער יטדיט א נאך גען
 אדבײטער די האבען קצאויןמאנ*ר־קאטן*

 װאכען פאר א און שעפער, די פארצאזען
 די אין געארבײט. ניט םען האט *ייט

 ביייע זיר האבען קעמפע נאכםאלגענדע
 אויך איז דאס אז ארוטגעזעהן, ןךדים

 באאר װי א^ית׳ען, דער אין נױטיג. ניט
 ארבײטעד־פאדעדונגען פאױטיעדענע די

גע־ שורה אונטעד^טער דער אין
 תאנםערענצען עריעדאיכע אין מאיכטעט

 ארבײטער די פון פאדטטעהער צװיעען
 איז זואו טו ניאנופעקטיטורער, די און

 האנ־ די צײט, דער אין אז ׳^כא דער
m* יי זאאען אפנעהאי״טען װערען !^רענצען ; 

 1 זײ ? שאפ אויסער׳ן זײן מאאכות נעאי
!ארבײטען דערוױיא דאך סענעז

אויסנע־ זײנען ׳טטײגער אזא אויף
 1אי לאמ̂ו גרויסער דער געװארעז נ»כטען

האאותטא־ די פון לןאכץ* דעד קאױואאנד,
 ־,פ אין װײסט־מאכער רײדיעס און כער

 די אין מאאכות בעאי די פון אאדעאםיא,
 אין גארמענט־איגדוסטריען טאר^יעדעגע

 טא־ אין האאוקטאכער די םון מ^סטאז,
 פיז יארס נױ איז דא ענדאיך און ראנטא,

 די פון און טאכער דרעס םאכער, חאאוין ךי י
װאירהערס. אחײט־גודם

געפיא־ מינדעסטען דעם אהן שטיל,
העמםע, די אט םארגעהומעז זײנעז דער,

 בעלי־ די ניט קענען פאא היין אין און
 נײער דער געגען באקאאכען זיך םאאכות

 אונזער אויך־ איז עם מוםזי־-פעטארע.
 האבעז בתים בעאי די אפיאו אז סיעונג,

 אט געגען אויסצוזעצען װאס נארניט אױך
ארבײטער־סטראטעגיה. נײע די

בא־ ניט \vp דעסטװעכען פון אבער
תאםח־ אאטע די אז װערען, טעט2י2!

פאי^װאונ־ נאנצען אקי שייז איז §אום ■
מן.  װאס ארבײטס־געבער, נאך םאראן ׳

 געאערענט ניט אאץ נאך הפנים מאבען
tm ט־יײ זײ און פאדגאנגענהײט, דער 
 ארבײטער זײעיע נװאאד מיט *שוט ;ימן
qtx .זײ־ בתים בעאי דאזיגע די סטרייין

אטא־ די פון איבערבאײבאנץ אז נאד ?11 ־,
• vsA ,אר־ צװישען טאחטה די װען צײטען 

 געװאיען געפיהי־ט איז באס איז ;®יטער
•־£י;■ זײ איז איפץ. װיאדעסטעז

״/״•«־ אײגענעמ זײער צו ׳אא״ז ^.ןאך
J לר״י-ד בא-בא-ישע אאטע די .אין

נז״

 װעניגע׳ כאטש אײגיגע, זײנען אט
בײשפיעלע•

 בײ פירםען, גרעסטע צװײ די אין
 און היקסאן בײ און בראדערס סיאגרים

 טײאארס אײדיעס די זײנען קאםפאניע,
 מערקװיר־ ראס ׳און סטרײק. אין איצט

 םיר־ עדשטער דער אין דאס ׳איז דיגסטע
 בא־ דעם פון הטדברים ראש דער איז דע

 i און דזשאדזש באקאנטער דער צד סעס
 I איװײ. רזשײ. אראן טעטענײפאאיטישאן

 זײן אויט װעאכער ריכטער, א טאן, א
 דעראא־ באדארפט ניט האם פראפעסיע,

 זײנע אנװענדען און לאפח, קײן צו זען
 עןר\וע געיטאיכטעט זאא אאעס אז יכחות

 פון אנפיהרער דער איז ער — םריעדליף
 בעאי די פון זײט דער פון סטרײה דעפ

 פריד־ א צו ניט עס דעראאזט ער ;בתים
 אזוי אוים, קוטט עס סעטעאמענט. איכען

 םאר קאאר מאבען געװאיצט װאיט ער װי
 װענינ גאנץ זיך פאסט ער אז װעאט, דער
 זײן אז ;דזשאדזש אאס אמט זײן םאר

 אטא־ דעד זײן צו גאר איז בארוף אםת׳ער
האדדע... װיאדער א םון מאן

 אז באםערקען, צו דא כדאי איז עס
 אאנ־ א פאר האט דזשאדזש דאזיגער דער
 ױניאניןירונג דער נעשטערט צ^ט נער
 ;בראדערם מיאגרים םון שאפ דעם פון

 זוער צוריק, מאנאטען עטאיכע כיט ערשט
 אט האט אורזאכען, װעאכע צואיעב װײס
 דער אז אײעעװיאיגט, דזשאדזש דער

 יער -וואו בראדערס, מיאגדים םון שאפ
 (כאטש חאק שטארקען א טםתמא האט
 כאיאק־ דעם קאאר אויף ניט וױיסען מיד
 דער אין פארטנערשאםט זײן פון טער

 א זוערען ענדאיך זאא מיאגרים־משפחד.),
ױניאן־שאפ.

 פאוצ־ די איבער געשטוינט האט מען
 פאמעקומען איז װאם ענרערונג, אונגע
 םארביסע־ דעם מיט דזשאדזש, דעם פיט
 דערזעאבער איז אבער ױניאךשונא. נעם

 דאס גראטואירט, זיך מעז האם צײט
 גע* איװײ דזשײ. אראז אײך איז ענדליך
 אז אבער, עס שײנט יטבא. צום קימען

 אײ סארט א איהם בײ געװען איז דאס
 זיך ער האט איצט און בערגאנגס־הרענס,

 םאחטןז־ די אין אױסגעשםירט װידער
 אלטען אױם׳ן גאר פיזזרט און פארב,

ױניאן. דער גענען מלחמה זײן שטײגער
 כאטש פאל, דער איז זעלכע דאס

 א אהן פירפע די זיך באגעהט דארט
 האט זי קא. היהםאן דער מיט דזשאדזש,

 ױנ־ דער מיט געמאכט יטלום אוין יטוין
 אפ־ געװעז איז פלאן איהי אבער יאן.

 כאוםרשט האבעז אי :ױניאן די צונארען
 נע־ זאל ארבײט די אי און ױניאךשאפ א

 אײנקלאע אין ניט װײט װערען טאכס
 האט, דעם צו ױניאךבאדינגונגען. פיט

 אײנ־ געקענט ניט ײניאז די :אטײ־ליך.
 עס וױ איז, רעזולטאט דער און שטיםען׳

 םטרײק. א זײן, געקענט ניט אגדערש האט
 די שעפער, די פיקעטען ארבײטער די

 נאף אין פליכט׳ זייער טוען פאציסלײט
 דער — בקיצוד םליכט, זײער װי םעהר

סליפערלעך. אלע מיט לאמף אפאליגער
 T? קאש* דער אויך װעט נאטירליך,

 זיעג א םיט װי אנדערש, ענדיגען ניט
 ניט הענען פידטען די ארבײטער. די פון
אר־ אנדעדע סײן תריגען ניט װעלען און

 סטריײ די פון פלעצער די אויח בײטער !
 זײער אויך װעלען סטרײגןער די יןער.

 אין טאננעל צוליעב אויפנעבען ניט האםף
 אזעל־ נאך און אוננעדוצד צוליעב כחות,

 זזאםנומ די געװען זײנען װאס סבות, כע
 צייםען. אײאליגע די םון באסעס די םון

 סטריײ די פאסירען. ניט איצט קען דאס
 הינטער האבען טײלארס לײדיס ר,ע:דע

 אינ־ פעכטיגע א ײניאן, מעכטיגע א זיך
 נדויסע אלגעםײנע אן איז טערנעשאנאא

 בא- די ארבײטער־באװענונג. טאכטפולע
 שאטס םינדסטען דעם ניט האבען סעס

 זיי בלינד. זײנען זײ אבער געװינען. צו
 טען19 אין אעבעז זײ אז אצץ, נאך טײנע^

 זײנען ארבײטער די װעז יאדזרהונדערט,
 ױנ־ א אהן ׳שאו* ב^אנזשענדע וױ נעװען

 װען איז םיהרער, אהן •)אנדסזר אךזז *אז,
 פארהעלטניס־ צייכם אזױ גע״דע; איז r״

ײ ל ע  דורך האטױ־לוסט זײער ביעכעז ץז ד
״;r:־־ װ. ז. א. פא^פאלנונגען ־

tn וױאען סיר
םטריײ איצט^מנר דער m זיבער, נען
̂ורם צײדיעס די  חןר• בײדע די אין טײצ

 ענדציכער דער זײן זועט פירמעס טאנטע
 צוריהגעשטאנענע די פאר אויך לעסאן

 צו איז עס נוצלאז !#• נאריש, װי באסעס,
 אדער, סטרײק, אזא צו איצט דעריאזען

 צו ארבײטער די צװיננעז צו טעהר, נאך
 טיג־ דער ניטא איז עס װען סטרײק, א

עהר דעסטען  צו־ קענעז צו דעם װעגען י̂ז
 געבען טוזען ניט אדער ױניאן די ברעכעז

 זײ־ זײ זואס צו אלעס, מלאבות בעאי רי
בארעיטיגט. זײן צו באװאוסט זיך נען

 סעטיקאדם- די פןן סטרײק דער
םײקערם

 װילדער פון בײשפיעא אזא נאך
 דער פאר זיך טיט שטעאט קריענ־פיהרונ:

 װאס פעטיקאוט־טאכער, די פון םטרײק
 אדויסגעדופען האט אינטערנעשאנאא די

 פעטיקאוט־ די אויף אבער װאך. אעצטע
 יטטײ א דא פארט איז טאנופעקטשורער

 ןיא זײ האבען איצט ביז זנות. קעי
 געהעדט ניט יױינטאא גאר טרײד זײער

 זײ זא^ען ארבײטער די אז זאך, אזא פון
 ארבײ־ די פאדעױנגען. װעאכע יטטעאען

 ביז זײנען פעטיקאוט־טדײד דעם אין טער
 מזזוץ נעבאיבען וױ אזוי צוריק אאנג גיט

 ארגאניזירטער גאנצער דעד פון אטחנה
 קאאוקטא־ דער בעת :ארבײטעױטאפט

 דער טאנער, װײסט אײדיעס דער כער,
 ארגא־ זיך האט ניט, װער אין שנײדער,

 א געװארען ױניאנס, געבויט ניזירט,
 ן v ר י ט ק י ד ענדאיך געקענט און טאנט

 .דער איז ארבײט, זײן פאר באדינגונגען
 אאטער דער געבאיבען פעטייואזט־טאכעד

 םיט צוםרידענגעשטעאט זיך האט שיא^
 איהם האט שאפ פון באס דער װאס ׳אאץ

 פעטיגןאוט־טרײד דעם אין און נעגעבען,
 ״פריעדען׳/ זיסער דער געהערשט האט

 ביםאעכװײז, צײט. א אאעס אויױ אבער
 פעטיקאוט־ דער אויך האט ביסאעכװײז

 זיסען זײן פון אוי^עבאפט זיך מאכער
 אאגעמײנער דער זײט אײן פון שאאף.

 אנדע־ דער פון און איהם, ארום גערודער
 אויפ־ ענערנישע גאנץ די טאסע זײט רער

 דורך געתראגען האט ער װאס טרײסאונג,
 האט דאס — אינטערנעשאנאא אונזער

 שטעאען פעטיקאוט־מאכער די געטאכט
 גאנצער דער מיט גאיעד און רײה אין זיך

 אינטערנעשא־ די א־בײטער־באװעגונג.
 די ארגאניזידען גענוטען זיך האט נאא

 פון מײסטע די — פעטיקאוט־מאכער
 דער טיט און — פרויען זײנען ועאכע

 זײ־ דאן ױגיאן. א געװארען איז צײט
 אװעק ױניאן דער פון פאריטטעהער די נעז
 אײע־ אזוי, און אזוי :בתים בעאי די צו
 זײ אונצופרידען. זײנען ארבײטער רע

 װאס דעם, פון העאפט קײן ניט קריגען
 זײנען צײטען אטאאיגע די קוטט. זײ

װערען. אנדערש מוז עס אװעק.
 געגאויבט, ניט האבען אבער באסעס די

 װען גענאױבט, נים האט פרעה װי פונתט
 איהם צו געקומען זײנען אהרן און משה
 זײנט ׳ווער באזוך. ערשטען זײער מיט

 זיך געהט איהר? װיאט װאס איהר?
 אוים<ןױ שוין זועאען טיר געזונטערהײד,

 אר־ ע ר ע ז נ ו א מיט אײך אהן פעז
בײטער.
טא־ זײנען ארבײטער ״אונזערע״ און

 גע־ םטרײק. אין װאך אעצטע ארויס קע
 ערגסטלם, איתר םוט פאאיס די װיס,

 באזאנדערע נאנץ א האם גופא דאם אבער
 סטרײהער. ״אונזערע״ אייר» װירהוננ

 ײנ- דיכטיגע פאר ערשם זײ מאכט דאם
 קאט* זײער יועאען ויי און יאדלײמ״

פאראירען. ניט

V •י י

 זײ פון סטרײק דעם װעגען װארט א
 קיםאנא- און בעמהראב הויז־דרעס,

.41 לאקאל ױניאן םײקערס
 נע־ טרײד דעם אין באסעם די אויך

 די םוךםאר׳ךמבוא־חױת. די צו הערען
 נע־ האבען 41 אאיזאא פון םארשטעוזער

 רי פאר שכירות־העכערונג א םאדערט
 אאא נאר באסעס, די און ארבײטעד.

 נײן אײעעשפארט: זיך האבען גערי,
 פאר־ ניט. גאר גיבען זײ נײן. און

 איז ארבײטער די םאר אז זיך, שטעהט
 וױ געבאיבעז, ניט אויםװענ אנדער סיין

 האבען דא און ארבייט. די װארפען צו
 גרוײ זײער נעמאכט באסעס די װיעדער

 זײנען אינדוסטריע דער אין טעות. סען
 פארשיעדענע פון מענשעז באשעפטינם

 אידען, איטאאיענעד, :נאציאנאאיטעטעז
 פאאגליה ;װײסע עווארצע, שפאניאאען,

 פאר־ מיט מענשען אאע די דאך װעאען
 *yp ניט סײנטאא זיר שפראכען שיעדענע

 זאאען דואס םאר טו צוזאמענדיידען, נעז
 פא־ געאד? ארויםײארפעז אומזיסט זײ

 פאדהעהר־ דאס פונקט האט אבער טירט
 אא־ םון ױניאן דעד סון שפראך די טע.
 זײ וען1 און אאע, פארשטעהעז 41 תאא

 באסעס די אז דערװאוסט, זיר האבעז
םאר־ די נאכצוגעבען ענטזאגט זיך האבען

______ ן♦ י#י
חר זיכער װעט סטרײ< דמר אויך און

 וועאפן אודזזא אגב איז װערעז׳ װאװעז1
 אע־ נויטיגען זײער הריגען בתים בעאי די

 אר״ די װען אז זויסען, װעאען און סאן,
 עס איז פאדערונגען, סיט הוםען בײטער
 און װיסענדיג ניט מאכען צו זיך נאריש

 אז ווי, חאומות, פוסטע אוי̂ו שטיצען זיך
 צױ זיך קענען ניט װעאען ארבײםער די

 א דא דאך איז דעם אויף זאטענרײדען.
 יא זיך זאאען ארבײטער די אז ױניאן,
 אויןי קוקענדיג גיט צוזאםענרײדעז, קענען

אשונות־צומישעניש. די

 װײםט־ לײדיעס דער אין לאגע די
אינדוםטריע

נאכ־ אז ערװארטען, צו געװען איז עס
 דרעס־טאנױ ךי פון אסס׳ן די װי ׳ךעם

 חנם נאבגענעבען האט פעקטשורערס
 אײדיעס די װעט ױניאן דער פון פאראאנג

 טאנופעהטשורערס דרעס און װײסט
 נויט־ אונבאדינגטע די אײנזעהן אסס׳ן

 אר־ זעאבע די נאכצוגעכען װענדיגקײט
 ארבײטעד. זייערע צו בײטס־באדינגונגען

 ױניאו די אז קא^ר, ךאך אין סע װארים
 סעטאען אסס׳ן באסעס אײן מיט ניט קען

 מיט און באדינגונגען, סארט אײן אויף
 אויף סעטלען אסס׳ן באסעס אנדער אן

 און קלאד אבער באדיננונגען. אנדערע
 װיל איז, דאס װי זעלבסטפארשטענדליך

 מאנו־ דרעס און װײםט לײדים די עס
 זי פארשטעהן. ניט אסס׳ן פעקטשורערס

 אלע די איבער פרמוילעגיעם האבען װיל
 טרײד. אין מאנופעקטשורערם אנדערע

 איבעראל תריגט לםשל, האטער, דער װען
 אין װאד א דאלאר 5 פון העכערונג א

 פון םעםבערס די קענעז װײדזשעס, זײנע
j אר־ דעד אז ערווארטעז, ניט אסס׳ן דער 
 װעניגער מיט צופרירען זײן זאל בײטער !

 זײערע איז דאלאד 5 פון העכערוגג 8 װי
 דער בײ מױחם א זײן װיל ער שעפער.
 םעגליר? גאר דאם איז אבער ױניאן.

 ? דעם אין שכל טינדםטער דער דא איז
 און װײסט צײדיעם אונזערע װילען דאס

 און זויסעז, ניט דרעס־מאנופעלוטשורערס
 שוין זײנען קאנםערענצען פיעלע םיעלע,

 זיך האבען און געװארען אפנעהאלטען
נארניט. מיט אויסגעלאזען
 איבעדהױפט האבען זײ אז פריהער,

 יןאנפערענצען האבען,הײנע געװאלט ניט
 סון העכערונג א װעגען ױניאן דער מיט

 איז דאס װי עקשנות, װילדע שכירות,
 שטײ א דאך געװען איז עס אבער נעװען/

 אײך מיט האבען מיר :אויסרײד קעל
 ?ויפיעל8 אוי^ אגרימענט אן נעשלאסען

 דורכ־ סיר באשטעהען ׳צײט אזויפיעל און
 אגרי־ דעם פון ערםילוגג דער אויף אויס

 שטאנדפונקט, א געװען איז דאס מענט.
 שטאנדפינקט דעם אבער הפחות.

 דרעם־מא־ און װייסט לײדיעס די האבעז
 אונ״ אויפגעבען געטוזט נופעקטשורעי־ס

 םײ־ עםענטציכער דער פון prn דעם טןגר
 סלאוה־מאנוםעקטשױ די האבען אט נונג.

 םיט אגריםענט 8T8 פונקט געהאט רערס
 דעסטוועגען פון מלאכות, בעלי זײערע

גע׳פסה׳ענט, גאװעדנאר־תאםיטע 8 קאט
 אין העכערוננ 8 םאד פארלאנג דעד אז
 אום־ הערשענדע די אונטער װיידזשעס, די

 םיט װידערשפרוך אין ניט איז שטענדען,
 סלאופ־מאנופעלד די און אגריםענט, דעם

 דעם אונטערװארפען זיך האבען טשורערס
poe. לײ־ די אױך אז זיך, פארשטעהט 

 דרעס־מאנוםעקטשורערס און װײסט דיעס
 בא־ לענגער םיעל געסאנט ניט האבען
 האבען זײ און טענח, זײער אױ^ שטעהן
 האנפערירען צו אײעעװיצינט ענדליך

ױניאן. דעד םיט
 װאם אבער גוט. אזוי װייט, אזוי

 צוזאסענקומען דאם עט האט זין 8 פאר
 פון פאדערען און סאנפעדענצען אויוי זיך

 זײערע אין ארבײטער די אז ױניאן, דער
 גןלענערע פאר ארבײטען זאצען שעםער

 װאו שעפער, אנדערע אין װי וױידזשעם,
 און ארבײט, זעצבע די נעםאכט ווערט עם

 עשלא־1 שוין האט ױניאן די װעצכע מיט
פרײזען, געװיםע אויף אפמאך ן8 סען
 לעצ־ אין געמעלדעט עם האבען םיד ױי

 ױניאן די ? ״נערעכטינסײט״ נוםער טען
 דרעס־מא־ די צו געהז געםוזט ן8ד װאלט

 שױן האט זי װעמען םיט נוםעלןטשודערס,
 װײדזש־סקײלס גע־וויםע אויף געסעטעצט

 זײ פון םארצאנאן און ארבײטער, די םאר
 א סים פרײזעז די פון איכערסעטלען אז

 ארנײ־ יעדעז םאר וועניגער דאלער פאר
 א דאם איז שעפער. זײערע פון טער

 יוניא! די מאל א הען ך?8ז םעגליכע
? פארשלאג אזא צו אײטויליגעז

װע־ געשטעלם נאר דארף פדאגע די
 בטייא• שוין סוםט ענטםער דער איז רעה

 דט ױניאן די סען ?ײםגאל קײנםאצ,
 אונטערשיעד אן םאכען צו אײנשטימען

 •אפש און שאפ צװישען סרײזען די אין
 זעלבפט־ נעטײנט פראסטיש װאצט דאס

דאם דאך און ױניאו. דער םאר מארד

uu -סו*  u ̂גסען דזש. פוו םיטינג יעהרליכען סערטעל /

* .3
 איך האב דעצעםבער טען13 דעם

 קאנםע־ ױגיאן טרײד דעם בײגעװאױנט
 אײג־ איז װאס װאשמגטאן, אין רענץ

 פרעזיחןנט םון נעװארען גערופען
 האט קאנםערענץ דער נאטפערם.
 איז עט און טאג אײן בלויז געדויערט

 אװ ״ביצ א געװארעז אנגענומען רארט
 ײעלכער דאקומענט, דיעזער רײטם.״

 צופריעדענשטע־ גאנצען אין גאר ניט איז
 איז שטאנדפונקט, אוגזער פון לענד

 פעדערײ־ אםעריהאן דער פאר דאך אבער
 םארװערטס, טריט א לײבאר, אװ ^אן
 שטעלומ אלגעטײנער איהר צו באצוג אין
 פאליטישע און אינדוסטריעלע אין

עניגים.
 קאנםערנץ דעד םון ענד בײם אבער

 רעאהציאנערען דעם געלונגען דאף איז
 םר. מיט םעדערײשאן, דער םון עלעכיענט

 אלס ױניאז פרעסמענס דער פון נארי
 א םיט דורכצושטופען, פיהרער, זײער

 װאס רעזאלוציע א טאיאריטעט, ^ײנער
 מיט געהאט ניט שײכות סײן גאר חאם
 אטאקירענדיג קאנםערענץ, גאנצען רעם
 דאם זאגען, קאן מען חאדיקאלען. אלע
 אלגעמײן אין האט האנםערענץ דער אויב
 גוטען שטיהעל א געמאכט אנפאננ בײם

רעזא־ נארישע דיעזע עפ האט אײנדרוק,
* * *צושטערט. םוף צום <וציע

 פון דעפארטמענט פובליהײשאן דער
 אונז םאר האט אינטערנעשאנאל אונזער

 םרא־ קאםפליצירטע פאר 8 םארגעבראבם
 געלעזט דערװײל האבען םיר װעלכע נען,

:אוםן םאלגענדען דעם אויף
 דער האט ארויס, זיף שטעלט עס װי

 פאפיר, צײטונגם אויף יהרות גרויסער
 שכירות די םון העכערונג די אויף און
 פרן צוײײעז אלע אין ארבײטער n םון

 דאם װירקונג, די נעהאט טרײד, פרינטינג
 םאבליסײשאן אונזער םרן אויסגאבען די

 םאר־ לעצטענס זיר האט דעפארטמענט
 הונדערט ם-ער ארמגעםער מיט גרעסערט

 א געהאט חאבען םיר װאןי. א דאליאד
 קאםײ םאבליקײשאן אונזער מיט מיטינג

 דער םאר באשצאסען, האבען מיר און טע
 זײ- צאהל די םאיהלענערעז צו וױילע,

 20 םון ״גערעכטיגקײט״, די פון טען
 זיר, פארשטעהט עם זײטען. 16 אויף

 אנגע־ ניט זעהד אונז פאר איז דאס אז
 די אונםער אבער ט^ז, צו געװען נעם

 גע־ דאס פשוט מיר האבען אומשטענדען
 םארהלענע־ צו אביסעל אום טאז, םוזט

 פאבליקײשאן דעם םון אויסגאבען די רען
דעפארטמענט.

» » *
 רעקארד אונזער םון אויסגאבען די

 פארהעלכד געװאקסען איז דעפארסטענט
 דע״ אנדערע אונזערע םיט דסטעסינ

 דעפארטמענט דעם אין פארטטענטס.
 םענשען, אכט באשעםטיגט איצט װערען

 םינקאװ. ברודער דירעסטאר, דעם חוץ 8
 ם<ן תאסטען די װעט חשבון אונזער צויט
 יאהר דעם פאר זײן רעפארטמענט דעם

דאצער. 12,700 אריבער
 דעפארטמענט דעם םון װעיט דער

 םאקם דער אםצושאצען. ניט גאר איז
 םאצ־ א שליםליף, האבען מיר דאס איז,

 גאנצער אונזער פון רעקארד שטענדיגען
 יעדער צו קאנען מיר און מעמבערשיפ

אויםגעםינען ייטעןשװערמס אהן צײט

 טע־ די נונע זײנען ײאס זאכען, פיעלע
 ארבײט טאג־טעגליכע די יאון טיגקײטען

ױניאן. אינטערנעשאנאל אונזער םון
* * »

 דע־ דעם צו צוזעצען פון פראגע די
 רי־ ״איגדוסטריעל אן פארטםענט
 דעפארט־ סטאטיסטישען טוירדטש״

 טאג, צו טאג פון שארםער װארט מענט,
 םאל דער געװען איז דאס װי כאזונדער־ס
 םון סיטואציע קלאוק דער אין לעצטענס,

 איז עס צי ניט, דענק איף יאדק. נױ
 עק.עקוטיװ דזשענעראל דער ראטזאם,

 אויפנעה־ כיאטענט דעם אין זאל באארד
 זיכער, אבער בין איף פראגע, די מען
 קאגװעגשאן נעקסטער אונזער אויף דאם

 און װערען אױפגענוסען פראגע די דארף
 װערען געטאץ דעם אין מוזען װעט עס

* * *באשטימטעס. עטװאס
 פון כיאגאטען זעקס ערשטע די פאר

 אקטאבער, ביז מאי םון ,1919 יאהר דעם
 אםע־• דער אין מעטנערשיפ, אונזער איז

 געװען לײבאר, אװ םעדערײשאן ריקאן
־ טויזענט, דרײ הוגדערט  העכ־ דאס -

 אינטערנעשא־ אונזער װאס ציםער ססע
 כיעג איז עס דערגרײכט. װען האט ל8נ

 זא־ מאנאטען זעקס צװײטע די אין אז ליף׳
 וארונטערקומען. עטװאס ציפערען די לען

 אונ־ קלײנעם א מאכען קאן דאס אבער
 די דאם איז, פאקט דער טערשיעד.
 האט לײבאר אװ פעדערײשאן אםעריהאן

 טעקס לאפיטא״ ״פער איהר פארנרעסערט
 מיט־ יעדען אויף סענט אכטעל אן מיט

 פאיגרעסערט דאס און מאנאט פער גהיעד
 דער צו קאםיטא״־צאהלונג ״פער אונזער

פעדערײשאן.
» » *

 באשלוס אונזער מיט אײנקלאנג אין
 םערםעידיעחרליכען לעצםען דמם אײף

 ארגאגיזאציאן אונזער אין איז מיטינג,
 אםשטיםונג, רעפערענדום א פארגעקוכיען

 אםגעהאל־ זאל עס שטאדם װעלכער אין
 קאנװענשאז. נעלוסטע אונזער װערעז טען

 זײנען װײסט, איהר וױ באלאט, אײם׳ן
 שיהא־ לליװלאגד, שטעדט, דרײ געװען

 םון רעזולטאט דער לואיס. סט. אןן גא
 װי איז אפשטימונג רעםערענדום דעם

:םאלגט
אפגעגע־ זײנען אפשטימונג דער אין

 אײן און טויזענד נײנצעהן געװארען בען
.)19,071( ־— שטימען זיבעציג און

14,544-------באלוכיעז האט שיהאגא
4,183------באקומעז האט הליװלאנד

344 — באקומען האט לואיס סט.
 די באקומען אלזא, האט, שיהאגא

 װעט דארם און שטיטען צאהל נרעסטע
 א-צ־ האנװענשאן. נעקסטע אונזער זײן
 אפשטי־ דער םון רעזולטאט דער אז טער
 זיף מען דארף צא^אנט, שוין איז מונג

 מאבען צו ארבײט 1דע צו נעהמען גלײף
פאר םארבערײטונגען נויטיגע יאלע די

* * * קאנװענשאן. נעקםטער אונזער
רעפארט, דעם פון זעהן לואן מען װי

 עקסטיא סןי א טאן צו געהאם איןי האי
 שלעזיגגער םרעזידענט זינט ארבײטען,

 nn א ױראפ. אין אפגעםאהרען איז
 מיר איז טעטיגקײט געװעהנליכעד םײן

 ^ר־ ביסעל היבש א טאן צו אויםגעפוםעז
 מיר םרעהט עס ארבײט. נאניזאציאנם

איצט ביז זײנען מיר דאס באריכטען, צו
 צײדיעס דער םזז םאדשלאג דער איז

םאנוםעיןטשודעגס דרעס און װײסט
אסס׳ן.

 מאנוםעיד דאזעע די טעגה׳ן געוױס
 ארבײטעג די יא גיבען זײ אז טשורערפ,

 3 נעםציך שכירות, די אויף העכערונג 8
 איז אבער פונסט דער װאך. די דאלאר

 אצטעז דעם איבער צאזען זײ דאס ׳דער
 ןױרסציך איז װעצכער טיניטום־סקײצ,

 אז סאכם, •ועצכער און הצײן, צו םיעצ
 זאל שעפער זײערע אין ארבײטער דער
 צװ" םיט הריגען אדבײט זעצבע די םאר

 ארביי־ דער װי װאןי, די זועניגער דאצאר
דרעס־שעפער. די איז מער

טאדשצאג, א נעזאגט, װי איז, ראס
 בעסטען איהר מיט ױניאן די װעלכען צו

 קאנםצימ־ אצערצײ אױסצוסײדען װיצען
 עס איז צושטימעז, ניט ?ײנטאצ העז טעז׳
 וױ זאגען, צו שװער איצט דארום איז
ענדיגעז• זיך הען םצאנטער נאנצער דער

 ז8 אזא, פראבצעםע די איז רעדוױיצ
 דדעם״מאנױ און װײסט לײדיעס די נאר

 ײז צײזעז• איהר קענען פעקטשורערס
 עהשנות זײער אויםנעבען נאר דארפען

 הע־ דאז ביז געסעטעצט. איז א^עס איז
ען נאד זײ נעז ט ר א װ ר  שע־ זײערע אין ע

 װאם עטװאם, טראבעצ, שטענדינעז פעי־
 םיעל םיעצ, האטטעז געװים זײ װעט

 נאכנענעבען װאצטעז זײ װעז וױ מעהר,
די וױידזש״העכערונג. געפאדערםע

 ענטשוצדי־ די ניט איצט זאגאר האבען
 איז העכערונג געםאדערטע די אז גוננ,

 פאר נרויס צו ניט ראך זי איז נדויס. צו
דרעס־מאנופעקטשורערס. די

די

 לײזײעס דער פון םיטינג װיכטיגער 8
 נעקסטען ױניאן מײקערם װײסט

מאנטאג
 אנדערע און פראגע דער אט איבער

 ױניאן דער פאר םראגען ^ויכטיגע זעהר
 ורד אפגעהאצטען מאנטאג נע^סטען װעט
 הופער אין מאס׳טיטינג נרויםעד 8 יעז

 דער ז8 ערװארטען, צו איז עס ױניאן.
 שטארס אזױ באזוכט זײן װעט םיטיננ

 מוזען וועם מיטינג דער מעגציך. וױ
 העכסט־וױכטיגעד דער איבער ענטשײדען

 מוזען עס שרים װײטערע װעצכע סראנע,־
 דער צו באצוג אין ווערען אנגענומען
 איז זוײסט ציידיעס דער םון האנדצונג

 װארים. אסם׳ן. מאנופעקטשודערס דרעס
 ראן ביז זאלעז מאניוםעקטשורערס די אױב
 וועמ עסשנות, זײער בײ בצייבעז אצץ נאך
 באטח אז באוױיז, בעםטער דער זײן עס

 נא^ וױ אנדערש, עפעס ניט זײ טײנען
 אגריםענט דעם אםצוברעכען גאנצען אין

 האנד־ מאדנע זײער ױניאן. דער טיט
 אנדער סיין צו צו ניט פשוט צאזט צוננ

 ײג־ יי דאד מוז אזױ, אויב און, שצוס,
 הצאר, און פעםט באשטימען אױך יאן
האנדצען. זאצ זי װי

באםטאן. אין באארד עקזעתוטמו

 אר- דער אין ערםאצגרײף גאנ״ז געװען
 געצוגגען תב דאם אונז איז עס בײט.

 םארדרע־ קאמםליקאציעס, אויסצומײדען
 איז צייט זעצבער דער אין הענישען.

 שכירות די העכערען צו געלונגען אונז
 אצע אין כסעט םיטגציעדער, אונזערע םון

 אינ״ גארםענט צײריס דער םון צװײגען
 אין און לאנד/ גאנצען איבער׳ן רוסטריע

 געװא־ םארקירצט אויף איז םעצע סןי א
ןארכײםס־צײט. די רען

 דורף פאסירונג װיכטיגסטע די אבער
 צעצטען דעם םון צײט פארלאפענער דער

 איצ־ דעם ביז מיטינג יעהרליכען םערטעי
 ערפאלג אונזער געװיס גאנץ איז טיגען,

קליװלאנד. אין
 םון מיוז, םון יאהרעז פיעלע די נאך

 ארבײט, שװערער אוםאויםהערליכער או
 דער צו זהיס־ף־ די געלונגען ענדליף אוגז איז

 םאר איז װאס ערםאלג, אזא צו פיהרען
 הא־ סיר אומגצויבציף. מענשען פיעלע

 פעסט־ארנאגיזירטע א איצט דארט בען
 no אויסזיכםען, בעסטע די םיט ױניאן,

 שטאר־ נאף װערע^ זי זאל װײטער וואס
 אצע האבען םיר מעכטיגער. און הער

 דעם מיט גראטוצירען צו זיך נרינדע
לולױולאנד. אין זיעג נרויסען
 דער איז װערט קלענרען קײן םון ניט
 יארק׳ער נױ דעם םון אויםטו לעצטער

 סקוירט הצאוס, דעם םון באארד לזשאינט
 װירדינע די ױניאז. מאכער ריםער און

 חאט אמאניזאציאן דיעזע װאס שטעצונג
 םיט סכסוןי צעצטען דעם אין נענומען

פראטעסטיװ מאנוםעקטשורערס דער

 אץ זואונחנחנג׳
eyn w שרייזען. p 
 ארימ זיו זא< םםיטח װערנ«ור

אםענעם אן םארמײרען צו אום
___םאנופעי דער םון שטעילוננ די

 t Mi זעחר נעװען איז אשאםי^יישןון
 אױפנעחנג. ח#ט עם ;נערוטפערטע
 דער פין ארכײטער די דערצארענט

 .ארויםמו הןוט רן>ם און דוםטריע,
 ארבײ« די ,סטאפעחשעס־. שיעיע

 אײנפאןי חאבען שעפער םיע<ע םון
 זאנדערב) דער נעגען ױאיטירט
 נ<ױ« .1אםם׳ דער םון שטעלוננ

ר םון וואנרלוננ טאסטישע קיונע,  ת
 נרוין א או נעװירקט, דא האט :יאן

 אויסנעםידען זא< צוזאםענשטוים
רעז•

• » *
 איר װיל שלום־װארט םײן אין

 נעווען לעצםענס כין איף דאס נעז,
 נע). האב איף װאו שטעדט, פיעלע
 ארגיו דער בײ 1#אצי1ארנאני אונזער

 איבערטרינען.: האר א ניט איז עם איז
 געסוסען, בין איןי ײאו ד#ם ז^נען,

 אונזערע כײ נעפינעז, אופאגטום איף
 p דזשאינט די און ױניאנם לאל
 נעםריישאפם באזוכט, האב איך ײ»ם

 אונ» «ו אינערנעכענחייט הי-יםע א
 יו אינטעדנעשאנאל נרויםער נאנצער,

 חאנ Dip זעלבער דער אין יאן.
 וו• שטארסען א געםוגען אויף דארט

 וױי) ענטשלאםענהײט םעםטע א איז
 ארנײ) נרױםען דעם םארטצוזעצען

 מ און שעהנערער א א<ץ םאר קאםוי
חינזיכטע!• אלע איז װערט, רער

^ , וי א ר » ב .ב א
םעה.־טרעזשורער. רזשענעראל

 ליגען קעלער אין װען
 ?וילעז׳ אפגעשאטען

 דלות דעם באקלײדס און
 הוילען, דעם אביםעלע

 װינטער דעם םון איך לאן־
 װעהען. קאלטע זײנע םיט
 טיר געגריםט זײט :זײ זאג איך

שנעען. און װינם העררען

 פײער א כרענט קאםין אין װען
 ארוםעט זיך פון װארפט און

 פלאםען, שטילע ליכטיג,
 אוםעט, דעם םאריאנט און

 װאיען דאם אז םיר דוכט
 קויםען אין װינד פונ׳ם

אידיליע אן איז
טרויםען. שעהנע טיט פול

* * *

 פעלצלאן־, אונזערע זײנען װאו
 ? װאו היטלען װארעםע די

 דרויםען, דער קאלט ם׳אטעםט
דא. שוין איז װינטער דער

 קוילען קויל־טאן, טיםטער העי,
 ארײן, טראגם חעלצלאך און
 אוױוען, אין חעל םלאקערען זאל
זײן. דא אונז װארעם זאל

 םענסטער, די ארום קלעפט חעי,
 םעםט, צו םאכט מירען די

 שפירען ניט קעלם און װינט זאל
נעםט. ארעמע אונזער

m

שנעע. א םאלט עם
 שנעע, א םאלט עם שנעע, א ם׳פאלט

 אזױ צארט זין־ לײגט און פאלט
 ערד, דער אויף הײזער, די אויף
באעהרט. אונז שלים־װעגם א םיט

 ־ שנעע א םאלם עם שנעע, א ם׳פאלט
 אױםגעשרײ ױבעל א הילכט

 — ראד א אין קינדער די פון
 קלאהר. לויטער, שנעע דער װי
 !שנעע א שנעע״ס׳פאלט א פאלמ עם

 :אױםגעשרײ ױבעל א הילבט
 גיר, זיך נעטט שליטלאן־ די צו

•»+זץ־. שליטלען קינדער לאםיר



קריזים אינטערנאציאנאלער ער
׳ ל ־

*»&₪£>»■&

פויגםץ םטוערמ דזשוליעט פוז

Truo translation  filed with, th• 
P ostm aster a t New York City oh 
Feb. Id, 1920, as required by the A ct 
of Congress approved Oct. 6th, 1117# H 
known as the “Trading with the

Enem״. y Act

 אמע־ איצטיגער דער פון מיטען אין
gg-| 1זײ צו שײנט ״פראספעריטי״, ריקאנער 

 דאס באכיערקען, צו לײכט אזוי ניט גאר
 ױחאפ אין נאציאגען די מיט צוזאמען

נא־ אן צו זיף פיר דעמעוזענטערען ער̂ן
 ׳טוין זייגען נײר צוזאביעגברוף. םישען

װאר־ רי צו געװארען צוגעװאוינט אזױ
 שענקט מען דאס סארט, דעם פון גונגען

אויפמעריןזאטקײט. קײן םעהר ניט עס
 פארהוגגערטע ״די שרעקענס־װערטער די

 צוזאםעג״ ״איגדוםטריעלער אײראפא״,
 און — באנקחאט״, ״נאציאנארער נרוף,״

 גע־ אפט אזוי צס א װערען װ. ן,
 רױין ניט״מעהר ביאנען זײ דאס ברויכט,

ד$ אבער איז געשאהר די איינדרוק.
גרעסער. ארץ װערט זי און

 עס װי י$זהר א אריבער שױן איז עס
 װאפענ־ דער געװ^רען געשלאסען איז

 האט םלחמה די איידער שטילשטאגד.
 מיט געװען פויל לופט די אז געענדיגט ויך

 דער װענען ״ריקאנסטראקשאך, פון רײד
 וחד געםאן װעם װאס ארבײט גרויסער

עג־ זיןי װעט מיחמה די װי גיןי אזוי רען
ארד־ ״נײע די אױפצובויען אום דיגען
 םאקע װערט ארדנונג נײע די נונג״.

טרעהרען, םיט אבער געבויט, וױרקליף
 און הוגגער דורר שװײס, און בלוט

 אדװײזארם און קאנסילארס די טויס.
 םון םלאםלען ׳אויםגעהערט שוױן האבען

 ארום לױםען זײ ארדנונג״, ״גייער דער
 גע־ איז װאס ראטעװען צו צומישטע װי

 אלמער דער פון הורבות די pc <יגע*3-
נוצ־ מאכען פון יאהר א נאןל .ארדגונג.

 זײ זײנען טאן, צו עפעס םארזוכען לאזע
 הענד די אױפצוהויבען גרײט, כמעט ש\י\ >

 װעלט די לעזען צו אז זײן, כיודוז זיף און
 די אין אומעגליף־. זײ פאר איז םראגען י

ױראם, םון זשורנאלען קאנסערוחאטיװע
 ארדנונג אלטער דער םון םעםטוננען די

 םארצוױיםלונג גרעסטע די פיר געםינען
 םראנ־ אײן לאגע. איצטיגער דער איבער

 זיןי באהלגאענדיג זשורנאי, צויזישער
 אין קריזים ערנסטען זעהר דעם אױף

 דער איצט, זיף געםינט װעלט די װעלכען
 יאהר הונדערט א מיט דאס אונז, םאהנט
 נאפאלעאגי׳שע די םון סוף צום צוריה,

אינדוסט־ זאירן האגדעל דער איז מלחמות,
 די געקוםען. זיך צו װידער גלײך ריע

 דער און ארטיקלען אויף םרײזען חויכע
םאראור־ איז ^טיל׳טטאנד קאסערציעלער

 ״יואנטינענטאל דער דורף געװארען ?אכט
 1נאפא<עא װעלכער דורף בלאקאדע״,'

ענג־ האלסען צו געניאכט פארזוף א חאט
באיקאט. עקאג^פישען אן אונטער <£אנד
 ארונ־ איז בל^קאדע יע;ע וױ גיף אזױ

עקאנאמי־ די איז געװארען, טערגענופען
געװאיען. נארמאל וױדער גיר לאגע שע
 די און אויפנעלעבט האט האנדעל דער

 פון פרײזען די ;עפאלען. זײנען פדײזען
 א און צװײ געװען זײנען JS10 יאהר
,1803 יאהר אין װי הױף אזוי מאל האלב

 םאל ער׳מטען צום האט נאפאל^ן װען
 אין ,1810 אין יאון ױראם, אנגעגריפען

 געיטטירצט איז נאםאלעאן װען צײט דער
 העכער נאף פרײזען די זײנען נעװארען,

 צײם יאהר אײן אין אבער טיגעז,2נע׳
 צום געקושען װידער פיי־יזען די זײנען

׳טטאנד. גארכיאלען
גע־ האט מלחםה״ ״אונזער אבער

 האט דאס רעזולטאטען. אנדערע בראכט
דיסארנאני־ םאלשטענדיגע א נעשאםען

האנ־ אינטערגאציאנאלען פונ׳ם זאציע
 אן װי אויסצוזעהן אן פאגט װאס דעל,

 פרײזעץ ץד קראגקהײט. אוםהײלבארע
גע־ האבען םיר װי אי־ונטער, ניט געהען
 זײ פארקעתרם, ערװארט. און האפט

העכער. און העכער אלץ נאד שטײגען
 עקסטעײנדזש איגטערנאציאנאלער דער '

 מרעקליד פאוײןעהרם, ,איז׳ םארקעט
 אכטענדיג ניט גאר |ורונםערג;»£אלען,

ײע די װאס שאקט □m אויף ארד־ ״נ
װירה־ אנגעפאנגען. ׳מויז זיף האט טגג״״

 א פאר אונז מטעהט ^ײנט, עס וױ לקי, »׳
דיסארדער. נייער

זײ־ מלחםה דער פון צײט דער דהץי
1 prj לענ־ אלע אין גע^יגען פרײזען די

 פארשטעיען זיד זאלען פיר וחגן דער.
 דער פאר דורכ^כיטס־פרײז דער אז *■

 מיר געפינען ,100 געװען איז טלחםדז
 אין פרײזען די פון דורכ^וניט חנר דאס $

 װאפענ־ פו:׳ם צײט דער איז גגלאנד1<
א:־ אי; .238 געװען איז '*#טילמטאנד

ע :| ר  ;ע־יען זײען םרייזען די ווערטער, מ
ר *״ ח  פא־ *ױ ר-יןי אזוי מאל צװײ װי מ

 ניט איז דאס און םלהםד,.
ענגראגד אין בלויז פאל ואר ״

לענ־ אנדערע אלע אין אויך איז ביגע
דעי.

 לעבענס די אויף פרײז הויכער רער
 א םון סימפטאם א גיכער איז מיטעל

 גוםא. ק«יא:קהייט די אײדער קראנקהײט
 םיבער, פארצעהרוגגס א װי איז דאס

 פונ׳ם קערפער דעם אין אז װאס״וױיזט,
 מיקראבען. מגיטענדע זיף געפינען חולגו
 דא װערען רפואות אויבערפלעכליבע קײז
 אוי־ און זאלבען בלויז העלפען. :יט

 עם נוצלאז. זײבען פהאסטערס סערליכע
 הײלונג פונדאמענטאלע א זיך נויטיגט

 סיסטעם, עקאנאפײפען גאנצען דעם פון
 דעם םאר נויטיג זײגען רפואות ׳פטארקע
קריזיס. אלװעלטליכען איצטיגען

פאלישטענדי־ א פארגעקומען איז עס
 אינדוסטריע דער םון צוזאפענברוך גער
 די האגדעל. אינטערנאציאנאלען דעם און

 ױראפ, אין לענדער אינרוסטריעילע גרויפע
 דאס אפילו און דײטיטלאנד ענגלאנד,

 געװען װירהליך זײנען בעלגױם קליינע
 אלע פון װעלט״. דער םון ״פאבריקען

 שי- אנגעקוםען אהין זײנען װעיט עקען
 די פאר מאטעריאלען, דויהע םיט פען

 ארבײטער, געלערענטע מחנות גרויסע
 די איז געװען באיטעםטיגט זײנען װאס

 זײ־ םאטעריאלען ריעזע םון םאבריקען.
 פאחטיע־ געװארען ואויםגעארבײט נען

 זעל־ די מיט זײנען און ארטיקלען דענע
 נע־ צוריק אײזענבאהנען און שיפען נע

 טײלען. װעלט אלע אין געװארעז פיהרט
 און אינדוםםריע םון קאנצעגטראציאן די

 כיעג־ האם לענדער יעגע אין פראדוקציאן
 קאנען זיף ואל דארט אז געמאכט, ליןי

 באפעלקערוננ^ גרעסערע א אויםהאלטען
 זײ װען געװען, מעגליד װאלט דאס װי

 ערד םון דערנעהרען דארפען ?יף װאלטען
 ענטװיקלונג אינדוסטריעלע די ארבײט.

 — םאלח נײע א מף»#פעז ־ױרא• אין הןום
 טיט איצטער און פחאלעטאדיעד. דער
 אינדוסטריע, דער םון צוזאמענברוןי יעם

 םיט געסטראשעט םאלה דיעזער װערט
 א<ן םרויען מענער, דיעזע אונטערגאנג.

 בא־ ניט אינדוסטריע די האבען קינדער
 באשאםעגי־ די גיכער זײנעז זײ שאםען,

 שטעדט זײערע אידוסטריע. דער פון שע\
 אינ־ דעם פון אפהענגיג געװען זײנען

 נעץ, קאמערציעלען טערנאציאנאיען
 רוײ דעם צונעיטטעהט זײ האם װעלכער

 אפגע־ דעם םון זײגען זײ און מאטעריאל,
 פארבליבען זײ זײנען געװארעז, שניטען

 םאר־ זיי זײנען ;דױלפלאז גאגצען אין
 אהן לופטען, דעד אין הענגען נליבען
 לעבענס אנדערע אלע און יןלײדער עסען,

נויטװעגדיגקײטעז.
 צוזאנגעבראכען אויף האט ױראפ אין

 סוף צום םארקעהר־מיטעל. גאנצע די
 גע־ סערביען אין א־ז מלחטה דער םון

 און לאחאמאטױוען. זיבען בלויז בליבען
 אין לאגע די נעװען איז בעסער פיעל ױט

געיטטא־ זײנען קארס לענדער. א;דערע

 ניט זײנען רעלסען די צובראכענע, נען
 אי־ םאהרען צו אויף זיכערע קײן געווען

 יא IVP מען װאו דארםען און זײ. בער
 נימא א'ז אײזענבאהנען, די געברויכען

 האם דײמשלאנד דערפאר. קויהלען קײן
 אײ־ די באטרײבען צו קויהלען גענוג ניט

 איבערפיהרען דארפען װאם זענבאהנען
 דארף זי װאס קויהקען די פראנקרייך נאך

 האם נאר ניט שאדענערזאץ. אלס געבען
 די באםרײבען צו קויהלען נענוג גיט זי

 די פוז אינדזשינס עלעהטריק <אין דאמף
 גענוג אפילו ניט האט זי :אר פאבריקען

 ר,ױהלעז דיעזע צופיהרען צו ־— קויהלען
 פאױ־ אין איז עסטרײך פאבריקען. די צו

 בארויבם גאנצען איז איז זי . צװײפלוננ.
 צוטריט װעהכען אירגענד פון נעװארען

 פיינד« אלטען איהר פון קויהלען נאך
באהעטיען.

ען לי א ט ט אי א ײן ה ל ק א ט פ י גע־ נ
 קוי־ מוז זי קויהלען, אײגענע ?ײן האט
 פון װאך וא קויהלען מאן מיליאן א פען

 דער־ נים קאן זי כאטש לענדער, אנדערע
 שפײז־ארמיק־ אפילו באצאהלען; פאר
 צוליעב צופיהרען גענוג :יט מע; קאן גען

 פארקעהי־ און קויהלען אין מאנגעל דעם
 עקזיס־ איבערפלום און הונגער מיטעל.

 א זעהן קןין מען זײט. בײ זייט טירט
 דרײסיג בלויז שםאדט פארהונגערטע

 אין רײר איז װאס פלאץ א פון םײל
 עקאנאםישער דער אבער עסענװארג,

 צוזאמענ־ צװײ די דארף װאם סיםטעם
צוזאמעננעבראכעז. האט כרענגען

 נשמה די לעבען, דאס איז קרעדים
 דער אין האגדעל און אינדוסטריע פון

 דא גראדע סוון װעלט. לזאפיטאליסטישער
 מויםלײ א באקומען סיסטעם דער האט
 אויך הארצען. סאמע אין װאונד כען
 האט קרעדיט אעטערגאציאנאלער דער

 אין נאציאגען די צוזאמעגגעבר*כען.
 זײ רואינירם. באנקדאט, זײנען ױראפ
 ניט חובות, זײערע צאהלען ניט קאנען
 קאנען זײ שפעטער. נים און איצט

 גײ איז עס וױיל זיןי, צװישען תאנדלען
 םונט ענגלישער דער קרעדיט. קײז טא

 געװ*רען באםראכם איז װאם סטערליגג
 םעסט אזוי זײז צו װעלט גאיצער דער אין
 גע־ איז גיבראלטאר, פיז פעלז דער װי

 הלענער, אלץ װערט ווערט זײן פאלען.
 ארונםער־ םונם דער איז דאל. 4.85 םון

 דײםשער דער דאל. 3.62 צו נעקוםען
 זײנען קראנע עסטרײכישע די און מארר,
 פראנ־ דער װערטלאז. גאנצען אין כמעט

 א סוים ס#יצט האט פראנק, צויזישער
ווערם. םריהערדיגמן זײן פון העלפט

 האם םלחמה דער םון צײט דער דורך
 אום פראםיםעז גרויסע געסאכט עגגלאגד

 לןרע־ םיגאנציעלעז איהר אויםצוהאלטען
 בילס אונזערע געצאהלם האט זי דיט.
 אין סוםען גרױםע א-בערשיתען דורך

 און דאלאר, ביליאן א װי םעהר נאלד,
גרויסע א לאנד דעם איז מאכעז דורף

. ד*<אה ביליאן מהן
 ענגמוגד, פון םינאנסירען נאנקראםירטע

דאס, <ענדער• אנדערע און םראגקרייך
 צױ םאל קײן שוין םיר וועקען זײן, קצן
ען טיר קריגען. גים ךיק  ניט אפילו ^ג

 קוםם עס װ$ס פראצענט דעם באקוםען
אונז.

 פאר־ זײנען ױראפ אין לענדער די
 אין זיןי נויטיגען זײ צושטערם, גיכםעם,

 אלעם״ הןובען םיר ארטיקלען. טיטיגע אלע
 ק#ו״ זײ וױיל ניט זײ שיקען םיר *בעד,

 אזוי אוז בילס. זײערע צאהלען ניט גען
 אינטער־ אן אויח דעם^נסטרירט װערם

 פאר־ גרויסע ד$ם שםײגער נאצי^נאלען
 סיסטעם, קאפיםאליסטישען פון כרעכעז

 אידדאס םון םיםעז סאכת אין נוים —
 פאר פר$דור,ציאנס־סיסטעם א גוםסי

 אז׳א אין איז אײגעננת, אדער פראפים,
 גױ קלײגעם א םון יעצםיגע די װי לאגע
 ארויסקוסען טען קען לאגע אז פון צען,

 געגענזײ־ און קאאפעראציאן דורך כלויז
הילף. טיגער

 פון צושטאנד דיס$רגא;יזירטער דער
 איז אויסטױש, אינטערכאצי^נאלען דעם

 אײ טיעפערען דעם פון סיסטעם א בלויז
 פעלקער. גאנצע פון נויט גרויםע די בעל,

 אורזאכע אן אין אויפטויש דער אבער
 ד^ס װען פאלגע. א װי גוט אזוי פוגקם
 פרײ־ די ווערען פאלם, ױראפ אין געלד

 נא־ דער און העכער ארםיקלען אויף זען
 דורןי םארגרעסרם ווערם חוב ציאנאלער
̂ורת װײםערע  נרעסערער א דורך און הלר

 די־ און געלד. פאפיר פון פארשפרײטונג
 די אויף דירעקט גאנץ װירקם לאגע זע

ארבײטער. דעם םון אינטערעסען
 און ד.ילםל$ז זײגען ארבײםער די

 לאגע. דער םון אנזיכם אין האםנונגסלאז
 דויד׳ן אויםמאז זײ האנען וועגיג גאנץ

 איינ־ זײערע אין שכירות די וזעכערען
 קאנ־ אינםעףנאציאנאלער אן דוסטריען.

 ארבײ־ די םון פארטרעטער פון פערענץ
 װ^לט אםעריקא און מראפ אין מער

 הא־ זאל מען ווען אויםטאז, געהאט מפעם
 אן פון באנדיעי קלארען א בען

 שםאט דודכ׳ן טײלוױיז, סוגןציאן, מישער
 בא־ ק^אפעראטױחגר דעי דורך טײלװײז

 הוג־ די פאר צוצושמעלען אום וועגונג,
 הלײדונג און עסען ארבײטער גערענדע

שטארק. אזוי זיך נויטיגען זײ װ^ס אין
 איג־ רער ד^ס סםיים, דא זיינעז עס

 צושפלי־ קאפיטאליזם, טערנאציאנאלער
 םון איז ער װי אפגעשרואכם און טערט

 עהאנא־ און אומפארטרויען קאנקורענץ,
 עררואכט האט אונקאםפעטענץ, םישער

 װעלכער אין געםאהר די אײן זעהט און
 וחד געטאן מוז עפעס זיד. געםינט ער

 ־־- םינאנסירען, די טראכטען ־— רען,
 באל־ םיז כוואליע די ״אפצווזאלםען אום

 צו ווערטער, אנדערע אין שעוױזם״.
 םארצוױיםלונג שרעקליכע די כארוהיגען

 םעלקערשאפ־ אויםשטאדבענדע די פון
 ותר צם שטאםט דעם םון אוז םען.

 אינטערנאצי^נאלער אן םאר פראיעקם
 נעײ*־ םארגעבראכט איז װאס הלואה,

קאנפעי־ א אויױ צוריה װאף א מיט רען

זיך שרעסם פאפםם דער
(פעליעטאן)

לעבעדיגען פון

*V'־
— » . *

 א פאראינפערעסירם מיך האט װ^ך לעגשע
:נייעס אןשיקעל ם^רנע

ך •סרײבט פא״סש, ״דער ס׳ די אין זי ײע  נ
ט עפואי־ק זעתר זיך איגשערעסירט  גע־ די מי

ף סיגנאלען הײםע  ”ס>>ר װי פלאגעשען די אוי
ש י קאג באמערקט״. עש ד̂.

ך געגומען האב איך ײן זוי גריבלען, זי  מ
וי פאפסט דעם ד» קען װאס ׳ןישײגער.  אז

V *#ראינמערעסירען
׳גלו־ פמלגעגדע צו געקומען בין *יך און

אלע פון פאשער דער ׳cc>?®9 דער װען :סען
ם־ די פון מאכןןר גאנצער דער קאט^ליקען,  הי

ך אינטערעשירם לעץ, ם זי  איז — ע«עם סי
ם ד^ס סט. :י מזי או

 עפעס.- ער זעד,ט חסתם מן
ען הסתם םן ײנ  איתם פאר סיגנאלען די ז

ע און אנז^ג גרויםער » ײ ע נ ״ י ײ  גליקען... ע
? ד*ס קען ז׳סע װאס ן ײ ז

:װאס e» זײץ קעז עש
 און פיחלט cos^e דער אז געבען, קען עס
ן איז עס אז זעחם,  די נאהענם ג*י־ גאר שוי
ם ײ  אוגז פאר װערען װעלען היםלעץ די װען ו

ד װען ענטדעקש, ער םי אוינ װ ײנ  דער פרן א
ך וױ;לען עיד,  און דורכ^םועסען קעגען זי
ך ט באי־ידזרו;; אין ק*כזען אוי  אײנ־ די מי

אוינער •2 אלד, פון ;ו ז ע-; א:  י
V דא; און
ט בזען דאי־• דא• דארן* דאן אשען...4?!־ ני

 דעם פעסמ׳ןזבזעלען צו ׳כנעלער **אש זע־־״ן :*;־ן
: ש׳ ײ ״ : י : : ־ י םלען. די א-יה :  דארן» דאן הי

; ט־״דיפילײבט :r; זוא־י פון ב־ענט* א עפענען 
n ;׳:׳ D*fC.

r—-׳יט ־*• r ע אזטארקסמע די איז ־ד״נ

ע אצי אניז ף אדג  מען זןןל װ^י־ום ערד, דער אוי
ך איהר ס אוי רען גי אגיזי ף ארג  איבע־ די אוי
?®לאנעםען ריגע

איגםעדעסירט ccskb *דער :דארום און
ך ם זי ײמע די מי  ילא־ די אריןי סיגנאלען געה

 הערם פא£סט מויבער אלםעי דער נעשען״.
ף פ#ר קומם װ^ם אלץ צו איין זיך  דער אוי

ך און װעלם, מ װעם סי  װעז װאו^דערזגן, ני
ען באלד װעל איך ײענ  *םעבםיגע״ אנדערע אז ל

ך װעלען ך זי ם.€2פא דעם נאבט^ן געסען אוי
ר און ען באא• װעללן מי ײענ  ןןזעלכע ל

:נײעס־קעפלעך
פ עי ה ל ן דעלעגאציע א װי ע׳ אוי

ם םארס, עםערען ב זעחן, צו או  קען ער אוי
ם דאדטען י  זר-קער־סלוכח. א אר<אניזירען נ

ת דער םאקי איז וואס װייל צלז צו חבלי  זי
 פאר ציםערען און האלאנד אי; ס^רשפארם

? ?ײן ט הוי
ר $דער א לײעגען װעלעז םי ת: אז ע די  י

ײזער  גריכעג־ פון ק^גסםאנטין אדער ןןארל ק
ך װעלען לאגד  ארײ־גגזגאזאסעז אונםערנעםען זי

ך ראקעש א דודך װערןןן צו ״ ל ם־ די אוין״ ג  חי
ילאנעפזען. ליעע

ױיל ך ו ן חאלם דצס אוי י ם באלד או ײ  ב
װערען. •ארדוירקליכפ

ען באלד אזוין װעם מעז ס «י £ םענ־ ארוי
רך ׳■ען ן ר^יקעםעז דו פ׳ י ו  מען און ם*רס. י
או«ך... םרעפע! ד»סתם םן װע

 דערווייל גןך אזװײנען וז^ס אײנציגע, די
ען עגין דעם אין ײנ p» ז y » i ױ  יארקצי ג

ן װעלוועלע רבי :רבניס  י®ח. דבי »ו
י לאיעז דא *ז דוכס^ ם«ר י געלזר * *יורך ז
ײמ . ססװל מכולל רב א «ארכא«ען *ון גענח

ײ װען ען ז ב ך גי י א bא םעחר אביסעל ז  סי
עס לעצפזע די ען, די װעגען גיי םל  1ײ$לםע חי

ײ על געווען ז ...e}6 בעסער פי
ײל  י6ג װעלעז לאנעטעז8 זזיםליאזע די וו

ען באלד ב הוי ע א עפילען אנ ס רוי  אויןי תאלע ג
ד. דער עי

ן רבגות־אזטעלע א און פ׳ י  מארס אזטערען או
ײן ני& איז ם. ק ײ ק ײניג  ל6ז םען װ^ס קל

ם דעם װעגען ר זן^גען, גי  ע כ י ו ה » ג̂ן
דאפ. איז עטעלע

ײן ס׳קען נאר, ה בײ איך טראכש ״ז י  אז ז
ן איך ך בי םועד,. זי

ען די אין פאקע אטת, ײבונג  ד^ם איז צ
.^ ניפ

 װײלװעלע רב אז מעכליך, כאנץ איז עס נאר
ך זיצט י ער םיפז׳ן אװענם יעדען או  צום אוי

ך הערט און ד״יםעל ײן, זי ך כאסט און א  אוי
סארקאני־קלאנגען. ד« אדיף

ז װאס און ם אי  ארויסגענער אוגזערע םי
ען םעגליכע די פדן כג ײטו ? צ

 ז6 םען, זןןגש לשאזל, עדד, דער אויןי דא
ם״ דער ײנ ח ם קען ״ טירען. גי עקזיס

^ װייל ע ד ן ד^בען »נ י ו  יאץ8 דעם ״
ם.8פ*רכ*

רייו ^בעי  האט ■לאנעםען חיםעלאזע די י
ך פאר ד*ך ער י , א נ^ך ז ״ ם נ  פארגוכען :י

..1פעלד .
ן ען םען ?ען דארט או ר ?ריג פרי־שע, לעז-

ע ײ על נ פי צר װי גלוסט. ה»רץ זיי
ז : ®רעגט חי ך י זיך זאלען װאם פאר ז

ך ט״ פון בתים בעלי די אוי ײנ ח ײ ״ א ^פ ב  :י
ש איגפזערעסירען אלען, די םי  כ־אײ דו$ס סיגנ

ף ענטדעקש ה*ש ק^ני ? ל*:עטען8 די אוי
װ^ש? פאר
ן ט זעלבע ד?ס או  אידייםע ידנגע די טי
אוגז״ידע. דיכםער
ײ עז ז ײנ ן ז י ו י געװארען ע  אז פיל, #זו

ז לס ם^ ילאץ קײן ?זל^םען זיי פאר אי ף ני  אוי
ער ן •לאנעםע, ערדיאמגר אוגז עין א נןןר או ט  ע

םליאדן אגדער סן צדער םארס  לעי יראנעטע הי
ר ראבתייען ע ען זיי לדג אפן לקזיספענץ. ^

r W^ ען ע י ם ז ש ע m**גג i ט  סי
 ״אײן זעהען םלחםה דזנר םו| •חופיםען

Dip זיכערקײם, אײגעגעוי זײער פאר 
 שוין זעהען ו» מ^ן. עפעם זײ דארפען

 אויס םאחאייניגען זיד םוזען זײ אז אײן
 עקא״ זײגען װ*ט למגדעד די 1צו<זעלםע

 הלואה, די צוזאםענגעבו^כען. נאםיש
 דער איז ויערען געםאכט זאל עס, הײםט
זע פון ס»רם  םאשיגע־ טאטעריאלצן, רו̂י

 הלואת א םײנם, ד^ס שפײז. און ריע
 1הא םעז וועלעער פאד פר#דוקטען, םון

 םארגיטיגונ^ שנעלע א ערװארטען זיכעד
 דער אין צוםרוימן װעניג אזױ האבען זײ

 לענ־ אועלכע םון םעהינקײט האנדעלם
 בארעם הײן םראנקרייך, װי רער

געטרויעז. ניט מעהר זײ םען װיל נעלד
דיע־ דאט געפלאנם, אויןי װערט עס

 גע־ ו*ל הלואה אינטערגאציאנאלע זע
 פערזאנעז, פריװאט פון װערען מאבם

 װײל קאםע. רעניערונגם •דער םון ניט
 לענדער וחאווילזזאבענדע אזעלכע אםילז

 לײדען שטאטען םאראײגיגטע די װי
 קריזים װעלט איצטינען דעם ׳םון אויר

 טרע־ זייערע מיט ניט זיך ק$נען זײ און
 םרי־ די אין װי צעװארפען אזוי זשוריס

צײטען. הערדיגע
 דארוז לאנע דער פון אויסגאנג פיט׳ן

 נאר געטער. די יאיױף םארל$וזען זיר מען
 םענשליכער דער אין םריהער מ^ל קיין

 אזוי געווען צוקונםם די איז געשיכטע
 אונזיכער, גאנץ איז עס אוםבאשטימט.

 געגוג באזיצט קאפיטאליזם דער אויב
 צוזאמענצוקלײבען ענערגיע און הראםט

 צושאםענע זײנע צונויפהאלטען און
שטיקער.

זיכער, נים אזוי פונהט אויד איז עם
 סאציאליםטען די םון םריאומף דער צי

 זײן װעט לעגדער םארוויסטע די אין
 סאציאליזם. דעם אײנצוםיהרען במח

 סיסטעם עסאנאםישער װעלכער אירגעגר
̂וס אינמערגאציאנאל. זײן הײנט טוז  ד

 װערען וועלען נאציאנעז ארימע די װאס
 העל״ ניט גאר זײ װעט סאציאליסטיש

y פו| *'ל* באקוטען צו פען w נאצי*־ 
 עהאנאמישע די קאנטראלירען ײ$ס נעז

 צוריה־ דער װעלט. דעד םיז רײכטיםער
 אםערי- דער םון צושטאנר געשטאנענער

 קו־ איהד , באװעגונג, ארבײטער האנער
 עם װאם דאס און זיף םאר בלויז קען

 אינטערנאציןו־ ^ברײטע א איהר פעהלט
 םאר שעדליך זעהר איז אויםפאסונג נאלע
 אגנעװעהטאגטע די םון לעזונג דער

 טאנ. צו היינט ױראפ אין פיאבלעמען
 לײדען גרויםע םון אורזאכע די איז ד#ס

 אן דורך װערען פארמידען קאנען װעלכע
 אר־ די םון האאפעראציאן אלװעלטליכער

,לאנד. ןעדען םון בײטער

 ימענשען ערוואססענע m can אין
 ג אוםז זעלבען אוים׳ן לערנען םען

 רידערס׳*. ^םסול די םון דער;
 וי װילם ארבײמ, טאג שווערען

V* הינם און קעץ וועגען לצרנען

 זאממ אזעלמג נאך ייון קעם
 ה*בן מיד נים. אוגז טערעסירען

 דחנסמ, צו טעהסם־ביכער גײע גענויהרט
 אױס מלײבזנן םיר אח צוחגה אונזער

 ס*ס צטיספאטי אין זײגמן װאס לעהרער
 וחןלמ ארבײם, עדױקיישאגאל אוגזער

n -דאס און מעכניה די באזיצען m 
 נײע א לערנען צו וױ שטענדניס

םעגשען. דערװאקסענע צו
 עדױקײשסי אונזער םאר גרונד א נ*ך

 כױר דאס םאקם, דער איז ארבײט נאל
 סין איגדוםםריא די םארשםעהן דארםען
 עם באשעםםיגם. ?ײנען םיר וועלכער

 פחאכלאםמ םיעלע דא דערבײ זײנען
 .אוקי וױ םארשטעהן, דארםען מיר וואס
 פראדיהציסן, דעד אנבעלאנגט ײא&' דאס
 \ סח םארבחיו דעם און םארםײלען דןןס

 ;םאראנען איז עס ^בער ארםיקלען. די
 ton פון ײיכםיגער נאד איז װ*ס עפעס,
 זינען אין םוזען מיר אלעם.

 גאר איז וועלכער טא^ יענעם םרײנדע,
 רחמסן, םיר וחנן אונז, םון וױיט אזוי גיט

 אגסײל אן נעוזםצן צו ווערען גערוםען
 fm פראדוקציסן^ דצר פח קאנםראל דזןם
 פיאדוקסמ• די פון םארטײלונג דער אין

 ססר פארבצרײםעט שוין םיר זײנעז
 םיר זײנען אויםגאבעז גרויסער דיעזער,

 םארווסל• וײ איבערצוענהםען גרײם שוין
 I0O Dip און אינדוםטריצ אן pc טונג

וס װי בעסער  M אונסאד געםאן ווערם ̂ד
 nt» װי 7 פריװאכדתןןגםראל םםריקםען

 טס טאן צו םארםערםיגצן זיך םיר קאנען
f וועם צײס זײ ותן ארבײט, די  proip 

w ה#נען מיר p תע דורןי בלױז טאז  ביל
 אנםאנגען• גלײד ד^ס סוזצז םיר און

prophc אלע די שטודירען דארםען םיר

פרידלאנד לואים דר. פון

ל ♦וונזער »יז רעדע (« א ^ג רגז א ם ל אינ ן נ ^ ײ ק מ ד םען12 דעם געחמלםען דירעקם»ר, ע
»ר, »נו אן) חאל, פעי אין י ט בןס

 דער !קאםעראדען און פרײנדע
 רעכם גאנץ האם אווענט פון םשערטאן

 עדױקיײ וזעגען רעדע מײן דאס געהאט,
 פראגראם אוים׳ז ערשטע די זײן זאל שאז

 איםער זאל בילדונג װײל אווענד, םונ׳ם
 לעצטען! צום און ערשטען צום קוסען

 א} זיך םאנגט ערציהונג און בילדונג
 און לעבען םון אנפאננ סאמע םיט׳ן
 אלעס טאג. לעצטען ביז׳ז אן האלט
 טאן, צו עפעפ װי װײסען, מיר װאס

 בילדונג. אונזער פון סימן א איז
 םענשליכע נאנצע די םײנט בילדונג

 צוױשען אײנער יעדער טעטיגקייט.
 דעם ביז געבילדעט איז עולם דעם

 זאכען טאן קען ער װאס גראד,
 אר־ די מארך. מים׳ן אדער הענט די סיט

 אין טאג יעדען טוט איהר װאם בײט
 א איז אפיס אין אדער סטאר אין שאפ,

 געװיסע א באהערשט איהר אז צײכען
 —־ געגענשםאנד, א אדער מאשין א זאןי,
 גע״ זײנען מיר אז םײנט, אלעם דאס און

 מיר װאס אינטערעסען אלע די בילדעט.
 שײכות׳ן און פארהעלטניסע אלע האבעז,

 אוי־ און שאפ דעם אין האבען טיר װאס
 דער אין אוז הײם דער אין שאפ, סער׳ן

 ביל״ א אונז אויף האבען געזעלשאםט,
 עם װאלטען מיר װע? דונגס־אײנםלוס,

 ! ?אמעראדעז םארשטאנען, גענוי נאר
 אםשר האט םעקטארי די און שאפ רער

 אײנ־ די געגעבען אײך םון מעהרסטע רי
ע ציגע ש י ט א מ ע ם ס י  ביל־ ס
 אבער איז דאס באזיצט, איהר װאס דונג

 ביל־ באגרעניצטע זעהר א שמאלע, א
 םיר דאס צײט, די געקומען איז עס דונג.
אויסברײטען. בילדונג אונזער םוזען

ארבײטער אונזערע צו רײד איך יועז

 וואלם איך האנצערםען. אויד און םוזיה,
 בא״ קאנען זאלט אלע איחי געוואונשען,

 זזנ־ און סענטערם ױגיטי אוגזערע זוכעז
 גע־ װערט דארם װאס איז יױ לײז#א העז

 װאלם איהר אז זיכער, בין איר טאז״
םארגעניגען. האבען

 וױ מעהר עפעם נאר טוען םיר אבער •
 ױניםי די אין קלאסען די אנהאלטען
 בעס״ דעם אויף האבעז םיר ;סענםערס

ר םען ע ם י י ב ר - א ר ע װ י נ ו  א
ט1 ע ט  אונזערארבײטער לאנד. אין י

 ווא־ דער אין זיןי געםינט אוניװערזיטעט
 דעם אין סקול. הײ אוירװינג שינגטאן

 אק־ אונזערע מיר לערנען אוניװערזיטעט
 םון באאפיטע די און מיםגייעדער טױוע

 םארבערײטען מיר און לאקאלס, <ונזערע
 ארבײט רי טאן בעסער צ^הענען ;ײ

 ארגאניזאציאן. גרויסער אונזער םאר
 און ענעתיע ארויס מיר רוםעז רארטען

 מיר ;טאלאנטען נײע ענטװיהלען םיר
 םארשםענדיגוננ, בעסערע א באשאםען

 פון דיענםט אין שטעיען זיך װעט װאס
 חוץ א ױניאן. אינטערנײשאנאל אונזער

 אן מיר האבעז עגליש אין קלאסעז די
 מענ־ וראו רזגדנער־שולע אויםגעצײכענטע

 זיך פארפערטיגעז נײגונג א םיט שען
 אויף דארט לערענט מען רעדנער. אלס

 פסײ פראהטישע געשיכטע, אמעריקאנער
 הורצען, אין עקאנאסיקס, כאלאגיע,

 גע- זײן צו אום נויטיג איז װאס אלעס,
כילדעט.

 קורצער א בלויז איז םרײנדע, ידאס,
 טוען םיר װאם ארבײט דער םון באריכט

 געוױם זיים איהר װאס יארק, נױ אין
 װיסען צו בארעכטיגט
זנסאנאםיס* די אינחסםריע, דער כנוגעםרײנדע דערוואק אלע

t וחנרםען. סאציאלצ די וױאדער םייאדעלפמא א'ן יארק, נװ אין o םריהער םרויען. ןםענער םענשעז, סענע
 ״האמע־ אלם זײ איך אדחגסיר נוארק,
 גע־ װאלט איך בילתנג״״. איז ראדעז

 קאנען צו אויד ד י י א װאונשעה
 בין איף אװענד. הײנט אדרעסירען אזוי

 אין קומען וועל איף װען דאס זיכעו־/
 איהר װעט מאל צװײמען א באסטאן

 עדױקיײ אין ארײנגעטאן זײן אױף שוין
 גע־ םיר װעט דאס און ארבײם שאנאל

 םארגענײ דאס און מעגליכסײם די בען
 ״קאםעראדען אדרעסירען, צו אייך גען
בילדונג״. אין

 אפשר װײסען אײד םיז מעהרםטע די
 לײדיס אינטערנײשאנאל אונזער דאס

 געװען איז ױניאן, װאר?ערם גארםעגט
 זיף האט װאס ױניאז טרײד ערשמע די

 דא ארבײטער־בילדוגג םיט םארנופען
 יאהר יא מיט געװען איז דאם לאנד. אין

 היסטארי־ דיעזער װען צוריק, 5 אדער 4
 כייר געװארען. געמאכט איז טריט שער

 װאס םאקט, דעם אויף שםאיץ זײנען
 נאכגע־ נאכדעם האבען ױגיאנס אנדעדע
 צו הײנם און בײשפיעל, אונזער םאלגט

 גרוי־ יעדער אין כמעם םאראנען, איז טאג
 טרײד־ א לאנד, דעם םון שטאדט סער

 יןאלעדזש, ארבײטער אן אדער ױניאז,
 דעם לוימ געײארען פארםירט איז ײאס

 אוניװערזײ ארבײטער דעם םון מוסטער
 אץ אינטערנײשאנאל. אונזער פון טעט

 ״סענטראל -דעם איהר האט באסטאן
 סיאטעל, אין ;קאלעדזש״ ױניאן טרײד

 קא־ ״ארבײטער׳ס דעם װאשינגטאן,
 דא איצמ שוין זײנען עם ןאון ;לעדזש״

 ק. ד. װאשינגטאן אין סקולס ארבײטער
 נ. פעטעיסאן, אין אילל. שיקאגא, אין

 אין קאל., אנדזשעלאס, לאס אין דזש.,
 אין נאך און םינעסאטא םינעאפאליס,

מיט־ אלס אלע, פיר שסעדט. אנדערע

 סי- פון סיםםעם נאנצע דאס שםודיחגן
 נחר n פארשםעהן דארםען םיר נאנץ,

 »ן ארבײם די פראדוקציאן, םון טאדען
 סויך דארפען םיר םארוואלםונג. איהר

in געשיככמנ די לערגעז  pcארביממר ־ 
 ל**«מסא די םארשטעהן און באוועגונג

 דסר פון •ראבלזנםעז און םראנען צירמע
צײם.

 lot קלאר איזא, איז, ציעל אונזער
o יאיז עס — כאשםיםם, m וואס m 

 0 איז צוועס אונזער םיה. די ורערם
 סוור זיך םארםערטיגען דאכ נאבעלער.

 את• םאבט ײאם עטװאס איז צוחנה דעם
שעהנער! און רײכער לעבען זער

 pc װיכטיגער בילדונג איז מיר פאר
 זןן געליננען םיר זאי עס אויב !אלעס

 וועס פארשטצהן, קלאר ד#ס אײך מאכען
 ס׳אח או אײנשטימען, מיר מיט איהר
 כױר ד#ס אמת, ניט איז עס און אד*.

 mjn א'ן אוכיעדום — םרױען און פענער
 אוחממד האבעז ארים, אוץ רײך װעלט,
 עםוזײ אונזער ענערגיע, אונזער געבעז
 אינםעלײ אונזער און מארך אונזער אזם,
גענץ

 pc מיםגלידער םיר זײנען אלעםען ם\ן
 ?יחן, םוטערס, םאטערס, םאםיליען,
 א זײנעז םיר ברידער. ארער .שוועסטער

 שטיםען מיר נאצייאן. דער םון טײל
 זיך םארפערטינען אדער בירגער, אלם
 װירק־ זײנען אלעם דאס טאז. צו דאס

 װאם און לעבען אונזער אין ליכקײמען
 פארשטע־ מעהר אלץ לערנען מיר מעהר

 םליכ־ אונזערע ערםילען צו װי מיר העז
 געזעלשאפט. דער אין לעבען, אין טען
 אײז םון ארבײםער אלע אויןי זײנען מיר

 א םון םיטגליעדער און אינדוסםריע
 גיבעז םאקטען דיזע און ױניאן, טרײד

 בארײכערען צו געלעגעגהײט מעהר אונז
װיםעז. אונזער
 װיכ־ איין פאראנען אבער איז עס
 אונזער םאכט װאס פאהטאר טיגער

 קאמפלי־ זעהר ארבײט ערױקײשאנאל
 צו געהט למשל, ענגלאנד, אין צירט.

 דער םון ארבײט ערױהײשאנאל רי
 װעלכע אםאסיאײשאן״, ״ערױקײשאנאל

 מיר װאס ארבײט זעלבע די דארטען טוט
 מעהרסטע די לײכטער. סך א דא, מוען

 װעלכער אין ענגלאנד, ןץא -ייטער
 זײן ניט •דארט זאלען זײ אינדוסטריע

 געבארען רוב דאס זײנען באשעםטיגט,
 רײדען זײ און ענגיאנר אין געװארען

 רעדען זײ פון םיעלע ענגליש. אלע
 אלע אבער גיאפאטיש, ניט ריכטיג, ניט

 פון שפראף די רײדען און םארשטעהען
 און טויזעגדע אמת, איז עס לאנד.

און לעזען גיט קאנען זײ םון טויזענדע

 ליפם מאקם ברודער
געשטארבען

 גע־ איז ,1920 יאנואר, טעז29 דעם
 טשערטאן ליפס, םאחם ברודער שטארבען

pc קלאוק דער םון באארד דזשאינט דעם 
 טעל־ םיר באלטיםאר. אין ױניאן סאכער

 גרויס מיט פאקט טרויעריגען דעם דען
 פיעלע םאר איז ליפס ברודער באדויערעז.

 טעטיגסטע די פון אײנעד געװען יאהרען
 אין איכטערנעשאנאל דער פון םיטגלידער
 דורך האט ױניאן אונזער און באלטימאר

םארלוסט. נרויסען א געליטען םויט זײן
 חשאיגם אוגזער םון מיטינג דער
 געװארען אפנעהאלטען איז װאס באארה

 בא־ אונזער װי נאכדעם אויפצומארגענס
 איז געשטארבען, איז ברודער ליעבטער

 אלע אײנדרוקספולערי אן זעהר געװען
 װעל־ אויױ טשער די אויף געקוקט האבען

 איז טשערמאן פארשטארבענער דער כער
 אלע בײ און געזעסען צײט לאנגע א פאר

 אין טרערען געשטאנען זײנען אנוועזענדע
 פאר־ דעם פון עהרע דער צו אויגען. די

 אויפגע־ אלע זיך האבען שטארבענעם
 בלוטענ־ און קעפ געבויגענע םיט שםעלט,

 אלע טרויער. טיעפען אין הערצער, דע
 האט ױניאן אונזער װאס געפיהלט האבעז

. סויט זײן דורך םארלארען
אויסנעװאר־ איז ליפס טאקס ברורער

 א גענומען האט און ױניאן דער אין סען
 פון העםפע אלע אין אנטײל טעמיגעז

 יאוזר. עטליכע לעצטע די אין ױגיאץ חןר
 ער װעז צײט״ לעצסעד דער אין אפילו
 האט שװאןי גאנץ געפיהלט שוין זיך האם

 שטאר־ א גענומען נאר דעסמװענען פון ער
 װאס סכסוף לעצטעז דעם אין אגמײל לען
 מאנופעק- די מים געהאט דא האבען םיר

טשורעד.
 םאלם ברודער אנדענקען, דײן עהרע

! ליפס
 א איבער לאזט פארשטאדבענער דער

 װעמ ױגיאן אינזער אין קינד א יױט פרוי
 דער פאר טעגליכעס אלעס טאז נעװ־ס

. פאטיייע
ראםקאוױץ, אב•

,4 לאק. מנערזשער ביזנעס
באלטימאר.

לע• גאנצע דאס 1זאגע האן מען
 דער צו ארן פרארוקצי^ון לער צו כען

 כױט ?י כיאשינען די פון אויסבעסערונג
 לופס די באזיענט to האבען מאשינען

 טראנססארטייש^ן די פארשנעלערט און
 טאשיגען ה$*בען מיד ערד; דער אויף
 פזן פיאצעס דעם פארשנע^ערען װאסי
 מאשי• דיזע און פראדוקציאן דער
t אויסגעבעסעי־ט. כסדר װערען נען o 

 אױם• צו אויפגעמאן סף א אויד האבען
 מאטעריאלען, םארשיעדענע די כעסערען

 אלצ די דורך מיר האבען װאס — *בער
 דןוס פארבעםערען צו געטאן דורות

 םארבעסע- צו םאטעריאל? מענשליכע
 לזך to װעלכע איז אימשםענדען די רען

 בעסע־ און םיינערע שאפען צו און כען,
 גאנץ פארהעלטניססעסיג מענשען? רע

 מאשײ די ערלויבט האבע; .פיר װײניג.
 וױ װײסעז מיר באהערשען. צו אונז נען

 עם איז אנצוגעהז, מאשינעז דיעזע סימ
 זײ- םיר דאם םרײנדע, אמת, ניט אבער

 מאשײ דיי םרן שקלאםען די געװארען ע;
 אנ״ 7געשאפען האבען םיר װאס נען

 םא• די באזיצען זאלען מיר װאס שטאט
 אלײן. ארנז םאשינען די באזיצען שיגען,

 םיר דאס םרײנרע, געקומען, איז צײט די
 «ץ ארבײטען, צוזאסען דארםען אלײן

 באדינגונגצן, מענשליכע די פארבעסערען
 •צר־ אונזעד מאטעריאל, מענשליכע דאס

 (00 םיר האנען דאס און זענליכקײט.
ײ דיסי האאפעראציאן, דורך בלויז אנ  סת

בילדמג. דורך הויפטזעכליך און זאציאן
צײט, דער פון אונז ואגען םענשען

 צותונםצ^ די ירש׳נען װעלען םיר װען
 םאדשפרעכצן א חוץ א עס, םײנט װאם

 ווצמ ורער טוימ? נאכ׳ן עדן גן א םון
 אר• די אױב צוקונםט? די ירש׳נען עס

 דאר־ צוהונפג^ רי ירש׳נעז װילען בייטער
• h אװעסיעגצן דערםאר שױן ױי פען נ » 

 י^ם זעהן, דארםען זײ ארץ דאשענט,
. סוין וײ זאיען דערפון אביסעל כאטש

 יאהפא־ א איז יאנר אונזער אנדע״ש.
 ײניא; טרײד יעזשי• אין פאליטישע.

 םרעמד־נע־ ליף געפינען לאנד דעם אץ
 און מענעד — םיטגליעדער, בארענע
 ניט א*ז שםראןי מוטער וועסעס פרויען,

 װי־ סענשען דיעזע אלע אבער ענגליש.
 זײ ריניעלס װאם אלעס פארשטעהן לען

 אינ־ און פאליטישע סאציאלע, די ארום,
 נײער זײער פון םאקטארען דוסטריעלע
 לער־ מיר ײען נאטירלין, אומגעבוננ.

 ידאר- מיר אז ניט עס מײנט ענגליש, נען
 די םארגעםען אדער אויםגעבען, םען

 גע׳ירש/ט. האבען מיד װאס שפחאך
 דאס פאקם, דעם אויף שמאלץ זײנעז םיר
 מיר שפיאך. אײן װי סעהר באזיצען מיר

 ליטעראטורען. די דאס צוםריעדען זײנען
 רייכ־ רי קולמור, און מוזיפ די קונסט, די

 איז לאנר אײן פון װי מעוזר פון הײטען
 םרעהט עם ביןי. אפענער אן אונז םאר

 פאר־ אונזערע םון מאנכע װאס אונז,
 פע־ סאנכע אין סון דרײ צוויי, שטעהען

שפראכען. ם^הרצרע נאף לע
 די אלע אנערהענעז םיר נאטירליד,

 װאס שםראך א האמנן פון װיכטיגהײם
 עדױהײשאנאל אונוער אין נײ; אונז איז

צוגןך עננליש לערנען דאס איז פלאן,

 גתיםע דיעזע פארטזעצען אונז העלםען
יארבײט. װיכטיגע
 אונזער שילדעחנן־ אײך םאר װיל איד

 יארק. נױ איז סיסטעם עדױקײשאאנל
 סענטערם, ױניטי זעקס דארם האבען מיר
 גיבען םיר װאו סקולם פאבליק די אין

 גע- זײ קלאסען. און לעקםשורם אונזערע
 גרוים פון געגענדען אלע אין זיר םינעז

 בראנזוױל, אין איז אײנער יארק. נױ
̂ן צוױי  דער אויןי צוױי בראנלם, די א
 אין הארלעם. אין אײנער און סײד איסט
 אונזער מיר באטרײבען סענטערס דיעזע

 אונזערצ םון הונדערטע מעםיגהײט.
 איז אװענד יעדען- קוכשז מיטגליעדער

 זיך לערנען און סענטערס ױגיטי דיעזע
 אנפואנג םון — פאזעז, אלע אין ענגליש

 לעה־ הערעז זײ ;גראדען םיןול ר.ײ ביז
 וחך און ײניאניזם םרײד איבער טשורס

 טאג; פין פראבלעמען ארבײטער די גען
 געזונד־ איבער לעקםשורם הערען זײ

 געגענשטאנדען. אנדערע נאך און פראנען
 לעהםשורס און דיסיןרסיאנעז האבמן סיר

און הונסמ דחאסא, ליטעראטור, איבער
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זיידםמן. 7סא פון

 דדיי דא זײנען אנדזשעלעס <אס אין
 52 ל^קאי לאקאלס. *ינםעמעש^נאל

PHpa 97 י*קאל מוכערי םקוירם און 
 וױיםט frp 103<* און םײלארם <יידיס

pK םאכעך. דדעם a n ?םאנער <ןלאו 
 הוגדערט פיער םון באשםעהם <אקא<

 שטאט פון םאכער קלאו? *גע נאמבערס.
 נים קאן קײנער ױניאן. דער צו גןןגאנגען
 ער םיידען ,a*r pupp א אין #וגייםען

״ip דיזער ױניאן. דער םון געמיהט
 זױ לעצטען דורכגעםאכט ד.אט וואס

ר  װאכען צלח םון םםרײק שווערען א מ
vm דעם בעפאר וױ שסארקמר יעצם 

םםרייק.
 אנגעזאמעילט זיד זהאנע זרא ?ינם

rB *אמפלײנס p i*,* געהאט זזאם ױניאן 
 שנעי אזוי און אססאסיאי^אן, די מגען

 לאגע רער םיט באקאנט זיו האב איף וני
 םיט ?אנםערענץ א אראגזשידט איןי האכ
 »ז גלױב, איך און אסאסיאײמאז, דאר
 אױסצוגלײכען ארעס געליננען וחןט נדר

אוםן. צוםרידענשטעלענדען א אויןי
 האט מיר, שיינט אהער״ קזםען םײן

טראבעל. פיעל פארםיידזס מהאיםען
 נישט דא וײנעז םײלארס לײדיס די

 אראנדשײ םיר און ארגאניזירט, אאלקאם
 גאנ- דעם ארגאניזירען צו םיםינגעז חנן
ז  אונז וועט דאס אז גלויב איד םרײד. מ

געיינגען. אויר
 היגען דעם םין צושםאנד דעם וועגען

 געשריבען שוין איןי האב טרײד וױייסם
 נאף װעל איך בריעף. ערשטען םײן אין

 שרייבעז צו םך א דעם וועגען מאבען
 דרעס און וױיםם די ווארים #•עטאר.

 אונזערע םון גרעסםע די איז *מדוסםריצ
 הא־ םארלױםיג געגעגד. דעם אין &ריידם

 ארגאניזא- אן ארנאניזירט דא םיר בען
 גענױ זיף האבען םיר און ?אםיטע ציאגס

ארביים. דער צו פעטט סע•
 םיז מיםיננ א כאזוכט וא האב איך

 האב און ױניאן לײבאר םענםראל דער
 הו־ םײן םון צװעק דעם ערסלערם דארם

 םיט־ זײער פארלאנגט און אהעד, סען
 די ער?לערט אויך זײ האב איףי ונירקונג.

 אינםערנעשאנאל אונזער םון םעםינקײם
 םיעל געמא;?ען האבען זײ לאנד• אימר׳ז

 ווערטערי טײנע צו •וויפםערקזאמ?ײם
 םיט אוגז העלםען צו צוגעזאגם און

 אויב ?אנען, נאי וחןיען זיי װאס אלןןס
 אנ־ װיר?ליף דענקט אינטערנןלשאנאל די

 ײעלעז מיר ניז דא ארבײט די *זםיהרען
 איז דאס םרײדס. דיזע ארגאניזירען

 קערפעד־ ?אנסערװאטיװע א זער«ר אםילו
 ארבײטער־ ארגאניזירען צו אבער עאפם,

 נאך העלפען. צו גרײט זײ זימעז ױניאגס
 דעלעגאטען אײניגע זזאבעז רעדען םײן
 אז םאדלאנגט און האנד די םpגעדרי םיר
 רײדען און הוטען אפטער װאס זאל איןי
זײ. םאר

 דא איז אלגעמייז אין באוועגונג די
 געדריק־ א זעהר טםימונג די מוואך זעהר
 און סpלינ ארעסטען דא טאכם םען סע,

 מען זוען און װאס״ פאר א אהן רעכטס,
 t״P אפילו טען ?אן ארעסםירם וחנרט

 װאס אכטענדיג ניעם ?ריגען. נישט כײל
 זײנען װאס נענאסען דא זיף געפיגען אס

 די אלרײםניחעס. :אנצע אדער האלכע
 זײן צו דא שײנט באפע<?עדונג אידישע

 דא זײנען עס טויזענד• 30 ביז 25 פון
 רי::< ארבײטער םון ברענםשעס דדיי

 װאלט מעםבערס, צאהל די לויט אנער
 אזוי אבער געגוג. זײז אויר ברענטיפ אײן

 פון באװײז א ד#ןי איז שפאלםוגגען ווי
 ניט עפעס ראןי םען טען #טעט'ג?ײם'י>

פראנרעם... םון אפמסעהן
 די אז סע;, דעגלט איםט דער אין

 עוץוארמען, םאגכע װאס .רעוואלוציאן׳״,
 איד וױי ?אוסם׳ פאםיםי? םון קוםען ואל

 ״גערעכ־ די םון לעזער און םרײגד םימע
 ^זלא־ םעגען זײ כאתהיגען: סינסײם״

jm\ גאנץ J ’nn װײט גאנץ נאןי האלם עם 
 אהער קוםען זואס םערםטע די ךארפון.

ספע- אז #ראכט םיר אח איםם דער פון

 צו בארעכםינט דינעז סיר סותומנן.
 צו *יןי אונמעדד״אלםוננמ, צו נאזאבג,
 ארײנעהמען און ענםוױקלזנן און בילח{\
ם מ  כעסעיע פאר סאכען אח זאל וואס א

p s אין ותזעגם. םעגעליכע •ימארזנ 
 מליסען םאםיגקײם אדיױויימאגאל אוטאר

pm v d גים־ געזינד, וועגעז ^מנדמורס 
 און סאציאלע •ראקםיצירומען, גאסמיק

 סונסט מוזי^ סאגץ^פלאסעז, תאססאסיא
pM צו עײכות א פאר תאט וואט איאם 

 םארנוצזןן םיר קולםור. םאףאליכער
און בילדען צו זיד צײט פרײע

הינזיכםען. אלע אין
 זיין וועט םאי דעם םאר ן,

 זײן וועי איד ווען אז האף, »יד
 איד װעי םאל צוױיםען א

 דער אין ארײגגעטאן םיע• נאפינאן
ארבײמ.

ר, נ א ל ד י ר ם ס. ס י א ו י
דירעקמאי־. עדײהײ״טאנאי איגם.

 א איז באםזולהערונג אידישע די ציעל
 םון אדער ארײנגעוואנדעדטע״ איםםערן

 בא־ זײער איבער לאזען םיטעל־װעסם״ די
 דעזערםם״ די אין טעמינקײם וועגונגס

 אין ארײן קוםען זײ בעםאר וױםטעגי^,
 וואנדע־ n םון םיעלע אנדדטעלעס, לאס
 ביו־ אלם געמראםען דא איך האב רער

 קיפערס, םםאר נאסעס״ נעס־ל״ט,
 אר־ םוזען וואם די און פעדלער דזטאנ?
 םרי־ די אםעמען און רוהען װילען ביימען

 איז אנדזמעלעס לאס װאם אין לוםט שע
 װאם די אז םא?ם א איז עס רײך. אזוי

 ?אכיגע, דאס םארלאזען צו בא״טליסען
 באסטאן״ יאױ?, <ױ אין לעבען חישיגע

 לעבע־ די אפילו און מי?אגא״ סלױולאנד,
 םיט םארגלײך אין פילאדעלפיא... דיגע
 דא, םארט בלײבם און ״עס4אנדזיטעי לאס
 זונען־ און לופט צוליעב נאר דאס איז

 א »ז זאך, א נאןי זיך דאכט פיר שײ[.
 גוט זעהר דא זיך םיהלם םענש געזונטער
 װאס םף־ א אפילו דא זײגען עס הײמייןי.

 זין פולען אין ?ראנק׳ נישט פיזי׳ש זײנען
 טיט נישט אבער זיי זײנען װארט םון

 זײ טרעםט ארן געפיגט איהר אלעםען.
 על־ םאמוידענע פון מענשעז אפט, גאנץ
 גאנצע מיט ארום זיד טראגען װאס םער
ppa ערצעהלונ־ #ס?יצען פאעױ, לידער׳ 
 םראגעדיעס׳ קאפעדיעס, דראפעז, טען,

 אלע םון ארםי?לעז וױסענ׳מאםטס־ביכער,
 איז םילײכט #וױיס װער און סארטעז,

 דער םון מרבן א געםאלען איי׳נער ני׳אט
 כריםקאס־ דעם םון אומבארמד.ערציג?ײט

מםועסען? קורצע די םון אדער ׳טען

באי^לא־ דא האבען מאכער ?לאוה די
 םאל אײן לעקט׳פורס אראנז^ירען צו סען
 ער^זטען דעם אין דערוױיל טאנאט״ אין

 האל־ איך װעל ױניאניזם װעגען לעהטיטור
v דעם םען v z i} .יאנואר

 אין איף פאהר יאנואד טעז29 דעם
 לאקאלס די כאזיכען פדזתציסקא סאז
 טאן דארם הען מעז װאס זעהן אויך און

 זײגען מענשען אונזערע װאס אזעלכעס,
 דעם םון װיסען, צו םאראינטערעסירט

 אפגע׳שניטען... נאנצען אין מיר זיינען
 ״םאר־ פון “עדישאן ״?אנטרי די אפילו

 ״שפע־ ײ^ד א כױט דא מען קרינט װערטס״
 ״גערעבםיגקײט״ די ?ריגעז װאס די םער.

 ׳טאג דעם אויןי אוגגעדולד מיט װארמען
 אין דאס מען ?ריגט טאל אלע גי^ט װײל

 ג״שט סריגען זײ אז זאגען, פיעיע צײט.
 ׳איז אלעטען םון טײגונג די :אנצען. אין
 דער איז דעליװערי אפיס פאפט דער אז

 גע־ דא האב איך לאכד. אין ערגסטער
 אנגע־ אפיס אסט3 אײניגע כיט רערט

 װען אז ערהלערט פיר זײ האנעז שטעלטע
 הוגדערט א נאך א ארבײטען זאלען יעס

 װאלט רעםארטדענט, דעם אין ארבײםעד
 נאר װערען״ אטענדעט בעםער ארבײט די

 אזוי טפענדען דאדף ׳צטאדט די װי אזוי
 ראדיקאלען די אײכציראטעז :עלר פיעל

 עלעטעגטעןי ״טעדריבע אנדעיע אלע אזן
 אנצױעטעלען אפארדעז גייטט טען תען
 די אפיכ. פאכט אין םענ״טען גענונ קײז

דיזער פ*ן גאטעיס״״ אױ
r

 ״טיטעטבעו
 ברײט און װײם אדװערטײזט ׳עטאךם

 שאפ אפען א איז אנדזמעלעס יאס אז
 גיםע טאנען װילען װאס די און מטאדט,
 גע^ע־ גלענצעגדע א פארלירען ביזנעס

 תו־ גו, אהער. נים ר«וםעז זײ װען גענדזײם
 םאנוםעהטשו־ קלאדינג אהער טאקע טע;

 ?לאו? פאדיער. צײט לעצטע די רערס,
 םארטעהרעז, אין זיך האלטען שעפער
 אוים װאקסען שעפער דרעס אזן װײסם
 לאס באריהסםע די װעגעז נאכט. איכער

 צו איבריג דאך איז ״םײםס״ אנדזשעלעס
 לענג דער אין זיף ליעמ זי אז שרײבען

 איד״^ אנצוםיהרען ברײט דער אין און
 ױ־ געגען אםאקעס און העצעם שענרליכע

 רא־ עטװאס װעגעז אלגעםײן, אין ניאנס
 איד נימם♦ םראנע קײן דאך איז די^אלעס

 וועגען שרײמש צז םיעלעס נאך האב
 אנ־ לאם וועגען און ממןאנא׳ לואיס♦ םט•

 האכ איך ױאס סאניםארױם דזמעלעס
 וועל איך נאר טאןי, דױינטיגע באזוכט

םאל. צזױיטעז םארא לאזען דאס
יאנואר׳ 15 אגדז^עלעס, לאס

מ שםועסעז סור
W T 1  I

מףער

ר — ם. ה. ײדע ם עס איז י ם גי אוג־ לוי
סם. וער ן גו ײגעם אי  זוי איחר, דןרצעחלם א

םגעגאעען זעגם איחר  אימזזליעניאזנן אין וורו
רוי א און קװארםאל, אוג־ <וײך «ו האש פ עוו  נ

ה קען. לי עג  *אר־ ״שארק עס האש אײך אז ם
 אינפהגרעס מאר װאס אבער, אינפזערעסירם.

ע דעם אין חאבען קענען ער  און לעזער *ונז
? ערינס עז ב *ון ל ״ װײסען ׳יא אפילו אוי  ז

ט דען עס ײאעז דעם אין אייך? אחן גי  צװ
 אװויסט בייגאכט בי&א. גארגיט כלאם איז

ר ,“װיגםעל k בלאזט זןס לבגח. די ע ם  בוי
ך. ״אתלעז  דאס װאם לו ןןבער אזעהן, ג»:ץ זי

 דעם אין דא דען איז װאם ? דרוקען נאך
ײז גים םעגאזען װאס בילד, זא^ען ק

ם ? פארזעהען קעגען עס ײנ מ װאס ה ײנ  מ
ם איהר קושען ״און עורדז: לעצםער דער סי

 ? פארזעעש..." נאר איז עט װאו ערשעי, די
ײן עט־־אהלען די *אלען װארום  פאר־ אזוי ז

ט דען איהר װײםש טײ«ט^?  דעם פון ני
ן די אז װארט,  גלייך. אלעםען אוין״ אזײגט זו

ע, און ׳®ורדיגע ? און ארעפ א:ם«ולדיג ד  ריי
ם מו  ?ןנ־ זיין שטרא«ולען אײערע זןןלײן װארו

ם זן^גען צו איהר םיינש װאס און V דערע  םי
V *זורח דער פון סוף בײם איגםלעך דרײ די

ײן. ז. ײנ״טט ן איז דעם װענען — ם י ו  ע
װעז אפם ן גזףנזריבען גע  ״גערעכ־ דער אי

ם״. ײ ק ך וואלש איהר טיג  פארשפןןרם אפעד זי
a מ איהר װען ארבײט, ^•שיק ע׳ די לײענ  ״ג

 אוי&עערקזאדקייש. טעהר םיש רעכםינקײם״
n אײנםאכע אן איז דעם פאר ערקלערונג: 

 אין םיעף גאך איז סיסשעם אזהיק־ארבײם דז>ס
ך איז עש קלאוקםאבער. דעם פון בלום  אוי

p״t .לא:ג יאתרען דן>ך ער ה*ש װאונדער 
ש רני  סיסטעם. אנדער קיין פון געײאוסש גן

ז עס ײט דער מיש אז האפען, «ו *בער אי  צ
ך װעם סיסשעם, געענדערשע די דורך ײן אוי  ז

ך אסיכאלאגיע  דאס ענדערען. םאלעשענדיג זי
ט דא װעם «לײן םוסר׳זגז אלני חעלפען. ג
ש. אב. ט װי א ה אז שען — ר  ׳פ^נוס?רינ
 אזיקפ װערען, ם^רעפענמליבם דארפען װעי^ע

ט רעדאק^ר, *ום «ו געווענליך םען  צום ני
ג. דער פון םענעדזאזער ג טו ײ  םע• דער ג

ענוג האט גזןדזאזער ײן אין שאן לו ג  דע־ ז
 אין רעדאקטאר דער װי פונקש ■ארםבזענט,

 אײער פא-עפעטיגוגג. די דאדום זײגעם.
ף נעקראלאג  װערם ליפס םאקס ברודער אוי

ן פארעפענטליכט  װאס ד^ס, פון נדםער. דעם אי
 פארששאר־ דער *«ז קיאר, איז אזרײבט, איהר

't בענער k י געװען^  ארבײ־ טיכשיגער א ג
ן םעד  גרעסער דאס און רײהען, אונזערע אי
ײן םוז  געעטאר־ איז ער װאס פארדרזס, דןיר ז
י בען ו ײ::. אז

ך װאלט ארנײט אזא — פ. ז.  אפער זי
ײן אינגעל. צעד.ן־יאד.ריגען א פא^ געפאסש  ז

פ ײ ק ף געװען מבפד װאלט ױנג ײן אוי  אוהגע־ ז
ן אויף און לום«ערטקײט י י ך נעסען ז  צו זי

 אומפעהיג. אזוי איז ער רועלכע פא״ זא׳בען,
ד אסם3 ודי אבעי/  דערװאקםעכעם א פא• עס זי

ב — סענאי עױוא?סענעד *ן ? נזענ׳שען  אוי
ן וועלען ארײגגערעכענם גיש װיל עי דעם אי

 vtyarm* אוגועד ניוג וואס 1»ו
moyp »ןי f t* איתר וואס w  x2wfn*B סיוי 
^ ל א ן ז נ ט »י ^ אודטײלצן גי p אאדענ a 

 •ארצחיאר•• .*״ער ױגםער נאך ויך ארײבם
ר װילען װערעז, געעחרט jr« אן ן םי ו  םאגר •

ען, ײ װאס אליין טאראזםעחען װעלכע א  ז
ם ®ון אוגםזגיאזײדעז קענען און ו ז נ  *למגפג בי

ם ? פארעתרעד^אפט סארם *נ#גדער םי ײ יז  נ
ך װאס »א במריםזגן. צו זי

ז לײדזגי — האלפערין. י. י  געוחע עס י
ן צו אוגז *זור אונטעגוליך י י  1םיטיג צום ז

 איחוי װעטער. אילעכסזגן בײזען דעם *וליעב
 םסחםי און •אר״םאגען געוױם דאך עס חאט
עננדיולדיגט. אוגז

אנפרעגצן װעלען צזא• :םרידמאז םעם
״ ב דעם, װעגען ב»ראן״ בדודער ב  תאט ער אוי
MV| דאך איז עט װייל *ארגעסען, םונ V 

ם אװעק צײם ׳יםיקעל היבאזע ײ  אבזא־ ד*ן. ז
ײן איזזם איהר זאלם ווארום ם צל  אא־ײבןע ני

? דערם^גזנן און
^. ד. ט װי א ר ע ײז ם קענעז — ל  פאר־ ני

 אײער ה^ם הוראזח ססיכת א פאר װאס עטערין,
אן פאתרען באשעס ט ״אלעסטיגא נ  אײער םי

 איחר װעלכע םוםער, אײער נאך בענקשאפם
הן. גאנץ װירקליך אזילדערט  איחר ד^ש עע

y אז געהערם, פאל ער׳אשען צום דען riy o,] 
־ זיי װאס שאן קעגען ׳מטבע די האבען װאש  װי
ך פאיגלוסט עס װןןס לען, י, זי  די, און זי

ט, עס האבען װעיכע ען :י  אום־ די לאזען םוז
ײער קירעװען אזשענדען  דאד און ? לעבען ז

ם פארלאנג אײער איז וי ני ס, אז רוי  אפילו ג
ם איתר « זאלט מיםלען קניזיע אײערע םי  גי
 .Djr דערגרײכען «ו איז עס װען חאפען קענען

ז׳ פאקם דער קענען ניש איתר אי
ז *חער, איצט קוטען ם אי א אייער םחםח גי  ני
ע דאש האנען ג טי ה גוי על  גאנץ צוליעב גאר ג

אכען. אנדערע רז ן גאנץ קעגען די און או י  ג
ט ײטיג אז ז פאלגליך װערען. ב א אי ט  ךי ני

ע מיגדשטע אנ רז םארצװײפלעז. צו או
ע. טאי ם עש — ׳ ב ט חוי ען. צו אן גי ג טוי

ir n• .אביסעל אפילו איז עס — העללער 
 אי־ כטעט ליידער איז דאס ײי פאי׳ציעםיגט,

 עס ווייל אבער, ; אײך בײ פאל דער מער
ט :אך איז ה אין פזסעט, צו ני י ל או ״  עס װ
ז  פארעפעגפד עס װערט אעטערעשאנט, גאנץ אי

ט  אײער אנבעברעפט ײאס גומער. דעם אין לינ
^בון, על ח ן *ראפיטירען באשעס די װיפי  פו

ף רעזז א  האבען װײדזשעש, ארבײטער די אוי
ר  בא־ די װען *ז פארדאבט, אזטיקעלע a פי
ײ זײ װעלען לייענעה עס װעלען סעס ך ב  זי

,# :טר^כטען ו יןןלד׳/ א קאפ דאקוא איז נ
ארטי• גוטער זעהר a גוטער׳ a — ב• א•

 איז סaײ בערa ניצליכער. זעחר a ארז קעל,
לו/ די עו l שװער אזוי איז ער ta פ j n n r ; : : a, 

ם דאס  צר־ איהם װעט חונדערם פון אײגער קוי
ײען. ען אין געטוזט האט איהר ק זינ

דיג ■ראפעסארען, ײבענ  פאר ארםיקעל. דעם *ר
ם מײטםענש iy:an װאש ארבײטער,  געענ־ ני

ײן דיגש ײבען מען טוז קאלעדזשעט, ק  ער
ג איז עס װען אשילו קלאר, טי  דעם צוליעב גוי

ען ^וריך לעגגעד. oa^oy זיר פאסשען צו  םוז
ײם װי  אלע װערען אויםגעטידען טעגליך װ

ב און ווערםער. «װערע י ו  אנדערע איז עש א
ם ך ני לי עג ען מ ז דעם אין װעגיגסשענש זײ םו

ט ארםיקעל . ^גו א פ סארטײכמזט קל^* ןאי גו
װערען. י

אױםבעסערונג. םעהלער
 דרעס און ס?וירט םוז רעפארט דעם אין

 יױ ?לאותמאכער דער םון דעפארםםענט
 א דויכגעגאננעז איז ײאד, לעצטע גיאז,

 אויסגעבעסערם םוז וואט דרוירםעהלער
 דאס געװעז, געדרו?ט איז עס :ווערען

 ארביײ די האבען מעפער ם?וירט די אין
 מכירות םון- העכערונג א באתוסעז טער
 װעהרענד װאד, א דאלאי 5 ביז 8 םו?
 15 ביז 5 םון זײז ;עדארםט חאט עס

 די זײנען דורכשניט אין װאף. א דאלאר
 סתוירט די פוין אז*ב'יטער די םיז שכירזת

 געײארען געהעבעייט -;עפעי דחוכ אין
פ ו י װאײ א ו*־ )י׳ ז 8 א

פענרואר וסען4 אװענם, שכת
דריל ^ידיםערישעך

 לעגיאן אידישען פוןזײ
 באפרײאונג דער פאר נעקעטפט האבען
 אונזערע באגריסען ?ומט י׳פראל... איץ

ן צ כײם ו . ל א ב י

 פאלעפטינער
 און סאסםױםען

 שילערינס די םענץ.
 באריהמטער דער םון

 ש(לע ד$נקאן איזאדארא
 באצ אידימ טאנצען וועאמן
 . ל א ב ן ו י צ בײם טענץ

 םעע־רומם אריענמאלישע
 פאר׳בשום׳טער א אײך וועלען

 פאר׳חלום׳טען אין אװעהטראגען
 ל א ב ן ו י צ בײם אדיענט

 בענד ניױױ סמײטס ױנײטעד דער
 ?א־ דירעיוטאר פרן לײטונג דער אונטער
 קעני םאר געישפילט האם וועאכער ראסי^

באל. צױן כײם שפיעאעז אויך װעט יוו־אפ, אין

נארדען פקװער םעױםאן

 אויםשטעלונג. קונסם אידישע
 קינסטלער אידי^ע גרעסטע די

 דעם פון און אכיעריקא פון
װע־ בצלאל שויצע ?ונסט

 בײ פארטראטען זײז לען
פראכטפולער דעד

 אויסשטעאונג
 צױן פון

באל.

ם ט ע ק ט, 50 טי ענ ען צו ס מ ?ו א ע אאע אין ב ש םי ס ױני ען צ ט ק רי ם ס ױ אין און די  ני
ארת ױן י א, צ ױר ע 55 ב ט פ נ ױ. םי עג ע עוו נ ײ ר ק א םי װ ק ע ם

/

ײקערס! אה םט דרעפם
אונזער צו »לע קומט

מיטינג
פענרזאר nmis דעם אזועמ־, םאנטאנ

ץ ר א ע פ ו ז ק א י נ ױ
עװענױ טע3 און םטריט טע8

םיםינג דעם וחנלען רעדנער פאלגענדע די
:אדרעםירעו

 לײדיעם אינטערנעשאנאל םעקרעטער דזשענעראל באראןש, אב.
ױניאן. װארקערם גארםענט

, מ. אן מ ג  גארמענט לײדיעם אינטערנעשאנאל פרעז. װײם ד
ױניאן. װארקערם

פענקין. דזשײקאב דזשאדזש

װלארעק. אלדערמאן

לאנדאן מאיר קאנגרעסמאן עקם

״גערעכטיגקײט״. םון רעדאקטאר יאנאווםקי, ש.

דעפארטםענם. אינדעפענדענם מענעדזשער רײזבערנ, ע.

ץ, י. ױ או ר א דיװיזשאן. דרעם טענעדזשער ה

.10 לאק. ױניאן קאטערם סעקרעטער לעורין,

.89 לאקאל איטאליענער אנטאנני, ל.

םיםינג. פון םשערטאן זילבערמאן, העררי

 און װײספ לײױס כאארד עסז.
25 לאהאל ױניאן דרעסמײסקרס
םעק. שעהנהאלץ, י.

 אין באקומען צו מיט־פעסעם. אײר באזארגט — ב נ.
אםיםעם. ױניאן אלע

 קלאוקמאכער שקאגאר
• אויפמערקזאם

 יערען צו געגעבען װערט נאטיס אפיציעלער
 ערװאר־ און קראנק װערט װעלכער מעמבער

 ױניאן, דער םון בענעםיט קרינען צו טעט
אױסגעפאלגט מוזען רולם פאלגענדע די דאם

. :װערעו
 זאל קראנק װערט מעמבער א וױ שנעל אזױ .1

 ױניאן דער פון אםים אין צושיקען בצלד ער
 ױניאן די און אדרעם דעם און נאמען דעם

קארד
 צװינגט עם װאם אזא איז קראנקהײט זײן צו .2

 ער װאס אזא אדער הויז אין בלײבען צו איהם
גאם. אין ארומגעהן קען ער

 צו בארעכטיגט ניט איז מעםבער קײן דאס )3
 6 ױניאן אין באלאנגט מען סײדען בענעםיט

 דעם ביז אםנעצאהלט איז דיום די און מאנאט
דײט.

אייער, ברידערליד
 אץ םסוירמ הלאוק, כאארד דזשאינט

וג ג. ל. א. יוניאו ארנײםער דרעם

 בארנעם
בעקער ל.

100 Lenox Avenue 
895 Prospect Ave., Bronx

אפטישען און אפטאמעטדיסט
215 East Broadway

1709 Pitkin Ave., Brooklyn

פערלאנגט זעהר װערען דפזײנערס
 םאר־ םרױען און מענער

!געלד מעהר דיענט
 אייס״ שוין תאבען צײטע הונדערטע

 און מעטןודע אונזעד נעצערענט
נעלד. פיעל זיי םארדיעגען יעצט

 קאורס א יעצט נעמט
אונטערריכט

םקזלס ”«
 פרויען, םעגער, פיר דיזײניגג אין

 תליידער. ?יטרערשע און םיסעס
 דיזײנינג. פ#ור אין קורס ספעציעל

 פאזיש^ן באלדיגע אײז םײנט דאס
געהאלט. גרויסע און

 גאר• אױ סהוהלס סיטשעל די
 פאטטערן־ דיזײנינג ׳םענט־?אטיגג

 איז פיטיגג און נרײדינג טײ?ינג,
 און יאהר 50 איבער עסטאביצישד

ערפאלנ. האט
 רעזאלטס. בעםטע; מעבזאדען. בעסטע םיםטעםס.: נײע נײע^אידעען.

בערינגומען. גוטע הלאיםען. אבענד און ס^נ אידיש. אין אונטערריכט פרױואט
בוקאעט, םרײען א ^אר קוטט אדעד טעאעפאנירט שרײבט, ל ־

אויסקינםטע. פואע און דעס^נסטרייי^ן
םרײטאג. און מיטװאך מאנטאג, :אבענד־קלאםען

MITCHELL DESIGNING SCHOOLS
>912-920 [Cor. 21st] Broadway, New York
1, f .. . Fhonc, $3 C ram ary. *

- . V ׳ ;  .
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עװעגױ. םעדיםאן און סטריס טע27 % I w|
 .679 סקװער מעדיסאן סעלעפאן י ■1
ffjl דירעקטאר♦ קוגסם רייכער, עמגואל

י\ע• ו»|
ם?נעח«זער• oyrin שײצער,’ לואיס ^י־י

 מא״ זונטאג און שבת אװעגט, •רײטאג '
ע םינ  איז טעז14 מען,13 דעם אײענם, און ^

: | | פעברואד טען15 |

בראנקם |
עקםפרעם

ק*<*םעדיע ל$ר,אלע ן■־
ו ו א ם י ד פ י ס $ עון |

אױט$ר. םון רעזשיסירם

םאראוים• אין בילעטען םיט זיך ^וז^רנט !

 צו <וענדען צו זיך בענעםיטס םאר
חר׳ע). (י. טשערעש דזש.

ו פילאדעלפיאי פילאדעלפיא
 םקױרט קלאוקמאכער, אלע צו

♦2 לאק. פון פדעםער און טאבער
ס די וועט 1920 םאוםש וטען דעט פון  לאהאל פון דו

t װע אםעסמענםס לאקאלע איע וואך. א םענס 40 זײן 
אפגמשאפט. רען

2 לאקאל כאארד עקזעקוטיװ
j .װערען נעמאכט מחען בענעםיט סיק םאר מעלדוננען אלע — ב 

סעקרעטער. דעם צו װאך יעדע שריםטליך

SECOND AVE. THEATRE
 עװעניג סעקאס 36

 םענ. דזשענ. עדעלשטײן, יאזעף
.1643 םארסײםח טעלעם*ז,

ארװעגם• אין וואכען 8 םירןעטס

 איבצו םון אורםייל אײנשטיםיגצר ךאר
 בײגע־ האבעז וועלכע סענשען, 60,000

 יאזעוי םון םארשםעלונג די װאהנם
שעחנ־ און לעצםע רוסשינםקי׳ם
אאערעםא סטע

ננון רנינ׳ט דעם ■
!ערפאלנ i ערםאלג נרעםטער

געזאנג־ נוםערען 30
 סאטי־ זונטאג אוז שבת אװענד, גורײטאג

n טעז14 םען,13 דעם אװענם, אין PK 
םעברואר טען15

אפע־ גייעסמע רוםשינםקי׳ס יאזעה
רעטע

ם ע ס ד ׳ נ י נ ר
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HAND S C H O O L  O F S O C IA L  S C IE N C E
7 East 15th Street, New York City

SECOND TERM BEGINS IN FEBRUARY -  IS NEW COURSES

 ב«דער ג. פון ליברעטא
רוםשינסקי פון אויפגעפיהרט

 חד זאץ, לודװיג ראזענשטײן, סעסױעל
 r ראזעד בארים לארפ. ראזא •ראגער, נינא
 לוב־ םעגי לאלסער, םרם-סאביגא םאל,

 יאקאב און דזשײקאבסאן הײסי- ריצקי,
 ־m דיזער איז זיו באטיילינעז םרענה
 טשאר־ ה׳ חײטאן. יצואיס אויך וױ רעםע,

״אײבעגױ.״ אלס נאטאנסאן לעס

 פרא־ too איז נגון רבינ׳ם דעם
םערםעקט. צענט

pH אויס־ ארטיסםען, יערזאנאל, יסו?יק 
 שעהנססאד קאסטױמעז, רײכא שםאסוגג,

 װאונ־ באלעטען, איז םעגץ שעחנע קאחר,
 אין ארסעסטער, נרויסער עםעקםעז, דער
tf>*l .חינזיכטען
דאל. 1 פאר אםױזםענם ווערטה $10

קיםפא־ און כאר נרזיסער עקססרא אן
רוםשינסקי. א־לא ארקעסםער ני t • J ̂ • ן

 ױניאנס, סאסיתטיס, לאדזשען, חברות
 װי רעליעםם, ברענםשעם, רינג ארגייםקר

ך ר.ענען יערזאנען •ריװאט אױך  םעל־ זי
 אין טיתעטס און נענעםיטס םאר דען

onm טעאםער. סון

. . LEE and TRACHTENBERG
B e ing s  F eb ru a ry  16

DU. JO SE PH  SLAVIT 
B e ing s  F eb ru a ry  7

D. P. BERENBERG
B eg in s  F e b ru ra y  9

. PROF. GOLDENW EISER 
B eg in s  F eb ru a ry  10

ROBERT FERRARI 
B eg in s  F eb ru a ry  18

BENJAMIN GLASSBERG 
Be ing s F eb ru a ry  16

DR. JOHN MEZ
Beg in s F eb ru ra y  9

. A. L. TRACHTENBERG 
B eg in s  F eb ru a ry  13

BENJAMIN GLASSBERG 
Beg in s Feb ru a ry  19

. GREGORY ZILBOORO 
Be ing s F eb ru a ry  7

GREGORY ZILBOORO 
Beg in s F eb ru a ry  13

SCOTT NEARING 
Beg ins Feb ru a ry  12

. SCOTT NEARING 
B eg in s F eb ru a ry  13

. SCOTT NEARING 
Beg in s F eb ru a ry  12

. , . EUGENE SCHOEN 
B eg in s  F e b ru rs y  9

CLEMENT WOOD
B eg in s  F eb ru a ry  1

HISTORY OF TH E WORKING CLADS MOVEMENT
M ondays  and  W ednesdays, 7.30

ADVANCED STUDIES IN SOCIALISM . . . .
Sa tu rdays . 4

METHODS OF TEACHING IN SOCIALIST SCHOOLS
M ondays, 7.30

ANCIENT S O C I E T Y ....................................................
Tuesdays, 8.60

ELEM ENTS OF C R IM IN O L O G Y ................................
W ednesdays, 8.50

OUTLINES OF COMPARATIVE GOVERNMENT • .
M ondays, 8.50

INTERNATIONAL R E L A T IO N S .................................
M ondays, 8.50

RUSSIAN REVOLUTIONARY HISTORY • . . .
F r id a y s , 8.50

REVOLUTIONARY E P O C H S .......................................
T hu rsd ays , 7.30

PHILOSOPHY OF LITERATURE . . . . . .
Sa tu rdays , 8.15

MODERN SOCIOLOGICAL T H E O R Y ..........................
F r id a y s , 8.50

DYNAMIC S O C IO L O G Y ..............................................
T hu rsd ays , 5.30

CONTROL OF PUBLIC OPINION . . . . .
F r id a y s , 5.30

C A P I T A L I S M  ....................................................
T h u rsd ay s , 8.15

ART AND SOCIAL EVOLUTION, Stereopticon • .
M ondays, BJ60

THREE LECTURES ON POETRY • ♦ • • *
Sunday  E ven ing s , a t a 30

C ou rses repeated  o r  con tinued  In C u rre n t L a b o r P rob lem s, E conom ics, S o c ia lism , N a tu ra l Sc ience , 
A m e rican  S o c ia l H is to ry , M ode m  G ene ra l H is to ry , E n g lis h  (a il g rades), Use o f the  Vo ice , C o rre c t io n  o f 
Fo re ign  Aocent, P u b lic  8peak ing .

Many f f  th e  o ld  and new  cou rses open to  U. L. E . C. members. Send fo r  fu lle r  in fo rm a tio n . Com e 
In and re g is te r at once. *

RAND SCHOOL, 7 EAST 15th STREET, NEW YORK CITY.

w •־&$י

שנײועו אלסעריישאן אוז
80 לאהאל יוניאן

סיטינג סעטבער חשענעראל א
װערעו װעם^א«עהאלטען

װאו חסעו דעם דינסטאנ, פענ
אבענד אודזר 7

עװעױו m 1362 ה$לל, מאױס מאונס אץ
װערען. םארהאנדעלט װעלען פראנען וױכטינע זעהר

so לאהאל כאארד מועסוםיװע
n ,םעתרעטער. הילםמאן

כושלערם באגראדערס, עקזאםינערם,
י װ. נ. ל. א. 82 לאקאל פון םעםנעוס

!אױפמערסזאם
 ,1920 םעברזאר, ערשטען פון איז דיום װעכענטליכע די

װאך. א סענט 36 אויה געװארען געהעכערט
 ברענטש אלע אין װערעו געצאהלט ייעצט קען דיוס
 און דעםארטמעבטס) (דױס באארד דזשאינט פון אםיסעם

 טען2 ׳םט. סזטע איסט 78 לאקאל־האוט־אםים, אונזער אין
םלאר.
 מעםבערם אונזערע וױ גוט אזױ שאפ־טשערלײטע די
אכט. אין עם נעהמען צו געבעטען זײנען

82 לאסאל כאארד עהזעסוםױר
םעק. ראזענבלאט, ל.םעגעדזשער. אשםיז, י. מ.

p o o o o oo o o o o o a

ר ע ט ײ כ ר נ א נ י ר
ארבײטער אירישער נרעםטער און מעכטיגםטער דער איז

וועלט. רער אױןש ארדען

 ה«ט װאם ארדען, אידישער אײנצינער דער איז רענ ארבײםער דער
םעםבער̂נ קאנםאםפטױו זײנע פאר םאניטאריום איינענעם אן

 געזעל־ א אויך נ*ר ארדען, בלױז»ן ניט איז לינג ארבײטער דער
באװענונג ארבײטער דער איז מןנטער שאפטליכער

 קאמפ^ עקאנאטישען אייער אין אײד שטיצט ױניאנ די
 מעמ־ דינע צו םױמד א איז ױנג ארבײטער דער

־ םרייר. אין און נױט אין בערם

י . . V.i••'5 * ־

pT.w.a m '? ’''

|  CAPITALISM ...
T hu rsd ay s , 8^0 P . M ........$1.26, beg inn ing  F eb rua ry  12, 6 Le c tu re s

ECONOMIC CONFLICT
Thu redays, a 30  P. M ........$1.26, beg inn ing  M arch  25,

DYNAMIC SOCIOLOGY
T h u rsd ay s , 6.30 P. M ........$4.00, beg inn ing  Feb rua ry  12,
F r id a y s , 8JO  P. M ........$4.00, beg inn ing  F eb rua ry  13,

6 Lectu res

12 Le c tu re s  
12 Le ctu re s

CONTROL OF PUBLIC OPINION
F r id a y s , 6.30 P . M ........$2.50, beg inn ing  Feb rua ry  13, 12 Le ctu re•

CURRENT WORLD HISTORY
Sa tu rdays , 1.30 P. M ........$2.50, beg inn ing  F eb rua ry  14,

R E G I8 T E R  E A R L Y  IN  P E R S O N  O R  B Y  M A IL  IN R A N D  S C H O O L
O F F IC E :  7 E A S T  15TH  S T H E E T .

MNWE BUM Mill SIM
SPRING TERM OPENS FEB. 14, 1920

at Manager’s OfficeFor Information

BROWNSVILLE LABOR LYCEUM,
81• S A C K M A N  S T R E E T ,  B R O O K L Y N .

45 כיז 18 פון עלמער דער אין ארײנגענוטען װערען םעםבערם
ד. ה א י

םעס־ דער וועלכען אויף םעלז דער איז באװעגוננ ארבײםער די
4װערע געבױם װעט צוקתםט דער םון פעל

םעלזען. די פון אײגער איז ריננ ארבײטער דער

!אן בלײר ז״ר שליםט מעמבער, סײן 6ני נאך זײט איהר אױב
:ווענדען זיך אויםקינםםע נ«ו

H E  WORKMEN’S CUtCLL 175 L  B׳WAY, N. Y

סאםאשעװםטיםעאםער
 עװענױ םעקאנד און סט. האזםסאן

.2612 ארטשארד מעצ.
םענ. םםײרזש מאםאשעווסקי, חערײ

 אץ קאמעדי מחיקעל נײע א
טעאטער טהאמאשעװםקי׳ם

 גא־ מיר ןטאנצען. או זיעען לאכען,
םינוט. א לאך 1000 ראנטירען

 א מיט געזאנג, נומערען 19
 ארקעםטער םימםאני
מאן 22 םון

 אוים־ נײער פראנםפאלער א םיט
שטאםונג.

 זונ■ און שבת אװענד, םרײטאנ
 דעם אווענד, און מאטינע טאג

 םעבר., וטען5 וטען,4 ׳טען13
 וד טהאמאשעװםקי, בארים וד

 צוקער- רעגינא קעםטין, םעם
 אוץ יאוועליער קלםן בערנ,

װײםמאן בעםי
בעלא ױעבעל, םאד. װילענסקי, •םאד.

גילטםא;, ה׳ נרינבערג, ד- פינקעל,
 גאלד ה׳ םילער, ה׳

 ^יעה־ נײער רעד אין דאל ערשטען צום
קאםעדיע מוזיקאליישעד ליכער

 פארלאר־פלאר
פײסםענם אץ •

 םהא־ העררי םת *יןםעז 3 איז תאפעריע
 העדרי »ו; םילטא! •םיז פוזיק מאשעװםקי,

 דןם םוץ אראכזעירט טד״אכזא־טעװסר,•,
 אוים פאוזנער םײער ה׳ פון ^רסעסהער

 הער־ אינזעד פון אײניסםודירט ל^נדאן,
 א.־יסג<ר און אויפנעפיהרט .ױ«הל. םאז

טאםאשעװסלןי בארים ה׳ פון שםאנתט

A. DELBON
שערס. שארפט און םיקםט

 עװענױ, טע6 484*90
יאר̂כ נװ

סכ טע30 און םע29 צווישע:

8C85K8Qiacwac80iaiOBK8awoiC8aacH^
 ױױאן־קאאםעראטיװ רי

םאםײעטי
אז װ. j ל. m35 לאהאצ \ני י
אויסשליםליר פערקױפט

 מהעע לילי וױיט
 םהעע סאלאםביא

סשאי צוועסאםשני
2441 טשמערםי נמלעפ^ן
 •רעס לענארד די

נ. סטױט, טע23 איםט 42
ע ז י נ ר נ ו ט ײ צ

• *נחני• «י«י« יויו װי • 11• •ייי
. «ן נ נ «ו ״ ר נ ב, ן (1■ ני / » נ ר «ו  ז

עז י ז י י געזירוק• י דו 1י
■ױנטיננ אפ־םו־דײט

נין םם. קאנעל 196
•רןנפלין. 6485 ס?לעס«ן

ז י ו א ר ס
נעגערס *מ נעתשעש

 •<0 * ם. איז םאםײעםיס יוניאנס, םאר
ארבײבס מגיאן םםריקםלי

סםוײם. קלינמאן 134 V K װ5 ;* 1 .  נ
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דעפארטמענט נאר
 ניט האס דעניעלס מארגארעט םיסס י/

 װעגען לע?משורס איהדע געבען ממענט
 ױניםי די אין באװעגוגג״״ ארבײטער *דער

טערס מג  איהר צוליעב װאך לעצטע ,
 פארטזעצען אבער װעס זי יקראנקהײט.

םענ־ ױגיטי סײד איסט רי אין קורס איהר
סענ־ ױניטי פיאכערס װײסט די אין מער,

 סענטער ױניטי בראנזוױל אן און נמד *
װאןי. קוטעגרער רער מדך ,

 זײנע פארטזעצען װעט כיאטנער טר.
באװע־ ארבײטער דער װעגען <מנדטורס

 ױגיטי בראניזס צװײטען דעש אין נונג
 ױנימי ־הארלעש אין אויך און סענםער
װאןי• קיטענתןר דער דורך *^*םעגמער

 םון סעריע איגטערעסאנטע זעהר א
 הײדזשין געיטלעבטס איבער אעהמיטורס

דר. בײ געגעבען װערט פרױען, םאר נלױז
סעג־ ױניטי בראנזװיל אין גרינבערג ס.

 װײסט די אין און מיטװאןי, יעדען םער,
פרײטאג. יעדען סעגמער, ױניטי םייקערס
 װעט ענגראנדי פון קון ג,ײדים מיס

 דער איבעד רעתסשורס אײגיגע געבען “
 אין באוועגונג ארבײטער *גגלישער

 סקול פאבלי? סענטער ױגימי בראנלוס
פעב. טען17 דעם אבענד דינסטאג «64 ?*

 זיןי אינטערעסירמ װ.אס איעער יעדער
 פארםעהלען ניט טאר באװעגונג דער םים

לעקטשור. די
 אי- רעדען װעט קעגאן א. עלען םיסס

 בער־ םון איבער־מענש״״, און *םענש בער »׳*
לעקטשור. קוטענדער איהר אין שאו, נארד

פאע־ די םארשטעהן וױל װאס יעדער
 די באזוכעז זאל מוזיק פון שפראןי *ישע

 אונ־ איז עפשטײן הערכיאן םון לעתםשוד
am םרײ״ יעדען םענטער ױגיםי בראנסס 

ד. —-אמנ
 םימנליד יעדער אז ראטזאש איז עס

םעג־ ױגימי די באזוכען זאל אונזערער
 אדער איהר צו נעהנםער איז װעלכער םער,
 אונזער םיט חרכרעדען זיןי און זזײם זײז

 םאסענדע מעהר די װעגען סופערוױיזער
געםי־ ורעט זי אדער ער ומןלכע קלאסעןי

באזוכען. צו ראםזאם םאר גען

ם ײדי ם ל או ל ײ אן ם ני ו ם י ם עוז  אויןז נ
נ נ ו עו ם ם ע ס ד הס עג ױי ײ ?ןג װ מןן צ רנ פי

 אונזערע אויםטערגןזאם מאמןן סיר
 קורם גאלדבערג׳ס א. פד. אית» נמנמבערס

 לימעראםור, אידישע די איבער לעקטשורס
 םרײטאג ימדען געבעז וועם עד וזעלכע
 פאב־ סענטער, ױניכד האריעם איז אכענד

 צװײ סםריט, םע103 — ,171 םחוי
w\ ער- די ערו. פינפםע און מעריסאז 

 :עגעבען פאזיםיװ װעט לעסםשור שסע
 פעב־ טען13 דמש םרײטאנ דיזען ווערען
 אי־ לעקטשודען וועם גאידבערג םר. חאר.
 *טיוש רײזין, גארדין« יעקב פרץ׳ן כער
פינסקי. דור און אש

“JS

 אונזערע אויפטערקזאם פאבען םיר ־
 בראנזװיל, אין װאוינען װערכע םעמבערס,

 לעיו־ איגםערעסאנטע זעהר צװײ די אױף
 אראנזשירט, האבען מיר װעלכע םשורס
 אירי- אין ליעדער שאיקס אידישע איבער

געגע־ װעט וועיבע סוזיק, אלגעפײגע שע

 אין פיראזשניקאף פר. פרן װערען בען
 םקײ פאבליק סענםער״ ױנימי בראנזװיל

 לערך די עװ. סמארן און גיענפאר ,84
 דענראנ^שראציעס םיט זײן װעיען טשורס

 א פון גע.*:נ דורך און פיאנא דער אויף
 זיך צײבענם וועלנער זינגער, באװאוסטען

 ער־ די ליעדזגר. פאיקס אידישע אין אויס
 פרײ־ ווערען געגע־בע! װעט יעקםשור שמע
אותר. 8 פעברואר, סיצטען דעם טא:

אי־ לעקםשורעז װעט שער, הערי פרי
 “אינדזשאנקשאן און ״ארבײטער בער
 ױניאן באגראדערס און בושרערם די פאר

 םען16 דעם אבענד פאנםאג «82 ראקאל
האל. אםטאריא אין פעברואר

 פון פראבדאם דעד אץ ענדעדוננ
 סענ־ ױנײט וױיםטמאבער

ר• ע ט
 טען13 דעם אװענד, פרײמאג דעם

 אנ־ גרינבערג סאיא דר. װעט פעברואר
 אײ לעקפשורם דרײ פון םעריע א םאנגען

 ײע־ רעדעו װעט זי געזונד־םראגען. בער
 איז נייעדער רי פון פוגקציאנען רי גען

 עצות פראקטישע געבען װעט זי ?ערפער.
 סעיןסועלער װענען און היגיענע װעגען

 געוױס װעלען לעקטשורס דיזע רײנקײם.
 סטו־ די פאר אינטערעס גרויס םון זײן

סענםער. דעם פון דעגטעז
 װעט נעזוגד, איבער לעהמשור נאך׳ן

 אפ־ אווענד, פרײםאג צײט, איבעריגע די
 דעם אין ליטער־אםור. םאר ווערען געגעבען
 פון קלוב א געגרינדעט זיך האט םענםער

 װזד זײ און אםור“ליטע. פון ליעבהאבער
 און 8 צװישען (!ארלמזוננען חאבען יען

 פיז ?יאס דעם בעםאר ארוענר, דינסםאג 9
 גע־ װעלען דיסקוסיאנען די עהאנאפיקס.

 די בלינדער. נ. םר. םון ווערען לייםעט
 דער אין הוםאר ״דער זײז, װעט טעםא

ליםעראםור״. אידישער
 אר־ אייד זיןי האט סענטער דעם אין

 ?לוב דער הלוב. פאנדאלין א גאגיזירט
 פרײםאג פיטינגען זײנע האבען װעט

 לעה־ דער אוהר. 8 און 7 צװישען אווענד
 האיז, ד. םר. איז קלאס דעם םון רער

 לענגערער א זײט שויז געהםם וועלכער
 יױ דעם אין אינמערעס גרויסעז א צײס
 אנ־ זיך גיט םארפעהלם סענםער. ניטי

קיוב. דעם אן צושליסען
סענ״ דעם אין ^ געהעז דעם אויסער

 שוין זײגען ײעלכע קלאסען, אלע די טעד
געװארען. אנאנםירט פריהער

 סענטער דעם אין װעט אװענד שבת
 עס אונטעדהאלטומ. אן ווערען געגעבען

 :אציא־ פאריטיעדענע און פוזיק זײן װעט
 געװארען געזארגט איז עס טענץ. :אי*ע

 און אפוזירען גוט זיך עולם דער אז
 איהר װעז פארלירען פיעל װעט איהר
 איז סענטער רער דאיט. זײן ניט װעט

 טע20 איסט 320 ,40 פקול פאבליק איז
סטריט.

כאקוםען טאנפרעאל פון םאכער רײנסאוס
פאדערוננען זייערע

 םעב., םען10 דעם אווענד, דינסםאג
 לאקאל ױניאן, םײלארס לײדיס די האם

 םאס־ באגײסםערטען א אפגעהאלםען 80
 סם. םע56 ״האל כאר םעגער אין מיםינ^

 גערױ איז מיםעג דער עוחננױ. טע3 ארן
 םיםגלידער די באסענען צו געײארען פען
 די רואס סטרייקס די םון אישוס די םים

 סיל־ םירםען די געגען איצט ױניאךפיהדט
קא. און היקםאן און בראדערס גרים

 איז םירמען דיזע געגען סטרײק א
 ניט טײלארם לײדים די בײ אײגענםליך

 סי־ אײן אװעק ניט געהם עס נײעס, הײן
 םרא־ ?ײן זאל פירמען דיזע בײ װאס זאן

 ניט קאנעז פירפען דיזע זײן. גיט בעל
 זוכען און ?טאפ ױגיאז דעם פארםראגען

 ױניאן די ױניאך. ךי ברעכען ״צו איפער
 גע־ צו איצטער זײ ענטשלאסען אבער איז
 קײן שוין זאלען זײ אז פײט, אזא בען

זוכען. ניט םראבעל קײן פעהר פאל
 ספעציעל איז פאססיטיע דעש אוי̂ן

 ענםריס־ גרויס געװארען אױסגעדרילט
 דזשאדזש איסט־סײדער דעש געגען טוגג
 דזשײ אאראן פאליםישען, םעפעני און

 זיך גיט שײנם, עס וױ וחגלכער, לױױי,
 װי ביזנעס שנײדער די כיט אפ פעהר

 בא־ איז עס װי אפט. ריכטער זײן םים
 דער דזשאדזש דער איז געװארען ריכטע
 ער מניאן. דער גענען פײמער הויפם
 טעפעני אלס אײנפלוס זײן אויס נוצט

שױעיי ייױאז רער נעןפא צו פאליטישען

 וואס שעאער די ■יקעמעז בײם י^ײםען ו
ר וחום דאס סםרײ^ אין זיינען מ  דעם א

 וחך ססרײקס די העלםען, נים דזשאדזש
 זײנע •אילע םראץ ותרען געוואונען לען

אנשםרענמנגען.
 געווען איז םיםיע םיז משערמאן דער

 וחגלכער לעפקאװיםש, װײם־ארעזימ־ענט
 באליעבם שטארק און באהאנם טט איז
 שױן האס ער טײלארס. <ײדים די בײ

 דזשענע־ עטליבע םיטגעםאכפ זײ םים
 דער םאר ארבײם דין און סטרײקם דאל

 האט ער אפגעשעצם. םיעל ווערט ױגיאן
 ענטוזיאזם פיעל םים רעדע א :עזזאלמען

געװארען. באגריסם והארים איז ער און
 ברױ באקומעז אויד האט אװאציע אן

 געהאל־ תאט ער ראזענבערג. עלסאר דער
 דער וחגלכע רעדע, זאכליכע א זעהר סען

געשפאנם־ מיט אויסגעהערט האס עולש
קיים.

געװא־ געהאלםעז אויד זײנעז רעדען
 n ױניאן, דער פון בעאפטע די פון רען

װילקעס. און כאזאנאװ ברידער
 דער פון טיטגינידער אנוועזענדע אלע

 שםעהן צו םארםליכםע זיןי האבען ױ׳ניאן
 פירםען. צװײ די םון סטרײקער די מיט
זײער :געװען יאיז סענםיםענט דער

 אלעס און סטרײק אונזער איז סטרײק
 נע־ צו סטרײקס די װערעז געטאן װעט

____________________ װינעז.

1919 יאהר דעם פאר יס8א דענםאל ױניאן דקר
םײד&ף לואים דר. פון

 לאקאל ױניאן, נ״אבער רײגקאוט די
 האט קענעדע, טאנס־עאל, םון ,102

 די צו פאדערונגען נײע ארויסגעשטעלט
 ױ־ דער פון קאטיטע א םאנוםעקמשורער.

 געהומען ספעציעל דעש וועגע; איז גיאן
 יעהר־ םערםעל דעש אויף באסטאן, אין

 עק• דזשענעיאל אונזער םון םיטינג ליכען
 האם באארד דער און באארד, זעקוטיװ

 ױניאן דער העלםען צו םארפליכמעם זיןי
 זײערע זײן, םעגליך װעם ײאס אלץ׳ םימ

באהוםען• צו םאדערונגען

 א אויסגעארבײט דא; האט ױני^ז די
 צוגעשיקם די און פאדערוגגע; פון רײהע ,

בתים. בעלי די
 דער מיט פרעס צוש געהן פיר בעת
 טעלעגראפע א אנגעקומען איז צײמוגג

 אין ײגי#ז כאבער רײנקאוט דער םון
 אונזע־ ״אלע לויטעט: װאס ם$נטרעאל,

 אײנצעל' גאכגעגעבען! פאדערוננען רע
׳שפעםער." שרײבען מיר װעלען הײטען

 מאכער ריינפאדם די גראטולירען םיר
זיעג. שנעלען זײער םים טאגטרעאל םון

M
א־נװםפױע נודס װײם דער אין סעסעלםמנס דער

יארס נװ פון י
ס ײ מרן (^לו )1 2ז

 אויםדרײ פרײנדשאפמ׳ בעסםע n זיזען4
 ארכײט, זײן םאר אנערקעגוע קאגדיג1

 באצונ אין האלטונג םאהםישער זײז פאר
VJ ם*תד ױגיןונס דער םון דורכםיהרונג דער 

 ‘װירה האס לעפהאװיםש ברודער דועען.
 םון צומרויען םולע ד*ט געוואונען <יןי
n n 62 לאהאל םון סעסבערשי• גאנצער.

אױ\< שױן איז צײט זעלבער דער אין
 די געוי^רעז אריפגעהויבען סיסינג י*ם

ןכען איצם ב*ז דיוס. פרן פראנע י  די ̂ר
א סעגם 15 בלויז געצןןהלס סיםגליעדער

 אינטער ;עױעז איז דאש און דױס, װאך .
 צו וועניג צו אוםשטענדען איצםיגע די

ippjn עס ױני$ן. דער פון אויסגאבען די 
 דאס געווארען, באשלאסעז דאריבער איז
 אױן* ווערען געהעבערם ג^ײד זײוס די

ו^וך. א םענם 25
ברו־ איז וױםע!, אונז לאזט מען וױ

 דעם םון םענעדזשער דער דיײויס« דער
 עס און געזונד, וױעדער שוין לאסאל,
 דעד פון דאס טעלדען, צו אונז פרעהט

 אין זײן וױעדער שײן ער וועט אן רואך
•62 לאקאל פיז אפים

 גע־ איז יאנואד ־טען15 פונ׳ש ײאןי די
 אי־ האב איך זינט םאנאםען דרײ ײארעז

 ױניאן דעש אויף אויפזיכם די בערגעגוטעז
 םתווער, 1ינג!א 31 אין תליגיל^ דזגגמאל

 דעם פון װאוקס דער איז שײנם מיר וױ און
 אונז גיט און געזונטער גאנץ א ?ליניק

צוקוגפט. דעי פאר האפנונגעז גוטע
 זיײ שװעריגקײטען אלע אכםענדיג ניט

 ערפרעהענדע. גאנץ רעזויטאטען די נען
 בא־ ם*ר האבען םאנאםען דרײ די דורך

 פזוציעגטען. נײע 550 איבער האנדעלט
 ?ײנען מענשען צאהל גרעסערע א נאך

 ניט האבעז אבער געװארען, עקזאםיגירט
 אורזאכען, פארשיעדעגע צוליעב געקאנט,

 װערעז״ באהאנדעלט קליניק דעם אין
אבעד, איז פונקט וױכםיגסטער דער

 צוגעקראגען, האבען מיר װאס דאס ניט
 פא־ הונדערט צװײ ארוש דורכשסט, אין

 םיר װאס זאנדערעז כיאנאט, א ציענטען
 די פון צוטרויען דאס באקופען האבען

 אונ־ אלע דאס גלויב, איך פאציענטען.
jnyi ,סײ אונטערשיעד, אהן פאציענםען 

 האבען מיר װעלכע פרויען, סײ מענער,
 דאם פיהלען באהאנדעלמ, קליניק דעש אין
 בעסטע די געלט זײער פאר באקוטען זײ
דעגםאל־ארבײמ. עהרליכסטע און

 נאד שטעלט זײט פינאנציעלע ז-י אבער
 כאטש שװערינקײטען. פאר זיד םיט אלץ

 האם הליגיק דעם אין אײנקונפם די
 np פארנרעסערט, װײזע גאטירליכער זיך
 אויף גלייןי אױס ניט אלץ נאד מיר מען

 קלי־ דער װערסער, אנדערע סניז ג<ײד.
 דעםײ היבשען א נעהאט אימעד האט גיק

 זיך האט דעםיציט דער כאטש איז ציט.
 מען העז פאר?לענערט, אביסעלע לעצטענס

 צוםרידעז. זײז ניט אלץ נאך דעם םיט
 ניטא באםת איז עם דאס םיהלען םיר
 >V- P'-'.t- יעי ;ןאויש א-וזאבע, קײז
 נאף זאל אין אויפהאלטען, אלײז ניט זיד

 אויף פראפיט ?לײנעש א מאכען דערבײ
פארבעסערוננעז. נײע אײנצופיהרען

 דעפי־ םונ׳ם אורזאכען די זײנעז װאס
צים?

 ער־ געװעהנליכע א עס איז ערשטענם,
 דענטיסטריע, •רא?טיצירען בײם שײגונג

 ן ע כ א ם צו ציעל-איז הויםם דער װען
 וחד אם אז ארבײט, סארם בעסםען דעם

 ארבײם דער םון פראצענם 15 ניגסטעז
ר ווערען דארף ע ב י , א ט כ א מ ע  נ

 איבערמאכען דאס פאר אױםגעבעסערט.
 און גארגיט. פאציענט דעם סיר רעכענען

 ארבײט דער פאר רעכענמן םיר װי אזוי
 איבער גיט גאר בלײבט ביליג גאנץ ככלל
 אר־ די אפט דארף מען ײאס דעם פאר
 אר־ סארם דעש בײ ©ו-בערמאכעז. ביים
 אוסזיסט ארבײםען פשום מען דארף כײט

 דאס םרײ צונעבעז נאך םאל טאנפעס און
 גוטע קאםט װאס םאטעריאל, נויםיגע

'׳ געלט.
^דיסאפאינטםענטס״״. די צרױיטענס,

 װיכ־ די אײן נים זעהען פאציענטעז די
 דער אין ?ופען צד אפדזיטען פין טינ?ײט

 ?ױ דאדפען זײ וואס צײט כעשטימטעי•
 פאציענםעז די םון םראצענם 15 מעז.,

באשטים־ דער צו געװעהנייד :ימ קדמעז !
 זײ ׳ד^ זײנען דענטיסמען די צײם. טער |
 ידעען איז פאציענםען די אויןז ווארטען ן
םא־ ךי ױען צײט. דער פאר באצאדדט •

ר דער צו גיט ?ומען װאס ציענטען, ,  מ
 צײט אין כאמש װאלטעז צײט, שטימםער

 דעם האלטען נים ?אנעז זײ אז מעלדען
 רענויײ ?אנען םעז װאלט אפאינטםענם,

 תוםען זאלען צײט יעגער אין דאס רען
 רײנאר א עס איז אבער אזוי אנדערע.

 דער םיעל שאדעט װאס פארלוסט געלט
אינסטיטוציע.

 םא״ פונ׳ם ■רײז הויכער דער דריטענס,
 דאס ארבײט, םעכאנישע די און טעריאל
 ״רעםואוױיבעל און ״פלייטס״ פון מאכעז

 אין פאריאפעלט זיןי האט ברידזשעם״
 און יאהר, צוױי לעצםע די זײט פרײז
 סארם דעם םאר װעלעז זאלען מיר אויב

 דעם פארדאפלען אויף גלײכצײטיג ארבײט
 פאציענםעז סנונזעיע פאר עס װאלט פרײז,
 דאס נאכצו?ומען. אומעג^יד געווען פשום
 קע־ זײערע םאר ניט לחלוטיז געווען װאלט

!שענעם
קלי־ דער דאס איך, דענפ אבער, דאד,

 ?יןי ווענם דאם עו־פאלנ. האבעז ?ען ני?
 חגר פון די.מיטגליעדער אן גאנצען אין

 קליניס דער טובה װעמעס פאר ױניאן,
 מימ־ זײער םיט געװארען. געשאםען איז

 אין ערםאלנ אן האבעז דאם ?אן הילף
ה^נזיכםען. אלע

 אין צײט צו צייט פון שרייבען דאס
 תד גומע געבראכט האט פרעסע אונזער

 שטראם א נעבראכט האט עס זולטאטען.
 דע־ רועלען מיר פאציענטען. נײע םים

 אנהאל־ וױיטער ״?אמפייך דיזען ריבעד
 םון ערלויבניש דער מיט נאטירליך, טעז,
 אונזער דורןי וועלען םיר רעדא?ציע. דער

 םיםגלידער די צו מאכען בא?אגט פרעסע
 זיף האט ?ליני? דעד טוען. םיר וואס

 אונ־ געבען צו אויפגאבע די געשטעלט
 אר־ דענסאל בעסטע די םימגליעדער זערע
 נאר איז עס וױ ביליג אזוי פאר בײט,

 אבער דארפען ר5מימגליעת רי מעגליף.
 האנען זיי װאס פיט םיטהעלםען אונז
 ?ליני? דעם פון ערפאלג דער װארים נאר,
ערפאלג. זײער איז

 א געבען דא מיר װעלען שלוס צוש
 דענ־ ױניאן דעש פון סטאטיסטי? שטי?על

p טאל '^p 1919 יאהר. דעם פאר.
 ױניאן דעם אין זײנעז יאהר דורף׳ן
 נעװארען באהאנדעלט הליגי? דענטאל

 םאר׳ן אײנ?וגפס דער פאציענמען. 8,379
 די און דאל. 12,542.68 געװעז איז יאהר

 האבען םיר דאל. 14,130.00 אויסגאבעז
 1,487.32 פון דעפיציט א געהאט אלזא
דאל.
 זיײ פאציענטען נײע צאהל גרעסמע די

 ,25 לא?אל פון םיטגליעדער געווען נען
 מים 1 לא?אל סוםט דאן .201 נעמליד,

 םיט 10 לא?אל ,75 םים 23 לא?אל ,173
 מיט &5 לא?אל ,54 מיט 9 לאר«אל ,60
 זיײ פאציענטען נײע אנדערע נאך און 49
 אינטערניײ אגדערע די םון געקומען נען

 נזד אייר האבעז םיר לאקאלס. שאנאל
 פיז מיםנלי״דער די פון פאציעטעז האם
סטודענ* די םון און אמאלגעמײטעד דער
ס?והל. רע:ד דעד םון טען

 די באשמעםיגעז אלזא, זעהם, איהר וױ
אנגעוױתן, פריהער האב איך װאס ציפער

נים• נאך זיך באצאדזלט ?ליגי? דער אז
 1020 יאהר אין דאס אבער, האפען םיר

 יי פיז סיטוױריןונג גיעסערער א מ%פ
באצאהיע;. יא זיד עד זאל יאקא^ס,
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ר ע ט ײ כ ר ס א ע ש ח די ען ו ע איז ח מוז ל א !שעפער.גלײך
 קופער־ױניאן, אין מיטינג «אריךז ױניאן, דרעם־מײקערם און לײדיס־װײםם

י יג ע., אויטו.<ו )ין, דעם אין כאשלום א פאסם  באראף, אב. פון יעדן י
 דזשיי־ דזשאדזש פון אינטערנעשאנעל, דער פון םעקרעטער דזשענעראל

 רײזבערג, ע. יאנאװםקי, ש. װלאדעק, ב. אלדערםאן פון פענקין, קאכ
שער ג ױניאן, דער פון דױויזשאן אינדעפענדענט דעם פון םענעח  חא־ נ

םילווערםאן, ה. און דױויזשאן דרעסם דער פון סענעדזשער ראוויץ,
 טשער־ דער געװען אויך איז וועלכער באארד, עקזעקוםױו פון טשערםאן

םיםיננ. פון םאן

פעםי־ און הויז־ךרעם וי פזן סטרײקס ױ
אױסגעצײכענם שטעהען מאכער קאוט

 וועטער שלעכטעז נאנץ דעם דאנק א
 שטאר? זעהר געוועז ניט םיםינג דער איז

 האט װ#ס גײסט, דער *בער באזוכט.
 געװען איז מיטינג, יאוים׳ז געהערשט
ווארימער. זעזזר א װירחייד

^י איז עס  װארום אורזאכע, אז ג
 געװען ניט איז ה#ל ?ופער־ױניאן דער

 רי םון •ראצענט 80 ארום איבערםילנ^
 פון סיטגליעדער זיעען ארבײטמר,

 רא״ppג שוין דאך מןובען ױניא^ דער
 דא־ האבמז זײ ם*דערוננען. זײערמ גען

 צו געםוילם זיןי אויס, זעהט עם וױ רום,
 מי־ צום ?מלם ביטערער אין־דער קומעז
 הונדערט פאר א זיינען דערפאר און טינג«

 נים געבליבען קגםער־ױניאן אין םלעצער
באזעצט.
 גיט אוםן בשוש אבער דאחי דאס

 ארבײטער די אז ווערען, אױסנעטייםשט
 אנ־ גאנצער דער צו גלייכגילטמ זײנען

 ד״ר פױ באסעה די אדן געלעגצנהייס,
 םאחגן אסס׳ן דרעס און װײםט לײדיס

 שע־ זײערע אין אז אײנרײדען, זיך ניט
 צו אײנװיליגעז ארבײטער די װעלען פער

 די װי פרײזען, ?לענערע פאר ארבײטען
שעפער. איבעריגע די אין ארבײטער

 נע־ אנגמנומען איז װאם באשיוס, דער
 העכ* דעם מיט מיטינג דעם אויף װארען

 אר־ די אז ?לאר, םאכט ענטוויאזם 1סמע
 חײנםאל דאס מנםשלאסעז זײנעז בײטער

אנדערש, אדער אזוי דערלאזען. צו ניט

ט ײ א- נ. — װאך די .2 ז ר װי א  ש
ם ג .3 ?יי נ םי ם ®זן מי אינ ע  ®ון בון»ןרד דז

ױ דעי אן קלאוקכזאכער יןןרקער נ — ױני
 דרעס־ און סקוירט רער אין לאנגעך. ל

 װאנדער. ה• — 23 לאקאל ױניאן מאכער
 אטע־ קלאוק דעד אין זיך טום װאס .4 זײם

 סאטלער• פ — ? t ל*קאל ױניאן דײטארס
נס און םדײך .5 זײמ ®ראגען. ^רגאניזאזנ̂י
 ביור^. לייב*ר »ז װעגעז לעזער םון בריף —
ט ײ ם ®רעזידענט .6 ז אמע ^לעזינגער׳ פנ אוי

װארעא. אין
ט ײ  קלןןוק־ דער פון לעבען דעם אדיס .7 ז

אז מאנער רני ז י  אל־P ש. — כןייןוננזא אי
?י. ס װ א עג א ד א — ליעבע :אך געי נ לי א  ם

מי. אל װ
ם ץ־סבעל. רעדא־׳ןאל״ס פון .8 זיי  נאטי
ט ײ ת באבסקע .9 ז /י פו • ש — ר קי ס װ א אנ  י

ט ט איז קראנקער א װ*ס מי ײ זיכער נן על פ ) 
ער. דער — עאן)  לץבעדיג

ט ײ ע די און פרוי די .10 ז ע זי י ו ג אנ ד  רד פ
*ן ר דר. — ײ#לו*י ת ס  ־וויכ־ די לוריע. א

 — אינ^לדענזניא װעגען פאי,טעז. םיגסטע
חי. ב. דיי. ס װ א ב דו
ט ײ אן קלןןוקמאנער די .11 ז י ן ײנ קליװ־ פו

״ לא:ד ײן. ל• — ארבײס דער נ ט ש ל ע ה םינ
אן א ש פון רעזאלוצי  בא] דזעאינ

ט י י  אל.(—(ערצעחלונג) ־װינםער .12 ז
שינג ב«ו»»רד עקזעקיםױו  מי

 שעהנהאאץ. י.
ט ײ צע .13 ז  «םרעסען. קוי

עז ט  אדווערטײזםענבס. .13 און 14 זיי
ט ײ  דזך עדױקײיטאנאל אינטערנזךשאנאל .16 ז

ען *ד ?אספײן דער ®איבבזעבט. ר אגיזי ג  ^י
*ליטערס ארן העבוסטיטזזערס ^אקעי־ש, די
^ גי•; — י ױ עי * ט ס פון פטדייק ‘ד ײדי ל

עדעטער דער מ.ין כײ־יא־־ס.

 זײערע אבער שפעטער, אדער םריהער
 םיט אױסגלייכען זיר מוזעז פארדיענסםען

 םון םראצענט 80 די םיז װײדזשעס די
 אנ־ די אין שוועסטער און ברידער זײערע

 די תענען דאם טרײד. אין שעפער דערע
אויםטײדען. נים באסעס אײנגעשפארטע

 שטעהט ארבײטער די פוז באשלוס דער
 רעד־ די םון םאנכע גאר אז פעסט, אזוי
 צו נויטיג םאר געהאלטען ניט ה^בען נער

 אײ אדער גערעדט און דעם װעגעז רײדען
 אנ־ איבער אדער םחאגען אלגעםײנע בער

דזשײ־ האט אזוי אנגעלענענה^יטען. דמרע
ם לו ף « י ו מ) לעגטער דער א ^י

 םאנופעקטמורעדמ בעטהראוב ארן הויז-דרעס דער פון פרעזידענט געװעזעגער
וױ־ םאנוםעקטשורערס פעטיקאוט — ױניאן. דער מיט סעטעלט אסס׳ן

 םםרײקערס די — אינמערנײשאגאל. דער געגען אינדזשאנקשאן אן לען
H, םיניש." א ״צו כיז קאםף פארן כאגײםטערט און םוטיג

 די פון סטרײס דער סטר״תס, בײדע
 און 41 לאס. ױניאן, סאכער דרעס הויז
 יױ טאכער פעטיקאוט די םון סטרײ? דער

אויסגעצײכענט. שםעהען ,45 לאק. ניאן,
 הויז״דרעס־ די םון אסאסיאײשאז די

 םא־ גענומען שוין האט מ»נוםע?טשורערס
 און אוועק םאלען םירמען נאנדערפאלען,

 ױניאן. דער סים אײגציגוױים סעמלען
 <ע־ דער זיף געםינט םירםען דיזע צװישען

 טאנופעס״ דער םון פדעזידענם וחנזענער
 גודאװ םר. גודאװ. םר. אסס׳ז« םשורערס

 גע־ און ױניאן דער כדט געסעטעלט האט
 פון רעיז םלעט א ארבײטער זייגע געבען

װאף. א דאלאר 5
 געוױםער א מאנוםעהטשורער א נאך

דער םיט געםעםעלט ד,אט דזשאנעס מר״

ר און וױיסט ע כ א מ ם ע ר ען װעכען ד ט ײ ב ר א
זדנו ױניטי זזמער דיער פאר טאג א

ע » ל ע ב א ט נ א ר ט א ן א ם ע ט ו ק נ ע װ צ

 זו־ בארןװעםע זעהר פראכטפולע, די
 דרעסםא־ און װײסט די װאס מער־דױים,

 םאר געסויפט תאט 25 לא?אל ױניאן, כער
 דארט םארברײנגען צו אויף םיטגלידער די

 זומער לעצטען איז װאקיישאן, זייעד
 געװארען באליעבט און פאפולער זעהר

 יוגי#ז. דער םון סיטגלידער די צװישען
 געהאט האבען װאס סיטגליעדער אלע
 פאר א פארברײננעז צו דארט גלי? דאס

 בא־ העכסט צוריקגע?ומען זײנען װאכען
 איז עס און פלאץ דעש פון גייםטערט

 זומער ?ומענדען דעש דאס זיכער, גאנץ
 צו צעלנים מעהר סך א זײן נאך װעלען

 געניסען און אויםרוהעז זיד אהיז פאהרען
 װאונדער־פלאיז. דעם םון ײטpשעהנ די
 ווערען, געטאן עפעס דעריבער דארף עס
 גאנצען איז זאל פלאץ שעהנער דיזער אז

 זאלען עס און ױניאן׳ דער צו געהערעז
 קוטענ־ דעם םאר װערען געמאבט ?אנעז

 דאס פארבערײטונגען, אזעלכע זומער דען
 זאלען מיטגליעדער צאהל גרעסערע א נאר

 פרײע זײערע פארברײנגען קאנעז דארט
װאכען. פאר

געקױפט, ױניאן .די האט פלאץ דעם
װען דאלאר. טױזענד 100 ארום ?אסט ער

 עס איז קויפען הײנט געהן איהם זאל מעז
 ױ־ די .אבער פיעל אזוי מאל צװײ װערט

 בא־ ניט פלאץ דדם פא־ נאד האט ניאן
 געװארען אײננעצאהלט איז עס צאהלט.

 אי־ דאס אויף און נעיט סומע געװיסע א
 טארטגעדזשעס, פאראנען איז בעריגע

 גרויסען א צאהלען דארף מען װעלכע פאר
 דעריבער דארםען מיטעל אלע פראצענט.
 װאס זאל פלאץ דער װערען, אנגעװענד

 אלעם ;ױניאן דער צו געהערען גיכער
 םעהר זאלען און ווערען אפגעצאהלט אל1

מארטגעדזשעס. חײנע זײן ניט
 לאחאל םון באארד ע?זע^טיװ דער

 באשלוס, א נעפאסט לעצטענס האט 25
 פון סיטגלידער אלע צו װענדען צו זיןי

 דורכפיהרען דאס העאפען צו ױניאן, דער
 זאלען זײ אוםן: פאלגענדעז דעם אויף

 געבורטס־טאנ, וואשינגטאן׳ס ארבײטעז
 נאבע־ דיעזען פאר םעברואר טעז23 דעם
 באזונ־ מיטגליעד יעדען פאר צװעק. לעז

 ארבײט, טאנ אײן בלױז עס סײנט דער,
 דער םאר װעהרענד מאנ׳ טוב ױם א אין

 אפ־ גאנצע דאס מײנען עס װעט ױניאן
אויףי מארטגעדזשעס אלע פון צאהלונג

ף (^זלוס )10 זײפז אוי

װאו נעהססע הומט שלעזיננער פרעדדענט
 פאלנענדע די ערזזאלטען *פריה דער דינסטאג״אין דעש האט באראף סעחרעטער

:טעלעגראמע
פעברואד: טען17 דעש ״לאנדא!,

 לאנ- פון ארויס פאהר איך האטעל. ריטז אין לאנדאן, אין אנגעגןומען ביז ״איך
 פאטי־ מײן געריסט ״איטפעראטאד״. שיף דער מיט שבת, דעם pיאר גױ .דא^נאך

שלעזינגער.״ פרײגד. אינזערע אלע און ליע
דאש װאו םנים. ^בלת פאסענדען א רען , פרעזײ אז זאגען, צו איב/יריג איז עס

 פונקט ומעזpבא װעט שאעזיגגער דענט
 גע־ איז עס װי פנים, ?באת װארימען אזא
 האט ער װאס געזונד״ ״פאתר דער װען

באיןוםען.
מעאדען בלױז םיר זאנען פאראױפיג

 באארד ע?זעחוטױו עראא דזשע דער דאס
1 אראנזשײ צו ארבײט דגר בײ שיין א'ז

 אוםן• װעלכען אויף און םארקומען װעט
 באהאנט װעט װערען געםײערט װעט ד^ס

 ״גע־ נוטער נעקםטען אין ווערען געמאכט
 עס ״פארװערטס.'׳ אין און רעכטינתײט״

 א זײן װעט דאס אז זיכער, אבער איז
אונטערנעהדוג:. _ גראנדיעזע שעהנע, א

 mum דעם םון ארבײטער די און ױניאן
i אין זזעכערונג א באקומען האבעז m w 

 *&n שא« דעם איז פראצענם. 60 א םון
 געארבײם pסטרײ רעם ביז מען

 א.- דארם םען װעט איצם און שטונדען
ײאןי. א שטוגדען 44 בלױז בײטען

 מענעדושןןך דער גאלדשטײן, ברודער
 צופרידען איז~גאנץ 41 לאקאל םון

 די האם ער סםרייק. פון צושטאנד
i זיד װעט סטריי? דער אז חאםנונג r 
 סאר זיעג םאלשטענדיגען א מיט ענדיגען,

ארבײטער. די
^ עזייו װערעז סעטעלמעגטס או

 אכער שעסער. אוטpעטיB אין געמאכט
 0ני נאד מען קאז טעמים געװיסע צוליעב

נעמעץ. זײערע פארעעםענטליכען
 ס&ר מאנוםעקטשורער פעטיחאוט די

jraru* די װי פארביטערט מעהר םען
 ipu צו געװאוינט ניט גאר נאף זײנען זײ

 װ** עס אז מײנעז, זײ און ױניאז א בען
 ןיי• האלטעז צו געלינגען װײטער אויד זײ

 m שקלאםערײ דער אין ארבײטער ערע
 •trn אז אבער װײםען זײ איצט. ביז

 םאכס דאם און פארלארענער א איז קאטח
 װארםען זײ אויפגערעגט. טעהר נאף זײ
fr לויםעז זײ זײםען« אלע אויף זיף m 
 ״״אינדזשאנקש*ן״ אן נאןי האורט איז

 1זײי« געגען פארװערעז זאל תאורט דער
 אזעלמנ זיין וױלען זײ װארום סטרײ?ען.
 טא־ נים זײ געגען זאל מען אז מױחסים,

גאט. אײן װײס םטרײקען, רען
 באראןי ברודער ווי ניט, גאר נור
 צר־ .“דאף זײ טעגען ״װעלען זאגם:

 חום זײ באחוםעז — ער זאגט — שטע<ס
 מד אשילו זײ זאל עס ײעז ארן ניט, נאד

 אינדזשאנקשאן אן חריגען צו יע לינגען
 העלםען,זת װאם וױיניג זײ אויף עס װעט

 ,1* צוריסקעדען נים זיך װעלען ארבײטער
 יוניאךשעי^ו/ אין סײדען ארבײט דער

באדינגונגען. ױניאן אונטער
 אלוא• שטעהען סטרײיוס בײדע די

 jpri'n סטרײ?ער די אױסגעצײכענט.
 *ײ םון פיעלע אז זיעג א טיט זיכער אזוי

־ ניט אםילו דארף טען אז מײנען מ י  י
 םשת, א אבער איז ר$ס שעפער, די טען
 ?חר די גוט, װי שטעהן סטרײלו דער מעג
 *ו| נעפיקעם װערען יאלץ דארםעז פער
 נאד ם׳איז אז דעגקעז, מיר !בעסער װאס

4עיתלעחנ צו דאס סטרײשער די איבעריכ
 79*1 מאו סטרײ?ערם אלע זאאעז

 י9סטרײ די אין הומען זיי זאלדן פליכט.
 וא• די אוי^ רעגעלסעסיג נעהן און דאלס

?עטלײז.

י
:;:S?

 םסדירםן צואלמסלאוס,
םאכהר ריפער אוו

_ 19ט23 רעם סאנטאנ, דעם _ 
 װאשיננםאג/ן נעםײערט װערט יואר,

 \m אײגער איז עס טאג. נעפורטם
 א\ןקײן ױם.טובים געזעצליכע אונזערע

 ניס טאנ יענעם זאא מאכער קלאו?
בײטען.
 כו דזשאינט שוז נאטעז אין

לאנגער, ל.


