
םענטער יוניטי כיאגזװײ
מא־ דער איבער **הסשודמןורם

סענ־ דעם אין איז װאס #ו ‘
קע־ א. אלען םון *עווארען

גרויסער א געװען איז «על*ש,
גוט נעװען זײגען לעקטשורם די
א גענוםען האט עולם חנר און

לעהטשורס. די אין אינמערעס
תאט דעפארטמענט יוקײשאנאל
אין געבען צו איצט גאשלאסען

לעקטשור־קורם א סענטער
ליטע־ אידישער דער איבער

אידי־ דער איז לערןטשורעד דער
ליטעראטור־הריטיחער, און ייכער

איכער רעדעןי װעט ער נלאנץ.
נארדין, יעקב אש, שלום ו״זעז, ו,

אנ־ נאף אין םינםי־ןי דוד *רשניק,
אנםאנ־ זיף װעלען למהטשורס די ן

םערץ. טען5 דעם י*טאג,
]I מיטגליעדער טעטיגע אונזערע

צװי־ מאכען באהאנט דאס ;זוױל
װינשענס־ איז עס םריינד. ןײערע

ד װאס זײן זאיוען לעיןטשורם די מ
/ וזוכט. * ♦׳ *

 סײד איםט אין קאנצערט יכער
סענטער י׳יונימי |

 סײד איםט דעם םון 'םמוחנגטעז
 טע4 ,63 ססוחל פאבלמן ;•ענטער,
 *א־ װעלען עװעגױ, טער1 דער

 סאגצערם און אונטעדהאלטוננ
 רער צו םעו־ץ. טען6 דעם נגד,
 רייכער א אראנזשירט װערט ןייט

םוזיקא־ באװאוסטע גוטע, מיס
 װעט סאנצערט נאכ׳ן נטען.1 ,

 אונטערהאלטען. זיןי און ונצען
 אין װאוינען װאם םמןגליעדער,

זײערע טיט 1פוםע טעגען ױד,

 I* פארברעננען און םאטיליען און םריי׳נד
אוועגד. אנגענקהםען

 קאנצערט דעם םאר פעםעס פרײע
 םיז אםיסעס די אין באקומען טען קען
 ױניטי די אין אויך און לאקאל־ױניאנס די

 מיט באצײטענס זיןי באזארגט סענטערס.
* ♦ * ^טיקעטס. די

סענםער ױגיטי הארלעם א^ן
 פאדטזעצען װעט גאלדבערג ^ מר.

 אידישער דעד איבער לעקטשורם זײגע
 סענ־ ױגיטי הארלעם דעם איז ליטעראטור

טען.27 דעם אװעגד, פרײטאג דעם טער,
 סענ־ דעם p» װעט אװענד םיטװאף

 איבער לעי־וטשור א װערען געגעבען טער
 זעל־ דעם רעכייע. אײמי רר. פון געזונד,

 דא אױןי סענטער דעם אין אװענדואיז בען
 דער אונטער גימנאסטיקס, אין יויאס א

קאהען. איװא מיס פון רייטוגג
האר־ םון פיטגלידער אונזערע זאלען

 װעיען זײ סע^מי. ׳רעם באזוכען העם
 געזעל־ די םון געניסען אין רערנעז םיער

אונטערהאלטונגען. ׳טאפטהיכע
 אין סורםען און לעקט^ורס רעגעיע די

 אונזער אין און סענטערס אונזערע איע
 װי אן געהען ארבײטער-אונױוערזיטעט

 ר«ױא- די ערםאלג. גרויס םיט געװעהנליף,
 עוילם •דער און באזוכט גוט װערען סען

 עס אבער אויב םלייסינ. גאנץ יערענט
 כיז האכעז װעילכע םיטגליעדער, דא זײנען
 אײנצושרײבען זיף פארנאכלעםיגט איצט

 םרײ גאנץ באקומען און קלאסען די אין
 גרױסען א םון בילדונג סיסטעמאטישע א

 אױןי איצט נאו דאס זײ קענען װערט,
 ־נעהנט־ אין איין זיף שרײבט מאכען. נוט

 װאוינוננ אײער םון םענטער ױניטי סטען
 וױסען. םון קװאי דעם םיץ געניסט און

 קומען צו־ניץ גוט זעהר אײף װעט ראס
........לענעז. נאנצען אייער אויפ
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)12 זײט םון (פלוס
 עס צײטונג^ רער סים טאן צו

!<ןזגסט
 איז אודאי יןונסט. נו, מילא
 םארשטעחט... איהר אבער , ;סט.

 רעדאק־ דער האט — אונז...
 םיר —־ ענטשראסען. ™יױסגעזאגט

פראב־ קײן און יןונסט. לויין ניט |
 א אזוי מעשה. א דארםען מיר ,

 און אנהױב אן מיט טעשה. ווחנ
 דער םאחטטעהט, איהר ^םוןי.

 א זאי עס אז אזוי סוןי. א מיט
 םעעה אט־א־די ילעזער... דעם טאז

 םיט׳ן אנגעצײגט איהם ער .חאט
 גוט, גאנץ זיין געקענט װאלט —י

 איננאנ־ אבדא״דאס ארויס װארפט
 אן צו שרײבט און מיט, דעם ח

סוף. אינטערעסאנטען אן םים
םע׳שה... א וײן נס

 V't ארױםװאחפען דזײסט וואס *
 <יע־ האט — צושרײבען?! זייסט

 איז עס פראטעסטירען. ;עװאלט
 פאר אויסגעװאקסען פלוצים וובער

 קרעכצענדיגען מיט׳ן פרוי די ינען
 ״סען דודנהײצעך/ דארף ״טען

 באלעבאס דער און דאקטאר״ א
שפײדלרעםער..• רער און דח,

 - װאס^׳!;.. מײן איד װאס?... י
 װא־ — שסאפיען גענוםען צד

 דארח װאו מײן איף ױחר*/..1?
̂׳... ויויסװארפען
 דער איהם האט — י -א^א־דא־א

 װאס צו — אנגעצײגט. וטאר
Vdv m... אינגא:־ דאס אט 

 1אי אייך!.- דאס טאר,ע און
א ך  בלעט^עף. דרײ די אט — »
 דער און מעשה די אינער כ<ויז

 אזוי סוף א סוף. א צו שטוסעװעט
געשטארבעז... טאן... כאפ א זאל ן

 םאר׳סם׳ט צי אויפגעוזאנגען...
מען אז צוטראכטען שוין קען סען

 מען יא ־וױיס... איף מען... נמן... -
 צו־ א ליעבער האט — טאכען נס

 האט ער און ארויםגעזאגם $ר
 גענומעז חאט און פען די י׳וטסען

i נאכ׳ן בלעטעל אײן םעקען 
 דער םיט שטריך יעדער בײ
 װאלט ער װי געפיחלט ער חאט

 איבער׳ן געזקגט זענ טעמפער
 נערײ געשניטען, חאט ער און

נשסח. זײן פון — זיד, םיז
 רע־ דעם איכערגענעבען מאט צר

 ער האט מאנוססריפט ,חנם
דאד־ איז עס װאס נעװאוםט

 גמםיחלט נאר האט ער ;יבען.
 סערפער נאנצער זײן און חענס

ט ר סי מ  האט ער בלוט. אין ^זנ
 װאס נאר דאלער פאר לוםפעע

נשםח... גרױסע גדויסע,

פ. ס. ברענפש כעד סלאוסטא־ פװ אױפרוו*
!שװעסטער אוז ברירער

 האבען באװאוסט, אײך איז עס װי
 זײנען װעלכע קיאוקטאכער, אונזערע

 סאציאליסטישער רער אין מעמבעיס
 נױנד רי נעםיהלט יאנג שוין םארטײ,

 ברענטש, אײגענעם אן םון װענדיגקײט
 א אױף קענען זא<ען זײ װעיכען דורןי

 ארויסצײגען אופן געםײנשאפטליכען
 זײערע ארױסזאגען א,ין טעטיגלוײם זײער

 די פון טעטיגקײט די בנוגע מייגנוגען
 סאציאליסטישער רער םון פיחרונגען

 נעגרינ־ שױן איז ברענטש אזא פארםײ.
געװארען. דעט

 ער־ צו נויטיג גיט אינז פאר איז עס
 נױטװענדיגלוײט די אײף פאי ר,י:עהרען

 סאציאליסטישע די סאדשפרײטען םון
 יעצטע די ארבײטער. רי צװישען אידעען

 האבען <אנד גאנצען איבער׳ן פאסירונגען
 מיר נעכיאבט. קיאד דאס איעפען פאר

 טאכען אויםםערקזאם בלויז אײף װילען
 טעטיג־ דער םון כאראלוטער דעם יויף
 װי אויף און ברענטש, אונז־ער םון רױיט
גרײכען. װעט אײנפלוס זײן װײט

 אפגעבען זיןי װעט ברענטש דיזער
 סאציאליס־ די םארשםרײטען מיט בלויז
 מעמ״ אונזערע צװישען אידעען טישע
 אר־ פאליטישע די אנפיהרען און בערס,

ײט פארטײ. דער םון י
 ברענטש דער איז געזאגט אויבען װי

 אינסטא־ זײן געװארען. געגרינדעט שוין
 א מיס געװארען געפײערט איז לײשאז

 טען21 דעם קאגצערט און מאס־מיטינג
מ ״פארװערטס״ אין פעברואר א  װאו ׳ה

 אנ־ האבען ארםיסטען און דעדנעד גוטע
גענומען. טײל

האפען, מיד !שװעסטער און ברידער
 אלע דאס העלפען, אונז װעט איהר אז

 םוך מעמבערס געזאנענע סאציאליסטיש
 אנ־ זיף זאלעז ױניאז גרויסער אונזער
 געבעץ צו אום ברענמש דייעז אז שיליסען

 יױ טרײד אנדערע אלע םאר בײשפיעל א
 צײט דער םיט װעלען װעלכע גיאכם

 בלויז םאראײנינט זײן צו אז איילזעחן
 גענוג, ניט איז פעלד עקאנאםישען אוים׳ן

 זאל שאםט ארבײטער גאנצע די אז און
 םאליטישען אוים׳ז אתאניזירט אויף זיין

 אלע־ אונזער וועט דאן ערשט און #םעלד
 נע־ לעבען בעסערעז א םאר קאמףי מענס

ערפאלנ. מיט װעדען סתינט
 צװײטעז יעדען מיטעט בדענטש דער

 5 איז מאנאמ אין םיטװאך פערטען און
סטריט. לודלאװ

 א װערעז וױל װאס אײנער יעדער
 אפלי־ אן -םאו מעלדען זיף יןען מעמבער
 פון אײדזשענטס ביזנעס די צו סײשאן

ױניאן. קלאוהמאכער דער
תלאול.־־ דעם םון עקזעקוטיװע די

 סא־ דעד פון ברענטש םאכער
פארטײ. ציאליסטײטער

r ס. nטשערטאן. ׳
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םאנכד אין מניאן רײנקאומםאמר די
גרויסען א געהאט האט קענעדע, רעאא,
זיענ.

 א אתן אז נעשײכט, האט אנםאנגם
 אויםדרעהען. נים זיד כיען װעט האטף
 םאר געגרײט זיך האבען צדדים בײדע

 וועלכע מאנופעקטשורערם, ,די םלחמה.
 ױניאן דער םיט געהאט פריהער האבעז

 געהאנדעלם איז אגרימענטס באזונדערע
 אסא״ אן פארםירט האבען אינדױױדועי,

 םארברײטען גענומעז זיך *ון םיאיישאן
 םארערונגען טיןן די אויםצונעהמען װי
 מאנופעחטשוחנר, אײז ױניאז. דער םון

 גע־ איז אסס׳ן, דער פון היילף דער מיט
 דאר־ םון נעבראכט ענגילאנד, אין פאהרעץ

 האט און אפרײטארס 3 און קאטערס 2
 א איז סםעציעלעךשאפ א אױםגעעפענט
שטעדטעל. דערבײאיגער

 איז טרײד דעם איז אגרימענט דער
 און יאנחא־ר טען31 דעם אױסגעגאנגען

 אנגע־ זײנען טאג זעלביגען דעם טאקע
 ארבײטער איפפארטירטע 15 רי יןוםעז

 געמאכט האט ױניאן די ענגלאגי. םון
 נויםיג איז װאס םארבארײטונגען׳ אלע
 אםילו שויז איז עס סטרײק. א פאר

 דדשענעראה א געװאיעז אויסגעקליבען
 םאר־ זיך האט וועלכע קאמיטע, סטרײת
 אלעס און סאב־קאמיטעס 6 אין טײלט

 א פאר פארטיג און פיקס נעװען איז
סטרײק.
 מיר האבען צײט זעלבלל דער אין

 צו אגריכלענט נײעם אונזער ארױסגעשיקט
 בריזווי » סיט טאגיפעיוטשורצרס, די

 פונק־ נײע די ערקלעהרט האט װעלכער
 א־וואף געגעבען זײ האבען מיר טען.
ענטםערען. צו אויף צייט

 טעג עטליכע בלויז גענוסען חאט עס
 די ;עגטפעד אן באקומען האבען מיר און

 סומען צו געװארען גצלאדען איז ױניאן
 מאנוםעקטשױ די מיט קאנפערענץ א צו

 געעםענט זיף האט קאנפערענץ דער רער.
 גענוםען האט עס יאגואר. טעז20 דאם

 געקומען ?ײנען מיר און טאג 1אײ ביויז
 בא־ ר»אט ד^ױניאן פאדשטענדגיס. א צו

 גע־ האבעז מיר װאט אלעס, כטעט קוטען
 אר־ שטונדיגע 44 א : נעםליר פאדערט,

 םאר העןמ׳״ א און ״טײם בייטס-װאך,
 ױם געזעצליכע םינױ ארבײט, אווערטײם

אר״ קײן ױניאז־שאפ/ ״קלאוזד א טובים,

מטנםט גיט זאלאביים
____ א און קאנםראקםארס

 קענען צײם יעדער צו זאל ױניאן דער
שעפער. די זובצן

 וץ האבען שכירות, אנבאלאנגם וואס
 םוו סיןייל םיניםום א באקוםען קאטעפס

 20 באםאךנעהערס וואד, א דא^אי 44
 אנ• די אין םענער די װאך. » דאלאר

 בא• 1האבע טרײד אין ברענטשעם דערע
 די און דאלאר 5 םון העכערוגג א קוםען
 סעםענםערם די דאלאר. 3 — נורויען
 בא־ האבען זײ און שםיידארבײםער זײנען
•ראצענט. 10 םון העכערונג א קוםען

 האבען םעברואר, טען2 דעם םאנטאג,
 געארבײט• נימ ארבײטעד אונזערזנ אלע

 געמא־ אפגעהאלטען םאם־םיטינג א
 םארגעלעגם איז עם װעלכען אויױ #רען

 סעטעל״ דער סעטעלםענט. דער געווארע!
 אויוײ און געװאדען אנגענוםען איז פעגט

 םים ארבײטער, אלע האבען צױםארגענס
 װאם שאפ יענעם םון אויסנאהמע דער
 ארבײטער איםפארטירט האט באס דער
 דעד צו צוריקגעקעהרט זיןי ענגלאנד, םון

ארבײט.
 n האט אװעגד םאנטאג זעלבען דעם

 דצי־ דער אין קאםיטע א געשיהט ױניאן
 איםסאר־ 15 די און שטעדטעל בײאיגער

 מד געבראכמ זײנען ארבײטער טירטע
 גאר און ױניאן, דער םון אפיס אין ײארען

 ארויס־ זיןי האט עס שוועריגקײטען. •אהן
 גױ זײנען ארבײטער דיעזע דאס געװיזען,

 אײנםאך זײנען זײ דאס ױגיאךלײט, טע
 דעם פון קענעדע p* געװארעז פארנארט

 גע־ זיי האט פמע אז װיסענדיג ניט באס,
סטרײה־ברעכער. פאר מאכען װאלט
 אנגעטםען אפילו זיף האט אסם׳ן די

 געסםרא״ און באס דעם פון קריװדע די
 םעטעל־ דעם ברעכעז ײעלען די אז שעט

 אר• אלע םון יאקאוט א מאכען און טענט
 ניט אבער זיד האט ױניאן די בײטער.

 געמעז, איז סוף דער און דערשראקען,
 ברצכען געמוזט האט באס יענער דאם

 די מים קאנטראהטען אינדיװידועלע די
 צומא״ און ארבײטער איםפארטירטע 15
^אנטרי־שאפ. רעם 1כע

 הא״י ארבײטער אונזערע :קורצעז אין
 יוגקט זיעג מאראלישען א געהאט דא כען

געװינם. מאטעריעלען א װי גוט אזוי
 ש, ט נ v ל ש. ז ד

ב. דזשאינט םיז מענעדזשער

םםױיס פון פיהרער ױ פױזאן אץ פארשייזען צו זוכען כאםעם טײלאר ריױס
 טיײ לײדיעס דער םון סטרײקס די

 םירמען די געגען 80 לאקאל ױניאן לאי־
 סא. און היקסאן ס%ון בראדערס פילנרים

 וױ םרישסײט זעלבער דער מיט געהען
 ארויס־ זײנען זײ װאס ׳טאנ ער׳טטען דעם

געװארען. גערוםען
בראס. טילגרים םפעציעל םירמען, די

 טע־ דער אדװײזעך״״, ״לינעל זײער מיט
 דזשײ. אײראן דזשאחש מעגי־תכשיט,

 נאנץ ױגיאן דער געגען ״אעמפפען״״ ליװײ,
 ?אםפף דעם םיהרען זיי פארצװייםעלט.

 םעז גענגסטערס, םיט שלענער, מיט
 זױ א.צוגאב אלס און פײןעטס די שלאנט

 םאד־ צו אפס״ ״םרײם םאכען צו זײ כען
 דער םון בעאמטע די פריזאן איז שיהען

ױגיאן. טײלארס לײדיעם
 געהט שודות רי שרײבעז םיר בעת

 פאליס־ םײד Dprn אין פארהער א אז
 די װאס אפ׳/ ״פרייים דעם װעגען האורט

 גע־ האבען בראם. םילגוײם םון שלעגער
 םון אײדזשענט ביזנעס דעם געגען םאכט

 דעם נאף כאזאנאװ. ברודער ױניאז, דער
 איהם װאך לעצטע זיינען נענגסטער די וױ

 אחגבד איהם מעז האט שלאגעז, באםאלען
 זײ האט ער דאם הלאגע, דער אויף טידט

כאך סטראשעז באסעם די און געשלאנען,
*) פריזאז. אין םארשיקען צו איהם

 מילגרים פירמע די האט װאך די
סטרײקער א א.־־עסטידען געלאזט בראס.

̂זש »רעס *ום געחעגדיג *)  אונז םץן לז
 איז געלונגעז ידביאן דער איז עס װיסען,
 און ״,bh ״פרײם דעם באװײזען צו געריבם

h ארייס־ איז כאזאנא־־ :רודער געגען קײס 
גערינש. פון געװא״עז געוואדפעז

 ער אז הלאגע, דער אוי^ בראנסס רי איז
 וױיסם און סהעב״ א באאונרוהיגט האמ
 בא• איו באאונרוהיגונג די װאס אין איחר

 ניעדרעצ געװיסע א תאט ער i שםאנען
 נאמען. דיכטיגען בײם גערוםען בריאה

 םארבײ״ געזעהן האט םטרײהער דער יועו
 אויס־ ער האט סקעב, געװיסען א 1געה

 שרעיד א ניט דאם איז ! סהעב :גערופען
?!... םארברעכען ליכער

 אך חב>ה־מאן, יענער װיל סלןעבען
 מען װען פארטראגען, ניט אבער קען

גאטען. ריכטיגען זיין בײ׳ *יהם רוםט
 דער םאר באקלאגט זיו האט סקעב דער

 סטרײהער, דעם פאר׳םםו׳ר׳ט און םירםע
 די און ״באלײדיגט״ איהם האט ײעלכעי

 געלאזט סטרײקער דעם האט פירטע
ארעסםירען.

 נים גאר פירמע דער אבער װעט האם
 םא״ טיםעל םארצוױיםעלםע די העלםען.

 םארביטערט מעהר נאף סםרימןער די כעז
 גע״ די ביז טעמפטעז צו ענכדטלאסען און

 וחד ארבײמער די םון פאדערונגעז יעכטע
ווערען. גאכנעגעבען לעז

 מײ״ ליידיס די װעט דינסטאג דעם
 מעםבער־מיטימ א האבעז יזניאן לארס

האלל. מאריס םאנט אין

ק ו א ל ם ק ר א ט י ױ פ ן א ל םו א ק א  ל
1, ! ם א ז ק ר ע ט פ ױ א

 ם*נ, ילעצטען דער איז עבת דיעזען
 «<זי«י דױם צאהלען נ#ך קענט איהר װאס

 שויז װעם ס־אנםאנ .bqvsd א םענמ 25
 ניעחר. םענט 10 מים קאםםען סטעםפ א

 אוז נעלענענהײט דער מיט זיך נאנוצם
 יוגי*ן דער איז חובות אייערע אפ צאהלט

עטער ניט  עפ האט דעם וױ ען
! זיכעז
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אנגע־ שלעדנגער פרעדדענט
יוראפ פון קומען

 ארבײטער־ איצטײגער דער װעגען מאטעריאל מאםע « זיך םיט ברענגט ער
 ד«ק בײם אפ איהם װארטען דעלעגאצייעס םיעלע — ױראפ. איץ ל«גע
 אונזער םון פרײגד נאהענטסטע זײגע — ענטוזיאזם. און כלוםען םים

סאפער, א אייהם מיט האבען ארבײטערענאװעגונג דער םון און ױניאן
 דער — באנקעט. אומאפיציעלען אן אץ םארװאנדעלט ווערט װאס

האלל. קארנעגיע אין פרײטאג נעקסטען קבלת־פנים אםיציעלער

וױ־ שוץ איז שלעזינגער •רעזידענט
 םון אנגעסוםען איז ער אוגז. מיט דער

 ^איםםעראטאר״ שיוי דער מיט ױראפ
 שיןי די םערץ, ־םען2 רעם דעסטאג,

 שבת, יאמן נױ אח אנסוםען געזאלט חאס
 די וועטער, שלעכםען דעם צוליעב אבער

 געבדשעוועט האמוז װאס װינםען ־צרױסע
 םארשפעטיגט שחי די זיף האט ים אױפ׳ן

 ערשט האםען איז ארײנגעקוםען איז און
טאג. בײ זײגער א 3 נאןי דינסםאג

 האבען טאג בײ זײגער א 1 םון
 דע־ םיעלע־ די געװארמ שוין פיער אױם׳ן

 לא־ יאמןער’ נױ אונזערע םון לעגײשאנס,
 דער םוז באארד דזשאינט םון און קאלס

 דער םיט צוזאםען ױניאן, קלאויןמאכער
 האמ עס רעםעםשאךלןאםיםע. גאנצער

 די בלומען. קײן געםעהלט ניט אויך
 גרויםע, א גאר געײעז איז1 דעלענאציע

 עס װי אויסגעזעהן, האם ״פיער״ דער
 א נעװארען אפגעהאלטען דארט װאלם

 איגטערנעשא״ אונזער םוז סאנווענשאן
נאל.

 זיף האט שלעזינגער פרעזידענט ווען
 האט ״פיער״, אוים׳ן באװיזען ענדליןי

 ױבעל-גע־ האדציגער א אויסגעבראכעז
 אוים־ די צוגעצויגען האט \ואם שרײ,

 װאס עולם גאנצען דעם םון םערקזאמקייט
 האבען אלצ און געםונעז דארט זיןי האט
 איז דאס װעי נאכםרעגען, גענומעז .זיך

 פרעהען מענשען םיעל אזױ װאס געיןוםעה
 םארשטעהט האט, עם איהם. מיט זיך
 װא־ סושען, הײז געפעהלט ניט אױןי זיף,

 בא־ םארשיעדענע און האסד־דריקע רימע
 דער סראסלאװ, דזש. ברודער גריסונגען.

 בא־ האט ,35 לאקאל פון מענעדזשער
 מיט שלעזעגער און אטאמאבילס זארגט

 דעלעגאציע נאנצע די און םאמיליע זײן
 סענ־ ״בראדװײ אין אפגעםאהרען זײנען
סאפער. א ״םאר חאטעל טראל

 אנװעזענד זײנעז סאפער דעם בײ
 םרוי, זײן םים באראױ סעקרעטער געװען
 יארהער נױ אונזערע אלע זיגםאץ, מאריס

 און יאנאװסקי ש. פרעזידענטען, װײם
 פערזענליכ־ אנגעזעהענע אנדערע נאןי

 באארד דזשאינט םון בעאמטע די הײטען,
לאיןאלם. יארקער נױ אלע די פון און

 אן געווען אנוועזענד אויד איז ער
 ״פארװערטס״ פון נדופע אנגעזעהעגע
 ׳םאר־ פון רעדאקטאר דער רעדאקציע.

 זײן םיט קאהאן אב. גענאסע ווערטס׳'
 איז עס לאנג. ד,. און ראגאח הלל פרוי,
 און גיליס מאיר גענאסע געװען אויך

 די םון טשערםאן דער גוסקין, ברודער
געןועריןשאםטען. אידישע פאראײגיגטע,

 םון טשערכואן דער םײנבערג, ברודער
 טשער־ דער אויך און באארד, ינט1#דזש
 האט האםיטע רעםעפשאז דער פון טאן
 נא־ אין גאסט דעם באגריסט הורצען אין
 דער םון און באארד דזשאינט פון טע;

 גע־ האט און אינטערנעשאגאל גאנצער
גאםט. צום װארט דאס געבען

 געהאל- האט שלעזינגער פרעזידענט
 װאס רעדע אינטערעםאנםע זעהר א ׳טען
 געװארען אױםגעהערט אלעמעז פון איז

 ער נעשפאנטהײט. גרעםטער דעד פיט
 נאטיד־ ל,ורצען, אין איבערגעגעבען, האם
 האט ױראפ װאם ואיײדרוס דעם ליך,
 גע• האט ער אדן נעכראכם, איהם אויף

 פון צושטעגדע שרעקליכע די שילדערט
 ער «אס לענדער די אין ארבײטער

 אלעמעץ בײ האם דאס באזוכט.
שםיכיונג. גזןדר^סםע א נדישען

נוט. זעהר לאגע דיזע װײס ער און
 באריהמטע־ די מיט געזעהן זיך האט ער

 אדבײ־ דער אין טוער און םיהרער סטע
 האט ער און אײראפא םון באװענונג טער

 םון אימםארסאציאן מאסע א דעם װעגען
 איבער־ דאס װעט ער װערט. גרויםען א

 די pw ארםיקיעז ספעציעלע איז נעבעז
i ״גערעכטיגקײט״.

 ר1זע א נעהאט האבען מיר קורץ,
אװענד. אוז טאג אײנדרוקספולען

ר ע ם ד י נ פ ־ ת ל ב ץ ק ע א י ג ע נ ר א ק
.האלל

 םאר פנים קבלת אפיציעלער דער
 װע־ גענעבעז װעט שלעזעגער םרעזידענט

 ־טען12 דעם םרײטאג, נעקסטען רען
 דאר־ האל. הארנעגיע גרויםען pא מערץ,

 אפגע־ שלעזינגער •רעזידענט װעט טען
 מערסוױר־ זײז םון רעפארט םולע א בעז

 םארוױסטעטע די איבער רײזע דיגער
אײראםא. םון לענדער

 גאסט דעם לכבוד װעט דעם, חוץ א
 סלאםע ערשטע אז װערען גענעבען דארט

 מר. םוזיסער באריםטער דער האנצערט.
 קאנדאקטאר דער אלטשולער, מאדעסט

 ארקעס״ םימםאניע ״ראשיאן דעם םון
 זײנעם מיט שפיעלען אלײן װעט טער״

 בא־ א ץײן אויף װעט עם קװארטעט. א
 גרעסטע די םון אײנע זינגערין, דימטע

 אםערא מעטראפאליטאן םוז םרימאדאנאס
 װעט אורזאכען געװיסע צוליעב הויז.
 װע־ געםאכט באקאנט תאנעז נאמען איהר

 שםעטער. טעג עטליכע מיט ערשט רען
 גענוסריײ זעהר א זײז זיכער װעט דאם
 ״וואר נעקסטע גענױערס אװענד. כער
״פארװערטס׳״. אין און

 פנים סבלת ודעם םאר טי?עטס די
 פראפארציאנעל װערען םארטײלט װעלען

 בא־ ױגיאנס. להאאל אונזערע צוױשען
 לא־ אײער דןרף טיסעטס מיט זיף־ זארגט

ױניאן. סאל

 דמר אין חאכםאן ם. נר.
יוניאו װײםסנאמןר

 האט װעלכעד האכמאן, ט. ברודער
 אין ארבײט זיץ מיט אויסמצײכעגט זיד

 םענע־ און ארגאנײזער אלם שיהאגא,
 שיסאגא׳ער די ,100 לאקאל םון דזשער
 גע־ אח ױניאן, דרעסמאכער און װײסט
 פאר־ צו יארק נױ אין נעװארען בראכט
 און װײסט דער אין אםט אן נעהמען

 איז ער .26 לאהאל ױניאז, דרעסמאכער
 םענעדזשער אלס געװארען אננעשטעלט

 דיװײ אינדעפענדענט ױניאנס דער םון
זשאן.

איבערנע־ םיר װעלען װאך נמקסטע
 דעם װעגען ״גערעכטיגהײט״ דער איז בען

 האם ער װאס ״פאהר־געזונד״״ הארציגען
 שיקאגא. אין ױניאן דער םון באהומען

 טעטיגקײט זײז םון באגריף א גיט .דאם
 דא, אז האםעז, צו איז עס און דארטען.

 גוט אזוי פונקט זיך ער וועט יארק, נױ אין
 באוױזען ראס האט ער זױ אויסצײכענען,

 פארחעלטניסםעםינער דער אין מאן, צו
 אין געוחנן איז ער װאס צײמ, קורצער

שיהאגא.
 האכמאן ברודער גליס וױנשען םיר

אםט. גײעם p't א*ן

 ױניאן קלאוקמאכעך די
 דאלאר טיליאן א שאפען

פאנד פארטײדיגונגם
 זיעגםאן םארריס — באסעס. דל םיט כחות אין מעסטען צו זיך אום

 צוױמען איצט הערשט װאם גײםט דעם פון באגײסטערט העכסט
חיים» אײגענע אן כױען גיכען אין װעט ױניאן די — קלאוקםאכער.

 ״לײבאר דער אין רעדזשיסטרירען ניט זיך קלאוקםאכער קײן זאל
!באםעס די םון רא׳'

 יןלאוחמאכער די םון רײהען די אין
 שטיחעלע א איצט הערשט יארק נױ אין

 עס װאס דערםון, חומט דאס אױםחגגונג.
 די אז ארויםגעוויזען, לעצטצגם זיך האט

 ״פרא• דער םון אדםיניםטראציע איצטיגע
 “״סקיםס זוכט אסאסיאײשאך טעקטױו

 די אז ױניאן. דער מיט םארײםען צו זיך
 םאר־ ניט זײנען אםס׳ן דער םון הערעז
 איז ױניאן, קלאוהמאכער דעד אין ליעבט

 זײט נאך איבערהויםט נײעס. קײן ניט
 דזשענעראל לעצטען דעם דורך איז עם

 װאןײ געווארען אײנגעםיהרט סטרײק
 אינדוסטריע. גאנצער דער «אין ארבײט

 לעצ־ דער אין דא ביז אבער, האבען זײ
 ארויסגעוױזען ניט מאל קײן צײט, טער

 עפענ׳ט־ אזוי ױניאן דער צו שנאה זייער
 צו געזוכט האבען זײ םאומןעהרט, ליף.

 מיט זײנען זײ אז אײנדדוס, דעם מאכען
םײטח״י. ״גוד איז ױניאן דער

 האט םײער״ אוים׳ז ״אויל אביסעל
 שכירות אין העכערומ די צוגעגאסעז אויך
 לעצטענס האבען קלאוקמאכער די װאס

 ארבי־ נאװערנאר׳ס דורדדעם געסראגען
 גא־ דעם טאקע, אםת באארד. טרײשאן

 <די אונטערזוכט האט האסיטע װערנאר׳ס
 קלאוהמא־ די אז אויסגעםוגען ואון לאגע
 בארעכטיגט. רעיז דעם צו זײגען כער

 בא־ V באסעס די 1א עס געהט װאס אבער
 —מארגען, בארעכטיגט הײנט, רעכטיגט

 אר־ אן צאהלען זײ דארםען דערװײלע
 מעהר װאןי א דאלאר 6—5 םיט בײטער

 לאף א מאכט דאס װאס דעם חוץ א און
 האר־ אין אויף עס שטעבט קעשענע, אין

 דענ־ שײנט, עם װי באםעם, דיעזע צען...
 באשאםען איז װעלט די אז אלץ, נאד הען

 דארםען זײ אז זײ; םאר נור געװארעז
 ארבײטער די און םעהר װאם פארדיענען

 װאס םיט באנוגענען זיף דארםען זײערע,
װײניגער.

 יױ דער מיט אפצורעכענעז זיד אום
 ״םרא־ ידער םון בעאמטע די האבען ניאן,

 גענומען זיד לעצטעגם אסם׳ך טע?טיװ
 יןאונ ״אינדוסטריעל אן ארגאניזירען

ײ װעלכען אין סיל״,  ארײנציהען וױלען ז
 אנדערער רעד םון מאנופעקטשורערס די

 ״אינדעםענדענט״ די אויך און אסס׳ן,
 קײן צו ניט כאלאנגען װעלכע באטעס,
 ״א שאםעז עם, הײםט װילען, זיי אסס׳ן.

 קלאוה־ דער געגען םראנט״ םאראײניגטען
ױנ׳יאן. מאכער
 זיד זײ נעהםען צײט דערזעלבער אין

 ביױ ״לײבאר זאגענאנטע א שאםעז *אייד
 װירקליכער דער צו אפאזיציאן סויז רא״״,

 שוין עקױסטירט װאס בױדא, לײבאר
 דזשאינט מעהרסטע די איז םא?טיש

 אץ װעלען װעלכע און לאלןאלם באארד
 אין װערען צונויפגעשמאלצען גיכעז

ז י י ל א א ר ט נ ע ר ם א ב י י  ל
, א ר ױ  מעגעדזשמענט דער אונטער נ

באארד. דזשאינט םון
 זײער םיט באצװעהען באסעם ךי װאם

חד צו שווער ניט איז בױרא״ ״לײבאר  ט
 דזשאבס. די סאנטראלירען װילען ?ײ :פען

 דער װאלט בױרא״״ ״לײבאר אזא דורןי
 ערג־ דעם באהומען םאן ױניאז בעםטער

 נאר ער וואלם אםשר אדער דזשאב, סמען
 װאלט מעז באקומעז. ניט דזשאב סײן

 צו פלאץ״ פיז ארוםנעשיסט אודאי איהם
‘אז ״אפגצטיפט״״, איבעראל און םלאץ

 סצן זאל ארבייט טעג «אר א גאך
 ערגסטע דאם און ארונטערשיסען.

 אט באטרײבעז צו אום װאס נאך, איז
 1,ױראג ^לײנאר סישטייכס;עזאגטע

 חאבע! אוםן, םײנדליכערעז א אלץ
 םן זיןי אסס׳ן דער םון הערען

 םוינדםײגד אױםגעשפראכענע מיט
 םים ױניאן״ חלאוהמאכע^ דער

 םיט װאם ברואים, נידעריגע
 געזוכם זײ האבעז צוריס יאהר

 מאו א עניאן דער אויוי װארםען
!בלבול

 די םארשטעהעז גליקליכערװײזע
 די לאג^ די אױםגעצײכענט מאכער

 נאןי איצםער, או| סיטואציע צע
 צו גרײם זיי זײנען םאל, אלע וױ

 חיי זײער ױני־אן, זײער טײדיגען
 Vt םארנעהםעז באסעס די װאס

 ?ייער מיט נור ניט טערצוגראכען,
 1|9הארצ זײער םיז בלוט םיט׳ן נאר

 ענטריסטצט זײנעז קלאוהמאכער
שטײגער. העכםטען

 דער זיעגםאן, סאריס ברודער
Hi)3 זײט אוי«י (שלוס

ס ^ כנ ײ ײ צ ר א מ ט־ ל א ה ײנ א

10 נוםער ״גערעכטיגקײיט״
 שאװיר^ נ. — װאד די .2 זייט
ן א — דױס חעכערע .3 זײט ו ן א  נ

 העללער• דזש. — ניאז
 ••ניזשצלאןן אאה •ין סאכער קלאוק .4 זײט

רן• h כאקוסצן פראנציסקא סאן און
 י בײ זײדמאז. סאול — װ״דזשעס אין

19# יייניאז דרעס־ם#ער און סקוירט
װאנדעה ה — 23

 | — באארד דזשאינט פון סיםיגג .5 זײט
 f יא גראנזװילער די אין לאנגער.
 pr*»J באביטש. א• — שעפער סקוירט

 און פילאדעלפי* פון
 "ן יוניאן אפעדײישים קלאית דער אין .6 זײט

p:3*Mi ואן *רייי קאטלער. « — 1 לאכןאל
ה 1פי בלישי •— פראגען גאניזאציאנס א #י

פאלמש , . .
װאלמי.

— ליעבע נאך געיעג א .7 זײט

 נאמיץ-כיכאל. רעדא^שאר׳ס םון .8 זײט
 1«•* לעבעז איצמעע׳ דאם .9 זײט

 שאצזעמר. ב. — כײש״.) (פימםזעי
 &לייסי ^ױלסאן פרעזידענט .10 ?ײט

 דאר פון פראפדגסטען די «ו
 שויו לאמ. ח. — !וזןגוגג

דער — (*עליםאז) ״גלענד״
 ית► סאבעוי קלאוק די .11 זײט

 םינסעלשטײן. ל. — קלמולאנד
י. גחום

או א אין אםאל .12 זײט א ף  ו
 ראדוצמי. א — םזףפח׳לע)
צענ&ןףוולי«ו*יאן און טאקראמיע
סלאוױן.

ט אן םאכער קלאוין די .18 די ס  •ון יו
 ון יאחריגצן 10 #יוור פײעלפ לידא
 זויעצמנל. דזשײפוס — ױם

שםיעסען.
 אדווציפײו—.15 און 14 זייטען

אניל זײט  1אדייקי *עםעינדי
 IjMrn ײאר• י :^•ארפמענט

 פרידלאנד. לואיס דר. — ׳יאז
 lift שלו« — •אריו אין לענעז םעע

10.
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ד נעוזעז זײנען װ*ס ד  מ
מן אסערײןאנער ת ט ציי
 נאסיאן ,לא אתענטינער

תן שיעבמד  איבעח מו
םסי/ םיי אי אמלאנד .

ײשאוױרא נ. םון ם י ת ײי׳יח מ  קאסם נרױסא די א
a n חשוינם פון םענעחשעו• נמחאלארױסגזנ- *אנמן *יז גים לנטדיא iiw p 

 םאכם יאנע ״די אפטיסיסםיש. גאנץ את
 •די םאחװױיפעלט. ׳נים חאר א איהם

 איז — ער זאנט —־ ױניאן סיאוקםאמר
 וועט טו םיעל, אזױ איבעדגעקוםען שוין

 די אױכ #5<זנביסע ג*ןי אעעריפזמעז י1
 זחןלען. שטארק דאס דך וועט באסעס

 װעלצן סריגעזײש, וועדען װצלעז ?ײ אױב
 צד ײך אםאל נאד גתיט זײן מוזען מיר

 וױ שוין וױיםצן מיר כוזות. אין מעסטען
!״״זיעגען צו װי און העמםען צו

 םון באגײסםערט אױך איו זיעגםאן
o n העח*ט װאס מגיאךגײםם שעתנעם 

 דער םון מיטג<יעדעד די צװישען איצט
 װעגען רעחןנדיג ױניאן. קילאויןמאכער

o n געזאגס אנדערעס צוױשעז ער האם: 
 נאר איצט זײנען 1קל»וסםאכע ״די
 אנ־ 1גא באזוגדערס און טענשען אנדערע

 אבית אן איצט איז עס לייט. ױניאן דערע
 א אויף יזוכיעז צו םאתענײעז גײסטיגער

 הא־ סיר זייט !יולאוקמאכער םון מיטינכ
 דער אין װאךאתניים אײממפיהרט בען

 נײעם א 1גא טיר זעהען אינדוסטריע
ly אזױ םאכער. קיאוק :p הא־ םיר וױ 

 געפאאנם װערט עס װאס דעדצעהאט מגן
pb גלייף צכטפער דער איז באסעס, די 

 םאנדי םאדטיידיגונגס » *שאפט גצװען
o שאפט n איהר װאם םאנד גרעסטען 
 “!אלאר1 מיליאן א שאפט ! טענט
 װע־ ערפיאט װעט װאונש זײער און

i n• צד באשלאמןן שוין האט ױניאן די 
 מי־ א םו! פארםײדמונגס־פאנד א שאפמז

 אויס־ שױן ותרען עס אדן דאלאר ליאן
 געיט ראם אזוי וױ 1&<ענע געארבײט

 גיטא איז עס װערען. קאאעהטירט זאל
n•» מיליאן דער אז צװײםעא םעדסטער

 א• וױ §ונקט ױניאן ן אוגזער םון טאגעס״ארדנונג אויפ׳ן
קאלטען וועגע: פונקם דער יעצט טער.ם8? ױכיאן

 ד וױ^מ די טא^ צוױי אעצםע די פאר דױס. די העמרען
 םי< יאדיעס די מיס גע־ דיסקוטירם פונתט דיזער איז װאמע
א, א עס תי און מיםינגען, אתזערע בײ ווארעז אז א ^ תי  א י
 אטא •אוצאונג פאהר מעםבערס אונזערע וועילען אוים, װײזם
ם זיכער  איכמו דעריבער, סוז איז היגטעחשםעייג באײבען גי
ש v ג b א האבעז פראגע. דיזער

 ג*גענ זיך קןגגען צו אונז םארדריסט זאנעגדיג, אסת דעם
מ. ה^- דיןען װאס פאהט, דער אביסע<  פצ

 די מעהר, גאד םיס פאחשפעטיגט אביסעא ?יך מיר בעז
 i ס^ורט א איז ניאן ־גע םיר זײנעז 1917 אין םראג^ג דיזער

 א און צײטען, גוטע פון #דױס די העכערען צו votnv די װעז
 געפאה די און #טרײד ׳אןיװ * םענט 25 אוין* װאף א סענט 16
 njno די װקרם דאן בא־ אונזער פון אײנפלוס דעם פון און

 האבען מעםבערס די געװא- צײט דער מיט דױס די איז שלוס
 ? I* וױדער קוטען יעדען כמעט אין װאף, א סעגט 25 רען

 ס אז ןייסאממן«ז עס אבער באארד. דז^אינם דער פון לאתאל
 ורערמ דאז ראקאוסס, ריןען זאלען העלםען, זיך םיר הענען װאס
 דא וױיל אעדיג, רי -jnp דעם האבען לאקאלס אגדערע םאל
ט מעםבערס דים וײז ני

״5לי *יי׳ נוטמ נאנץ m ip איז כאטיר<יר ®
מ, א  ז״”"י *ונעשי׳ד זיד ה*נע| מיר ווארום ז
״ I נע־ האנען םיר םראנע. רער מיט םינם י ל ״  
 ׳י ״!”י! י א ® י דײ םעזאז ם*רינג עמכטען k תהר האט

״’ או״ בײ איז ארגײט םפרינג יאהר. זען . י ז:.^י,פ״ ל ,
 t אן ונ א װען םעז׳ זינט עתסםער דער אוגז פאר געװען איז m !,pw ײײי בערי ײײנינ׳ ימה איכמי

u געדענקען. מיר n n אונ־ ה*ב*ז נ*זי J D 
 ¥טמער חיכצוםאכען געהאם כמםבערס זערע

 ,w זייערזן ייאוי באערייגתומעז םיעיענ
ז'נ י אינטער און ׳דזקיאב א קריגעז צו םע

ז אזעלכצ חנ ענ ט ^ ״ } 'םרא יי אויםהויבעז געתעגט נים ב^וארד ®נ ® 5י52ו? מיום *Tpy אונזער חאט או ״ * ״ ,
o אױזי גריכען געוו^אט 3ם׳איזnun 0 םננ יאיינםא יבע̂ד םיר דױס. םון גע n רואחד״ ז * ס סעס♦ ן םעמכער׳ס

 נאך איז רוה װאך א םאנ אײן וױידדטעס.
 אײזענבאהך די פאדעתמען. אזעיכע

 נאכקױ געװארט גיס האבען יואטפאגיעס
 אסא־ אן בריאן, םאח^־ונגען. די טען

 נע־ דאז איז ותיכער סאציאייסט ייגער
 גע־ איז םראנקרײך פון םיערnפ װען

 ארבײ־ די קאמפאניעס. די םיט •טטאנען
x סםריײן, א צרקאעהרס האבען טער n 
 ארעסםײ געלאזס גלײך האם בריאז יער
n םון םיטנליעדער די רען n סטרײק־קא־ 

 אײזענ־ די ארויסנערושעז האט און מיטע
 די דיעגסם. םיאיםער צו כאהז״אדבײסער

 אנדער אן געיעאשען האבען ארבײטער
 אויך זײ האט בריאן סמרײקלי^אסיטע,

 ׳טענ פאר א נאך ארעסםירעז. געהאזט
 גע־ נעװען סםרײק אײזענבאהן דעד איז

בראכע;.
רוגנ איצםיגע די מילעראן, םיט ^י

 שריט אין-<י נאך םאיגם םרעםיער, איס
 דעם עגדיגען צו מעטאדעז בריאן׳ס םון

 ענטפע־ ;yp רענידוננ די אױב ססריײן.
 םרײדײגיאגיסטײטע פיפוט׳ע, אויו• חח

 מיליטער, סיט ארעסם, מיט םאדערונגען
 אין דכער זײן זי מוז דאן סלןעכס, סים
 בא־ ארבײטער דער םון ^װאכקײט דער

 די איז אויס וױיזט עס זוי און וועגונ^
 דוא־ םדאנחריץ־ אין באוועגונג ארבײםער

 אורעניזםr דער און שוואך, און תעלדינ
 םראנרײו מטארק. און םריאוסםירענד

 םראגקרײר מװאך. עתאגאםי^ איצס איז
 היואה גרויסע א קרמעז אח איצט האלט

 זײן םען םוז חרעפטען, גרויסע די פון
 נאציאגאי־סא- זײז םעז םוז אנמטעדינ,

 הלאסעז־ <זײ\ זיק נים דאן סוז לידאר^פ,
םיז פראנע די נים דא איז עם קאסןי.
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תענ געגעראל־סטרײק^ אי ^ ^ד סו

 אלזג ודסען ניס זאא אםעריקא אז סירס
 וןא רוסלאנד. צו בכומ ^רים אידצ־ע

o אמעתקא r v r עגג• אז םיהלען צו אן 
אנד  קאסטאםער. א פארכאםען צו זוכם י
 פיחלם רעגירוננ אמעריקאנער די ^בער
 ,רעגירוגג די אבער \w גיט. נאך דאס
איהר^אײנגמשפארפר בײ כלײמח לאננ

ג די אבער נ ו ר j ארױסנעמיזען הא ^י r 
 •' בלײבען אין פעהינקײם געתװירדימער

ס, אד מ מך  שאץ. גארניט אק וואדסען איינ
j וועט םען ביז אבװאדםע! אזוי 1קא זי i 

ר .1921 איז ערוועחיעז רעגירוגנ נייע  ײ
מז ורעילכע קאבנרעס אח סענאם דעד ײ  ז

 חא• אדמיניסטראציע, רץר צו פײנדליך
 םעחינ״ זעלבע די אדױמעװיזעז אויך בעז

 ארײנמד איז װאס רעזאידציאן די פײט.
 טען27 דעם ׳סע:אט איז נעװארעז בראכט

 סע- רעפובדילואנישען דעם םון פעברדאד,
 דדסלאנד. ,זא; מען אז םרענס, נאםאר

 פרײנדאיכע אספאגגען און אגערקעגעז
 שאנ־ ווענמ האם אידזר, םים באציהוננען

 סע־ אק זוזנרען צו דיסקוטירס אפילו סעז
 רו• איצט שלאפט yזאאזציn די נאט.
 ?עהר איז עם אה קאםיטע א אין היג

 אויסשטעחן דועט זי צי צװײפעלהאפס
חפתים. תחית

 אז זיין, מעגאיך גאנץ אלזא הען עס
 אד• נייע א ביז בלייבען, זאל אםעריתא

 1אי װערעה ערװעהלם װעט םיגיםסראציע
 ררס־ צװישען באציהונגען די פון דרויסען

עאײע^ די און יאנד

זיך. באקלאגם פאלםער

שע די ספך אדי סגי ס

 רעפרנליתאנער און דעםאקראמעז די
 ױי m גצװיוען אן לאננ פון שוין ה^נען
i m p דודך װערען עלעקםעט נאר גיט 

םס, מו  אג־ צעהלער. זײערע רורך נאר ו
 שםי־ מאיאריטעם א האבען צו שםאט

»p, ט ל ה ע  םאיאריטעט, א םזנז צ
ט מרצעהלט םען אח  םאציאיליס- ^ײז ;י

 עלמקשאנס אעצטע n אין זואוטס. טישע
 תעםידי, און ליע זײנען אאדערמען םאר

 ערותחלט ניט ערווארםועען, אלזן מנגען
,ועהר אויסנעמסען איז זאך די גצװארען.

 פראגקרײך אץ זךארבײםער
אנאני צײטומען די האבען אגפאגג

 ועהר אויסנעמסען איז זאך די
 סא״ דער א״ז ענדאיך און פארדעכםי^

 חא- צי מילזרנען פארסײ ציאליסםישעד
ש פת רי-קאתט א בען  און ליע נאןעראלח

 עלעק- אײז נאך באויז ימםידי. עדדדארד
 אימרמדצעהאט דארוי דיסםרמןם שאז־

 דײס״ עילעקשאז צדזײי איז ליע׳ז פאר װעדעז
 שודות דיזע װען תעסידי׳ן, פאר טריסטען

 םאר מאיאריטמט די געשרימוז. װערען
 םוז מאיאריטעט די און 333 איז ליע׳ן

 שנעל אזוי שטיםעז. 111 איז קמסידי׳ן
 אח וחנם שסיסעז וײ פון צעהילען דאס װי

מן אנ  קאםוי ד^ר וועט ,fnim גצעגדיגם ג
 באארד רn איז װעחגן אדיכעתעםדאגען

 דער אז ערווארטעט מען אצדצרמעז. אװ
ען אװ באארד ס ר ^  בריחח קיץ וועט א

 סא־ צװײ די ארײננעהמען און רזאמז נים
אלזתרמעז. ציאליסטישע

 פראנצמזישע די «ץ קאננרעס דעד
סאזױאליסנזען.

בי 4rum נזמאפע[ וחגס אלאױפאנרד נ«ט איז רמנײעל אסינראנם אן ,נײתדקיד מפינעז דאדס תצנס איהד  װערען װאם מיטמנען שאפ־טשערמאז די
 ארבײטער די האבעז *•געהאיטעז, איצם
 צעהן צו טשערמאן צום געטראגעז שוץ

 דער מיט םאגה דעם פאר בילד דאיאר
באגײסטערוסגי נדעסםער

הא־ גיכען אין אױןי וועט ױניאן זײ
 געגותרס אבער הײם. אײגענע אן בען

וואף. נעקסטע דעם רוענען
ײן ר ה ע כ א מ ק ו א ל ל ה א ך ז ט ד  ד

ן ע ר ױ ט ס י ש ח ע ר א^ן ר ע ײ ד י ל  ״
ר א ״ ב א ר ו י ן ב י פו ^ ד ע ם א ב

n אויןי םאדערס ױניאן קילאותמאכמר 
 רע־ צו גיט זיך םיםנלידער איה<^ אלצ

i n ^ D 'r n ״ליי־ זאגענאנטער דער איז 
 הערם עס וױ באסעם. די םון “בױרא באר
 בא־ די פון אגענטען ארום געהען ץיף,
זאגען װאס ארכײטער, די צוױשען סעס

 געפיגעץ דארט קענט איחר ■יםאייזם,
 און אריסםאהראסיע און בױראסראטיע

 אםעריסאנער די און קלאסעךצוםײלוננ.
p די און וועיט ביזנעס o n t נחת קלײבען 

 דאלאדס, די ארויס שוח תחעז ךײ אח
 דעם דורך ארויססומען inpii וועלכע

 ענטםערט דאר רוסלאנד. מיט האנדעל
 םאר־ דעם צז רעגידדנג אמעריקאנער די

 האר־ א כדט רד&לאנד סאזויעט םון שלאג
 אדםםע:ם1דע סטײם רער נײן. טען

 רע־ אםעדמןזמער די אז ערקלעהרט חאם
 אזמשםענדעז הײנע אונטער װעט גירומ

 סאװת־ די םים שאום קײז םאכען נים
.1טע

 דעד םח אבער, פאינעל, אנדער אן
 קדיענס־ דער — רעגירוגג אמערמןאגער

 םאנ אײז מיט האט — זח^ארםסעגט
 כאסש רוסלאנד, אנערהענם־ יע פריהער

חװי ער, די«אאמאטיש. אפיציעל, נים

iptd'd שטי־ וחנלכע געדאנהצן האט און 
 אאלםעד, םון געדאנסען די מים גיט מען

 *יו לאסקערם די און סזוים בױרלסאן,
 ואך אײנציגע רי ■ראבלעם. קײן ניט
 איטמ״ תיםמן דעם כאפען צז גאר איז

 איזזפ מען שיקם דאן פרעםדען, דעם ראגט,
 (in ־— אײלאנד עליס צו אזועס גלײך

 געסעטעלג^ אזן אםעריתא, פון ארוים
 אבצר םען םוט װאס אײנפאך. און גריע
 נע- אזוינע האט וועלכער סיטיזען, א מיט

 װצלמ םראגע די איו דאם — דאנקען
 ער און פרעגט. יאלמער דזשענעראל

 ואל ארויש, איהם שיתט :גלײך ענםפערם
 סיםיזצן. הײן ניט אדער סיטיזען א זײן

 א איז דארף סען װאס זאך אײנזױגע די
 שאפען י1דאי האגגרעס רn .ץ ע ז ע ג
 פאר גילטיג זײן זאל װעלכער געזעץ א

 jnoyiD און םיטיזענם — רויטע אלזג
םעדע״ רי האט פאלםער, זאגם אהעד, ביז

* איז דאס גמן. מ  פאר״ וױיטצ די םון אי
 ארבײםצר. םראנצױױשע די פון לאגגצז

 נאציאגאליזירומ ותד םאר סםרײסצ! צו
 ארבײ- די נאך זײנצז אינדוסטריע םון

 פיאכק־ אין גאד גים פארסינ, נים םער
ט אויך נאר רײה  וױיל צננלאנד. איז ני

שזג א איז פאחנרוגג די  א אזן •אליםי
 די נעפצחראיך. איז םםרײס פאליטישזגר

 פראנצויזײ חנר ממירוננ, פראנצויזישע
o איצט האט האפיםאליזם, שער n םוט 

עז צו ס טי ש  ארבײטצר םון סםרײה א ^י
 עלצ־ די םיניםום דעם זnפא^ו װעלבע

 רי אגצרקמנעז פון רעכט מעגםארסטע
ט םאר ארבאניזאציאנעז, ארכײטער  ד

 פריחער און ארכײטער לייז אפזאגעז
רנואר.n אורזאכעז די אויסהערען
 הוםט פרעס צום געהצן םיר אײדצר

 אײזענבאהך דער אז גאכריכט, די אן
 ארכײםער די גזגעגדיגט. איז סטרײה
ו צו צוריק אוס זיך קעהרען  ארבײם, ת

 סטריײ די טון הײנער ,אז תגאי דעם מיט
 אי; ווערען. באשםראםט ניט זאל קער
 װע־ באריכטעט װעט צײט זעלבער דעד
 סםרימן־ אײנינע פון oonM רעם גען

^ז טאר פיהרער^ ר םי  סינדיקאלים־ א אנ
 אויפהעצען םאר אין nאגאגB«רא טישע

גוואלט־םיםלעז. צו

 פאר אםאל וױדער שלאגט רוסלאנד
פריעדען.

רוםלאנד, סאװיעם האט װאך לעצטע
 טמן5 דעם זיגט םאל, םעז22 דעם םאר

 םריעדק םארגעשלאגעז ,1918 אױגוסט,
t- 22 איז עס און װעלם. דעד nסאל םעד 

חח עלײעס די אז אדי  םארשלזמע. די אמג
 איז נס־םארשלאנnפריע איצטיגער דער
ט ניס גאד כ לי ם צנ פ ^ ^, ם א דו צ  אכער נ
מן צײםונגען די װי י ען איבער ג  די דינ

שלעמ ז?אכע  פרײ געווארעז געסאכם פאר
ם סאדױעם די הער. ג ג ו ר י ג ו  אײן ח

 צו צאר; דעם םח חובות זײ צאחלען צי
ס באדייםצנד* געכעז ע סי מ אנ אויס־ צו ס

n א םאציאליסמעז פראנצױזישע j:itp.ס 
 די םראמציעס, צווײ די פון קאמןי דער

 סח נעםיהרט סאציאליםטען, עקסטרעמע
 סאציאליסטען, מעסיגע די און לאריא ם.

 רינאדעל •יעררע םון לײםונג דער אמטער
 אנ־ סאמע בײם שות אױםגעבראכען חאם
 פרא־ די ®ח אײנע זיצוננען. די םון פאנג

 םאר׳ז נעוואחנז נעבראכם איז תעלכע מן
 םון םארשלאנ רn נעװען איז סאנגרעס
 סאציאליס- פראנצויזישע n אז םילאוײא

 דעם אן אנשליסען זיך זאל פארטײ םישזע
 און אינטערנאציאנאל מאסהװער, ׳^טדרי
 פראנ״ באלשזנװיםטישע די אנעהםעז זאל

 אבגזד סאציאלי&טען מעסיגע די ראם.
ט האבעז רעגאדעל, םון םיהרט ר ^ פ ע  אז ג

 םארטזע־ ?א< •ארםיי סאציאליסםישע די
 טע- •ארלאםעגטארישמ איצםעע די צעז

מז נים זאל םען און םמקײט טי  םאר אני
רעוואלוציאן. א

ן באמערקט אכער יעצט י עסדע־ אן ז
 אביסמל וחןרט עס לאגע. חור אין רונג

 נאד (אבװאהל שצפער די אין םח^ליכער
 עקז. די »ח פרעהלעד) גאנצמז אין ניט

 די אױפצוחױבען באשלאסען האט באארד
 וױרדיגער דער םארלעגעז איהר און פראגע

מעמבערשי•. דער םון באטראכטונג
 מי- די בײ םראנע א מאנכע םרעגען

 די העכ*רעז סען זאל װארום — םינגעז
 םאר־ חײן זײ אויןי מיר האבען דױס?
ט איבצל  זאנט קיעװ איז פרעגזגן. םאר ני

 קיעווצר) זײנעז מאכער ריםער (אלע מען
ס״. מעז בלאגחשעם םרעגט כיעז ^אז  ני

 צוױי םו״אגע לחער אויןי אכער מיר גיבעז
:ענטםערס

 בעסערע א מאכט דױס העכערע .1
און ױניאן, שטארקערע או;

 פשוט׳ע א איז דױם העכערע .2
נויטװענדיגקײם.

 מעכד םאגמג ניט אבער זיד פוילעז
 נאר (חברה :װייטער םרעגען און בערס

 גו־ איהר, םײנט װאס פראגען) געפרעגט
 פרײנד הארציגעד זיסער, ליעבעד, טער,
 נע־ א מאכט רױס *העכערע אײער םים

 אינז, גים װניאן״? שטארקערע און סערע
 א ביסעל א אייך, אויף יאהר גוטער א

 פסוק דיזער װאם ערקלעדונג דײטליכערע
 םיר מזזען םדאגע דיזזגר אויוי מײגט.

 אט ערהלערוגג, קזרמשיגהע א מאכען שוין
:אזוי

 חאנט םון לעבעז ניט העז ױניאז א
 אנגע־ האבען no ױניאן א מױל. אין און

 איז םעהר װאס און פאנדס, ?אמעלםע
 א טאג. דעגעגדיגען, א פאר בעםער^ אלץ

 אפגעשפארטע הײן ניט האט װאס ױניאן
 מעמבערם די װאס דערטאר, דאלאר, פאר

 מען װיםיעל םיעל־ אזױ פונמט צאהלען
 ׳םעהר ניט און דורנצוקומען, אויף מוז,
 אומגליקליכער יעגעך צו געגליכען איז

 אויס איהר צאהלט טאן װעמענם םדוי,
 משל דעם םון פרוי די אט גראשעז. דעם

 אלעס װען איז, עס װי נאך זיך מאטערם
 טא״ ס׳איז הויז. אין כשורד״ גאך געהט

yp םאן דער אבער לצבען, געמאטערם א 
 דערבײ פארלירט ער אז אלץ, נאןי םיהלם

o נאןי האט או גיט, גאר n גײסטיגעז 
o פון םארגצניגען n ,ער אז געדאנס 

 אז אבער פאסידט הױזען״. די ״סראגם
 אומגליק, אוםנעריכםש־ אן ח׳׳ו, אוםגלית

 סײ\ און סר*נס, פלדצלוננ ווערם סינר א
 םאז חמי אוז ניטא, חוא אין איז געלט

 שררער איהם ס׳אח און ,pyr*< ערנעץ איז
 רד מעץ סוז דאקטאר א און געפינען, צו

 און םאכען מעז םוז מצדי*יז א און םמז,
 בײם נאר הויז, »ק גיםא איז גצלמ ?ײן
איז דאז אוי דאן, העשענע, אין םאץ

צרות.
 פראס־ אין םריעדען, אין צי ?ריענ אין
 בעלײבחים די ,onnp אין צי פ^ריםי
ט קיינמאל ליעבעץ  יױ א ■ ױניאן. ?ײז ני

 אינ־ ע?אנאמישצ זייערע געגען ••יז ניאן
 ניט נעבעך זיך ?ענצן וײ און טערעסעז
 זאגאר בתים בעלי בעסטע די חצלםען.

 בא־ צו ניט ^ינעם דא םײנען םיר (או
א צו ליעבע סארמ אזא האבען לײדיגען)

 גאנץ א װאדמן וועלכצ פאסםען ד
in לאמ. גאנמד דצר אױף ליכם 

 סח אויסצוג אן ,איז כײשייצל «זם ו
a ײסרחס־  ארױסגזד אח װאס טאר

p מודאריז יט n- מ־ גאציאנאלצ די 
:אדכײםזנד אײזענבאחן רי פון אויױצ

ס יאריז, די םון yp«oa ךיי ^ י  ל
 אײזענכאחן״תאםאאגים פעזלענרישצ ן

p די געצװאומען האם ױגיאנס לי 
 א אנצופאנגען אאנבאזזךארבײםעד

 זיך האלם װעלכע אםעסם־באוועגוגג,
ק ן פארשארײמנז. אי

 פע־ דצר פון קאסיםע irwppfpy %י
 א רופען צו ב^שלאסמז חאט חמױע

 אײזענבאחן״ארבייטצר, די פון די*ס
 אלע אױסגענוצס האכען די װי דאם,9

, און ןyםיטל 'יודליכע ס ת ג ן  זײ \ױ נ
p a און פײנדלימנז א אגגעטראפען
nרעסיער רעם טון גײסט קשג׳םש• * ----<*_—

o 11 ג, א ם nבײ מארםש, טע fm 
pjm פאר םיםינג, ספעשעי t oy i 
in ra m .דיז אריח דױסyג ן ^ג  ח םי

^ן מען סי ש p די אפ r ^ x y o a p n 
tpy i n. צו באארד inyoyn די n 

j צו y»< אי«זא קומט j " dd \vvi 
 u %n»r סיר, האכען באסעם צװײ

 P אונוצד אײנער גראדע. באםעס
 iv צוױיטאר רער און וראפאס דזש.
 ו חא&ם Piy'4« ד. רוחיגער רyאונז
 »און שלום, OMnya צו lyo'w זײ םיט
א פארטצווצצצז נעהאפט מאל  אינ
 וו װארונו״ באדמגוממן. yדליכyםרי

ײ צו אייגענטליף םיר האבען *ײ איז ז

ע צו וײ ^ ל א צו זײ tyiyi און גליהעז ג מזע־ גענוג געהאס נים חמירוגג ראלע ט, סריצגס iרוסלאנד האט דמארטכמנ n ס ^ אנ אין lyoyi^ און נעמען די pniviyoym>''iK באשלאסען האם ק  .1בירגע זyשמראפ8ב צו װעלמג סיס צען
 m איז סאלמער זיך באתלאגם איצט, אח

מ ?אערעס  סאנוםעק- צו גענוג שנעל ני
y ^ i  \vrvm  in io r פאל־ װאלםעז 

vw מער׳ז rn\ פולy זײן טאן צו סאכט 
ארבײם.

o:ypiy>H האםםאםעת א אלס npyo״ 
 םאדקויפען צו נעחאט האט בײ?ער טזןדי

 נויםיגם דוסלאנד שיך. «אר 136,000
 אין א1כײ סאװיעט די און שיך אין זיך
 1אלא1 צזױי צו ם1ytאyג חאט ?1יא נױ
 װאס פרייז העכסטש־ 1רע — שיך ■אר א

jyo זיי- שיך די און אננעבאםעז. חאט 
i צו ען1געװא פאר?ויפט נען n םאװo r 

i 1אבע וסלאגד.1 n סטײט DiK»n־ 
 אםיטען11 קײז נאך ניט זיך י^גט כחמם

jy װי o o ^ iy i oiy'ip i n^ און iyp 
inyyao'w האג־ עס וואו דאלע^ 1•א א 

nאון ינציפ.1• א וועב^ זיך לם i n 
D:yooii«in o:ynp אוגטעײ דך חאט 

i  i n  ty3y:y31^ינצי•יy^y און שטצלונג 
ט1ע ^ ל ? oyi האט זי װאם סײל Vi• 

 םים־ צו און םיםטיײן. א אלם סאכט
א אין טײתס ^־דעי  םען איז טסענט1חרי

־ ימדעז אין װי אזוי ם,rײאוyג דאד  ת
n םון טכממט1«א ' ;n  i n.« די איז 

P1yלעזf»רו v w i\ מז אין אנ  י-1צום נ
 אז 1?לא גאנץ איז איצס .y>1נשטעלyד

תננ 1אםעתסאגע זײ מי  בא״ םעסט איז ח
מסלאנד. פים חאנדלזגז צו ניס שלאסען
 narnewn• די דארם םיעט יוואס ס#

ra■ 1תא«יטאליסטישצ חנד אין n 1סא 
 ?וננ1װי ?ײן 1נא עס װצס תסלאנד?

 את ײעלמג חמיתנג m אױןי חאמן ניס
 װזגל־ עסען1אעטצ דמצלבע צו טמי אזױ
 יקא-1אטע וועט ? דיזוגם yon■ די מ

 אוז ננלאנדy אז ^•לאזעז במנעס נער
חן אוז זײיסשלאנד ת מ אינדוסםדייעלע ז

'*vn\ אעםעתאציאנאל. צווײטעז פוץ זיך 
 נזד געשטיםט האבעז סאציאליסםען פיער

o נען n. בא־ ניט נאך מען האט רער^ײל 
 חןם איז עםען1ײכט1א iy:ni שלאפעי
 עס װי אבער אינםעתאציאנאל. זײײטעז
 סאציאליםםעז די װ^עז אויס וײיזט

o נאנםאלג^ n אג־ און שלוס
tyoiyi 1 דײ■ ly i^ ^ o.אגראם

 צו אייצט באלאגגעז אייזענבאהנען די
קאמפאנייעס ®רױואםע

 צו איצט ןyבאלאנ< אײז^אהנצן דײ
 -28 דעם זינט אײגצנטימעז־. יװאטע1•

^ די זיעצן ,lyooyvn 1917 טעז ײז  א
i םס מװארען פאתואלטעט ב*וזנ& n 

3rDדע^אלjm ^ y i 1y אײזעננאהנעז די 
i פין ןy1װאyג אימתענומען וײנעז n 

ir a n,^ נויםװענדיגהײט, מלחםה א אלס 
 זיך האבען קאססאגתס •וײזואםמ די וױיל

 גאכצוקױ אונםעהינ 1םא אתיסגעצײגם
jyo'ni o n  \vo 1םא די אין -פארלאנג- 

 דאן ונגTכn י1 האם םיטלצץ. מהדם
 דײ פוז ארן איחעגבאהנען די איכעמענוםען

 ־נע- ךי האם מאםפאניעס באװנחגחן 230
o אוגםער םיסםעם גתיםע אײן מאכט n 

 .1דיחג?טא פעד^־־אל א פון ?אנםראל
i איז n םאו״ האט עגיתנג1 י1 רו^ צײמ 

oyotoii נע- זי האט אײז^אהנען די 
 אין iy«iin>y• װיכםיגע אײגינצ סאכט

 -1םא 1ײגבח^גגע1א אין <&v< פארשפארצן
iy אין כעסעו־ועעז i די פון טאתואלםוגג 

.iy:i אײזעגבא
 ױיע- דורך תאם^אניצם, ■זײוואטצ די

ly o n o ^ o  n אק ra3ppסזגנאמ, און ם 
 די װי גאכדעם אז inyryi שוין האבען

 הונ^יטע זyבyגyאױסנ האט עניעמננ1
 די inyoyaiKD אויזי אלערס1 מיליאגען

 צודיס Dy זײ סען זאל אײזעגבאהגעז,
^ אפגעב^  ס.yאל ניט גאך איז האם אב

ג י1 תאם צוגאב ־אלס נ ת י ^ otiDyi נא־ 
 א-1■ ןyהיבש א סאםפאניעס די זy1אנטי1

שפ^ען א איז םים,  זײ װעט |yo אז פאר
v y y frv\ 1 צו n m r a mאויף םײ ײטם 

 -1פא 1■אסאזשי אוים׳ן סײ אכם1ם רי
 םון פאתואלטונג 1יאה צװײ די מןזך.

yi i גע?אסם האט iyirwowt"i ר' n-

o n געזעלשאפטליכע פון טיניםטער 
 א״זצגבאחן־ די און ;עלאנעגחייטען,

 ־1א די אז חײסט, דאס ®•אניצס״
 ::ijypiyjK י1 נאר לאנגעז1פא סמר

i n ,זײ פארלאנגען 1וױיטע ױדאן 
 קאםיא־ די װעלכע ס?ײל װ״דזש ךי
Q ״1א די צאהיעז צו צונצזאגט חאבעז 

 דאס ;rnim אבגעהיט זאל טעד,
Ddyii״oyo'Dkp ג זאלעןyשאפyן 

in, דאם iyo אפען1כאשט ניט זאל 
 אין iyon אנטײל 1םא 1וורבײטצ ן

n n וועל־ סאחװזנגען זײנעז דאס 
 שוין האבעז ױניאנס vooimw ךי

 שטע1צ רי זיינען אם1 ׳סגעפימרט.
 :־nnKD טאדא?סישע1א אםת פון ים
y אלנעכדינע די און 1 iw inyo חאט 
 סםריי?. oyi םאר ם1אר?לעחר

ג די •בער ג מ י  אננצנוםצן האט ^
tn a אן געװעז װאלט עס זוי אזוי 

*n  r iװאלוציy. א אזn  איז ר1
 םאביליזירצן צו געװאחס דסגעגעבען

JT דײ װצלכע כײטער,1״א1ודיוןגבאח 
I די .1־עלטצ1םיליטע אח v :nזגנ 
I ־1א אלס 1םיליטע באגוצצז צו ■ויייס 

תט זי אײזענבאתגען. די אוי% יפאר  ו
sf r m\ סטרײס in m o, װי ■ונתט 

n '; n  ly w ’iyon« געםאן עס תאט 
o טון צייט m ן n סײגעדס .P'noo 

אױםאםאבילס, אגגעגרײם מױן האט

m זא״ באסצס. די םון א'״1ביי ״לײבארי 
םאר־ לאזען גיט זיך די לען

in t r o 1 1ווצ !אג^טען די םון Dyאהי 
זל דזשאב א jy זיר ̂ז i 'iD D 'm n אין 

ױניאץ. לאסאל זײז

ס ט ע ק י ט ־ ר ע ט א ע ץ ט ־ א ײ ק ױ ד  ע
ל א נ א ט ש נ ע מ ט ר א פ ע ד

 OKtpiyoon» נאכאמאל iyo®* םיר
n y tjw ,בײ קאז םען אם1 מיטגליעחסי 

 oyi פארי סיזאךטיקעםם סרײגעז נאןי אונז
ש^ נײצם  עװע. יסאז1םע pyoKyo אידי

סט. yo^7 און
o 15 1פא :np  o:yo אונז בײ איהר 

i םיט קומט 1איה אז און קארד א n 
n o p םון אםיפ בא?ס צום lyDKyo o n, 

JK orny:n שבת איז אװענד ^ מ ט א  מ
 ־1אי איז סיהעםס׳ צװײ 1איה בא^מם

o סה טייל iy:^m נצנד n טעאטעמ 
 איצט ?אגט איהדי •רייז. חאלבעז א 1םא

o זצהן n אנסס1ב״ i n o  "onaopy
םיט זיך באנוצט .“דלילה און ״שמשח

i n .ט ײ ה ^ג ל ע ג

ט אלבאני אק םרייעל דער טסס׳
iy i סאציאליסטישע די פון טד־ײעל 

 אםעם לעצט^ בײם חאלמ אםעמבלילײם
iiy האט עס אבעד — צוג t שװעחש א 

 הזיפט צװײ ד; אז איצם, אך1 םויט.
 כ. תשאהן ם,1לאםתע ד. 1םא רםyלאי

 לטאןyליט א. טין1מא און 1טםעגמשפיעל
 no םזײיעל פון יתגעצוינען1צו זיך האבעז

i n זײז םוף n y t ^ ה א  ״נלאוב״ די ג
o פון הכל םך א געםאכם תאם n ,םרייעל 

ג ע ענ כ ^ ױ lyopyvi i אז יג1א n קאסם 
D צוױי איז ײעל1ט פון innn טותקנד 

iy 5 n. װאס צײם די n חאם אסעמבלי 
^ן ל י או o װערם איז פ in : i . i פזפ־ און 

 ״באװײזע״ זײ .1אלא1 םויזענד ציג
o 3947 פאתעמעז y r m o, ^  900 א

m םדיזעגד  .iyo iy r װאס פלזדל i n 
מל  צײםועזגן, די איז םאתוםעז האט טדי

 אױף ה*בעז 1לעזע די װאס צייט רי און
tyonyiwt o n, אויס״ ניט 1נא םען סען 

in y o n• אז ווייטער, זאנם ,,גלאוב״ די 
מ1 די אױב נ  iyoy»ytyj אלע אסעסבלי, א

 םרן צייש דעד דוח־ װאלטען אלבאני, פון
 נױ םיז שנײ די oiypy: בעסעוי טדיײעל
1םעה לrפ זײ װאלכמז נאסעז, יאדקעד

iyp םאכען ניט זיך m וױל גאט 
^ז זאל^ זײ אז ט ש  t inr*t אנ
v^ צו צוהצרען זיך אין v /* מג  צ

 אנצוו אונז םים באשלאסען האבעץ
 1ם< ט1yהyג 1איה האט םלחמה,

 קל״ א נעהאס מיר האנען
 ר1כ .ayo פאר א 1םא שלאכט
 אי| בעסט 1אונזע טאז געמחט
א 1םי האבעז וואס װײל קאטןי,

תק ?יינצז כדר ביז ׳םאז גמקענם  n צו
געווארען.

in n n ,ס אונזער ניסנ^ױץ 
ri y m או צײגם,1בעיא ײ1 האם 

m■ מיט זיך טאחח און סען1א1 m 
tyo^D האט אזױ און iy נעמאכמ זײ 

&tyoo>o>DK. איז אלעס אלזא Dkn 
a םון iyoyp די אין םײן און n סדא 
סענהין. יד. און

 אא אװור םיעט װאם םון און
מר רער ארויםנעסיםען אנ  1אוג» נ

מ נעײאלם ונען«n ארבײטער די א  ם
לעבען. אנשםענדינען

ttrn y tf נאםירליכע םאר קאאיםאליסםען 
 «מסם א כייר תסלאנר. אין רייכטינמר

מר גינען  חןם ווענען זייםוננעז די אי
 *ו בארשקײיקלם די p® םאדזארעכען

 םארזאםלוננ, סאנסטיםוןויאנעלע א רוםען
 «ווײפע<- ו«חר איז ײעלכער •ונטם א —

 איז דאט וױיל אוגנלזיכייך, און האפס
 ומלמן יױייי מיוער־אונקם זתד נעומז

 לינעראי׳זן, סאייאייסמען, נמטימדע ד«
 זײנעז רוסלאנר אין *ארלאסימםאריסםען

 א דא יא איז «ס אדב ןװנאנמן. זיך
 סאגםטיטו־ א טארומן ותנען ױמט

 גאר האבמז d» no םאחאםלמנ ציאגעלע
 ניט ג׳װוים איז עס כאגריעו*. גײקם א
 װעל• טארזאםיוננ יו«ונםטיםוצי*נעלע די
*וסרימז. ת^מן כאי׳מוזײמס די מ

 -7אוי« אויך ת^כען אלײץ ?׳!ייזס די
מן |jrrn it ח«דם ת  אזא טארדומן ו

 אי־מגםיתד tin ומן שארזאםלוננ.
סי חאט ראם מ  די אײטמנוסיז ױ«־ ל

 זז*ב׳מ דוסצאגד אנעדקענען סח שדאגע
 מד נים סאוזתטימ די ממדיןויאן די זיי

 יוי ,tmw גאר im םראמ די שםעיס.
 אונ- אוננעחייעחח, דעם נדם חאנדצינז *ו

םאוױע- די — םאטט נא׳שטרייסכאדע!

דא<ער. בי^יאן צמײ ארום *ירנונ
 אםע־ די hk אײזעגבאהךױניאנם, די
 האבעז לייבאר, אװ טעדערייש^ן ריג׳ס־

 האנ- ניים גענעםעז זיך און או^טעסטיוט
 מען אז •רעזידענם דעפ און םענאם גרעם,

 יזײזר *וױי א נאר אויםװארטעז כ$ם?< זאר
ר רעגיחנגם־םארװא^טוננ, דער םיט מ  א
va\ צונזד כים ארבײגמר רי צו זיך האט 

jrw n םויב נעבלינעז טען איז נאר ניט 
מ ארבייטעד די jvc םאדערונגען די צו  בנו

 איי־ די פוי םארײאלטונג אלנעםײנער רער
 ווייחיטעס פון םראנע די נאר זענבאהנען,

 אי] געלאמן אויך ■רעזידענט דער האט
 נעםא־ האמן אחנײנמר די לו&םען. דער

 סאםי- ארבײטער םאעציעלזן א א< חס־ם
 ארעזידעגם םרן װערען באעםיםט זאל םיע

 םאחזרוננזז די אזיטנעהםען ואל גועלכע
 אפילו אוז אדבייםער. א־יזענכאהן די פוז

 דער ה$ם ארביממד די םיז םארלאננ דעם
 װעלען װעםען צו אשנעזאנט. ■רעזירענט

? אאעלירען איצט ארבײטער די

job עראאליינםvt טאר באנוצעז
 נאגױ זיר »m «י מחד־צװעסען.

 ארגאניזא־ אן םח דיןנסנמז רי םים
 צו עחניױ סאלראםע!, גצזועוענע סון
C בא־ ײעיכע <«י*ז, *נמריקןן 

o n צי פיטנליעדער, 400,000 סון 
ן מ ם י  סםריי^ ת

 טט איז חוגיצרונג ®ואגצויויטצ וי
AM ברעכען צו זױ ,1םעטאדע די םים 

in א םיט וסריי^ n צוריק, יאחר 
 נצנעראל־ א נעבראכעז ןי דאם 1910

ן *יק אן — ארבייטער אייזענבאד,; »

ן ע ר י מ׳ נ ע ז ע ר ם פ ע ד

טינ שאא באזוכטען נוט א כײ  םי
ר1א די בען ^ ײ ^ ב. פון ב מ לי  גןו
 א באשלאסא! אילל., שיקאגא, קא.
ytנטיnישאו אונזער ן 

 s מיט ביאלאסטאצ?י,
 או גוטע אמת זײן 1פא

 או האפעז מיד בייט,
 וױיםןןר װעם מאצקי

 או די פאד ארבײס םע
o לוים שאפ n ימיאן 
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*י הױגען צינמא
זײדמ«ן םון.סאול

 גע־ טיר זזאבען אנדזשעלעס ס
 דער םיט ?אנפערענצען

|ff*ri מאגוםעק״ ?לאוק די םון 
 קןוביפהײגס אױםצוגלײכען

 אײני־ געגען געהאט האט מניאן
זיף האבען װאס טרייד, אין :חים

 בע טאנאטען אייגיגע םון נאך *ז
אנדזשעלעס. לאס אין *יין^וםען

 מיט באקאנט זיך האב איך וױ
tvm םיטינגען אײניגע געהאט און 

n r און ױגיאז דער פון קסזעהוטױוע 
 באיד איך האב מיטינגען, םעסכער

 איז עס און לואנפערענץ, א *ירם
 צוםרײ שליכטען צו אלעס געלרנגען
 צדדים. בײדע םאר ®עלעגד

גע־ םארטיג זײנען טיר װי שנעל *ױ
J ט  איר ר.אב קאגםערענצען, יענע מי

 רעיז א װעגען קאנפערענץ א *נגט
 האנ״ איינינע נאף אח *יידזשעס,

 דא־׳ער 6 געל,רא;ען מיר חאבען גפחגן
>|jr ,םרע־ און האטערס אפרייטארם 

4.60 ri א'*'זעי־פרעסער םאר 
j םינישערס• די םאר דאלער 

 געטאכט באקאנט איז סעטעלסענט ר
tr i מעםבער א אויף ארבײטער די צו 

x צו^־י־ מיט דאס האבען זיי און 
אנגענומען• ײט

 בא־ איז ױניאן דער םון מאםיטע 1
 דער פערזאנען: םאלגענדע די םון יען
 פרעסער, א מענקאוי, א״דזשענט ;ס

 און אפרייטארס חאזען, און יקאןי
אינטערנעשא־ די םארטראטען תאב

IK מיײ מר. נעװען איז באםעס די 
M אסס׳ן, דער םון פרעזידעגט דער 

 םר. בוירדזשעס, און סלײן םון ן<ײן,
q םרידםאן. טר. און
\ * * * * 

f i אינדוסטרי דרעס און װײסט דער 
 לאנג־ ארבײט אתאניזאציאנס די ןצז

 קו־ עס םראגרעס. מאכען םיר וונער
 יי־ דער אין סעמבערס נייע ®ףיין

nm יע* מיטינגען אפ האלטען מיר 
mi.* װעיעז םעברואר טען23 דעם 

 דא איז עס און םאססיטינג א ח#בען
אױם־ דא װעלען מיר אז חאםנונגען,

און וױיסט פון לאקאל שעחנעם 8 ן
c .מאכער

ן י  סאן אין װאןי לעצטע געװען בין ו
 זײ״ םראנציסקא סאן אין נציס^א.

 ‘מא קיאויו הונדערט דרײ ארום דא
1W מאכער קיאוק די זײגען דא אויך 

ן ארגאניזירט. §ראצענט  האב אי
 עיי דעי םון מיטינגען אײניגע ,טתט

 אויזי מיטינג, םעםבער א און םױוע,
ת נען  אנ־ געװען זײנען םעסבערס א

 קיאוה די אדרעסירט האב איןי ןןך.
ip* העכסט געװען אלע זײנען זײ און 

 אנװעזענהײט. מײן סיט ייעדעז
 א אראגדטירט איך האב דא אויוי

 און אססאסיאײשאן דער סיט ןארענץ
 אנװעזעגה געװען זײנען בתים ג*לי

Sfi* ראד איז װאס פרעזידענט, דער; 
 דא אויף יארק. נױ אין נעװען «<ט
M 5 םון רעיז א געהראגען טיר 
ך  וױ זעלכע דאס דאלער, דרײ און ן

אנדזשעלעס* לאם
 םראנ״ סאן אין ױניאן מאפער קלאױן יי

m גוסע, א זעהר אבע־ סלײנע א איז 
 דער אין זומער, לעצםען נעבעדמע.

I אג־ ינאס אין מאכער סלאוק די װאן 
 ט ה סםרייה, אין געװען זײנען מלאס

הונדערט דרײ פרן לאהאל ק<ײנעי ור
r״ ׳״>*k< ...........ארילע- פכערס x‘,
v:npw זײ לאהאל. אזא םאר סומע 

 מעג׳פען א זײערען גע׳עיסט אויך מן
 דאס סטדײלן, דעם אנםיהרע; םען1

״ אז גט  סא׳• םוז געפיהיו א האבען ז
 זײ זײנען אמעםײן אין און אריטעט,

רא־ פאר א צי קוטט עס װען ארטס,

 בײ ױניאן דער םון סאמיטע דער ן
 גרינבערנ, געװען, זײנעז ,םערענצעז
 אײדדטעגט, כיזנעס און עתרעטער

 ױניאז. דער םון פרעזידענט דער 4
 מעמבערם עקזעקוטיװ ׳םײזע< און

 װײס* אינטערגע^אנאל אילס -וי
 בא״ די םאר ספאססמען דער *נט.

V לאיער, זײער םײערס םר. געוחןן 
 םרעזידענט וױים דער וועילער, **
r נר r* rK> י'■־ י׳

 ער ^אפ. ױניאז גוטען א און
 נאר ני׳טט םאנער <ן<אוק א

pm גרע־ דעם יעצט דא האט און 
•MU

 מײ אײניגע געהאט אויןי דא האנ
 אדרעס פון ארבײםער די סים
 אר־ 40 א כאשעםטיגט זיינען ורט

האנ• אײנינע געהאט האב איןי
און טאנוםעקכדפורער, דעם טיט ״

 םאר דא<אר םינף םון רײז א געקראגעז
 ארבײטער די שאפ. אין ארבײטער ארע
 ק<אוק צום יעצט באיאנגעז שאפ דעם םון

 דרײ נאף דא זײנען עס <אקאי. טאכער
 האב איך און יטעפער, דרעס קיענערע
 ביד דעם םיט אראנז^טענטס געכיאכט

 צו גרינבערג, ברורער אײדזשעגט, נעס
׳טעפער. יענע ארגאניזירען

 800 ארום אוין זיך געפינען עס
 אויף פראציסקא, סאן אין טאבער וױיסט

 גע* איך האב מאנער װײסט װענען^רי
 געװעהנ־ אראנדדטטענטס. געװיסע כיאבט

ף  צײט צו צײט פין דארפען װעיו איף יי
אהין. צופאהרען

* » »
 דער םון מיטינג א בײ געװען ביז איןי

 גע• איז נראדע ױניאן. יײבאר סענטראר
 רא־ די אםיםערס, פאר עיעק״טאן װען

 געגעך ארויסגעיטטעיט האבען דיקארען
 ׳איטע ארע אבער זײנען קאגדידאטען,

 אנער־ און םארטײדיגער ?אנסערװאטיײע
 ער• ,דידדטעך ״אטעריקען די פון קענער

 מאיארײ גרויסע מיט געװארען װערהט
 דיסקױ דא זזערט מעז װען און טעטען,
 פארגלײכען טרײד־פראביעםעז, טירען

 <יײ סענטראל יארקער נױ די םיט עס
 יארקער נױ די זײגען דאן ױניאנס, באר

דעװאמציאערען... עקסטרימע
 סאן אין סטרײק א אן געהט עס

 ^וין שיפ־בי^דערס די פון פראנציסקא
 דריטען דעם אקטאבער םון װאבען, 20
 זיײ ארבײטער טויזענד 30 םון ערך אן

 דעם סעטיען םוז און סטרײק אין גען
 שיפ־ די װײט. זעהר נאך איז סטרײק

 טױזענדער געבראנט האבען בילדערם
 מעגלױ װאלט עס ׳םל.עבס ארס יטװארצע

 אר־ צו שווארצע די םון םיעלע געװען
 גע־ ױניאנס די אבער האבען גאניזירעז,

 שװאײ קײן ארײנצונעמען נײטט זעצען,
 אײנער װען ארן לאקאלס זײערע אין צע

 איהם זיף מען הײסט באלאנגען, װי<ו
 לואיס, סט. םון ױאהאל א אין אנמגיסען
 װי אזוי און שװארצע. םאר ספעציעל

 אזוי םאהרען צו פויל זײנעז שװארצע די
 םראגע די סקעבען. זײ בלײבען ׳װײט

 געיוא־ דיסיווטירט איז ׳טװארצע די פון
 דעלעגא- אײגיגע מיטינג. דעם בײ רען
 שיפ־ די פון סטרײקער זייגען װאס טען

 א געבראבט האבען טרײדס, בילדינמ:
 זיכערע פון װײסען זײ *אז רעפארט
 די צוזאגען װעט טעז אויב אז ר,װע<ען

 ארײננעטען זײ װעט מען אז ׳שװארצע
 פארבוג־ יאלןאלס, םארשיעדעגע די אין
 סטא־ זײ װעלען םטרײס, דעם מיט דען
 סעקרע־ דער אבער האט ארבײטען, פען

 אז רעדע פײערדיגע א געהאלטען טער
 און אונטערגעבעז זיף זײ טוזען ״פריהער

^טד פארלאזען זיך ^י  װעט דאן און אוי
 יא־ זעלבער דער מיט און זעהן״. טע;
 אנדערע ארע דיסקוטירט טען ט1#ה גיק

 אװעקגע־ זיך האט דאן און פראגען,
 פרע־ עקס דער #מוירפי מר• א ^טעלט
 אף םעדערײשאן סטײט דער םין זידענט

 םײערדיגע א געהאיטען און לײבאר,
 לידזיטעך/ ״אמעריסען די פאױ רעדע
 אלע און טעםבער א איז אלײן ער ׳באשר

 מוזען מיר און מעטבערס זײן דארפע;
 םארטײדיגען זײ װײל סופארטען, זײ

 אטערי־ אלע פרײהײט׳/ ״אכיעריקאנער
 איך װעז און אינסטיטוציעס, קאנער

 אײנהאלטען געקאנט ניט שויז זיך האב
 די װעגעז עפעס איז װאס געפרעגט אזן

 םריעד־ אויף איבערםא<ען און טיטינגען
 <ואיס'ער סט. װעגען און טענעען, ליכען

 ,48 םרז קאמיטע דער םון קאנװענשאז
 ביזגעס־ און סעקרעטער דער מיר האט

 ארבעל, בײם ציה א גענעבען אײדדטענט
 די װײל עװײגען, בעסער זאי איך אז

אס־ ״דירעקטע מיט זיף באנוצען <ײטע
* • «סלעפ... גיט טעז ציאן״,
סטרײסע] טײלארם דדטוירנימען די

 שטעדט, בײדע אין װאכען 21 ׳טויז
 אוגזע־ אנדזשעלאס. לאס און םריסקא

 געטעהסט זיך האבען מאבער סלאוס רע
 און מענער, פאר װאך א סענט 50 מיט
 די םאר פדויעז פאר װאך א סענט 25

 די פאר אויסזיכען די סטרײהערס.
 דעם ביז װארטען צו — זײנען, ׳טניידער
סיזאן• נעקסטעז
 מיטינג א אדרעםירט אויף האב איך

 אר־ אלטעריישאן די פרן לאתאל דעם פוז
 אמע־ עלטערע םון באשטעהענד בי*טער,

 םראנציסקא• סאן אין פרויען ריקאנער
 םרויעך די םון באנײסטערוגג דער לויט

 לא־ דער װעט טרײד דעם אין ארבײטעד
 סע־ ארבײט סןי ?ײן עקזיסטירעז. חאל
 םיט אויםטאז,.נאר ניט יעצט זײ נעז

 ארגאניזירען סענען טען װעט צייט דער
1500 ארום ארבײטען עס טרײד. דעם

 םפיירמ אח םיזאן יעצטיגזנר חנר
v טרײד n אין געראטענער. סײן נישט 

 קוים מען ארפײם שעפער גרעסטע די
 שעפער הלענערע די און װאך די אויס

 דעם צו־צו־סטאפען. אויס אםט קוםט
 שלעכ־ דעם םאר אן ניט מען װאס תירוץ

 האלט װאארע װאס איז סיזאן טען
 ערװארטען םיר װערען. ביליגער אין

 באלר זיף זאל סיזאן לינען דער אז אבער
 ביז־ כיעהר װערען זאל עס און אנםאנגען

טרײד. אין נעס

 25 פון דױס די רײזען פון פראגע די
 וױירער יעצט איז װאף א סענט 35 צו

 יא־ 1אי אונז בײ טאגעס־ארדנונג אויפ׳ן
 אונ״ װעיעז אויס צײגט עם וזי און קאל,
 דאפיר׳ ׳טטיפען יעצט מעטבערס זערע

װערען• געהעכערט •זאלען דױס די אז
 איז באארד על,זעקוטיװ אונזער װען

 צו געקומען צוריק מאנאטען זעקס נײט
 עי־ זײ האבען םיר און־ מעמבערס די

 צאהלען זײ וחנלכע דױס די אז קלערט,
 דעם אױםצוהאלטען גענוג ני׳טט זײנען

 לא* דעם אויםצוהאלטען אום אז לאקאל,
 אוגזערע מוזען צײטען יעצטיגע אין קאל

 הא־ װאך, א סענט 35 צאהיען פעמבערס
 צו־ א איז עס אז געדענקט, מאנכע בעז

 םאר־ דער אםאל. מיט שפרונג גרויסער
 געװארען צוריהװעיזען דאן איז יטלאג

 נײטט־גע״ א געבליבעז איז םראגע די און
לײזטע.

 שפעטער, מאנאטען 6 מיט יעצט,
 קוײ* צו נאכאסאל געצװאונגעז מיר זײנען

 זעל־ דעם מיט סעמבערס אונזערע צו מען
 35 צאהיען זאלען זײ אז םארשלאג, בען

 קאנען מיר אז ח׳טבון, דער װאד• א סענט
 לאקאל דעם אויםהארטען נישט יעצט
 גע־ זײנען װעלכע דױס זעלבע די םיט

 צוריק יאוזר צוױי מיט געװארען צאהלט
 אזוי איז צוריק יאהר א מיט אםילו אדער

 װעלכער אײנער יעדער דאס אײנפאף
 דאס קאן ארײנטראכטען נור זיןי װיל

 םיז לײדעט ױגיאן די באגרײפען. לײכט
 פרײ יעדע װי גוט אזוי גראדע יקרות דעם

 יעצט קען פאמיליע קײן םאמיליע. װאט
 געיר זעלבען דעם מיט דורכקומען ני׳טט
 םיט צוריק דורכגעלזוימען זײנען זײ װאס
 פעהר. האבען פוזען זײ — יאהר, צװײ
 ביײ פאר א ױניאן. די אױף איז אזוי

 אי־ צו דאס גענוג זײן װעלען ׳טפיעלען
:בערצײגען

װעי־ אנגעיטטעלטע, אונזערע נעהפט
 א דאלאד 30 םאר געארבײט האבען כע

 װאןי. א דאלאר 55 יעצט קריגען װאך,
 דער אז באכיערקעז, צו כדאי איז (עס

 די צו װײדדטעס די רעיזען צו פארלאנג
 רענק די םון געתופען איז אנגעשטעלטע

 בענעםיט סטרײק פעםבערם). םײל און
 א דאלאר 5 און 3 צאהלעז פיד פלעגען

 12 און 8 צאדזלען פעז םוז יעצט װאף,
 אויסגע־ איז עס װעפען װאף. א דאלאר

 י־טרײהען צי צײט לטדסיז די • ר,*י
צוםיעל. גישט •איז דאם אז װײםט,

 קאסטען ם׳;/<;ט װאס סטײ״טיאגערע,
 דאם דאלאר. 00 יעצט קאסט ד$לאר 40

 אנדערע אלע און רענט פיט איז זעלבע
געברויכט. לאקאל דער װאס זאכען

 די זײנען אלזא, זעהט, איהר װי
 גע־ פארדאפעלט לאקאל פון אןיסגאבען

 אז זינע[, אין האבען מיר װען און װארען
 םון געלעבט אויך מיר האבען פריהער

 א פאכעז זיף פען קאן םויל, אין האנד
װעלט• דער אין האלטען םיר װאו באגריף

ר ואופ^טענדען די אונטער מי  האבק.
 צו הומען מוזען װעלען םיר אז געװאוסט,

שפעטער, אדער םריהער מעמבערם, די

 סטארם. םאר^יעדענע די אין ארבײטער
 עס װי שעהן, זער% דא איז וועטער דער

 כסארע גאנצע די זיך האט אוים װײזם
 דא װײל יארק, נױ *ין אריבערגעצועען

 עס און רעגענען געדארםט יעצט האט
 דער מאכט דארט, װײל נישט. רעגענט

 אט חורבנות. גאנצע אז ^נײ־׳שטורעם
 סײן ניטא איז עס וועז דאס איו אזוי

 םון פדיהרט אײגער איז גלײכהײט,
 זיןי װאריסט צװײטער דער און קעלט
 זעלבער דער אין זונען־שטראהלען מיט

צײט.
װארט: א נאד

 גע־ דא זיך ד.#בען לאקאלס אונזערע
 וױידזשעס טאג האלבען א טיט טעהסט

 ײעט געלט די מלחמה־סרבגות. די םאר
 אינטערנײשא־ דער צו װערען גע^יהט

p סאלעקטירט מען נאל. i r געלדער די 
מעפער. די איז

 דיום די אז םארלאנגען און
ח םראנע די וחנרען. כערם  נור א
 . V4W םראגזג די האבען םיר ווען.
ם זיך גלוםט אלעםעז נאך װײל מ i גי t סר־ 
 ן%ז או| אםט צו םעםבערס רי צ< מען

 ווע<כע םראנעןי איבער זײ םיט דימעז
 זײנען םיר פאקעט. זײער אז ריחרען

 יעצט. ש(י\ הומען צו נעצװאונגען $בער
 זעהען םיר װײל דערםאר, עחטטענס,

 דער ווי אויםװעג אנדער קײן טrני
 צװײםענס, אין, עחזיסטירען קען לאקאל
 בא־ װעלכע לאקאלס פינזי שויז האבען
 דױם די ב$ארד דז׳פאינט צום לאגגען

 און $ן. םערץ ער׳צןטען דעם פון גערעיזט
 דער װארום אורזאכע קײן נישט$ th> עס

 כישט זיכער םארדיענט װעלכער פרעסער,
 יא ז^ל מאכער סקוירט םאר׳ז פעהר

 דער און דױס געהעכערטע די צאהלען
 אום״ יעצטיגע די נישט. פאכער סקוירט

 ז#ל דױם די אז פאדערען ^טטענדעז
 םיר שנעלער. װאס װערען געהעכערט

 מיטינג םעפבער געקסטען צום װעלען
 םון רעפארט אויספיהרליכען אן ברענגען

 לא־ םון אויסגאבען און אײננאהםען די
 פאר־ דיזער אז ערװארטען פיר או^ קאל,

 װעט באארד עקזעהוטיװ דער פון יטלאג
װערעז• ^נגענוםען אײגשטיפיג

 םאכער סקוירט םילאדעלםיער די
 דזשענע־ א אין ארויס װאף דיזע נעהען

 רעארגאני־ צו צװעה םים׳ן סטרײה ראל
 דיעזער אין טרײד םקוירט דעם זירען

 יפםערקזאם־1א די ציהען מיר שטאדט.
 סקוירט יארקער נױ אונזערע םון קײט

 װאף דעי אויף זײן זאלען זײ פאבער
 םילאדעלםיער קײן אז אויפפאסען, און

 װערען. געפאכט נישט זאל ארבײט
 םאר־ איז גיט װעלכען האט איהר אויב

 און אםיס, אין װיסען גיייף־ לאזען דאכט
 אונטעתו־ אן מאבען באלד יועלעז פיר

 םילאדעלםיער די װינשען םיר כונג.
 אונ־ זײער אין ערפ^לג פאכער סקוירט

טערנעהםונג.
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 און םרידמאו לארענץ םון שאפ דער
 בעםערע אונזערע םון אײנער איז שולאף
 דיזען פון ארבײטער די שעפער. ירניאז
 אדבײט גוטע די ואנערהענט האבען שאפ

 האבען און האטץ בר. טשערפאן זײער םרז
 װערטםאלען א מיט פרעזענטירט איהם

 סאטץ בי• אז ערװארטען׳ םיר פרעזענט.
 זײן ם^רטזעצען אויף װײטער אויף װעט

 אויך װי ׳שאפ זײן פאר ארבײט גוטע׳
אלגעמײן. אין ױניאן דער םאר

 אפגע־ װעט מאי אין װאף ערשטע די
 קאנװענ־ פוםצעהנטע רי װערען האלטען

 אין אינטערנעשאנאל אוגזער פון יטאן
 אזיםגעםא־ זײנען לאקאלס די שיקאגא.

 דעלעגא־ ערװעחלעז צו געװארען דערט
 צו נעסען זײערע ארײנשיקען און טען
 ערשטען דעם ביז אינטערנעשאנאל דער

 דזשענעראל נעהסטען בײם אפריל.
 נאםיניײ זײן װעלען סיטינג פעםבער

 דע־ אלס לויםען •וױל עס ווער און ש^נס.
 מײ דיזען בײ אנװעזענד זײן מוז לעגאט,

 ענכד און װערעז צו נאטינירם אום טינג
 װע״ עלעקשאנס אן. נעהמט ער צי פערען

 שטי״ באלאט. א דורך װערען געפאכט לען
 טען19 דעם םרײטאנ ריןאנען מען װעט מען
 שבת, איז נאכמיטאג זײגער א 3 םון

 אונזער אין טאכ גאנצען דעם טען20 דעם
סטריט. טע14 איסט 231 אםים,

 װע- מערץ טען9 דעם דינסטאנ דיזען
 םעםבער דזשענעראל א האבען םיר לען

 עווענױ טע2 טעפפעל לײבאר אין טיטינג,
 םון פראגע די װאו סטויט, טע14 ?ארנער

 א&געשטימט װעט דױס װאך א סענט 35
 דעלענא־ םאר נאמינײשאנס און װערען,

 געםאכם װעלען קאנװענשאן צום טען
 אוני• אויף דארום ־ פאדערען םיר װערען.

טיננ דעם באזזכעז צו םעםבערס זערע  מי
 העכסט דער אין אנטײל אן נעהמעז אוז

לאקאל. םאר׳ן פראגע װיכטיגער
מענעדזשער, װאנדער, ה.

ן ע ר טי ענ עז ר ם פ ע ן ד א מ ר ע ש ט
 מאנ־ און פרעזבערג פון ארבײטער די

 םט. טע22 איסם 28 ישאפ דעלבוים׳ס
 טשערפאן שאפ זײער פרעזענטירט האכען

 דײםאנד א םיט רײכעלסאן סעם ברודער
 ריכטינע איבערגעבענע זײן פאר רינג,

 די פאר געלײסטעט הט ער װאס ארבײט
ױניאז״

װינ״ פיר און זעהר, איהש דאנקען טיר
געזונטערהײד. טראגען עס איהם שען

: ?אםיטע די
םײך, אײבי

לעוױם, דזשאזעןש
Dp«c
סערסמן. לואיס
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קאטיםעס. אויטגעטטען *&;ומרען
 ״מעסענדזשער״ דעם םוז קאסימע א

p ן^ ײ ק אכלי  אר־ שװארצע די םאר א
 דעם, צוליעב אז איגםארםירט, ׳גויםאר,

 ־וײער אונטערדריהט זײ האט סען װאס
 םינאגציעל זײ זײנען נוםער, לצצםען

 נו־ מערץ דעם ארױסצוגעבען אונמזנהיג
 װיכטינ װי ערקלערט קאמיטע די גמנר.
 טרײד דעם פון איז, ״םעטענדזשער״״ דצר

 שװאר־ די צװישען שםאנדפונסט, ױניאן
 באהויפטעט קאמיטע די ארבײטער. צע
 געבר^כען איז סטרײס סםיעל דער אז

ט נעווארען  נאר װי אגדערע קײן פון ני
 דער אין ארבײטער שװארצע די םון

 פאר־ קאםיטע די אינדוסטריע. סטיצל
 איהר זאל באארד דזשאיגט דער אז לאננט

 זי און טע; 90 פאר דאלאר 500 בןורגען
אפצאה־ נעלד רי װעט זי אז םארזיכערט

AV>
צושריפטען. פאדגענופען װערען עס

עק־ זײער אז אינםארפירט
 א געהײסעז גוט האט באארד ועהוטיװ
ױניאן. סלאוהפאכער דער םאר בילדינג

 סענטראל א גוט הײסט 21 לאקאל
בױרא. לײבאר

 דעם לאדעט דײטש, ם. ברודער
 םון האכצײט דער צו באארד דזשאיגט

 אנ־ זוערט אײנלאדונג רי טאכטער. זײן
 ברידער די פון האםיטע א און גצטםען

 אפאינטעט װערט קאהען י• און סםודענט
חתוגה. דעד אויף נעהן צו

דזשענע״ דעם םארגעלעזען װערט עם
באריכט. מענעדזשער׳ם ראל

 אז באריכטעט זיגמאן ברודער
 דיס־ מעטץ ברודער םון טשערלײטע שאם

 זײ און מיטינג א געהאט האבען טריסט,
 עען צופריעדען, העכסט נעײעז זײנעז

 ױניאן די אז אינםארטירט, זײ האט סען
ט טעמבער יעדען טעקסען געהט  20 טי

דאלאר־םאנד. טיליאן א םאר דאלאר
 אלע אז באריכטעט, זיגפאן ברודער

 פאר- װעט נײעס עפעס אז צײגען טפנים
 פלאכע־ מאנופעקטשורערס די אז קומען.

 צװײפעל קײן דעם אין איז עפעס, ושן
 די אז מאל א גאןי ערקלערט ער ניטא.
 םי־ שטארה פארבערײטען זיף מוז ױניאן

נאנציעל.
 װערט רעפארט זעמאןי׳ס ברודער

 אויםמערקזאמהײט גרעסטער דער מיט
 םאדםליכ״ דעלעגאטען אלע אויסגעהערט.

 זאל םאנד דער אז ארבײמען צו זיך טען
װערען. געזאמעלט ערםאלגרײך

 באארד דער םארגענוםען זוערט עס
באריכט. דירעקטארם אװ

 םאציא־ די העלפען פון פראגע די
 װערט אלבאני אין פארטײדיגונג ליסטישע

 ערקלערט זיגמאן ברודער אויפנענומען.
 עסזעקוטיװ אײנינע בײ זײענדיג אז

 לאהאלס אונזערע םון מיטינגם באארד
 נאפען דעם אין ערשינען האמיטעם וײנען

 פארלאננענדיג ״48״ םון האםיטע א םון
פארטײ־ דער פאר שטיצע פינאנציעלע

 אסעפבלל אויסגעשלאסענע די פאר דיגונג
לײטע.
 אינטערגײשאנאל די אז ערהלערט ער

 ״דע־ די העלפען צו פארשפראכען האט
 ביז אמנר דאלאר, 10,000 מיט -פענם״
 דרי־ א ארײנגעשיקט בלויז זי האט יעצט
סומע. ידער פון טעל

 עהזעקױ די אז װײטער ערהלערט ער
 פרא־ די האט 35 ^אקאל םון באארד טיװ

ע לעצטען איהר בײ אויפגענופען נע טי  מי
 רעלואםענדידען צו באשלאסען האט זי און
 קער־ די אז טארםpדירע אװ באארד צום

 פראגע די אױפנעוזפען זאל פערשאפט
 פאר־ סאציאליסטישער דער העלפען פוז

טײדיגוננ.
 נאר דיסקוטירט. װערט פראגע די

 העל־ צו באשלאסען װערט דיסקוסיאז א
 באװעגונג אויבענדערפאנטער דער םען
דאלאר. 1000 מיט

 דאלאר־ פיליאן דעם פון פדאגע די
אױפגענופעז. װערט פאנד

 ברײט װעיט פראגע די װי דעם נאף
 יע־ ד־אס באשלאסען װערמ ארוכגערעדט

ט װערען געםעהסט זאל פעמבער -ער  פי
 .פאנד, דאלאר מיליאז דעם פאר דאל. 20
 סיזאן דעם נאף זאלען מעפבערס די איז

 פאנר. .דעם אויױ .דאלאר 5 אײנצאהלען
 אז באשלאטען װײמער וחןרט עס

—i i r פון װעדע; פארוואלםזנט זאא
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 דער אונטער בןאורד דזשאינט דעם
 סעה־ און משערלײם אלע םון אױםזיכם
לאקאלס. םארשידענע די םון רעםערס
 אײנ- קענען זועט םען מען מאנ דער
 אנאנסירט וועם םאנד דעם אויוי צאחלעז
 װי גוט אזױ פרעסע אונזער אין וחןחגז

•רעסע. טעגליכער דער אין
 דעם םאר בילדינג א וועגעז םראגע די

 עס אויםגענומעז• װערט באאחר דזשאינט
 א םאראן איז עס אז באריכטעט וחגרט

 זיך צײגט װעלכע קויםע;, צו בילדינג
ײ\ צו אויס  פראפאזײ גינסטיגע א זעוור ז
 האט בילדינג די ױניאץ. דער םאר שאן

 דאל. מיליאן האלבען א ואיבער װערטה די
 םאר װערען געקויפט פילײכט קען זי און

 סומע. אויבענדערפאנטע די װי ביליגער
 אפיס דער װאס אינפארפײשאנס די לויט
 דער אויף פען דארף געקראגען, האט

 ביז טויזענד 75 פון אײנצאהלעז בילדיגג
 ערשטע די דאלאר טויזענד הונדערט א

אײנצאהלונג.
דיסקוסיאן. א ארויס רום^ פראגע די

 שפרעכט דעלעגאט יעדער װי <דעם נאך
 אײגענער אן םאר פײנונג זײן אויס
 װגיאן, קלאוהפאכער דער פאר הײם

 די קאםיטעיםוןו א אז באשלאסען װערט
 סאםין, װאנדער, בראסלאװער, ברידער

 װאס זעהן זאלען קושגער און בערקאװיטש
װערען. געטאן זאך דער אין קען עס

געשלא־ םיטינג דער װערט דעם סיט
סען.

םעק. ר, ע ג נ « ל ל.

 פון סםױיס דזשמנעואל
ארנאניזירסע נים אלע

פילאדעלפיא
געװא״ גערוםען איז מאנםאנ לעצטען

 נישט די םון סטרײק דזשענעראל דער רען
 פילא־ אין שעפער סהוירט ארגאניזירטע

 םקוירט אלע װאס דעם אויף דעלדםיא,
 געװארט. האבען םילאדעלםיא אין פאכער

 םטרײק דער װ$ם אויס װײזט עס װי און
 עקזעקױ דזשענעראל די סוקסעס. א זיין

 אינדאר״ סטרײק דעם האט באארד טױו
 ,2 לאקאל ׳םון מיטינג א בײ און םירט

 געװא־ באשלאטען איז מאנטאג, לעצטען
 מיט םטרײק ידעם אונטערשטיצען צו רען
דאאאר. טויזענד 10

ײעם ם לייד ר א ל ײ ה ט י ױ ט ץ ם  א א
ן ע ד נ ע צ נ ע ל ד ג נ א ט ש ו צ

 טײלארס לײדים די םון סטרײמ דער
 רי גלענצענד. שטעהט פילאדעל&יא אין

 זועט סטרײקערס די פון האלטונג בראװע
 באסעס די זיעג. א ברענגען זיכער זײ

 בעסער םיעל איז עס אז אײן שוין זעהען
 םריהער. װאם ױגיאן דער מיט סעטלען צו

 &ון טרעזשורער דער װאס םאחט דער
 דירעקטא־ פיעלע און אסאסיאײשאן רער
 ױניאן, דער מיט געםעטעלט האבעז רען

 סעטעלמענט א צו םיהרען זיכער װעט
 א אלם אסס׳ן די טריתד. גאנצען םון

 סיטי צום געװענדעט זיך האט גאנצע
 סעט־ צו העלםען זײ זאל ער אז פעיאר

 זיןי, פארשטעהט עם סטרײס. דעם לעז
דאגעגען. ניט גאר האט ױניאן די אז

ם ע די ײ ם ל ר א ל ײ א םון ט אג לן  שי
ן ע מ ו ק א ג א ב נ ו ר ע כ ע  אין ה

ת ו ר י כ ש
 די האט צוריה צײט סורצע א פיט

 לא־ פוז־שיסאגא, ױניאן טײלארס לײדים
 בעלי די צו ארױסגעשטעלט ,104 יןאל

 שכירות. העכערע פאר פאדערונג א בתים
 עם אז אויםנעזעהז, עס האט אנפאננ פון

 ; די מיט צוזאםענשטויס א צו הוםען װעט
 אבער זיך האט לאגע די בתים, בעלי

געביטען. נאכדעם
 ױניאן די איז פעברואר ען16 דעם
 םאר־ א צו בתים בעלי רי םי געהופען

ם ארבײטער די און שטענדניס  טרײד אע׳
 שכירות אין העכערונג א באקופען האבעז

 דעם ברעננט דאס פראצענט. 25 םון
 תאוט־ די פון סהײל װײדזש םיניפום
װאך. א דאלאד 55 צו פאכער
 זײנען טרײד דעם אין ארבײטער די

 צײגט דאס רעזולטאט. מיט׳ן צופרידעז
 שיהא־ אין ױניאז טײלארס לײדים די אז
 בא־ די װעלכער מימ פאבט א איז נא

 געװינען צו רעכענען. זיד פוזען סעס
 געװעהגליו, דארף, סטרײק א אהן עפעס

 געװי־ צו עם װי שטארהעד זײן ױניאן א
 אז באוױיזט, דאס סטרײה. א דורך נען
 שיקאנא אין ױגיאן מײלארס לײדים די

 די און טרײד, אױפ׳ן אײנפלום אן האט
 מיט׳ן צופרידען העכשט דינען אדבײמער

אויפטו•

 טע־ דער וחנגען שרײבם װאס חגפארטער,
 אםי״ באארד דזשאיגם די אין םיגקיים

 איו בראנזװיל אז םארגעסעז זיד סעס,
 נעחמט און אמעריקא, פון טײל א אויף
 באריכ־ זײנע אין ארײז ניט דערםאר אונז
 אין בלײבען ניט װילעז אבער מיר טען•

 איף װי טוזען, םען װעט פארגעםעגד״ײט,
 שרײבען און זײן םטריח אלײן זיד זעה,

באריכט• א
 זיןי באציהט אלזא, באריכט, דיזער

 םאר אםים 1אוזע םון אדבײט דער אויף
מט װאכען, 7—8 לעצטע רי  אנ־ דעם ז

 פאר־ עס סיזאן ספריננ םון׳ם םאנג
 אי־ בלויז דא װעלען מיר אז זיד, שטעהט

 קײסעס ווינטיגע מעהר פאר די כעתעבען
פאסירונגען. און

וױידזשעם. אװ רעי/ דעם ודעגען
 איז־שױן סיזאן פון א:פ»ננ בײם גלײך

 צו־ אונרוהיגען אן אין געװען עולם אונזער
 א קריגען װעגען פראגע די .און שטאגד.

 בײ אויבעךאן דעס פארנופען האט רעיז
 די^שעפעו. איז און מיטינגען שאפ די

 אבײ געװארען איז עס װי שנעל אזוי און
 פיר האבען ש*עפער די אין ארבײט כעל

 דיס־ אונזער םון העלםט א כפעט געהאט
 םאדערונג, דער פאר סטרײה אין טרילןט

 צײט יענער צו װײדזשעס. אויױ רעיז א םון
די־ פון צװאנציג און עטליכע מיר האבען

העכע־ א םיט אפגטסעטעלט שע&ער זע
 א און װאד, א דאלעי 12 ביז 5 םון .ג

 צוריק גלײך זײנען שעפער צאהל נעװיםע
ארבײמ. דער צו געװארען :עשיקט
 גאװערנארס םון׳ם דעסיזשאז דער װען

 האבען געװארען, באקאנט איז -יןאפימע
 בתים, בעלי צאהל געװיסע א געהאט םיר

 דעסײ דיזער אז געדענקם, האבען װעלכע
 םארשטעהט עס זײ• פאר גיט גילט זשאן
 אנגעםען געמוזט זיף תאבען מיר אז זיף,
 AVnil] llMt קריװדע.. גאווערנארט _דעם

 דורכגעםיהרט זאל ארדער ן8 זײגער אז
 איז ,“נאו ״ױ גאװערנאר א װײל װערען,
 הא־ שעםער 15 םון גאװערגאר... א טאקע

 דאס קאמפלײנטס, ערהאלטען מיר כען
 די און רעיז דעם נעקראגען ניט האבען זײ

 איז שעםער דיזע פון מאנכע אין פײ• בעק
 אנ־ אין סטרײסען, צו אויסגעהומען אונז

 אויס־ טראבעלס די זײנען שעםער דערע
װעג. םרידליכען א אויר געװארען געגליכעז

האםםלײנטם• מלגעםײגע
עװענױ. קריםטאפער 287 גאלדבער:,

 קאטאס־ א פאסירם האט שאפ ריזען אין
 טיאוס האט םרױ, הבית בעל דעם טראפע.

 גע־ האט דאס םינישערין♦ א באלײדיגט
 אםגע־ איז שאפ דער אז דעם צו פיהרט*
 װא־ צװײ א נ.אך און געװארען סטאפט

 באצאדזרט פירפא די האט םטרײיןען כען
 מײדעל די באלײדיגען פאר׳ן שטראף 8

 דאס סעקױריםי א אײגעיײגט האט און
שאם. אין זײן ניט מעהר קען םרוי זײן

עװעגױ. כיארקס םט• 1016 געלער,
 אי־ געהאנדעלט אביסעל האט באס דיזער

 אז געהערט האט ער װי אזוי בעראײלט.
 8 וועגען אביםעל זיך רודערט שאפ אין

 אפגע־ האט און נעגאננען ער איז ועיז,
 ברע״ז). לאק־אוט (א שאפ, דעם סטאפט

אפט םילא,  רע־ דער געםטאםט. איז געעז
 רעיז דעם האט ער אז געויען, איז ;ולטאט

 דעם צו נאף האט איז געגעבען װי סײ
 ארבײ־ די צו סעקױריטי זײן פארלארען

צייט. םארלארענע םאר טער
עװ. גלענמאר 18 קליין, 08 עבסעל

 געװען ע]יזאן אין איז שאפ דיזען אין
 װאס צגשטיל... אביסעל שוין שםיל, זעהר
 בײ זאד געװעהנליכע קײז ניט איז דאס

או׳ן אבער באס. דיזען  האבען סיזאן נ
 איז שטילקײט די אז דערװאוסט זיך מיר

 נעםליך האט מען בית. שלום םון געקוםען
 גלײכען 8 םאר אװערטײם געארבײט

 סטריי־ װאכען פאר א נאד װ., ז. א. פרײז,
 בעק־פעי די קאלעקטעט מיר ה^בען קען
 נײעם א גאנצען אין ארויפגעשיקט און

ארבײ^ר. םעט
 סט. 1610 האפמאן, און נױםאן

 ענטזאגט האט באם אדיזער װ. מארקס
 װען אףאורזאכע• אהן אםרײטארם צװײ
 אין ארויף איז אײדזשענט ביזנעס דער
 םון׳ם געװארען באלײדיגט ער איז שאם
 *טד אבער Qifn שאפ דער װען באס״

 אז אײנגעזעהן באס דער האט סטאפט,
 אפריײ צוױי די און גערעכט. זײנעז מיר

 צו געווארען צוריסגעזעצט זײנעז טארם
 בא־ אויף ריאט באם דער ארבייט. .דער

 דעם באלײדיגען םאר׳ן שטראןי א צאהלט
אײדזשענט. ביזנעם

קײםעם• דיסטשארדזש
 פרעםער עור. אלאבאםא 309 סטײז,

געװארען. ענטזאגט איז שארלאט
 אםריײ םט. בריםטאל 43 קאפלאן,

געײארען. ענטזאגט איז ױדאװיטץ טאר
 ראקאוױי 767 הערבםט, און קויפםאז

 גע״ עגמזאגט איז לעקאך אםרײטאר עװ.
װארעז.

 םרעםער האט. נארמענט סופרים
געווארעץ. מטזאגט איז שניידער

משערמאן דער האטפ. קל• םםאר

?י קײסעס אלצ דיזצ
א זײנען »לע און נעװ*חח  ת

געײארען.
כע? פרן קאלעזשאנס ״

 םאר לעװין, און עדעלםאן
 רודניק ד.; 16.26 פרידמאן
 <p סטאר ד.; U9• 29 האלימןי

 ד.; 50 װאיד אפרייט#ר םאר
 אםרײטאר םאר טארקסאן, און
 ו קאםער םאר בא־ארסהי, ד.; 45
 עװ. גלענמ#ר 18 קעען, ד.; 69

 פעי בעק — קאפלאן ד.; 36.86
 p 202 פעי בעק— בר. ראבינס^ון

 אײזענבעת> ד.; 93 פעי בעק דאן
 םאס, און קראסנער ד.; 98 פעי

 קוי ד.; 41 ג^וטליעב נישער
 עבי ד.; 48.6ri פעי בעק הערבסט,

 וױי בראס. דװארקין ד.; 50 קלײן
 140 װײדזשעס — געלער ד.; 110

 גאבוי ד.: 25 שטראף — ג^לדבערג
 ד•88.74 פעי בעק — מארהסאן און

ד• 1,244.36 ל8ט
♦ « ז*

 װאף לעצטע האבען סיר
 שאם אלע סיט םיטינג » טען
 םראגצ די דיסטריסט. אונזער פון

 א װעגען און םעי בע? די רעיז,
 דס געװארען. דיסקוטירמ איז בױרא

 טשערלײםע די האבען םראגען
םינן דער און אינטערעסירט זעהר  סי

 pit און לעבעדיגער זעהר א געװען
 מיםינג םון שלוס בײם סאנטער.

 דער םאר בילדינג א םון פראגע
 געװןוו דיססוטירט ױגיאן מאכער

 8 געװארעז אנגענוםען איז עם
 פון .באשלום םיט׳ן אײנסלאנג אין

 יארקער נױ די םון טשערלײטע
 אחי זאל טעקס אלגעםײנער אן דאס

 אלע אוי;י Unjm לײגט
םרײד.

p ם י ב א ב א. r 
מענעז דיסטריקם

ל א ר ע נ ע ש ז ק ד ײ ר ט ז ס י  א
ר ע ט ד ר א װ ־ ג א ל ײ ש י ב  ד

ם, ר ע ם ק ר ע ט י ל ן פ ו או ע  ה
ם ר ע ט ן ש ו ו פ ס ױ ר א י

 ם באזוכטען גוט זעהר א בײ
 און םליםערס טאהערס, די םון טינג

 אין אװענד, מאנטאג סטיטשערס,
 w דער געהערשט האט האל װען.

 טױרמ, בר. סטרײק. דזשעגעראל א
&J* - פ*ו דיזעז םון ארגאנײזער n 

 באריכםעם אײנצעלהײטעז אין האט
 , זייממ װאס םארבערײטונגען אלע

 ^רגאניזירען צו אום געװארען מאכט
 פליטיגנ ט^יוינג, די םון ארבײטער

 אץ ה#ט ער שעפער. העמםטיטשינג
 אונטערגז אממײסטען רעםארט

 קאנטראקטינג די דאס םונהט דעם
 סך א ארבײט די אויױ מאכען פער
 און שעפער אינסײד די אין װי גער

 און דעםאראליזאציע א צו ברײנגט
 לײ ארבײטער די אז איז, רעזולטאט

 אײנז דער דערפון. שטארק זעהר
 איז פראבלעמע דיזע לײזען צו װעג

 די פוןן ארבײםער די ארגאניזידען
שע&ער. טראקטינג

 מענעדזשער דער האכמאן, בר.
 דרעסמײקערס און וױיסט דער
 ערי און מיטינג דעם אדרעםירט האט

 נאםען אין ארבײםער די פארזיכערט
 יונ* דרעסםײחערם און װײסט דער

 ארוין דארפען װעלען זײ אויב אז
 m ױניאז די זײ װעט םטרײק א אין

 נו< נאר װעט עס װאס אלעס םיט
 אויפגענח זײנען װערטער דיזע זיין.

 באגײםטערת^ גרויס מיט געװארען
 !8 געװארען, שלאסען8ב דאן איז

 m גערוםעז ז^ל סםרײק רזשענעראל
 עם שעםער. האגטראקטעג אלע ם\ן

 די געװארעז אויםגענוםען אויף
 העסטי< און טאהעדס די אזוי װי
 ב\ קענען שעפער אינסײד די םון
 צס און סטרײס פון צײט אין זײן

צן זײ אז געװארען, באשלאסעז אי  ז
 DPto 8 ױרך םאנד סטרײס א םען

 אוץ םאסער יעדעז םאר דאלאר 5
 א אין ארבײט װעלכער סטיםשער,

.88ש סײד
 א געווארען ערוועהלט איז עס

 מון שםעהם8ב וועלכע סאםיםע,־
D די םון באארד עדװיחערי W ip 

 rrpy דער פון איז העםסםימשערס
 ,18ױגי פליטערס דער פון כאארד

 די פון סשערלײטע די םיט םען
מז זאלען זײ אז שעפער א  וײ ם

 סםרײק םאר׳ן אראנדזשםענםס
 ןװ רעכם דאם האבען זאלען

 דײנהען וועלעז זײ וחןן- סםרײס
 האבען ארבײםער די טיג.
 א םאר האפנגוג דער טים האל
ױניאן• שםארקער און



— A t e  " m ^  » m m i n ^  a _^ ^•pan ifd jjp n p  j ^j h די םון ts^p 
מר וועם גזעםמר דער ײנםם.5*  tW גי

 הערם סעז ויאו <*תאל *ום ט«>נ»<ײנען
onm טעהר ימן 1מ« און אוים, בעםער 

 איד ווי ב. דד». צום ווי כאראקטער «ײ|
 ני־ לאהאל דער ipp באמערקם אויבען ה*כ
 קלאםיםילײטטז א אױםארבייטע! םנד

»n ביזרא. לײבאר פאר׳ן רולם
p דארום in ,זאל םחאנע די דאם איך 

 דער לןמאל. *ום ווערעז נעלאזען מסער
m. •און אינםםראקםעז זאל *בער ב TV 

 םטערלײםע די םאראנטווארםליןי זזאלנמז
 ״־P ל*זען ניט זאלעז זײ ׳פעפער, די טון

 רער ץו שםזןלען *דער זזמוען ניט זץי טנם
 ניט ה$ט סעםבןר דער װאנען ביז ארבייט

 זײן םיז ־n»p װארקיננ אדער ■עס קיין
ז « ר ם ע ס ל*ה«ל. 4 ז

.35 לןוהאל םון מעםבער

 א געײען מונז בײ איז װאןי <פצםע
 זיײ מעפבערס אונזערע װאןי. ביזי זר
| m אפצאהרצן ממיםען ׳ m מײדען 
ױ | י  טצמ- אונזערע 1פו איז נאםור ו
 אוים׳ן איבער איעס יאזצן זײ י>דאם1
 אריסער־ געוחןן יטבת איז מאנ, 1*1
 יואס דעם דאנק א און ביזי חנ*יך0>
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V אב־ צופרידעגשםעיענד אםצנרצן
שען 5 געהאם האבצן מיר *  צו מנ

 אויך איז ymyt דאס דױס. פאר ינגדען
M באארד דזשאיגט אנרערע רי אק 
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 הא־ אורזאכעז דיעזע צוליצב ענדאן.
ט די פאריענגערם מיר |  אפצי־ די

prtn ביז פרײז אי*םעז אוים״ן דױס די
 הײסם׳ דאס כוערץ. ־כמן7 דעם *
 הא־ וועיכע די נאןי קענען זונטאג במ
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 םימ־ נרױס Dip נים װען דערגדייכם,

 רי םון נאקוםעז האבען םיר וואס הייוי
 p« באארד רדפןןינם דער םון באאפטע

V איך ױגיאן. םאסןר pvf>p דעד o  prp 
 םית אויסדריקען םון ןװדיקהאלםען נים

 בוײ־ יענע צד דאנקבארקײם איניגסכת
 איז צײם די אז ה#םען« &בױר רער.
 זיין וועט דעזײנעו דער ווען וױים, נים

 וואס ארבײםער, תיאסעג־באוואיםםער א
ײך אז אגערקענעז וועט  ע<&נ*םישער *ן

 אג־ איע םון וױ זעיביגער דער איז קאמ*
 א^ וועלם דער איבער ארביממר דערע
 א פאר קעםםעז צוזאכזען איק כדם ורעם

וועים! בעסערער איז שץהנערער
שט»רקם«ן. ם.

^ ה^וט זי וועצכער םיט גאײכגיאטיגקײט דער מנ ^ סג װ  א
| ׳ :נעזאנט זי ה^וט זיך אומדרעהענדיג ודוי. םאנזש׳ס
^rm מײן.פרײגד, קראנס, געװיס זײט איהר —

פרישםיח. צדרײכזנן א געהאט ח*ם
B איהר !מאדי־אואיז סיר, םון נישט אאכט — m

 אייך| האכ װאכען צװײ אעצטע די פאר אז גוט, גאנץ
B•’ .6א3< דעם פאראארען אײך P .J

 I מגגע דאס האט װארט היין ענטפערענדינ נישט
איהם. אויף געקוקט

itV דעם װענעז נערעדס אאץ האט דצאק און no 
 H זיר. ארום צוינגפרײט האט װאס ״טעהנהײט״ דער

 א איהר !סײדעריטאפם איהר איז געײען איז עעהנהײט
ט הארכיאנירט גארני^ט ה#וט חאאטענקײם K rm כי 'K 

 ן םיט װעזען, איהר פון יצײדענ״טאפט גאגצער דער מוט
 # צום דוחעט םון באװענט זיך האבען דואס גאזאעכעד,

 i’n איז װארום זי^? םת או איהם זי שטויסט וואס פאד
 דערשטמן! אוםזיסט װאס צי ? כאגצהרען זיעע צו גיאטינ

 א אאץ דאס איז םסתמא ? נאטור דער םיז קזא דעם זיך
ם H װאס !ענטשאאסענחײט םעהאם איהר וואס ׳ת ir 

I !טאראא םאאשע אאטע די םעסט ג*ך 1אי
 אױןןן קוקענדיג נײטט אז ניעם, דען איהר וױיסט —

 m אייד אפעא *טװארצע אײערע גיבען אײמעהאאטעגהײט,
p וחנגעז איעבעם־באגעהרעז, ווענען דעדצעחאען זײ n p 

R אאזעז זועאכע נעכט, גאנצע ׳טטאכט איהר װעצכע pn 
שאאפען!
ן פױק איבערגעשאאנען איהם ה^וט טארי״לואיז —
r  שסיסע. איהד אץ עינקײם

איזא^ ד׳עסטאנזש, מסיע טעות, א האט איהר —־
 ire גום, זעהר שאאןי אין •פאנטאזיע! רײכע צו א פשוט

יט גאר בעסעד זיך M !װינ^ען נ̂י 0
p^n ^וף אפילו !ני״&ט אמת קײן זאגט איהר —

 9 ד׳אגונציא. אײער... געצעזעז אאץ נאך איהר הןוט נאכם
 מיידא*ו פאר *טרײבער פאסענדסטער דעד צװײפעא אהז

w. גראד. אײער m
W:{ נעזעהן? טיך האט איהר און — W

ן דערמןוגט, זיד מארי״אואיז האם אויפציטערענדיג
I םענסמזגר. דע!ט אזנטער טריט עטיצענ׳ם נעהערט האט

 מאנזיאאיןן םײז זיך מיט ה*בען איך װאאט און יא, —
 װאאסן דאמאאס סערענאדע... א אפגעשפיעצט אײך איך

אײמ< איחר איבער געזיעגט באנעהרעץ סײנע און שטערען
יטענקײט . 
־ ? אזױ כױינם איהד ־־־־

 i w טעגאיך, און ! אוי־פגערעגט נישט װערט —
^ אויפ|ן כאװיזען זיך פיגור װײסע אײער װאאט  באאקאן

 | םםחן שרײבען, איעדער גערארםט װאאט איהר ־—
! געפאסט זעהר אײך זואאט דאס באטת, ! טאנדט

ד ק&אוק *<״•- פון סעןאינטערע די איז מ א וױסזמ r ויאײכס און ט
ז רעדאקמאר״ ווערםער ״איך האו» ^!»1יי סד0 2^5 יײײ י ^יו ̂״ריי»ים^ % I1{! עס וואם ניט וימנר װײםם ער ן•11יױג בריף דיזען דתקזמ צו ענטזאנזמ נים וועם

°”cw ״5 מיר “״ייײ ״ ״ ם י ײי 1ײ ^ ^לוינ ^ : ! ^ ■ ת ת ױ ^ ״ ״ ר י ס
 םאג צו הײגם האט םעםבערשי• גאנצע

 םיאווער בר. צו צוםרויען גרעסםעז דעם
 אאעם פאר איהם צו דאנקבאר איז ארן

אונ־ אױף אונז פאר נעסאן האס ער וואס
 קריםיקער די פאריאנג. אײגענעם זזןר

אײגענעם זײער גאןי אנדערע מעסםען

 סזמרזך רעקארזײנג דעך 1בי איך ^איית:
 סום װייסם, דער פון 15 לאקאי םון םער
 1» מניאן פאמןר דדעס כמיידרען און

 שרײ־ סײז םון צרחמ רער פ״יאדעיפיא.
 גינדבאמנכםינ־ די ענמפערען צו איז בעז
 ביעק־ כםעם אונפאראנםווארםייכע טע,

 מד סייווער, א. בר. אריף אםאיזעס כײײו
ױניאן. אינזער •פון ברענעדדפער וועזענעם
 םים vr אינםערעםירעז װאס די פאד

 «ו זײן Datompoo^ ירעט פראגע דיזעד
פאקםען. פאײעדע דײ וױסען

אונ־ םים געשםאנעז איז סי^ווער בי.
 גזך איז עד זױים. יאהר 5 פאר ײניאן זער
 ארגאניזירם האם וראס יענינער דער װען

מר דער פאר ײניאז. דיזע אנ  םון *יים נ
 די םארדיענם ער האם כזענעדדשסענם ײין

מ ײ  םעםבערס. אונוזןרע פדן אכםונג :ר
 מעםבערס אדנזערע וואס חןספעקם דעם

 זײן. «ו םקנא ■״שום איז איהם צו האמוז
ם א געקדטען איז #נו  האט, ער רואס זיי

 םאר־ אונו אורזאמז, פריװאטע צרייעב
יאזע:.

 אונז םון אוהמנעמנגנע! איז ער װעז
 ער אז איהם, םיז םאריאנגם םיר האבען

 וחןאען םיר װען ארויסתעימז אונז זאי
 האט ער אדן איהם. פיז םאריאגגען גאר
 געיזד אזא און פאר^יהאכעז. אונז דאס

גזמוסעז• טאתע איז גענהייט
 ךל פארערומזמ געיטםעילם האבעז םיר
 TP םאמרונגען די בתים* מנרי ארנזערע

 נאר ותרעז, דדרכנעשיהרם גאדארפם בען
 דורכ־ זײ זאי עס וחןר געוועז נים איז עס

 סעק״ דער באראף, אב. ברדדער םייהרע!.
 איגםערנזךפע־ דער םון חוםער״מחנזמיחנר

 אונ־ ארנז. צו אריבערנעקדםען דאן איז נאי
 בו־. םים צוזאםעז כאארד עקזעמרםיװ עדן

 סילװער׳ן, סון פארלאנגם תןבען באראוי
 םראגע. דעד םים אפגעבעז Tt זאי ער אז
 םיי־ סאן צו דאם ענםזאנם זיד האט ער
 םאר״ אײדשםיםיג יתיען מעמבערס די דען

 ציועין דעם צואיעב איהם. פון דאס ל׳אנגען
 טעםבער־ גתיסעז א פאררדפען םיר האבעז
 אונגזד סם. םע9 נארםה 232 אין כױטינג

 אנ״ געוחש זײנען טענשען םריזענד פעהר
 אײנשםיםי^ האבען איע און יועוענד

ן ה ן א י י ן ת ע ג י צ נ י י ־ א  געג
ר ע  זאי ער סיאוחןר׳ן םרן פאריז^גמ נ

 צײטװײאיג און ײניאן דער ארױסהעאפען
 ער־שם כמגעדדמטענם. די איבערנעטמן

 מאן צד דאס אײגגעשמיםם ער האם ראן
צדפרידענהײט. איעםזןנס צו

 די טיט אפגעגעבעז גאײך זיד האם ער
 אויסגלײכען מים ארן קאנפערענצען

 איז געםאן האט צר רואם איעס סכסוכיש.
 צדשטיםוג^ רויסען, פריעז םים׳ן גערוען

 *יקזעקיטױי ראו:זע פון צדפרידענהײם >ײן
 טעםבערס איע איז כדשעריײםע באארד,

ױגיאן. דער םון
 דעם האם אוגז פון איינער יעדער

 ער צו סימוער׳ן צו צדטרױען כרעסםעז
 אדער בתים בעאי די םון אינשורענס נעטם
 טען26 דעם דאנערשםאנ״ יעצטעז :יט.
 א געיוארען אפגעהאלםען דא איז םעב.

 ארגא• אונזער פון םיםינג באזוכםער גום
 םעם־ די וואר םט. פײן 329 איז גיזאציאן

 א כדם ארעזענמירם איהם האבען בערס
 און .“סאאס סאדערס ״גרעגד *ראכםפויען

 באגײסםע־ א םאר וואס זעהן איהר װאים
םיםינ^ דעם בײ געהערשם האם עס רדנג

 בר. האם םראגע: די ןיך םרעגם יעצם
 פיעא אזוי האם ער װי דעם גאך סייװאר

 צו םאמייענם ױניאן, ארנזער פאר געםאן
 V צײטונג ארגזער אין װארעז אםאהירם

 נזד םיעל אזוי ירעס פין םרייהײם רי איז
 אזעאכע ערלויבעז צו •מום אז רראהסען

 בלעק־ צו גאלדשטידט סר. א וױ אידען
 עילה אײנציגע ײעםעגס א׳םעגשזןן מײאען

 האם ער וואס דעם אין כאשטאנעז איז
 אין ארגאגיזאציאן אונזעד אחיסנעהאאפעז

ם? ®יז צײם נ̂ו
םעג־ באצאהאעז צו ווצג די דאם איז

 פאר םוען זיי וואם נימעס די םאר שעז
i אונ  t

הא־ יואס איע די אט אז שיינם מיר
 אונ־ ראםעוחנן צו אוגםערגעגוםעז זיך בען
םעהר וייז געםעגם ה^צז באווענונג זער

ט ײ ב ר א ־ ך א ד אין װ י ױ ט ־ ם ע ר ד
 װאם געהענטער צו זיר תוקען םיר דועז

 טרײד, דרעס אין פאר איצט קוםם עם
 אין אאנע, האעגאיכע ;עאבע די םיר זעהעז

 האאוה דער נעפוגען זיך האמ עם וחנאבע
 װען צײט, יענער אין טרײד סקוירם און
 שטיק־סיס־ דער עקזיםטירט נאר האט עט

 פאלגעז. שרעחליכע זײנע אלע םיט טעם
 זיד ארוםפײטען טאג־מעגליכע זעלבע דאס

 זעלבע דאם און פרײזעךסעטלעז, ווענעז
 האגטראהטארס רי נאד זיד ארוםיאנען

 ארױסגע־ װערט ארבײט די װעםעז צו
 אסגע־ ווערען ירייזען זוי דעם באך

 די םון אױםלײזוננ זעלבע די סעטעלט.
 שעםער. לעדזעיטיםײט אינסײד גרעסערע

 קאנ־ הלײנע די םון םארםעהרומ די אזן
 דרעס דער תורץ, עעפער. סוועט םראיןםיע

 טיועראב־ זעלבען דעם דורך טאכט מרײד
ז רורכנצ־ האט עס וועימן ״«ר?צעס ת

ד י ױ ט ־ ק ו א ל ק
״גערעכםיגקײט׳״: םון רעדאקםאר װערטער

 די איז װייסען, אונז פון פיעלע װי
 ערשטען צום בױרא לײבאר א פון אידעע

 אסטײוע די צװיישע! געיוארען בא״צאפען
 אימי־ אױב װײ< ,pip. 35 פון מעםבערס

 געליטען האם םאמןר קלאוק די םון צער
 אר־ דער װאו ,“םארקעטס *אפען די םון

v געווען איז בײםער d «i, טער״ אם ד*ט 
 1אײ גים פרעסער. דער געליםען סטען
 אקםױחןרע די דאס געםראםען, האם םאל

 חא־ וועלמנ יאקאל, אונזער םוץ םעמבערס
 וױ צוקוקענדיג עסעל, אז געםיהלט בען
 ד.י פון באדיאנרעלט ווערט פרעסער דער

 תוםען זײ װען ,״םענעדזשערס־פרעסערס״
 הא־ פרעסער, א נאד םארקצם אין ארויס

 1אי אפייו ד״ונגער און דחקות געליםען בען
 קוםען געקאנט נימ האבען זײ װײא סיזא:,

דזשאב. א נאך ״זזןיר״־טארק אין
 ומן נעתוטען, איז צײם די װען יעצט

 ,״מאר־ דעם אפשאםען געקענם האט מען
 דער עחטםער, דער געוועז דאס איז קעם״

 אײנמד זזאם ווציכער יאקאי, פרעסער
 הא״ איזזם נאך בײחו. <ײבאר א םיהרם

 נאבנעםאלנט. יאקאלען אנדערע די בען
 געזוא־ איז כיוי^ן יײבאר די ווען יעצט

 אינסםיםױ באשםענדיגע א אדנז בײ רען
 םו״ באסעס די אםיױ וחואכער םים ש%\
 זײ). האמן ברירה (א רעכצגען, זיד זען

 אײנ־ וױא איז ב• דזש• דער צוגעהן קוםט
ױרא/ לײבאר ״סענםראל יא םיהרצז ב

 וחנט ב. דדט. דער דאס גלױב, איך
 וועט ער וחןן ריכטיג, ניט תהר האנדלעז

 איגסםײ. ytn יאהאיען די בײ צונצהסען
ײארום. אם אזן טױפאץ.

װי״ צו בכח םעהר איז יאקאל דער
 זיך פאסט עס• ווער םעםבערס זײנע סען

 גיכער קען לאקאל דער דזשאב. אױף׳ן
 מעםבער, איבעדן חאנטראל א האבעז

 ארבײםען נעהט מצםבער, דער צר, אויב
לאתאל. דורד׳ן

 אויסארבײטען גיכער jyp לאקאל דער
 וױ״ און שעפער די פון קלאסיםיקיײפאן א

 אין יאנכעהן סעז םצמבצר וועלכער םע\,
 אײער ארכײם. וועלכער בײ שאפ וועלכען

 דאס ממועסען״ ״קורצע די אין ארגופענם
 עקא־ א זיין הען בױרא <ײבאר סענט. די

 קריטיק, קײן אויס ניט האלם נאטיע,
 אײנ־ זאל עס ווען וױיל םײנוננ. םײז נאך

 ביר׳ לײבאר סענטראל א װערעז געפיהרם
 וױ םעהר אנ^םעלען דארםען מען וועט רא

 םאסע גרויסע די הענדלען צו םאן אײן
סיזאן דער װען צײט אין פאכער קלאוק

 am מים ױניאן, אונזצר פון צערטען
 זײנען וועלכע ארםיסםעז, סארם נייצם

• םאי. דיזזע אויפגצםראטען
 איז וועלכמר קאםיליאנסהי, חיים ד.׳

 אין סאי קךט?ךרש צרם טצזאמרציפגדא-
 איבער־ אן נעווען מירקליד איז יארק נײ

 פאיקס־ נײע נאנץ די אונז. פאר ראשוע
 א אויף איהם םין זײגצז וועיכע יתדצר,

 זיי׳ געווארען, געזונגעז אוםץ גײעם גאנץ
 ער׳פייגװג. זעיםענצ א געװען באםת נען
 עולט אונזער האם אויס, צייגם עס וױ און

 םאיקס־ מעהן א םדן הגאה םעהר אײך
 אן פון װי גיכער נעזוגגען, שצהן לידעי,
 וועניגער זײ איז וועיכעם אדיע, אפערא

פארשםענדייד.
 ג*־ אייד האט אגגענעהם און שעהן

 וועלכע מוסםראווסיןי׳ םריילײן זוגגעז
 הערר טים צחאםען אויםגעטראטעז איז

 איבער אונז גים מען װי קאסיליאנסקי.
 װאס נאר ארםיםסצז בײדע דײזע זיינען
 צזזאםעז רוסיאנד, םון געקומעז אהער

 גים װעלכע איזבא׳״, ״ראמיעז רעם מיט
 און יארק, נױ אין פארשםעלונגען יעצם

 אוגזער און היגע םארבלייבען וועלען זײ
 די האבען ווארשײגייד גאך וועט עולם

הערען. צו זײ גמיעגעהײט
 איז װײאליניסט דער דדפײהאכס, ה׳

 גע־ האם ער און ,n3tmn פנים קײן נים
 געװײנ״ וױ פעםש פאחױע זײן קראנען

 זיעען אײנדרוקסםאל און פלאץ אם לין.
 ברידער די םרן imm קורצע n געוועז

 איז אלגעםײן אין םײגבערג. און קאטלער
 nm קאנצזןרט. שעהנער א גצווען דאס
 עס און נעהאט הנאה באסת האט עולם

 לאהאלס אונזערע אז גזדשאדם נים װאלם
 קאנ־ אזעלכע געבען אםםער װאס זאלען

כ• א♦ צערםען.

ר א ס פ א ט װ ב י ױ ן ש ע ר מ א ט נ י  נ
ן ע ג ע ר װ ע ס ד ר ע נ י ד ע ן ד א ױ ? װ
רעדאתםארי ווערמער

 ״גערמב־ די וועמןנמליןי לעזענדיג
^ ,‘םיגהײם״ נ או ו  ווא־ אםם, זיןי איר ו

 אונ־ אין דעמאהנט נים :א זעה איןי רום
 ־ ע ד דזןר וועגען צײטונג יועטער זצר

ס ר ן ן נ ײ  דאם איז . ן א י נ ו י ז
 אזוי איז ײניאן דימזע וױיל דערםאר,

 פאםי־ גרויסער דער אין אוםבאדײטמנד
 איז אדער אנאל,5אעטערנע? nm פון ייע

 האבען דעזײנערס די װאס דמרפאר, דאס
 ײערם זײנצן זײ אז באװיזען גים גאד

ם הנ א מ  דעזיי־ די אויב ווערען? צו ^
 פארנאעענ־ דער אין זיך האבען נער

 אויסנעצײכענג/ גום אזױ נים הײם
 זיכער צוחונפט nm איז דאס זײ וועלען

םאכען. גוט
 וועז זיד, דערגעהעגםערם צײם די

 דער אין אלעםען םון וועלזןן דזטײנער די
 גו־ אלס ווערען אגערהענם אינדדססריע

 אז צײגען ײעאעז זײ לײכ^ ױניאן םע
 נא־ nm םראגען צו ווערט זײגעז זײ זײ

 ן פאר באגייסםערם זײנען זײ דאס םען,
 וחד זײ דאס און אינטעיגעשאגאל דצר
ר פאר ווערם גתיס םון זײן לען  אר־ חן

t גאגיזאציאן.
 ו :א• זיף םיר האבען אלעכיעז, נאד

 י ױד אונזער שעסען. צד רראס כדם גים
»  fix נים יאהר קײן נאך עסזיסםירם גי
 ו סון טעסכערשיפ א שוין האבען כױר

ט. פיגף ארום ^ נ  ו םיר נאסירריד, הו
i >y:r אזוי ניט טאי הײז עס רואיםעז

jm אוג״ בעסםע דאס האבען טיר םוזען 
אוכדפטעגדען. ךי ,י

4* , , , ,
im״np»ix אן געווען איז אן y -ער 
J גאג־ אין פראגראם רי איז נאר גים 

 אד־ די נאר נעווארעז, ןודבגעפיהרם
ארויםגעתפען םאל עטליכע דינען 1*

 בע־ טרײד םקוירטי און <ןלאוס דער םאכט
 די אום און סםרײק. לעצטען דעם פאר

 װע־ גיט זאל דרעםסאכער די םון לאגע
im אונבאדינגט טוז תלעגלינער, נאר 

 דער מרײד דרעם אין װערען אײצגעפיהרט
 זיף זזאט װעלכער װאבעדסיסטעם. זעלבעי•

 ערםאלנ גרויםער אזא אלס אתיסגעיױוען
מאכער. םר-־ירט אזן הלטו? יי פאר

א־^ונקט, צו םיי קומען‘דא אבעײ
 גאנץ צװײטע א אנריהרעז םוז װאס

 םײ־ םײז נאף וועלכע, םראגע, דעײסאטע
 אייסגר ווער־עז געלײזט םר״הער םוז נונג,
 אר־ װאך םון םראגע דער צו הומען מיר

 23 לאק. '״יז םראיט די דא טײן איף בײט
 דזשד־ די האבען וועיכע ,25 לאגןאל אץ

 ווא־ טרײד, דרעס דמם איבער ריסדיקשאן
 ן פ ערפאלג דער ײעט איעמעז נאר רום

 דרעס □m איז ארבײט װאף 1אײגםיר.רע
 ,Dm אז ווצנדעז זין פחני זמהר טרייד

 אדצר יוניא!, יאהאל אײן זײז זאי צס צי
לאקאלס. צװײ

 Dm אין זיןי טראכט םעז װען און
 קײן צו סען הען םיפער, אביסעל ארײן

^ נ  ,om צו נור װי ,קוםען ניט שלום א
 ױגיאן, לאקאל אײז נור זײן סוז עס אז

 גאנצען Dm קאנםחאלירעז זאל ווצלכער
ס־םרײד״mד

 באזונדערע צװײ פון עקזיסטענץ די
 באזוגדערע צװײ םיט ױניאנם, לאקאל

yimבאז צוױי םיט אויך און פאליסעס ii 
 זעלבען דעם און אײן אין סטענדארדס,

 נע־ סײן נעװען ניט מאל קײן איז טרײד,
^ ג ו  צױ דיזער אויב און צושטאגד, ז
 ער איז עהזיסטירט, םארט האם שםאנד

 באדיגגונ־ די װײל דערםאר, געוועז פשוט
 בײדע דיזע דאס געשטערם האבען גען

 די טראץ פאראײנעעז, זיד זאלעז לאקאלס
 גע־ געםאכט זײנעז װאם םארזוכען םיעלע
 דיזע םון םעםבערם אהטיװע די םון ווארען

 זאל פאראיעיגוגג אזא אז ױניאנס, צװײ
 שותריג־ די געוועז זײנעז װאט זײן. יא

 הויפט־ זײ איז םײטנג םײן נאד הײטע^י
 װאס ,om אין באשםאנען שװעריגקײם

 גע־ ניט מאל הײן איז ,n'ne*Dmn דער
 אין אלײן, זיף פאר זעלבסטשמענזײג זוען

 גצװען ער איז 23 לאקאל םון שעפעד די
imJnnxD און טרײד, םקוירט דעס מים 

 om םיט ,25 לאקאל פון שעפער די איז
 דוען צײט דער אין אבןןר טרײד, װײסט

 םאל אלע זיד האם שצסער 23 לאקאל אין
 דחד די םון ארבײט דער אויף פרײז חנד
 העכעתן דעם לוים הײבעז, געמוזס סעם

 דא־ םרײד, סהױרט om םת סםענדארד
 די שעמר 25 לאקאל די איז אמןר בעז

 <זיט ארונטערנידעריגען, געמוזט םרײזעז
om וױיסט דעם פון סםעגדארד ניסןדיגעז 

 אבערייאהר ■אר לעצםע די םאר םרײד.
x דױ כסעש לאגע די זיד האם r v n im 
 ענטדױ־ אזױ זיך האמ טרײד דרעס דער

 אז זאגען, כטm םימ קעז םען דאס העלט,
 א אויסנאםען קלײנע םים עקזיםמידם עם

 זעלבסמשםענ- זאנען, צו זא רער,mבאזונ
 װזזד־ אנדעדע מיט טרײר. דרעם דיגער
 אין נעםאנם 1רתרע דחנםעס »ז טער,
ו ו ■ r ii ײציםג שעיעס חןזװחדהז

*חנן.  אויס־ זיך האם איכערהויפט |
 םים האםילאנסהי חײם םר. *ייכענם

 וועל־ פאלקס־ליעדער. אידײשע עכם מ
 אופן אײגעגארטיגען אן אױף האם י9 \

מן ת  הארציג אזוי זײנען װעלכע אה י
^. אואדירמ  זײגען כיר און געווא

o n געלונגען איז אונז װען צופרידען 
 פאר פארנעגיגעז אװענם אן *רשאפען

פאםיליען. my^r םים םצמבצרס מארע

y םיר ^ n; ל די פארy2צט y אי- יאהר 
yooxDm מהר א יממאבם ynrx צײם 

yגyװ נים א אונז ערװאמ^גם אס rר 
 נאהענםער דער אין צײט םערזוסאג^

n פיז סיסםעגיע גאנצע אונזער 
 אונ־ אויך און רםmגyyנ זיך האם גײם

n און מניאן די ווצגעז גאגריוי \ n 'x 
 ײינען מםבערס myro» פגאבען.

 לא״ שםאלצ די םון אתיםגצוואק^ן ן
m גצהאם האבעז זײ וחנלמן באגדיפצ 

ם. *  םיר אז יצצם ןyהyפאר^ם זײ י
p i אײגנצ די אין אײנשליסען גיט ויך 

 זיך םום עס װאס iyny? נים און >*םוח
i .מז  צםt שויז םארשםעהען זײ ו
 קיין נים םײנם גצוױגס רyאלp<א א

 אויב אנהאלם^, נים סך קײן prp «י|
ס אנ ש די m אין * m :x זײנען פלצמר 

ר אוגז. בײ וזי •
^ר אתזצר אנ  ײאד- די פון ג^ויגם נ

 װאלםעך םקײלם כדנימום די םים גייס
or»J וחןרטה lyriya, די װצן m rux 

באס־ שיקאנא, לםיא,1םילאדז וױ
 גאכנעפאלנט ניט װאלסצן אנרעוצ אח 1

! *my .אלזא, איז, אונז פאר םרים 
m די וױכטיג אוױ * m iy קלאוק 

ס ר דערפאר nyti!x װי *
m :yo!p n פון קאטחןנשאן mאינ״ ר 

 צדשײטג^ וױכםינצ אזא ינײשאנאל
 װיכםעער אזא אין פאר קוטם וי צ

X שםארה זצהר םאהי זײנצן םיר איז 
 איהר. אין יאמגארסירם

 נא־ פארשסצן װעם מאנמאג (אקסטעז
 האנ־ im צו דעלזןגאםעז םאר ײשאן

*p גצבצםען זיינען םעםבערס וײ און 
ז9 ^ און םיםינג צום * םיני א די נ

 זעהט ארבײט. m צד װערצן ^■?ײסס
 די דאס םאר,pדאyר •חןרםצר שױן, איהר

y^iD םון yקאגאcיy גיט דא קען :m)w 
 די װיחןר, אגבאטראכט. איז װערעז מען

y;mD פײװאר״םיזס װעגען iyp ט אױד  ;י
vw n\ דזש. דער ווארוט ארגוםענט, אלס 

טראל א אײנפיהרען ואל ב.  לײבאד מנ
 אז ,iyDy3!y ואל םעז אויב װײל בױרא,

 אין פײװאריטיזס לאקאל א עקזיסטירם עס
 ״D'Tpy גום אזוי |yp בױרא, לײבאר דעס
 אויד ײײל פײװארימיזס, ב. דזש. א ן1םיח
 פאר־ םוזען ןyנשyמ װצלצז ב. דזש. אין

• בױרא. לײבאר om וואלט^
אוטע־ איז נאטור טזגנשליכצ די

 ״,BDpy םון װײס איןי זצלב^ די טום
o:yn קײן ניט גים 35 לאק״ בײ דאס 

 אויפ׳ן נעקסט איז עס והגר פײװאריטיזם.
 אר־ דער צו nyDimy דער ony: ליסט
זײן אין נאר םארלאנגט כמןן אויב בײכ^
לײז•

^ אלעטצן פיז '^v־;D:y2m.y3D’‘.x 
 דאס ^*,Dpyim פרײגד זעהז איהר הענט
 פאנצן, ניט ב. דזש. nm ווזןם רyבעס

^ וחןם רy ŷװ ה פי ײג  ליי״ סצנטראל א א
 ,cm דורר וחן-עז קעז ערגצי בױרא. באר
ly װעם ב. דזש. דז:ר װײל ^ n האנד־ צו 
^ 30 ביז 25 פוז yox^ א םים לען ז י ו  ט

 קעז גצדראנ^ א איז עם װאו און טענש*[.
ײמ ארױסהוטזגז. גים גוטצס חײן  םיסמי

imyii גyםצחד ב. תש. פוז רדעךעז םאכט 
m צגחנ אם איז יאסאל, םון וױ a x די

n r צוריה געמוסצז איז שלצזיעער 
מ  אויט תוקם ער ױראפ. אין דיי

*dp װי םוגםער און פריש אזוי 
*pro, םעהר פיצל מים אבער 

j יעגעם אויוי צרפאהחגגען זײגע 
 גע־ איהם פאו האבעז םלאגםיה

^jm גי םאר האריזאגםען ברייםעr 
*JB מ עי  גצ־ זײן םים װעם ny װ

rr ור iy iy לע• אין אריינבדצגנצז 
יצבעז גייצם צונצבעז וועם ים0

 אונ־ םון םצםיגחייט פתלפאמנע די צו
nyt און אינםצתײשאנעל iy::m30'nx 
אונ״ צו רזוסמקם איז ליעמן םצהר גאך

.oim'Tm• ny?
 און צהזעיזוםיװצ די םון נאםעז איז׳ם

 האר- א איהם םיר װיגשצ: םעםבערס די
ײלתאמז. צינעז י

.nyenyoye קאטיער. פ.

הומט) (פארטזעצונג

 יאקאל באזונדערע צדוײ פוז ע?זיםםעץ זײ
 טרײד, זעלבעז om »ח אײז איז יוגיאנס

 און אונאחמאל סאד װצדעז באטראבט
 פון נאך רעדעז םיד ידעז 1אי אוםנצזדנד.
חי ארבײט וואך זדיגפיהדעז  fero יואם ח

 דנם םון םךייד om אױעחזיבעז טאך קעז
im *ח צושאטנד מיזצראבלצן m u re

 האנדישאנס mנארםאלע איז בצסצרצ
 -ny דצר איז דאן םאכצר, omn די םאר

 שריט נזיטװ^ײנצר און לאגישצד שםצר
ג די נעםציך, ג דו לי ב  לאהאל אײן םון ^

 אום טרײד, Dmn גאגמן םאר׳ן ױניאז
 קרעפ־ פאראײניגטצ םיט puyp זאל םע\
pro אר־ םארבארײטונגס רי אנםאננען

 מצסבאו אקטיװצ רי אז גלויב
 אויפ דארפצן לאקאלס■ בײדע ו
 3 םיטינגען זײערצ בײ פראנע 1

ט האנװענשאן צים  •1?לאח פי
d v d לי י ב y
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ע;■ נ י ב ־ ו ײ פ א נ  j n s u p & i s n ן  ו פ

ם ס ײ ױ די כ ? יארסער נ  קלאו
מ^נרסעפטשודערס.

 צו געהערט ניט קיי;ט*ר ה*נען
u, ,̂ר ויכזע.>y, ,ער יב * א- 

 און קאפיטאל צװישען הארמאגיע
j אז ו־*ןף, טיר װײסען . t p איז 
 \י-*ר uי i ריערזי* צו ך.

 יעניגע, די צו :יט אויף מיר
 איי־ אן םון היארעטען און שרײען

צדדים. בײדע די צוױשען עג
 װען אונםעגליף, איז Dtp יך
 װערבע בײ איגרוסטריע, די אז

ען יע־ שטיקעל א דערװײי טאי
 א װי פיעהר, פיעה באסעס די
 אונטערנעהן, ניט גאנצען אין זאל

 רואי־ ז$הען צרדים בײדע װאס
װערען.

 גלױ־ יאון געגיויבט, אבער חאבען
 לאפיטאל צװישילן אז איצט, גאף
 צײט געװיסע א פאר קען ײט
װאפען-טטיי׳טטאגר, ס$רט א

 ערקרעהרען צדרים בײדע ן
 זאטערט עס ביז אריטטאגען,

אונ־ און האס םון םאטעריאל יג
 און צדדים, בײדע םון ײט,

 נעביאכען כיוז ד
 צײט א פאר אויס ברעכט דאן

קאסףי•
ם :יט Dtp ח^ובען  אויסגעטראנ

 רעזויטאט דער איז Dtp ע.
לע־ םון באאבאנטונג געגויער

 רי גיט דא א*ז i איצט איז ער
ניט. אדער עס וױנשען םיר אויב
 אזױ זײן, עס םיז אזוי אין עב,

 זײן װעט געזעלשאםט אונזעד װי
 י+אטעגאריעס, צװײ אין

םענ־ אין עסםפיואטאט^רס,
 א איז דערפאר או, ירטע.

ײ־ די צוױשען צײט צו צײט ן נ
טאי אונז םאר ם  איבער־ קײן קײנ

- קאםף ניט. װאפען־שטיל־ -
— Dtp צװי־ םאזען, די זײנען 

 איגדוסטריע־ גאנצע אוגזער
 כלל, א איז Dtp זיך. באװעגט

 אינדוסטריע. יעדע פאר גילטיג
 זעדום אינדוסטריע טאבער

 אין הכלל. מן ױצא א זײן צו
 ר ע ט י א קאניףז דער

װא״ איז עס װען דאן, אפילו .
אזוי גור Dtp איז אנד,

 עס איז דעם? אין שולדיג איז
 פון ענטפער דער ,ױגי־־אס מאכער

םוז באאבאכטער ײאישען
װען ױני#ן, די נײן. ענט^ידענער

e יטװאכען זײן םיט tp ;אײזערנע יאן א

 איהד ווען געשיכטע, איהר
ט דעם בלױז חאטש ן כ איי  ב

 די װעגען לאנגער סעהרעטאר
 דער םון טעםיגקײט יאהר צװײ
ען טיר װאס  ררוחען צו אן הײי

ט איר.ו\ װעט נומער,  קענען ני
 װי איבערצייגונג, אנדער קײן צו

 כחות אייע סיט זוכט ױניאן די
 שטרעבען איהר קריעכ. ידען
 דעם אנצוהאלםען טעגליף װײט

 עס װי יאגג, אזוי יליטטאנד
 זי^- קריג־אױיסרופער די םעגליף.

מאגיפעקטשורערס. די דוקא
 סערקװירריג. װירקליך איז דאס

 מאנויפעהט^ורער די װאלט לןריג
׳זינ א אירגענד געבראכט נםאל
 דער ם׳אדשטעהן. געתאנט עס

 צעהן לעצטע די אין דאס איז,
 ארויסגעקוםען איכיער ױניאן די

 די זיך רײסען דאך און זיגערין,
אפע־ נײעם א צו פעקטשורער

ט ג־אר דאס איז אפיטר אוץ  ני
 זײ װאם דאם, מאקע װירדיג•

 זײערע אין דורכנעפאלעז ג
הער־ באסי׳טע זײעדע אזוי

 טראכטען :יט פ׳טוט סעגעז זײ
 װעלען אפיטר, װי: זאך אנד<ר
 רער ןיא זיינען זײ זיגען? אמאל

 א^יז־ ד* װי אנדעריט פיעל
 זײנען װעלכע אינדיאנער,

ט פעטה״, װאר טהי ״אן  טי
קע־ דאר זײ װעלעז אםשר ,

היג־ די אטעריקא פון יבען
וױיחע

רעם זיפ נארײג״ זעהר דאס ז
ײ, יט בײש אבער דענקען. צו אזוי י י . —..1ד . . .

ז-ױ *ט*אנט ער !,א

; רער זײ, י*• ו ײ ו <<יי ; ג־ ביע דאטזע
p't$sp “יאיהע נױ ;דגזעיע

י זײן ניט iVP DV ז.-רער.
ע ב י א זײ אז , רעב װע;ען

עס נײן, טהיען. י זײ ןןןס m י י► > 1 • »
;עפיהר. :קטען ייזיע 1ג־ י y;t פ,]

, זײ י**ט, ב די זײ אין פ״טוט
די װי גרעסער ;ײט נארישי וײן

:עהוטען ' זײ:ע; ‘צ לאנג ג
 v ר ״ * י *

' *׳י - י 0 •A י< פ א
*• ײו «• > L ארבײ

דעיע.

 איז פאדערונג די װײדדט־סקײל. רעכערען
 די בארעכטיגםע. םאליטטענדיג א געװען

 טעןsא זײער אויף ר,אבען באילעבאטים
 גיבען ״טיר זײעד אפגעזאגט ׳טטײגער

 בע־ ^האבען זײ פאסעםו. ביט און ניט״
ט טיג  טאבער קראו? רי טרײבען צו אבזינ

קאטף. א צו
װאי־־ “אי וױ לאניף׳א א װאס צוריעב

יט:ע?יהרט, א ײעי־ןד ‘טאי דאס זײ טען
צװ ;;,מאגאט עטי^יכע םיט װי

םעחםידענע די אין געכיאכם װערט בײט
 סריגט טאניפעקםישורער דער און שעפער,
אר־ םאסענדסטע די רייטיגע,. די איטער

 די פאר בעסער זײן קען װאס בײטער.
^ איז אינדוםסריע  W? װאס און אמעםײן

 טאנופעקטיטורער^' פאר׳ן בעסער זײן
ערװאר־ געמעגט ױניאן די ראך האט

 טאנו־ די פון אנעדקענונג העכסטע די טען
 די איז ־אויפטהו. איהר פאר פעקטיטורעי

 די ארויס קוטען פארקערט. פונקט מע״טה
 בײט צײטוגג זײער אין טאנוםעקכדטורער

 זײ אין ארגוטענטען, נארי׳טע אלערלײ
 ־ י י א זײער אויםצובויען םטרא־טענען

בױרא. לײבאר ע נ ע ג
װאלט  צו נעגגעריטאפט די אפיטר נאך ס׳

 פון ױניאן דער פין בױרא רײבאר דער
ײט דער  געוזאט טאנופעקט־טודער די פון ז

 אין ארבײטער די װען גרוגד, יטטיקעל א
 געװען װאי^טען אינדוסטריע קלאוק דער
 די מיר, זאגען װען, ארגאניזירט, גוט ניט

 צו־ חאט־ט געװען טעןsװא טאכער קלאוק
 ױגיאן־מעםבערם אין העלפט א ט^י־ט

 טעםבערס. ניט־ױגיאן אין הע^פס א אין
 הא- געקאנט װאלטען ניאנופעהט״טורער רי

עי טע:ה: א בען ײ  װעט בױרא לײבאר א
 טיר ױניאן־טעטבערס, בי־יויז יטיקען אינז

 אונזערע אין האבען אויך אבער װילעז
ט יטעפער  דא־ ױניאךטעטבערס. קײן :י

 ליײ אײער ז ג ו א פאר ניס טייג רום
 ניט רא טעיטה די אבער איז בױרא. נאר

 הונדערט זײנען טאבער קלאולו רי אזוי:
א יארגאניזירט• פראצענט ט קלאוק א גי

א' — טאן ױניאז  א פ
בא־ די •טאדען עס

די םענעדדטען װעט

nרױי

 בלוט ־*י געטראבט. ניט זײ האבען פון
 ״טטארק זיך האט זײ אין געיואבט, האט

 ארײן אבער זיך ניײטט קרי:. געװאלט
 קאטיטע, א באיטטידט נאורעי־נאר, דער
 ארבײטער די אז געפינט, האכײטע די און

 פאדערונגען. זײערע נײט גערעבט זײנען
 יאנדער קײן באסעס די שוין האבען
 עס, הײטט נאבצו;עבע־. װי ניט, ברירה

 און װאפען־יטטילשטאנד, װירער איז עס
ײל קען םען  און ארבײטען גע־טנזאח דעױו

 זײער אין דאף איז עס םאררינען. גע׳טמאק
 פאר חאטיט האבען צו אינטערעס אײגעג^ם

 ארבײ־ די פון װילעז גוטען דעם צײט א
 װאס פרארוצירען זאל עי אז אזוי, טער,

 רער ׳בלוט טריפנה רי אבער יאיז םעהר.
ט טע, זוכט רא, יטנאמ ;,פ געשיהל  טי

צו־ ניט טריקס ארן טיטי^ען איערלײ אנ  נ
 קאטי־ דער םון ענט׳טײדוגג דער הוכיען

 ארבײ־ ע ל א אז בא־טלוס, דער טע.
 אין העבערוננ די קדיגען זאלען טער

ם כיענליך, װײט װי װערט, װײדדטעס  טי
 עס א־יסגעמירע;, דרײדלעך, אלעריײ

 פין צוריקצאחלען דאס פארצויגען װערט
 װאפעך׳טסיל־ דער אין כעק־פעי, רער

 ביםלעכווײז פארװאנדעלט װערט יטטאגר
• טי^חטה אפענע אן אין

מזיסט געזאגט, װי זו־ איר.ר װעט אי
ד פארנינפטיגען לאגי׳טען, א כען  פאר ניונ
 קלאר, דאך איז עס האנרלוננ. סארט אזא

 פירזען באסעס די װעלען סוף ^כ סוף אז
 ענטיטײ דעי לויט סענט, יעדען עןsבאצאךו

 אזא פארגינען ניט זיך ר,ע:ען זײ דונג.
 אין רועיט יע.** ׳טפײען צו װי לוקסום,

עי נאנלוומען ניט און פנים  ענט״טײדונג ד
 זײ װאס קאמיטע, גאװערנאדם רעם פון

 אנ־ םאיפליכטעט עפענטליר זיף־ האבען
 עם זײ טהוען װארום אי, צונעהמען.

 *טעדליכע א זיכער האט װאס און ױאף,
 פארדינ־ אייגענע זײערע אויף וױרקיגג

 תירוץ: אײן בלויז זײן דא מוז סטען,
 זײערער צארן טאנטלאזעד דער כעס, דטד

 אינ״ איינעגע זײערע צו בלינד זײ טאבט
טערעסען.
לייי־ דער ד*ט פאל דעם נעדימט אדער

 באשלאסען האט ױניאן די בױרא. באר
 זאל װאס בױרא, לײבאר א גרינדען צו

 מיטגלידער די פאר נוצען גרויס פון זײן
אן דער פון  פאר אויך אורחא, אגב און, ױני
 די פאר נוצען דער טאנופעקטיט־ורער. די

שטאט קלאי. איז ארבײטער  ארומצו־ אנ
 ױניאן־ דער געהם דזשאב, א זוכען לויםען

 בױרא, לײבאר ן י י ז אין ארבײטער
 װעל־ פלאץ, דעם אייף איהם שיקם װעלכע

 דער םארנעהמען. צו םעהיג איז ער כען
 איז ייאנרפעקטשירער די׳ייז פאר נוצען
ך שטאט קלאר. א'י  אד־ אן אנצונעהסען אנ

 אויב װיםענדיג, ניט כלינדערהײט, בײטער
ט, צי אדבײט, די פאר זיך פאםט ער  ני

 דעם ירניאן דער םון צינעיטיהט ער לרינט
 מאז הענען זאל װאס ארבײטער, ־יבטיגען

 דאף איז עס װארים ארבייט. נײטינע די
 איהר צוליעב בױרא, לײבאר די אז קלאר,

 אוים״ גוט מוזען װעט עקזיסטענץ, אײגענע
 ארבײ־ ריכסיגען דעם ״טיקען צו פאםעז

פילאץ. ריכטינען זײן אױפ טער
ט י־א״יר ?,בעטט* ריעז דא-ה  דעד ני

שייער  םין אזא באנריסען' ־,גא דאניפעלט
שסאט ױניאן? ־יעי פרן א*יפטדזו צו אנ

ער אז צײטומע״ די א*ז ..............
ה ײ  די, אננעהמען םוזען או; ״הענד׳״, ״

ט קידעז, יײ-׳י־ע ײ זײ צי וױםענדינ, ;י זי

 ניט —י ײאכער
 קען װי טו רפיאה.

 ױניאן די אז סעס,
ײבאר בױרא^׳ י

 בי<}סעס די פארקעהרט. געהטט אדער
 איז, בױרא. לײבאר ר ע י י ז האבען

 קײן :יט טאנער קלאוח דא זײנען עס װען
ס, ױגיאן  ערװארטען, זײ קענען טעטבעי

 קומען װעלען ארבײטער גיט־ױניאז רי אז
 א ־אױף םרעגען בױרא לײבאר זײער אין

 טא־ קלאוק איזע באלד זוי אבער, דזשאב.
 יױ די און ױניאךמיטנלידער, זײנען נער
 בױרא, לײבאר אײגענע איהר האט גיאן

 זאל בױרא באטעס די אז ׳עס זיף יטיקט
 װעל־ >' ארבײט יטטאך א האבעז כאט״ט

 ארײניטטעלען גאד װעט טאן ױניאן נער
אהין^ פוס א

 לייבאר דער יוענען באסעס די געװיס
 װיסען, לאזען :יט ױ:יאן דע- פון בױרא

 אר־ װעלען ׳גו ארבײטער. דארפען זײ אז
 װאס אבער לײדי;. ארומגעהן בײטער

ט זײן דאן װעט  װער קיאוקס? די מי
אויםנעהע^' זײ װעט

 זאלט איהר יטטאנדפונחט װעלכען םיז
 לײ־ די כיוז באטראכטען, ניט עס זאsא

 ער־ אז זײן ױגיאן דער םון בױרא באר
 םא־ די פון בױרא לײבאר די און פאײנ,

 דורכפאל. קלעגליכער א נופעקטשורער
ט פעניט יעדעד אײנזעהן קעז דאס  נור טי

 דאך און פאריטטאנד גלײכען פון םונק א
ט עס זעהען  מאנופעק־ קלאוקס אינזערע :י

 דא הײבען זײ אז ׳ניט זעהען זײ טיטורער.
 דענ־ יערער װעלכע פאר טחלוקר• א אויף

 ערקלערען, נור זײ װעט פעניט קענדער
 װעלכע םענשען, אלס — פארריקט, אלס

 שוין דעם, צוליעב און קרי:, בלױז זוכען
פאר־ א יואטױ זײער איז אן, אנפאגג פון

 V עס זײ טהוען װארום־זשע יטפילםער. ;
 ענט־ אנדער קײן ניט געפינען םיר און •
 װאס יױכע הי בלוכ^ טריפה׳נע די םער: ו
j ט זײ לאזם די זײ, בײ קאבט  זעהען ני
 װי ליכט, דעם אין זאנעז קלארע אזעלנע ז
 אויגען תלארע מיט טעניטען אנרערע ע^א ‘

זײ. זעהען
געשרי־ ניט װערען צײלען דאזיגע די

ט בען  אוים־ גאר מעהר זײ צװעס דעם מי
 <איצט זײנען םיר םארקעהרט, צורעגען.
ט ^י נ פ  םיר אויסדריקע. אונזערע םיט א
 צו זיך רײסט װאס פען, אונזער צװינגען
^ שרײבען  װערטער, ווערטער, אגדערע *,נ

 כשר האבען מאנופעקטיטורעד די װאס
 ניט איז אבזיכט אונזער אבער פארדינט.

 זײ־ זײ װי אויםצורײצען, זײ מעהר נאך
 זײ, ברײנגען צו פארקעהרט, נור עס, נען

 פאר־ זײער צו מעגליר, נור איז עס אייב
 איבער־ זײ: צו אפעלירען טיר שטאנד.

 הײסע אײער װאוהין זעהט אײך, לײנט
ט אײר, פאריטלעפען קען בלוט אנ  אן פ

 גובד, אלײן זיך זײט און אנשטרענגונג
שפעט. צו ניט סאף איז עס אײדער
ט ױניאז די ײנ  בײז קײן אײןי נים ם

ט ט^ז צו  לײבאר דער פון גרעדען דעם םי
 בױרא לײבאר די װעט נעוױס בױרא.

 אזא אויב ױניאן, די מאכעז שטארקער נאך
 ארויםרופען אײער אבער מעגליף. איז זאך

 דיזעלבע תאבען װעם קאטף צום איהר
ט אויב וױריןונג,  גע־ גרעסערע. א נאך ני

 און געדיי-הט האט ױניאן די אז דענקט,
 מאכט :רויסע א געװארען ׳און געװאקסען

 איהר וועלכע צו סעטםע, אײעחנ דורןי נור
 איהר זײם און פראװאצירט. אי:הר האם
ט ריזיסירען צו אונבארעכענם אזוי דען  מי
 מענש הייז וועלכעז איז האםח׳ אזא נאך
עהען הענען װעט עז  בא־ מינדעסטע די אי

ײד פאר רעכטיגובג ז א
איהר^ םוזט סאל, אימ םאר םאל אײן

 למנם איד״ר אז
מ עס האט איהר כען,  ני

נע־ איז ױניאז דײ װען צוריק, יאהר צעהן
^ כױט װײןעלעף; איהדע אין גאף װען ע  פי

 נעכיאכם האט איהר װען צוריק, יאהר
ײעי ט לאקאוט; באריהכיםען א  עטילינע םי

 געמוזט האט איהר װען צוריק, ניאנאטען
 1םו םיסטעם די אײנפיהרעז און נאבגעבען

 װײדזשעס, באשטימטע פון װאף־יארבײט,
 ; ארבײטס־װאך שטונדיגער 44 א םוי

ם געקאנט ניט עס האט אירר  ®אר א טי
 געפא־ האט ױניאן די װען צוריק, װאכען
 עס האט און העבערונג װיידזיט א דערט

 ערװאר״ איהר קענט װי טו אויסגעפיהרט,
 נאף און איצט עס דערגרײכען צו טע;

 ביור׳א לײבאר א װי פראגע, אזא אױף
 װעלבער װעגען באסעס, םון געגריגדעס

 זײן, ניט יכ*ינו:דנ צװײ קײן קענען עס
 װערען גענרינדעט אםאל ז^ל זי אויב אז
^s זי אײב ׳ןיא t פונקציאנירען, קענען 

אי זי קען  אנדערעס, עטוואס זײן ניט ג
 װער סקעב־אגענטור! אײנפאכע אן װי

ט איהר אז נלייפען, אײך עס װעט  צו מיינ
 די בױר^' ״אינפארטײאייטע״ אן טאנען
 דאף אבער איז איז, זי װי ט נארי װעלט,

 קע־ ניט זאל זי אז נאריש, י ו ז א :יט
 ׳אױף אט איז טריקר מין אזא זעהען :ען

 ארויסרופען עס איהר װילט אײטױ אזא
 נים דאס איז קאכיח? א צו ױניאז די

>' װאהנזין פשוטעי
 צו/ אײף צו מיר רופען דארום און
 איבער־ שפעט: צו נאך איז עס אײדער

 לןאמף, הײן צו ניט טרײבם אײך! לײגט
 אנגעהאלטען גוט נאנץ נאף קאן עס װען

עי װערען ײט װאפען־שטילשטאנד. ד  ז
 האלט עהרענהאפט. טעהר אביםעלע נור

 אײערע נ^ך קופט פארשפרעכען, אײער
 הײן ניטא איז עס און פארפליכטונגעז,

 ^ואס פרידען דער אט װארום אורזאבע,
 ואל שאדעז, אײער צו ניט געװיס איז

 זײ־ ארבײטער די װערען. געבר^כעז איצט
 ערפילען צו זײט זײער פון צוםרידעז נען

 גענז־ האבעז זײ װאס פארםליכטונג יעדע
ט ניט צושטערט טו זיך, אײף טען  םי

 א הענד אונבארעבע׳נטע אײעגעגע אײערע
 נוצען םון נור זײן קען װאס צושטאנד,

אינדוסטריע. גאנצע די פאר און אײף פאר

 נײעם־ דער — םאנד דאלער םייליאן »
שאיגט םון פלאן טער באארד. דז
 דער אויב זיכער, ניט זײנען מיד

 דער פון באארד דזשאימנ דעם םון פיאן
 םי־ א שאםען צו ױניאז מאכער קיאוק

 אי־ דער םון ניט הוםט פאנד דאי^אר ליאן
 מא־ קלאוק אונזערע םיט אז כערצײגונג,

 זי־ ניט טאל קײז םען קען נוםעקטיטורער
 צו טיטיג איז דערסאר אוץ זײן, כער

 םאנד, גרויסען א םינוט יעדער צו האבען
 ניט אום דאיאי, טיליאן א פון םאנד א

 ׳אונפאר־ דרעטלענדיג, װערען צו גענאפט
 ב^סעס די האבען יא, אײב נארײטעט.

 ועהען צו געלענענהײט איבלי:ע א נאף
 קע־ זיכער טאקטיק. זײער פון װירקוננ די

 אז זיך, אײנרײדען ניט באסעס די נעז
 סטרא״ א אלם נעםיינט, נור װערט דאס

 קע־ מוין זיןי, דאכט דארפען, זײ שונאק.
 שפאםט ער באארד. דזשאינט דעם נען

 טלאן, א ער האט נים. סטראשעט ער נים,
װערען. צו דורכגעפיהרט זיכער ער איז

 א שאםעז צו נעדאנ<^ דער אויב נור,
ט גאר האט םאנד דאלער מיליאן  צו ני

 זאגרערבארעו יאיצטיגער דער טיט םאן
 מאנופעקטשר קלאוק די פון אויפםיהרונג

 גרויסער א יעדענפאלס אבער ער איז רער,
 װעלכער געדאנק, שעהנער א נעדאנק,
 םאר־ דארף אומשטענדען אלע אונטער

- װערען. װירקליכט
ױניאן, מאכער קלאוה די ױניאן, ,ד

 שוין האם לאהאלס, איהרע אלע מיט
 ווע־ װי פאגד. אזא האבען בעדארםט לאנג

 לעצ־ דער אנגעחאלטען האט עס צײם ניג
 װענע^ע־ נאי־ איז דאך און םטרײה, טער

 דאלמר טיליאן םערטעל Din םון כליבען
 געװארען נעבראכט צושטאנד איז װאס
 און אסעספענטס. דאלערדיגע 5 די דזרך

 די װען צײט, די אװעק אויף ^ויז איז עס
אוק  פארלאזען זיך W -יוניאן טאכער ק̂י

 זי וועלט. אויטסײד דער פון הילח די אויף
 ערווארט װעלט די דערצו. כילבטינ צו איז

 אויך. עס קריגט זי און איתר םון לחיה גראר
 אים- זײן םוז ױניאן מאכער קלאוס דיי

 אױ העלפען. צו אלײן זיוי איםער שטאנד
 א באשאפען צו פלאן דער איז דערפאר

 קען און נויטיגער א םאנד דאלער מיליאן
 בא־ און םדײד סימ װערען באגריסט נור

נײסטערונג•
מײנען, און װײמער, נאך געהען מיר

 אן בלויז זײן דארף דאלער מיליאן דער אז
 םי־ יאײן בלויז איז וואם װארום אנפאנג.

̂י  כיא־ קלאוק די קעז יאהר יעדעט לײאז
 זאלען און מיליאז. א שאסען ױניאן כער
 דזשאינט דער מיליאנען, די זײן נור

 דעם זײ פאר געפינען שייז מעט באארד
געברויף. ריכםיגען
 דער אויב אײז, ניט זעהעז םיר

 גענוג א חאבען נור זאל באארד דזשאינט
 שממיזןן איהם קעז װאס פאנר. גרויסעז

t מארזוך א אליק םאכעז צו t

די סאנםראלירעז ירקליך
 prDit נאףי, עס האלס דערכײ נור נ¥

I .צװיײ קײן אבער איז עס דערװײי 
 םאנד דאלער םיליאן דער אז ניט, נאנל
 נויט־ העכסט איז צײמען, איצטיגע די אין

 נאך װערען געשאפען יאויך סען אין וואנדיג,
^יכם.
דאלער, מיליאן » שםארק הלינגט עס

 אויס עס זעהם בליס ערשטעז פון און
 עס קען דאןי און אונםעגליר, װי נםעט
 דזמאינט דער װערעץ. אױסגעםיהרט <ײכט

 ױביאנם, לאהאלע םון באשטעהט נאארר
 םיםגלי־ א האבען צוזאסען אלע וועלכע

 װען םאלגליך, 50,000 םון דערשאפט
 א בײטראגען נור זאל טיםגליעד יעדער
 אויס־ חענען װעלכע דאלער, 20 פון סוטע

 דער און ראמען, פיער אין װערען געצאח^ט
פאקם. א איז דאלער מילי־אן

 ?לאוק אלע צו דארום אפעלירען פיר
 פלאן גרויסער דער אז זעהען צו מאכער

 זיין דװץ־ זאל באארד דזשאינט דעם פון
 א גיכער װאס װערען באשלוס םעסטען

 מאכער, קלאוה דיזעלבע װירקליכקײט.
 לאנג נים שאפען געקאנט האבען װאס

 אזוי אומשטענ׳דען, ערגערע אונטער צוריק,
 קענען דאלער, םיליאן פערטעל א שגעל

iBאיבער־ זײנען מיר און לײכט, אזוי קט 
 ענטוזיאזט, גרעסערעז א נאף טים צײגט,

 גדע־ םיעל א איז אונטערנעמומ די װײל
 דאלער מיליאן דעם ב-אשאפען םערע,
פאנד.

 םיליאן דעם שאפען צו באשלוס דער
 דעם םאר געםײנט עס איז ער צי דאלער,

 דער זײן װעט גיט, צי דערװײל, צוחמ
 דזשאינם דער װאס ענטםער, בעסםער

 םאנופעס* קלאוק די געבע^ קען באארד
 הריגערישער איצטינער זײער אין כמוורער

שםיסונג,

ע אן ענ ײג ײם א  סלאוה די פ»ר ה
ױ פרן כער יארק. נ

 םיר האבען צוריה װאכען עטליכע םיט
 דעם װעגען נאטירט פלאץ דעם אויױ דא,

ט דעם םון באשלוס שאינ  שי־ םון באארד דז
 אײגענע אן זיך פאר שאפען צו קאגא
 נור באשלוס, זײער נור נים און חײם,
 צו צוגעטראטעז שוין זײנען זײ דאס אויף
 נויטיגען דעט געקויפט ארבײט, דער

 זיף זײ װעלען גיכען אין דאם און <אט,8
 מא־ קלאוק די םון הײם די בויען שטעלען

 נאך די אנזאגען םיר סענען איצט כער.
 דזשאינם דער אז בשורה, םרעהליכערע

אארד  נױ םון טאכער pitpp די ם<ן נ
 יאײ־ אז האבעז צו באשלאסען האם יאד?
 מוין איז באשלוס דער דאס און הײם, גענצ

 א אין געװארען םארזואנדעלט װי כםעט
 געבליבען נור איז עס Dip אזוי, טחאט,

ספיהרוע ד'  אײנצעלהײ־ געװיסע פון אוי
.1מע

ט דער נ י ^ ז געוואר־ האט באארד ד
•if נע־ עלוי־םלארמע א אויןי אויג זײן 

ײרע  ?לאוק דעם םון הארצען דעם אין נ
 אלע װאו וזויז, א ^ריסטרי?ט, מ»|:ער

אנס מאכער סלאו?  הא־ ?ענען װעלען ױני
 זײן װעט עס װאו אפיסעס, זײערע בען

טיננען םאר האל גדויסע א  און מאססי
בא?װעםליכ?ײטען. אנדערע אילע

Dtp כע א װירקליך איז ױי  אונטער־ נ
 די װאס דאם ^ןוי ניט איז עס נזנדמוננ.

 אײגע־ע א) װעלען*דאבנ: טאבער ת<איכ
ט ד\ים,  און שכנות, אין זײן םוזען גי
 ווע׳ געמאכט זיכער װעט עס װאס דירך

tin ע?ספענ* אין עקאנאםיע גרויםע א 
 װערען םארװענדט ?עגען װאס״װעט םמס,
^ זאכען. בילמגרע םאר  דאס וױ װיכטי
בי ?לײניגהײט א אבער עם איז #איז  מ

 װעל־ אין בילדינג, דאזיגע די וואט דעם,
 װעט ױניאן ײאכער ?לאולן גאנצע די נער

 אײן נאןי זײן װעט הײם, איהר געםינען
 פעסטער און פעסטער אלץ אזוי זוי םיםעל,

 אין םאכעד קלאוס די םאראײניגען צר
ק ײ איצט, הערפערשאפט. שםאר?ע אי  אי
 דאס םא?ט, דער דאןי זײנען, זײ װי נינ
 צושפדײם זײנען לאתאלם פארשידענע די

 געוױםצ א דאף באשאפם צוזעעט, און
 נעהנ־ אלץ דער שטערט און פרעמרסייט,

ײ נעהגטערער און טעיער  אלע פאראײניגו
 םײלענ־ געבײדע, אײן אין אבער צוזאסען

 באקװעטליכלײטען, דיזעלבע אלע דיג
 פנים, אל פנים מעהר אלץ זיך טרעפי^גדיג

 טעתר און מעהר אלץ ברײנ־נען טוז דאם
 נעדאנ? דעם םון יכונג5םארוויר?י דער צו

ײז״ םון ך. גרויםער א א ױני
 רי גראטולירט הארצען גאנצען פון

שאינט דעם ״נערעכטיגקײט״  צו באארד דז
ע ע  פון אויםמדי^וסגען: גרױםע צװײ זי

 דעם און פאנד דאלער םיליאז דעם שאםען
 נױ די םאר הײם אײנענע אן םוץ שאפעז

מאכער. קלאו? יארהער

ער ם, ^ביםעל שלעדננ שפעטיג  פאר
געהוםען. דאך אבער

 געבען ?ענעז צו נעדענ?ם האבען טיר
p i r ה( אונזערע נזסער דעם אין שנ ר  ע

ט אונמעררעתנג אן םון אײגדרי?ע  םי
ר ע ג נ י מז ץ איבער #  אין רײזע גרויסע זי

ר m»י*ײר מן סי א  איחם ערווארגמנט ח
o r־j די אכעד n jn  w ױןי ^ kj&k י ' ̂

מער כ. פיז שלעזיי

בריעף.) ^ינפשער

ט פאריז דױ ה ע אויט. ז
.1920 זאנדאר, ־ם^ן8 ■אריז,

א« איף םאהר אבענד אוהר 9 הײנט
 ערלױבניש די װארשא. נאף דאנען םון
 געגע־ נאף םיר האט פוילען באזוכען צו

 ;לאנדאן אין אםבאסאדאר אונזער בען
 באדארםט בלויז איר האב פאריז, אין דא,

 ?אונסו־ די בײ פאספארט מיק וױזירען
 און שװײצערלאנד םוילען, םון לאטען

 םיר איז דאס און טשעכא־סלאװאסיען,
אנגע?ומען. שװער ניט

שטארט. שעהנע װאונדער א איז פאריז
 און בולװארען שעהנסטע די האט זי

 אין בילדינגס פרעכטיגסטע די ׳פאר?ם
 שאױ קונטטפאלססע די מאנומענטעז,

 רעסטא־ צוציהענדםטע די און װינדאוס
 ניטא זײנען פאריז אין .DVt«p און ראנען

 מארשאל װי סטארט ריזיגע אזעלכע
 װאנא־ װי אןדער שיחאגא אין םיעלר׳ס
 פילאדעלםיא, און יאר? נױ אין םײ?ערם

 מעהר זײנעז סטארפ פאריזער די אבער
 שא^ויג־ די איבערהויפט חנ׳עװדיג.

חי דאוס.  א םארבײגעהן ניט ?ענט ^י
 אפשטעלען ניט זיף און סטאר פאריזעד

Tppip ארטיסטיש אזוי װינדאוס, די אין 
אויפגעטריטט. זײ זײנען

 אין אלעס םיט איז דאסזעלבע און
 איז חן םיט שטע?ט זאך יעדע פאריז.

 גרויסע יארקער נױ די אריגינאליטעט.
 רײכער זײגען ?אפעס און רעסםאראנען

 די און פאריזער די ווײ אײננעארדענט.
 אויף איז דאיטען ?ריגט פען װאס שפײז

 מעהר האבען פאריזער די אבער בעסעד,
 פארי־ א אין צוציהונג. מעהר אוז לעבען

 אנדערש. גאר זיך מעז םיוזלט קאפע זער
 ניטא. רארטען איז גײסט ?אזי^נער דער
 םיט מענער געםיטליך גאנץ זיך זיצען עס

 טריגסם מען און װײן םלאש א כײ פרויען
 זיף טול׳יעט מען און רויכערט םען און

 םוד׳עט ?ײנער און אנדערען, צום אײנער
 נים זײ גיט סײנער און זײ װעגען ניט זיןי
 איו םאריז אין אנצווזערענישען. הײן
 געהט מאן א װען ניט פארברעכען הײז
 איז דאט פרוי. יענעמס מיט ?אפע אין

 פאר־ מען װעלכע םאר זאף פריװאט א
 אדמ דיזער צו ניט. רעכענונג ?ײן לאננם
 זיף איך נער,ם גלי?ליכער, א איז לעבען

 זאף אײן ענטשײדען. צו אונטע< ניט
 נע־ ?אםע פאריזער א אין אז זיכער, איז

 דאר־ הריגט מען אז און נים מען נעצט
 אין װי װאירטה״ םאני׳פ ״ױר מעהר טען

?אםע. יאר?ער נױ א
 שװערע פון שטאדט א פאריז

ארבײטער.
 דערזעי^בעד אין אבער איז פאריז

 אד־ שװערער פון שטאדט א אויך צײם
 פארי־ םרן םאיאריטעט גרויסי{ די בײט.

 בי- און שװער ארבײט באםעל?ערונג זער
 שענ־ רי בדויט. שטי?על די פאר טער
 איז פאריז םון לעבעריג?ײט און הײט
 א םון הינטערגדונד רער װי טעוזר ניט

 םא־ נאנצע די ארבײט פאײז אין בילד.
 די און םאמע די סאטע, דער :מיליע

 ?ינ־ עלםערע די און טאםע דער קינדער.
 מאסע די און פאברי? אין געוזען רער

 פאר הײם דער אין איבײט ארויט נעהמט
 און ?ינדער. אינגערע די פאר און זיןי
 םאבריה ?ײן ניט געפינט טאטע דער װען

 דעד אין ארבײם ארויס אויף עד נעהםט
 הויז מעגעמענט יעדע אין כמעט הײם.

 װערש־ םיעל אזוי דא זײנען פאריז איז
שכנים. וױפיעל שטאטלעך
ײדער די ע שנ אינדוסםרי

 אינדוםטריע הויםט די איז שנײרערײ
 אד־ טויזענר 250 די םון און פאריז פון

 באשעפד איהר איז װערען זואס בײםעג
 בײ טויזעגד 135 (אונגעפעהר טעם

 בײ םויזענד 115 און פרויעךהלייז^ר
 םראצענם 90 זײנען םענער־?לײדער)

 בלויז נים ארבײטען פרויען די פרויען.
 זאנ־ םינישערם, און אפערײטארס אלס
 פדעסערס; אוז ?אטעדס אלס אויף דערן

 און דרעסעם װײסטען, בײ בלויז ניט און
 םאטע די בײ אויך זאטדעח װאש־גודס,

 די בײ און ארבײם ?אסטיםער בעסטע
םאדעלס. טײערסטע

 שניײ גרעםטע די באזוכם האב איף
איך וואו און פאריז םה פאברי?ען דער

 גור מר int שבת אנשטאם םארשפעטיגט.
 סותן םיר דינסםאס .י׳ןודס נױ אין תוםען

 איהם םיט שםועס דעם אפליינען דארום
 אונ־ געוויכ^ #בעד גומער. נע?סםען ביז

 אלײן איהם םיז וועלען װעלען לעזער זעחן
̂ום עד װאס הערען,  אי• דערצעהלען צו ד

 נים זיכער וועלען זײ ו«ון אײראפא, בעך
 תא< קארנעגיע אק זײן צו פארםמר^ען

I j רעם םרײטאג ג־עקםםען n m  iyol2 
^גים. קבית שלצזינגצדם זװ

 בלויז געםו;ען איף האב געקוםען בין
 זעכ־ אלע דורכגענא־ננען בין איןי םרויען..

 םון (דעפארטסענטס) אטעליערס צעהן
 םירםע מאדעל באריהםטער װעלט דער

 גוד דארםען האב איך פא?עיך, ״מאדאם
 װײםםס פוטס׳ (?לאו?ס, ארבײט זעהן

 אויג, די פארכאפען װאם דרעסעפ) אח
 גע־ איז אלעם און פאבעלהאפט, אײנםאד

 אר־ 400 רי צװישען פרויען. פוז מאכט
 באשעם־ פא?עין״ ״םאראם װאס בײטער

 מע־ 30 װי סעהר ניט זיןי געםינעז טיגט
 דער בײ אויף איז דאסזעלבע און נער.

 װעלכע קאמפאני׳/ און ״בערנארד פ'לםע
 םירמע ניאדעל גרעפטע צװײטע די איז
 באשעם־ פירמע דיזע װעלט. דער אין

 זײנען 25 בלויז און אדבייטער 350 טיגט
 רײ דער בײ אויןי איז אזוי און םענער.

 װעל־ לאפאיעט׳/ ״גאללערי פירמע זינער
 לײדיס רערי־םײד בעסטע די מאכס כע

 אד־ טויזענר װעלט. דער אין גארמענטס
 װי םעהר נים און זי באשעפסיגט בײטער

 םע?־ גרויסע אנרערע אין !מענער 50
 מענער פיעל אזוי אפילו װערען טאריס

 םײדלעף. בלויז באשעפטיגט, ניט אויך
 אפערײ־ מײדלעך קאטערם, מײדלעך

 אוןםײדלעף פינישערס טײרלעך ׳רס5#ט
!פרעסעדם

 עטליכע די ארבײטעץ אלזא, װאו
 נעםי- װאס מעגער טויזענד צװאנציג און
איטרוסםריע? שנײרער דער אין זיף נען

 אדער ארבײטען זײ פון מעהדסטע די
 םײסטערם״ ״צװישען ?לײנע די פאר

 איז פארי־ז זועלכע טיט (?אנטרא?טארס)
ײ אנגעפי?עװעט,  ארוים נעהםען אדער׳ז

 װי װײט אזוי הײם. דער אין ארבײט
 ניט װערט אױסגעפיגען ענט)גער האב איןי

 שנײ־ ד♦ םין פראצענט 70 וױ וױעיגער
 אר־ די םון הײמען די אין געמאכט דערײ

 די םון װערטער: אנדערע ואיז בײטער.
 בא־ זײנען װאם מענשען טויזענד 250

 אינרוסטריע שנײדער דער אין שעםטיגט
 הײם־ םויזענד 175 זײנען םאריז, איז

!ארבײטעד
ת דער פן^דיז. אין יקרו

 איהרע איבערגעלאזען האס םלחםה די
 זי און װעלם גאגצער דער אין צײכענס

 אויס־ ?ײן פאריז שעהנער רער םים האט
 דא איז יקרות דער געכיאכט. ניט :אהסע

 װעג־ט יעצטיגער דער גרויס. אונגעהויער
'pjh םראנצויזישען א םון id 10 איז 

 מוז זאכען םעהרסטע די פאר און םענט,
 םראנ?ען םיעל אזוי באצאהלען דא םען

 סענטיגע. צער,ן אמערי?א איז װיפיעל
 לעבענם־ נויטװענדיגסטע די םון פיעלע

 ניט גאנצען אין דא מען הען ארטי?לען
 שוין זיך האם באםעלחערומ די קרינעץ.

 אדיז אויסצו?ומען צוגעװאהנט כמעט
 און ליכט אהן און צוקער פוטער, קריעם,

באהײצוגנ.
 האננאן םידטע שוה יאר?ער גױ די

 ברענטש א פאריז אין רזאט ?אםפאני און
 אויס־ בעלן א געװען בין איןי און סטאר

 פריײ פאריזער איהרע אזוי װי צוגצםינען
 יאר־ נױ איהרע מיט זיך םארגלײכען זען

 זיך און פטאד אין ארײן בין איף קער.
 שיך דיזעלכע םון פאר א װײזען :עבעטען

 איןי האב יארס נױ אין םראנ. איןי װאם
 דא און דאלאר 18 באצאהלט זײ פאר
 rnypi/B א פראנ?. 180 פרײז זײער איז

 ניױ אין לואסט סיגארעטס פאלל־םאלל
 דרײסיג pפראנ צװײ דא פענט, 23 יאר?

 סײם־ דזשילעם דעפזעלבע םאר םאנטיס.
 י^רק נױ אין חאסט װעלכער רײזער טי

 באצאהלען דא מען דארף ראי*אר םינף
 צימער אנשםענדיגען אן פאר םראנ?. 50
 םען באצאהלט האםעל יארקער נױ א אין
 פאסט א שראנק. 50 דא דאלאר, שינ̂ן

 פענט צװײ אמערי?א איז ?אסט םטעפפ
 סאנםיפ, 20 צײטונג א סאנטים. 25 דא

 50 עd»p קאפע א סאנטים, 30 ?ארםער
 ביליג־ דער סאנטים, 50 ראל א סאנטים,

 א פי?םשור םאװוינג וא אין םיט סטער
װ. ז. א. װ., ז. א. האלב, א און םראנ?

 אין געשטינען אויף װײדזשעס װאלם
 פארײ די װאלטען םראפארציע, דיזעלבע

 דעם דורכלעבען געהענט ארבײםער זעי
 אםערי?אנער די װי אזוי י?רות יעצטינען

 צדה די אבער איז דורף. איהם לעבעז
 מיט געשטיגען איז לעבענס־םיטעל װאס
 מעהר ניט װיידזשעס או פדאצעגט 300

 רעזולטאט דער םראצענט. 125 מים וױ
 ארבײטער פראנצויזישער דער אז איז,

 און שפײזען ערגסטע רי סיט אפ סוםט
 אױם גאנצען אין ער נעהט אפם זעהר

 די אפנערעדט, ןאיז בנדים פון הוננערינ.
 פאר א שוין האבען ארבײטער םעהרםטע

געקויפט. ניט סוט :ײעם ?יין יאתר
איח א װען אםעריהא אין  ?אטער, ק̂י
 ראלאר, 40 פאר אנצונ אן תויםט לםשל,
 פאר־ אנצוג אויפ׳ן האס ער אז עם, םײנם

 פרז*:ק• 1אי װײרזשעה. װאך א םפענדט
40 הפזגדןן זאל ר.אטער א ווען רײך

 400 געםײנט עם װאלט דאלאר
 רעפרעז װאלט אנצוג דער און
 ווי װײדזשעס, װאכען פיער נוי

 180 איז ?אטער א םון ם?ײל,
 או אגב איז םקײל (דיזער װאף.
 ?אטערס מײדלעןי מענער. םאר

װאך). m פראנ? 63 בלויז
►ip קײן יעצט האט םראנקרײף

 און פריהרט. םאלק דאס און ניט
 J«P ניטא איז ?רי<ען <זײ\ ניטא איז

 די רארום געהען ׳עלע?טרית אוןהײז
 םען דארןי געלמעסינ,yר נים ראודס

 םינוטע! צעהנדליגע זוארםען רום
 גאסעז די דארום זײנען ׳?אר פטריט א

 <ע׳< דארום םען װערט כאלויכטען,
 *ײי אויזי אװיױ סריכט םען אײרער

 id אין װ. ז. א. #װ. ז. א. פען
 סינסטערן^ א «אריז איז יאר? נױ סיט
 II נאך ברענט בולװארען די אין

 אבער לאנטערנע, געז א נינדװאו
 פינסטער איז גאםען געװעהנליכע

 *ײ שטי?על היבשע א דויערט עס און
 II צו דך געוױיגמ אםערי?אנער אן כיז

לעבען. אזא
וױ, ניט, דא זיך לעבט עס -נײן,

 אםת-'י איז דאס פראנהרײןי״. אין
 :י דער אין ?ריעג. דעם םאר אמאל,

 •i« אנגע;עד.מער םיעל איז צײם גער
אר^ן אץ אײדער בראנקס רי אין י
ײטער די  דער און באװעגונג ארב

צ׳יאליזם.
 דא האב איך װאס טעג אכט די

 הזיכמ שוין איז (אײגענטליך כראכט
 נאר ,tp בין איך װי טאג ניינטעו

 װײל ניט איך רעכען טאג הײנטיגען
 עטערס סיס זױ גיסט ררויםען

ס|| ניט האםעל םון נאך בין ױ ל  א
 בא?אנ& אויסגענוצט איך האב גען),

 באװענונג העער דער מיט װערען
ט און  א ארבײטער שנײדער דער טי

 נעזעוזן זיך האב איך בםרם. זאציאן
 סאציאליסם דער םון םיהרער די

 fHO רי םון פיהרער די םיט פארטײ,
 &ון בעאטטע ארע כים און ױניאנס

 אי^ ױניאן. שנײדער פראנצויזישער
 פיט געשפרעכען לאנגע נעהאט

 ד*• פון רעדא?טערען די ?אשען, און
 ״פאפולעװי* צײטוננען ציאליסטישע
 דער זשאהא, מיט חוםאניטעי״;

 פעדער פראנצױזישער דער םון טער
 דער דעראלין, םים לײבאד״, אװ

p טער t י ‘סענטי-אי פאריזער^ ח ע  פ
 טעקרעםער דער מעהײם, םים ;ױניאן

 פעדעראציאן; ארבײטער סעטאל דעם
 פיהחגר די -פדן איעער נאבו, זשול
 און באװעגוגנ האאפעראטױוער דער

 hto האמנך זײ אנדערע. פיעלע םיעלע,
 »! אױפגענוםען פרײנדליך זעהד אלע
 וױפיעל צײט פיעל אזוי אפגעגענען םיר
Jp י^ענגאו-און םיט געװאלט. האב אין p 
 צוזאבמגגעח^י■ אלײן זיך איך האב שען

 קאשענ׳ס און ענגליש רערט (לענגאו
 האב אנדערע די סיט ענגליש), רעדם

 איבערן אן דורך צוזאםענגערעדם זיך
 ‘ אידי אינטעליגענטער זעהר א ׳צער

™ טײלאד לײריעס א ױנגערמאן,  מיט׳ן*
ציםערמאן. אלעלזסאנרער םען

מן רי האבען פראנ?רײך אין סז ג א כי  ױ
ר דער םיט געםײגשאפטליכעס װײגינ  מ

 באקעמפען זײ פארםײ. ציאליםםישער
 אין פאל רער איז דאס װי פארטײ די ניט

 צ איהר טיט ארבײטען אבער אםעריקא,
 צװישזנן ניט. אויך דאש — זאמען

 אי רעפוסאטען סאציאליסטישע אלע
 ניםןניקיי איז פארלאמענט םראגצויזישען

 'D א זײן אויך זאל װאס אײנציגער
 מילעראן, ״זײט ױניאן. א פון רער
 ארביײיי. רי םארראטזןן ה$בען װױויאני און

 םידוחןן*. ױניאן קײן װעם באװעגוננ טער
 פאליטי א סאר לויפען צו װאגען ניט

 סא״. דעם אויח זײן אפילו עס מעג אמט,
 עפ װעם ער אויב טי?עם. ציאליסטישען

g צו װערען געצוואונגעז ער װעט טאן n 
 ױגיויר• דער אין אמט זײן פון זיגנירען

 םי! אײנער ער?לערט טיך ה^וט אזוי —
 װעצ* םיתרער טרײד־ױניאן װיכטיגסםע די

 דעד םון םיטגליעד א אויך איז כער
פארטײ. ציאליםטישער

 גי א געװען דאס איז םיר פאר
 זןונחנו פארגעסוטען אויר איז םיר
מן װעלכע פראנצויזען, די 6װא א  ה

 םאר גע?עםפט צוריס יאהר 49 םיט
 ענעתי סײן נים נעהמען קאטוגע,
i מון פאליטיס דער צו שטעלוננ n 

ך רוסלאנד פארניכטען פון נירונג  חו
 אויסגעסוטען דאס איז מיר נער.

 אויך האב איך װידערשפרוך.
 אגרזאכען די םיט װערען באלאנט

 טרײד־ױגיאז פראנצויזישע ײ'
 שוואמנד פארהעלטניםםעסיג איז

 (אלעם לענדער, אנדערע
ארגאטזירט פיאנהרײך אין



\ *m m ז פיחרער מ א i§ ה c m
ױף ה*ט םיר 4  אינטערעסירט א

 גע־ םראנצױזישע די אזוי ץױ ןען
״אינ־ םון פראגע דער אין *םצחען

אל". *ג  געהאט מיר האט מעז |י
T il ראננעי איז קאשען געגאסען די 

ה ת ״אינ־ פעיטען א גריגדעז צו ג

ב pc םעםטען ר א ר ע  <*ױ אין נעווען ויאכידלאמד
 *ערזעגליד סטרײק דעם האט
געוח דאס *יז ױניןמ דער מאר

־ ר א ם

ײן ל. פון ם ש עי ק מ *

 דעם אין אנגעוױזען שױן האב יר$ד,א ^
I ע1ן מ ד  אין איצט םיר האבען *רםיקעל. ן|
לץ ו א  ארנאנײ גום און ממאדקע א אנד^

ת ט ױניאז, קלאוקמאכער ןיוינ  וועלמנד טי
עד :  זיך םעג אינםערנעשאנאל גאנצע »תז

 דאס שווער װי אבער גראטו^יחגן. וײדקליך
*P ראס םיה וויםיעל םים און *גגעקוםען 

 דזד איז עם !געװארעז דערגרײכם איו
 דער װאס װאונושר, קײן גים גאר ריגער

 ענדליך איז קליװלאנד אז ב*וואוסםזײן
ג י ד ג ע ם ש ל א , ם ט ר י ז י נ א ג ר  א

ײ םרייד הארציגע אזא ארויס רזםם  יע־ ב
p n גרוײ אונזער פון םימגליעד מעטיגען 

 איבערץ ױגיאן אינםמךגעשאנאל סער
ט דעריבזנר װעם עס לאגד. גאנצען  זײן ני

 איגער געהען םיר איידער װעג, *ויסערן
 ארבײט, דער בײ יוגיאן די באםראכטען צו

 אנ־ שטריכען קורצע אין כאםש אםדיהער
 שוחד וחולכע אזנםעך און אזױ, װי ײיחצן,

 וײדער איז ױניאז דיעזע אוםשטעסדען רע
 שםמנדע *ױוי אום געװארעז, אויםגעלעבמ

 װעלכע קוקענדע ניט פארבלײבען, צו
 פאר־ ס־ם זיך זאלען עס שםורם־וױנטען

אוםצואװארםען. װידער איהר נעהםען

 אלץ אײנגעזעהן דאס האבען זײ מעהר
 דער צו שנאה זײער געװארען איז נרעסער
 אז ארוטגעזעהן זיך האכען זיי ווען ױניאן.

 בשום זײ קענען ױניאן דער װאוקספון ״עם
 הא־ זײ םיעל װי צוריקהאלטען, נים אום*

 זײ האבען םאן צו דאס געזוכם ניט בען
 סים אנםאנג אין וױ אפגעמאם, זיך בײ

 איז !םארפאלען מילא, ־— פערעלשטײגען,
 ״קיין אבער איהר וועלען זײ ױניאן, א דא

 אימיצער יחגז אנערקענעז״.. נים מאל
 זײ אז זאגען, געװען יעםאלם זײ װאלט
 זײ אז אנערקענען, יא ױניאן די װעלען
 האנד־ ל ע י צ י c א איהר םיט װעלען

 פערעלשטײנען, סיט ווערעז װעלען און לען
 גאנץ ױניאן, דער םון פארטרעםער אלס

 זײ יענעם זײ װאלםען מחותנים, נאהענםע
 דאס איז אזוי משונע. פאר דערקלערט כער

 טאג. צו הײנט וױרקליכקײט דער אין אבער
 םון אנערהענט פאלשטענדיג איז ױניאן די

 די סון זײ, פון םאנכע און באסעס איע
 פע־ אז זכיה א םאר עס האלטען קלענערע,

 ױ־ דער םון פארטרעטער דער רעלשטײן,
ט רעדט ניאן,  באסעם גרויסע די זײ. םי

 דיגערס צו •ערעלשטײנען לאדעז דארטעה
 האטעלס גרעסטע די אין באנקעמען און

 קלאוקםא־ די סײ פערעלשסיין, סײ און...
 קליװ־ אין היינט שוין זײנען ױניאן, כער

בירגער. חשוב׳ע גאנץ לאנד
 אין םארגעסוםען זײגען שאפ־סטרייתם

 דער דורך נםעט ׳אפס גאנץ קלױולאנד
 האט •צרעלשטײן װאט צײם גאגצעד

 גאנצער דער דורך אעעםיהרט דארט
 די האםפײן. עגערגישען זײן םון צײט

 װאס געװאקסען צײם דער דורך איז ױניאן
 אייגםלוס םעהר אלץ ,באקומען װײטער

 אינדוסטריע, דער אין אר׳כײטער די אויף
 באסעס אײנגע׳עקשנ׳םע די אויף אבער
 חא־ אםיציעל ־־־ געװירקם, נים עס האם
 אג־ ױגיאן דער געוואלם ניט אלץ זײ בעז

ערהענען.
 ארבײטער די האבען 1917 יאהר אין

 זאל ױגיאן די אז פאדערעז, גענוםען שוין
 באסעס די ווערען. אנערסענט אםיציעל

 ג/ד ניט אלץ נאך דערפון אבער האבען
 געװאלט ניט דאם האבען זײ הערען. װאלט
 גע־ האבען זײ װען דאן אפילו הערען
 וױר<ןליך זיך גרײם ױניאן רי אז זעהז,
 האכען זײ גענעראל־םטרייק. א פאר

 זײע־ אז געגלויבט, ניט אלץ נאר הפנים,
 םסריײ געהן װידער װעלעז ארבײטער רע

 צום געגריימ אזוי זיך האם ױניאן די הען.
 די װען .1918 פון זוםער צו כוז םטרײת

 פינף־ א ארויםגעלעגט דאן האט ױניאז
 םאר םיםגליעדער, רי אויױ טעתס דאלאר

 גע־ ארבײטער די האבען םטרײה־םאנר א
 םיט ארײן ױגיאן אין געלד דאס טראגען

באגייסטערונג. גרויס
 נענױ זיך האט ענדערונג גרויסע דיזע

 װען ,1918 יאהר אין םארװירקליכען מען
 גענע־ א גמװארעז גערוםען װידער איז עס

 אין הלאוקםאכער די פון ראל־סטרײס
 אונטער געװען איז װעלכער קליװלאנד,

 פרע־ םון םיהרערשאפט פערזענליכער דער
שלעזינגער. זידענט

 גע־ גערופען איז סטרײק דער אײדער
 גע־ שלעזינגער נטyזידnפ איז װאדען

 א געםאכט און קליװלאנד אין פאזזרען
 םע־ םריעדליכען א צו ברעננעז צו םארזוך

 האבען מאנופעקטשורער רי טעלטענט.
אײנגעהן געװאלט ניט אלץ נאר אבער

 גע־ האבען זײ נעװען.^ נים נאר דאדם
מז פרוטם א  איײ ווי אזוי אנשםעל דעם ס

עד װאס עס, ארם ,,זועםען :זאגם נער
" ױניאן א סים םפאדיס א דארם דרעהם \ 

 אײנ״ געםרופם װײלע א םאר זיך האבען זײ
 װעט ארבײטער ״זיתרע״ צו אז שםועסען,

 םםילא נצדאנק םרים׳ער אזא םעהר זיך
צוקלעטען. גים

 גע־ זיך זײ האבען אביסעל, שטעטער
 פלאן. גוטער קײן נים איז דאס אז כאפם,

 אינ־ די אז ארוםגעזעחז, זיך האבעז זײ
 אז ״ביזנעס״ טאהע םײגם טערנעשאנאל
 שפאם פאר נים נמקוםען איז פערעלשםײן

 זײ טאקםיק, די געביטען האבעז זײ און
 מען שםעיונג. אנאנדער גמנוסעז האבען

 םארםרעטער דעם פארשרײען געגרםען האם
 פרעכד א״ אלס אינםערנעשאנאל דער םון
 ״אנשײ בײזע א עפעס אויפהעצער״, דען

 ארונםערגעלאזען זיך האט וואס קעניש״
 צו סליװלאנד, שםאדם רוהיגער דער אײף

 רעם פארניכטען איז ױהע די צושמערען
 ארבײט און קאסיםאל צװישען םריעדען

 א נאך ס׳איז אינדוםםריע. קלאוק דער אין
 רוסי־ דער פאר געװען איז דאס ײאס נס,

 פינסטערער דער פאר איז רעויאלוציאז שער
 נור, איז גליק א אפעריקא. אין רעאקציע

 געםאהר״ ^באלשעוױסטישער דער &ון װאס
 נים אמעריקא איז דעסאלט נאך םעז האם

 גע־ באסעס די ײאלםען נים װען געװאוסט.
 גע-״ א םאר םאר^»דיען יערעלשטײנען ײיס

 איהם ײאלטען און באלשעװיק״ םעהרליכצן
 אײנ״ אחיסנעטריבען, דארםען פון אסשר

ט באקלעפט און םםאלע איז געמונקט  מי
!...םעדערען

 וױיניג אבער זיך האט פערעלשםײן
 רי װאס םיינונג דער פאר געסיםערם, װאס
 איהם. וועגען געהאם ה#בען בתים בעלי

ד איז ער  אדנאני־ זײן כױס אנמןנאננעז זי
 םארשיע־ אויח זוכעגדיג זאציאנס־ארבײט,

 ארבײ- די צו צוצוחוםען װי אוםנים דק<ע
 די און מיםינג א גערוםעז ער האם טער.

 סרםעז, צו געהאה מורא האבען ארבײםמר
 חאם ער פארלארען. נים םוט דעם צר ראם

 האט םאחאםעד װאם זעלבע דאס געםאן
 געװאלט נים האט בארג דער אז :געטאן
 באר^ צום גענאנגען ער איז איהם צו יןוםען
 גע־ ניט אנפאנג איז ארבײםער די האבעז
 אװעק ער איז — םיטמג צום קוסעז װאלם

 גע- איז ער !הײמען די אין זײ צו בײנאט
 פאר נעהאלטעז און הויז צו הויז םון גאנגען

 געהאלטען וואלט ער װאס רעדען די זײ
םיטינג. אויפ׳ן זײ פאר

 צו דאס געװארען טיעד ניט איז ער און
 גענומען זיך האט ארבײט דיעזע ■ביז טאז,

 אן םיט און געדולד םיעל םים אגזעהן.
 ביז נעמאז דאס ער האט װילען אײזערנעם

 מוטינע אײניגע באװיזען זיך האבען עס
 שטיל רער אין האבען ײעלכע ארבײטער,

העלפען. איהם געגומען
 ױניאן קלאוקמאכער איצםיבע די און

 אנ־ װאקסען, גענומען האט הליײלאנד איז
 .ן v ר v ו ו צו ניי דאס אויף נעהױבעז

 די און יאהר א נאד יאהר א אוועס איז עס
 אנצו־ אננעםאננעז שריז זיך האט ױניאז

 צו איבערינ איז עס שטעטעל. איז זעהן
 האבען דארטען, בתים כעלי די אז זאגען,

 די דאס חשבון זײער אז איעזעהן, גענומען
 מעהר זיך וועם ױניאז א פאר פראפאגאנדא

 צױ ניט קלאוסםאכער סלױולאנדער די צו
װאס און םאלשער. א געײען איז קלעפען

 wfi* און ן v ב ע ל
 Wi 1צ סטרײס דעם נעװארען געטאן

Vi y האט םטרײה דער װען i 
 |8ארייגגעם*ן זיר האט פארציהען

 גװ& לאנד, םון סריעגס־םיניסםער
 קליו א אלײן איז װעלכער בײקער,

 :|4זיי אין סיטואציע קלאוק די דער.
 און פאראינטערעסירט איהם האט
 ו אײנםלוס«ו זײן אנגעװענדעט האט

 נפ1סעםעלםמ א צו צדדים בײדע נען
^ א געװארען ערקלערט איז ע פ א  װ

 □ א אפאינסעט האם ער און שטאנר
 א פערזא?, דרײ םון רעםעריס, אװ

 דמר םיט שייכות קײן :יט האבעז
ה ראזענס^ן, פײדזשאר דוסםריע,  ס

האפקיגס םר. און סלײן

 פראםעסםימ. זײנע צו םדיב נעבלימנן איז
 “וױ< פרעזידענם געבליבען אויך איז םדיב
 םאל אלע האם גאםפערס וחנםען אדיןז םאן,

האםגוננעז. זײנע גערײגם
 rvn אין ארײז איז לאגד אדנזער װעז

 געפומוז, רעכירוגג די ד.אם רועים־פלממה
 ורעלען אײזענבאהנען רי וױ לאנג אזדי »ז

 באלזד פרױואםע פדן רשדת דעם איין ײ«ץ
 נויםי־ די באהנען די פון זי װעט באטים,

ז בע מ ו ט נ  האם זי ארן האבען קענען ני
ד איהר ארנםער גענופעז באהבען די עז  אי

 די האם ארבײטער די צו האנםדאל. נעם
 געהאם. נימ םענות קײז דאן רעגירונג

? זיי האט זי פאדקערם, י י  1א גמנעבען נ
 r» דאס ארבײםס־מאג. שסרנרינען אכס

 םריװאם אז באידײז, בעפטזגר דער נעיועז
 רחד אט אײגענםום פרױואם אדן קאנםלאי
 איז פ״יםי^ן םדאנספארם אויה ניגסמ^ן

 פארשסאנד הען וראס אבעי באנק^אם.
 זיי־ ײענ איז רתז העלמןן, ערפאהרונג אין
 פאגנאםצז פין אינםעדעסען די דא נעץ
צ פאהע האם > פינאנטירזגז אח ^ ע  דיז

 באזזנצן די םון באלזןבאכדם די רענירוננ
 גאראגםיע א ביסזגן, נעשכיאתעז א :עגעבעז

 פראפים פראצענם האיב א און בדנף פון
 פוס־ און שטראף זי נים ארבײםער די אדן
פארשפרעבונגעז. כת

אדביי־ אײזענבאהן די ודע^ען ייאס
?י פאז איצם טעד

 םעז ך־אד^ געשעוזעגישעז גרויסע קיק
 ײניאנם אײזענבארזן די ערױארםע;. נים

 קאג־ ספעציעלע א נעדזאם אפילו האבעז
 צװישען אליאגץ אן געשאפען און פערענץ

 אײזענ־ פערצזךזן די אז דױיסם, דאם זיך.
rm? אםצ־ רער פרן יתיאנם 

 דרײ און לײבאר אף םעדערײשא; ריקאן
 מרייג־ די — ״בראדערהודס״ פיעד די פרן

 פײעיםאן, די און קאגדאקםארס די פען,
חד כדי פארקניפם, ענגער tt האבען —  זי
 דע־ פעהר זײן זארען ארויםםרעםדנגעז רע

 אבעד רױרקזאם. פעהר אין םאנםמראםױו
 געװאגםעז א פאנען איצט זאלען זײ אז

 ער־ ערװארמע;. נים פעז דארףי שרים
 אײנצ גיםא אריאנץ דער אין איז שםענס

 ױני^גם״ אײזענבאהן װיבםיגסםע די פון
 זייער איגדזשעניערס. אף בראדערהרד רי

̂ז ׳“״משיעף  דעם האם םטאון, ס. װאי־־
 אײזענ־ אגדערע די ורעלכען צו אפפאך

 צװישען געתופען זײגען ױניאנס באהן
 האם צוױיםענס, אונםערשריבען. בימ זיך

 אײ־ די ױאס ערקלערט שוין אליאנץ דער
 זײ םאן. צו זיך קלײבען ױניאנס ןענבאהן

 חנד פון קאפפײן cjn שםיצזע וועלען
 זײ אין לײבאר אף* םעדערײשאז אכזעריהאן

 םרײגד די ״באלויגענדיג וואהלען נעבסמע
 אק ׳.,שונאים״ די באשםראפענדיג און

 איי־ די אז עס, הײסט וחגרםער אנדעדע
 בײ דעם אראפ שליננען ײני־אנם זענבאהן

 ײילסאן און האנגרעס דער וואס פיל םערזגן
 אײנציגער דער אה אײנגענעבעז זײ האבען

 םאדהרינמס א איז... זייעדער פראםעסם
םעהר• נים — זיד

 אויך אז גערײגקען אבער זיי װעלעז
 םויב געבליבען איז וײלסאז פרזןזידעגם

 ײיכםיג, איז דאס פראטעסםצז? זײערע צו
 נעכ• דער וועם סםנים, אלע לוים וױיל,
 םאר קאגזײדאט דעםאקראםישער סמער

װילסאנ״אנצד... א זײן פרעזידענם

 pnjm באשםיםט ערשם דארפען כעגט,
 בא- פאקם דיזעד פעגריכקײםען, די לויט

 קאג־ דער אז שםארקסכתן, אם װימם
 םרי־ האבעז וױלסאן פרעזידענם אין גרעס
 בא־ צד זינען אין געהאם אלץ םון הער

 אז ארן קאפיםאל פון פראפיםען די ןארגען
 רעם, פים װאס #אן גים גאר זײ געהם עס

 ארבײםער די פון אינטערעסען די װערען
 €אר־ ארגעפײן אין פובליקום פון און

 קאפי־ פון אינמערעסען די צו שקראסס
םאל.

 איג־ די אז אן, װייזען עקםפערטען
ע קאפערץ טצרסטײם סי ס װעם קאפי  :י

 פון באי^עבאטיפ די גאראנטירען קענען
א־ האילנ א און פינף די באהנען די  פי

 פאר ראטען רי סײךען פראפיט, צע:ט
 געהע־ װעלען פאסאזשירען און םראבט

 צוואגציג א*יף װעגיגםםענס װערען כערט
 הײםם װעיטער אנדערע אי; פראצענם.

 הארב א א'ן פינף גאראנטירטע די אז עס,
 דעם אפקאסםען װעט פראפיט פראצעגט

 בי־ פיער ביז דרײ פון פאיק אפעריקאנער
ם דאס איז יאהר. א דאלער ריאן  קי*^״ :י

ט קאגגרעס רער אז געגוג,  פרעזידענט פי
 גמטעתסמ דא האט הײסוגג גום וױלסאן׳ס

ק אפעריקאגער רעם ^  אינםערזד די אין פ
 רוא־ ׳קאפיםאליסטעז^ הײפעלע א םון סען
 גע־ ווארםען אײזעגבאתנען די װען ׳רים

 דער פון קאנםראל דער אונטער בליבען
 געװען נויםיג גים דאף װאלם רעגירונג

 און פראבם אויף ראטען די העכערען צו
פאסאזיטירען!

אך איז דאס אבער איועס. נים :
 גע־ האבען װאס פונקמ^ די אפת,

 סםרײ־ צו ארבײםער די פארבאטען זאלט
 אתים־ געװארען ביל דעם םון זײגען קען

 װאס אראנזשפענם די אבעד געװארפען.
 םעכד צו אזוי וױ פאר שלאגם ביל רער
 אײזענבאהן די צװישען םבסוכים יען

 צו־ קעז מרבײםער די און באלעבאםים
 ארביי־ די פון אײניגהײט די שפעמערען

 און אײזענבאדעען 166 האבען מיר םער.
 האפ־ יעדע װעט אראנזשמענמס די לױם

 מים םבסובים פארהאנדיעז קעגען פאניע
 בא־ ארבײםעד הוגדערם פון גרופע יעדע

 פיהױעז צו אום אז הײםם, דאס זונדער.
 אר־ אײזענבאהן די םיט פארהאגדלוגגען

 םוי־ אין אײנמײלעז זײ פען װעם בײטער
 אריסער גרופען. םולזעגדער און זזגגרער

 ארגא־ נים די אנערקענם אױך װערען רעט
 גע־ א איז דאס װאס ארבײםער, ניזירםע

 באיע־ דײ פון הענד די אין װאפע װאלדיגע
נאטים.

 בײ דערפאר האם גאפפערס סעפועל
 סע־ און תאנגרעסלײם פױט קאנפערענץ א

 װאס דעם טראץ אז ערהלערם, נאטארעז
 דעם פון זײגעז פונהטען אנםי־םםרײס די

 ביל דער הען געווארעז, ארויםגענוםען ביל
 צופרידענ־ נים ארבײםער ארגאניזירםע די

 םעיטה״ ״נוד פון רעד אלע די שטעלעז•
 ״יןאפו־ וױ נים םעתר איז ארבייםער די צו

 האם אויגען, די אין זאםד און םלאזש״
 גע־ זיך חאם ער און ערקלערט גאםפערס

 אםע־ די םון פיהרער אלםער דער בײזערם
 אדדוא־ וײ האם ער ארבײםער. ריקאנער

 .פאר־ אנגעױםעז ביל דצם םון קאםעז
 די פון אינםערעםעז די געגען שווערער

 בײזערען זײז האט װאס אבער ארבײםער״״.
י זיןי האנגרעס דער בלויז נים געהאלפע̂ז

 אײזעגבאדזן־ די םון פראםעסט דער
 דער פון זיר בײזעיעז דאס אין ארבײטער
 הא־ לײבאר אװ םעדערײשאן אפעריקאן

 נים אויך האבען עס געהאלםען• נים בען
 דיפלאטיאםיש רי אין ביזשות רי געהארפען

 פרעזידענם פעפאראגדופס. געשריבעגע
 גוט אײזענבאהךביר דעם האם װייסאן

 אזוי קאנכרעס, דער װי אזוי געהײסען
 דעם פאנטאג, י׳עצטען ארץ סענאם דעד װי

 אײזענבאהנען די זײנען מערץ, ער״שםען
 זײערע צו נעווארען אוםנעקעהרט צוריח

באיצבאטים. פרױואטע
הא־ קאנגרעס פון הײזער בײדע װען

 געשטיםט פערהײט ריזיגער אזא םיט בען
 נאאיװע פאננע גאר זײנען ביל דעם ם#ר

ס געװען פייזרער ארבײטער  מײ־ דער פי
 דאך ביר דער װעט םוף כי ױ ס אז ׳נוננ
 וױיד פרעזידענס ;עזעץ. הײן װערען :יט
 וועמ עס װעטאאירען. ריב דעם װעט סאן

 צװײטען קאנפערענצען נײע צו הופען
 איז סענאם אין קאננרעס פון תאפינמס

 ארויסנעה־ װעניגסטען אם פען װעט דאן
 געפעהרליך זײנען װעלכע פונקטען די מען
 פאנבע האבען אזוי ארבײםער. די פאר

 רי םון פיהרער די םרן אײנער געגלויבט.
 אויס־ אםילו זיף האט ױגיאנס אײזענבאהן

 איצט דעם. אין זיכער איז ער אז נעדריקט,
 אויף אז ארום, שוין זיך זײ זעהען אבער

 טויב נעבליבען איז װילסאן פרעזידענט
 בא־ ארבײטער די םוץ פראםעסמען די צו

 האם װאס ערביטערונג די און װעגונג
 צו פלחטה דער נאך גלײך אנגעםאג־געז

 צו באוועגוגג ארבײםער דער אין העחשען
 םים איז יא:ד, םיז אדמיניסםראציע דער
געװארעז• שםארתער נאך דעם

 פרובירט וױלסאן פרעזידענט אפת,
 אײזעג־ די םון פיהרער די איינרעדעז נאר

 אנגעלענענ־ גאנצע די אז ױניאנם, באהן
 די פאר שעדייך אזוי ניט :אר איז הײט

 די זי׳•, װי ארבײטער, די םון אינםערעסען
 דערזעל־ אין םאר. זיך שטעלען םיהרער

 דעם גע׳חתפ׳עט האט ער װאס צײט, בער
 צו בריעף א געשריבען אױןי ער האט ביל
 ער װעלבען אין ױגיאנס אײזענבאהן די

 װעלען ארבײםער די אז םאדשפרעכם,
 םאר?אגג זײער אז גערעכטיגקײט; קדינען

 גלײך װעט שכירות געהעכערטע הריגען צו
 ארביטריײ דעט פון װערען אױםנענופען

 בא־ דעם םאר װעט ער וואס באארד שאז
 פײן. איז גוט זײן װעט אלעס און שםיסען

 די װי אזוי ױניאנם, אײזענבאהן די אבער
 װײםעז, איגדוסטריען אלע םון ױניאנס

 באהו־ איצט שוין זאלען זײ אפילו אויב אז
 ײייד־ איז רעיז א איז ניט וױפיעל פחנן

 דעם אװעקנעהפען ניט עם װעט זשעם,
 קאנגרעס דער װאס ביל דער אז םאקט,

 װיל־ סרעזידענם און םעןיאנגענ האט
 רורב־ זיר רעכענט נע׳חתם׳עט האמ טאן

 אײזענ־ די םון אינטערעסען די פיט אויס
 אײזעגבאהךםינא:־ און באהן־פאגנאםעז

 די םון אינטערעסען די םיט גיט און סירען
 פובליהום דעם און ארבײםער אײזענבאהן

נעםײן.1אי אין
 גאדאגטירם ביל דער װאם פאקט דער

 פראפיט םראצענט האלב א ארן ט׳ינ̂ו
 ארײנגע־ איז װאס קאפיטאל, דעם םאר

 און אײזעבאהךםארסעהר דעם אין לײגט
 עולם, :רויסען דעם פון אינטערעסעז די
ארײגגעחך־ ארבײטער אײזעגבאהן די

 פיר האבען אנטװארטען אלע גיט
 םון איך ה^ב דאך וױאדעגגעיטטעי־ט,

 נע־ פיעל זעהר פיעל, ,״אינטערװױס״
o>r, האבעז ג$ך װעל איך אויב און 

דער־ פארערען זיך װעס עס װאס
 דעם איבערגעבען שפעטער איך ומל
 בא־ א אין אינטעױױוס די םון יױת

ארטיקער. תרען
שױידער־ארגאניזאצי^נעז. די

ע־ ע ד רי ם ט דו נ 1א' אי | ד װעגעז |
:אזוי איז א-גאניזאציא; שנייךער די

 טעפטיגטיבא װערעז םראנקרייך אין
 ביי פענ״טעז פייליאן האיובער א ןןיכער

 פױיעך בײ טויזענד 300 ארום
ר ן ח ײ  פע־ נײ טויזענד l*25 ארום אין ^

 דא זײ:ען צאהי״ דיזער פון ^)ף<ןלײדער.
ywjp אינע־ די און אן,4טיי פערטעל א *אריז 

 גאנצעז איבער׳ז צואװארםען זײנען
ד. נ  צענטער יץײדער געקסטער דער ®ן

M 4פארסײי קוטט דאן ליאן, איז פאריז, 
אנ־ און נאנטי טולוז, ליר, בארדא,

שטעדט. דערע
 יר אײו עקזיסטירט םראנקרײך אין

i i ״װאז ארבײטער, *שנײדער אי־ע םאר 
4K* אפערי־ איז זאגט פען װי — ױניאן״ 

m I. ד׳ ״פעדעראציאז : זיך רופט זי 
 י׳האביע־ דע טראװאיערס דע ינדוסטרי1₪

?n$m בא־ זי קאלאני״. די ע ׳םרא:ס דע 
 איבערן ױיניאנס לאהאל 160 םיז שםעהם
 שוין טעטבער״טיפ, איהר און לאנד לסוגצע^

 טוײ צעהן װי מעתר מכענעגדיג^9■
 ארויסגענוכיעז בלויז האבען וואס מנוי

ך ע ל ג #י  נע־ ניט דױס קיין יןײנטאל און |
$ 0  טויזענד 25 ;טויזענד 40 איז חלט,1

 טוײ 15 און פאך קלײדער גזענעי
ד נ  דאס פאך. קלײדער פרויען אין א

 אינ־ קלײדעי מענער די אז אלזא, מייסט 5
 אי־ איגאניזירט. בעסער איז י׳ןןחשטריע

 דא פראניזרײך אין זײנען שנײדער ;;^ישע
ם ח ן  סעהרסםע די און טויזענד זעקם ^

i f y n 'l ױניאן דער צו אבעי פאריז, אין 
 הונדערט צװײ װי טעהר ניט ^גאלאנגען

H H ביי אדבײטעז הונדערט (א םוםציג 
 הונדערט א און ארבײט קאסטיטער מענער |

 און לײדיעס־טײלאדמג בײ &וםציג
םאדעלס).

ױ־ דער פון טעםבערשים די איז דאס 3 ־
I פאױי־ די םראנקרײך. גאנץ איבער נ^אן 

ר ע  ארדם טויזענד, 25 איז םעמבערשיפ ^ן
 פאך קלײדער מענער דעם אין םױזענד 15%
m פרויען דעם אין םױזענד 10 ארום 

םאך. לליידער -
 פאױיזער די איז טאי לעצםען ־ביז

 געזוען, הלענער פיעל נאך גממבע^שיפ |
IW tl ם אבער ;טױזעגד 12 גאנצען  ־19 ח
v n ii\ פארבאנד שנײדער דער האט סאי 

 אין סטרײק דזשענעראל א ^רױסגערוםעז ■2
ז׳ רי &ו  בא־ זיך האבען* עס װעלכען איז |

 םון ארבײטער טױזענד 70 ביז טייליגט
yTTtfS א ;אינדוסטריען

אונטצרן צו
םענ פאסענדען א טאכען און לאגע די

 װ אחוד טעהר זײן זאל װאס מענט
 m בײחנ םאר צוםרידעגשטעלענד גער

 ״באאוין יענעם םון עגטשײדובג די
 האם װאס אזא, געװען איז רעפעריס׳'

 m סף קײן טיטגלידער די אנן ױניאן
& די געבראכט. גיט דענהײט  מנ־

 אסאסיאײ באסעס דער פון אלץ נאןי
 געװארען.; אנערקענט ניט דירעקט

 עול צװישען ארויםגערופען האט דאס
אונצופרידעגהײט סך

או  גתיסען פארלארענעם, דעם ג
 אין קלױולאנד, אין םטרימן קלאוקםאכער

 ארום געדויערט האט וועלמןר ,1911 יאהר
 אינטער- דער אפבעלןאסט און װאכצז 26

 הלאױך די האם נעלט, אוצרות נעשאנאל
 »ויפגזד םאקטיש רארט ױגיאן מ*כער

 אויסגעזעהען האט עם עקזיסםירען. הערם
 יוניאן גאנצע די חורבן, גרױטען א *HP וײ

 די פארװיסטעם. צושטערם, געװעז איז
 זײ *יילאםמן, זײנעז םימגליעדעד מאסען
 גידער־ זצדזר עלענד, נצםיהלם זיך ה^בען

 ױניאן. זײ •פארלאזעז האבען און געשלאגען
n ימיאן גאנצזר דצר ט\\ t נעבלי־ דארס 
ט באן  די םון םשארטערס די וױ םעהר ני

 םענשען לסעעהעצג עטליכע און לאקאלס
 צדנעקלעפט געבליכעז דאר זײנען ווזןלכע

 אלזא, האט, ײניאן די טשארטערט.. n צו
trwn ,־פארלארע־ דעם נאך ^ונגעפאנגען 

 אוים׳ן בלויז עקזיסםירען צו ססרייק, געם
פאפיר.
 פאר אננעהאלטען אזוי האם לאנע די

 גע־ זיך האט עס יאהר. 4—3 םון םשך א
 יאהר אין ערשט גוטע; צום עגדשרעז ניםען
 איז פערעלשטײן מ. ברודער ווען 1914

 באשםיםט אינםערגעשאנאל אונזמר םיז
 קלױױ פאר ארגאנײזער *לט געזוארעז

ד. אנ ל
 אין אנגעקוםען איז םערעלשטײן װען

 געהאט אגפאגג םון ער האם סליװלאגד,
 פאר־ און צרות װײנינ ניט אויסצושטעהן

 איײ האט, אהין אנהוםען זײן םאלגונגען.
 אויח אי שרעק א ארויפגעיאגם נעגטלין־/

 די אויף אי קלאזידםאנוםעקמשורער, די
 דארט האט ער װען ארבײטער! קלאוק

 ער װען םרעײאגע׳/ ״קלאפען גענוטען
 און ,װעהעז *מרוםײםערען״ גענוסען האט

 פאר־ אוז אפגעשטארבענע די מעטערעז
 די האבען ױניאךלײם אמאליגע חלש׳טע

 װי פוגקט דערשראקען, זיך ו|רבײםער
 האבען, ארבײםער די בתים. בעלי זײערע

 הײן איז רארם װאס יאהר פאר די דורך
 צו צוגעװאו׳יצט זיך געװען, נימ ײגיאן
שעפעד, די אין ״אײנגעלעגט״ ליעגען

 יז דער םאר
IjV א געווען דאף אבער דאס איז 'i 
 נ ת ויאם באציהונגען געוױסע אין

 פי געםוזס דאך אסס׳ן םעתטשורערס
 fa ױגיאן״ דער םיט םארהאנדלונגען

געװארען איז אײנםלוס און סאכט
ײ םינםטערע, די גרעסער. און גרעסער  אי

 ‘םאגופעקטשדי די צװישען װאנם זערנע
 אוסר גאגצעז אין איז ױכיאן דער און רער

 דעצעסביו^ ל^צטען געװארען עװארםען
 חנד צוױשען םארהערטניסע רי װען ,1919
 j>il אןחאג מאנוםעסטשורער h און ײניאן

װערען. באנײט דארםט
 אויםגש־ איז דעצעמבער םאנאט אין
/איז װאס אגרימענט דער נאנגען )M P J 

 מײמנ״ םון #צײט אײן.יאהר םאר געװארען
ד אװ ^באארד בײקערס סעסרעטער מ  חנ

vnm: ניט האט ױגיאן די אבער רים״. w 
 1פארנאר*י< םינוט. לעצטער דער ביז
 אגדײ דעם געװאדעז געסאכט זײנען גען

 באיןוכמן צו אױף און באנײען, צו םענט
 מיםר־^דממ א טרײר, אין םארבעסערונגעז

&§ איז אגריםענט דער אײדער  אױסגעגאנ
p געהאם האט פערלשטײן ברודער w■ 

 קאגםערעגצעז גיט־אםיציעלע
 p א(| מאנופעקטשורזור די םון טרעטער

 פארשטצגוינ♦©^ א צו געקופען ענדליך איז
 ארביםדײיי׳ אן צו זאך די איבערצוגעבען

 דעם פון באשטעהענד — באארד, שאן
 2 צון מעק דזשאדזש באװאוסטען

 אװ-צעם^י ,בא^רד אלטען דעם םון דער
^ ראזעגם*! םײדדפאר געםליך, ריס׳/  או

מעקלײן. םר.
 Igip' איז באארד ארביטרײשאן דער

 יארה, נױ אין צוזאמעגגעקומען
 iDTW באר־אססאסיאײשאן רער םון רוםס

S האם און ,1919 דעצעטבער, טען26 t t i f 
 אויס* האם ער זיצונגען. אײנינע האלטען
 :Til צדדים ביידע פון טענות די געהערט
 ענטשיײדדמ^ אן ארױסגעגעבען גאכדעם

 זעסם םון ר^אםיטע א םיט פערלשטײן
™ םון געקומען ספעציעל זײנען מ װ  הלי

 איז עם טענות. ױניאנס דער םארצולעגען
 רעם פון תאםיטע גרויסע א געהוכיען א^יף

 שױן ■האמ דאן און צד םאנופעקטשורערס
 p|MS אםאסיאײשאן מאנופעקטשורערס די

H חור םיט פארהאנדלעז נענוםען אשען I 
 פון שלוס־אהט דער געװען איז דאס ניאן.
 <זלאוק דער םון קאמף יעהריגען לא:ג דעם

 ;1|1פוי פאר קליװלאנד אין ױניאן מאכער
m פאר געװען איז חאס אנערקענונס sn 

ד קלאומ די א\ן זיעג גרויםער א .ױניאן » 
 אייפטר דאס האבען תלױולאנד פון כער

באגײסטערוג^ גרוים םיט גוםען
 . עטאבלייט איז עם װאס דעם אויסער

 ארבײםסײתון/ שטונדיגע 44 א געװארעז
; » באסוכמש האבען ארבײטער די און ד׳  ס

י װײרזשעם/ אװ רעיז דײטעגדען י  115 י
 םאל אלע םאר סאל אײן ױניאן

נ י ד נ ע ם ם ש נ ע ה ר ע נ י א * ?  נ
 םאגגם אן דאן םרן ארן ן ע ר א ו ו

 נױ#£ K ױגיאן דער םון לעבען דעם אין אן
מ עפאכע. א  םארד.עלטניסע נײע נ

 m₪₪m הלױולאנד אין איצם שוין םירען
י4¥ױני דער און סאנוםעהטשורער די  |1* ד

M גרויס איז צעװאיזסען, זיך איז ניאז |p u 
M באדײםענחנ א שפיעלט און רען y rT fi 

 נעציזסט^ן ווערט זי לעבען. עפענטליכען
 PK אדנײטןר» רי פון נעשעצט און נעאכט
 B| רעסםעסטירם אויף שוין װעדט

» האמ ױגיאן וי םאנוםעהטשוחגר.  ט
m לאננען^ א נאןי געזיעגט, שטענדיג m 

A געחיעדט היאט װאס קאסח רען v

ט: טוט ױניאן ריזע װאם צ  אי
. און לעזען צו האט זי פ*אבלעניען

איד װעל געטאז, װערמ דאס
h ארםיקעל. באזונדעד א

 דער אבוואהל
 גע־ נעװארגעז טטענדיג£,פאי איז סטרײה

 13 װי פע־זר ױניאן די האט דאך מדען,1'
 צוגעררא־ ניט מיטנליעדער גײע סזיזענד

 סטרײה דעם דורך האט ױניאן די יען.
זײט) לעצטער דער אױף (שלוס

 וזא־ בעפאר יוניאן זײער פון ױגיאךדוך.
 אלײן זיך האבען זײ װי נעהאם, זײ בען

 און נחת״ װי צדות ״םעהר אױסגעדריקם,
 יױ אין צוריק ״קוטט :זײ צו צורוף דער
ײז!״ ניאז  אויעדען זײערע איז האמ אר

 ײאלט מען װי זעלבע דאס פונקם געקלוננען
_טארםירער װערט קוטם :זאנען זײ צו ! 

 בעלנים קײן דאה פארשטעהט איהר און
 קײן זײגען סארםירער, יתרעז צו אױף
 אײנ־ זיך האבען עס סך. קײן ניטא מאל

 טא־ ^העלדען״, אײנצעלנע בלויז געםונען
?V םוטעסםע, איז בראווע סאטע די פיז 

 עםענט־ רעדען צו געײאגט האבען וומלכמ
 איז ,װאס ארגאנײזעד טיט׳ז ײארם א ליר

ה״. זײער צושםערען אראפנעממען^  ת
 נע־ דארט זײנען ידאוקמאכער וױינינע

 ע ם ש ר ע יענע אץ זיינען װאס ײעז,
 דער אריוי אריבערנעלאפען כיט נ ע ט

 אנ־ האבען זײ ווען נאס, זײמ צוױימער
 האבעז זײ — טמײנען,יפעיי*על געםראפען

 איהם מים זיך נאס אץ נעהאם כיורא פשוט
!רזןדען אפשטעלען

 אנ־ װאס ארבײטער. די ײייט אזײ
 רײכע די טאכופעהם״שורער, די באלאננט

 איע־ זיך האבען ײעלכע אריסטאקראםעז,
 אויםא־ א*:תסטריעלע זי'ז צו געײאײנם
 די פון זעלבטט־׳הזןדשעך די קדאטען,

 זיך ר«אנם איהד נו\ — קי^אײז־פעײפאריס,
 אוים־ האבען זיי ווי זײז, טשער אלײן שײז

 גאםם^. ^אוםנעװינשסען דעם אויפנענוטען
 נאנצען אין איהם זײ האבען אנפאנכ םון

ם מ ^דו װאלם ער וד .אם איגגארידען ג

ױגענד...
ען זיך <ועלען ומידערע «ו.ין ^רג ^יז

 חארעײזנו אנתויגען וועס םען :^נקיס. מי®
 •ודמגג־וווםאנגם »ון יוביזי^נעם ארן *וען
 חיהנער, «יצ:ז האדעװעט םען זוי »ז.ײ

פע^ד... און בהמות
 יוינדוסם־ נימנ « אוימװייורןסען ווע» זיס

 וועלען םענ׳יעז »ון ינפז.1י״י«אנר ®דן ׳ריע
*ויך... *כוע5.גע«ז גוםע ס*כען

ך װאס און ײ יתלזגז כמ^קיס׳ *ו ?יי  ז
 םיר, חאבען ^זרי ^וערען. דערדוויבען גאר

 •ייר־^רגר־ ו*!*י דאזיגע, די פון מעג^יעז,
תז.=גרןוז«יל עגיג1\ *וכזערע. זיידעם
ײ ד וווגז פפר גמווען זיינזגן ו םנוילי —ווו

מז במחז בלוי« ײ1 •לעגעז םיר תי  P• אנ
 זײערזג »ון לאכעז *ון ®יער־גארםכן

ױן זועויות קוטמנן. י
«פ אבער מלצן «י  נוצ־ די ימךאנז זיי י

ת לינסשזן ױ תפוב׳םםע. די ינוגז, פאד ח
ו י « זיד וועלען ם ם ײיו  רי •דנ«» זײ םי

^געז חעגם מיד ו יכזז-pain «ין •דו ״  ײ
ם״. ♦וגזערע םי&נ װי םעחר בייבי .

v «ו[ n ך «*על  «יי&ג vp נאך וי
 חינםעלעך cimn« \ועלען םי<ל»ד וילאע ויצז

ן פ׳ סאכהעלזנ. » ײירעיהגז כעםעי •וי
ד די «ון m ונויןי תפלםמנן ידעם םוי m 

ס י ו ע די פ ^ל אנ « ו» םיחלען זועמ *ון ס  םי
mm ן סרד דעם וי חיולם »כזען4גו ו ײ • ג י י • 

ױגעגי.^ גאוי
פ או סי jbnw ויייפ׳ן םאנגןי ד*ר םי י  חי

אלמ... גימ ווייגענאליך גאר זי
ז ו n דאס י te v וילסע םי© *יז ^ י ר ו מ

 שםײכעל טרויעריגען דעם כױט
 — נאכאנאנד, יאהרען

 םענשען צו מענש םון אום איך נעה
לאנד. צו לאנד פרן אדן

 ל^בען, דאס איז מעכםיג אח פיל
 רײך^ ארן שײנענדע

 לעבען דאס איז שםראכדג און פול
טײך. ברײמער א וױ

 לעבען מענשען — קלײגע דערפלאך
 געבאט^ ג#טם נאך דארט

 גאסען םוםעלזײגע ברײטע
שטאט... גרױםער דער פון

 זעלבער... דער אוםעטום כ׳בין וועה.^
 י — לאנד צו לאנד פון און

 םרויער שטילען אץ אום איך געה
גאכאנאנד. יאהרען

ג ג ק ^ג»אגגעז *ון יו רי ו ן ז  ד#ן ©ט»זנג. פו
ך ^ י ר ז קליך ך^ך סי ז ר*ן אךן גלי  דיך• פי

ם דאם ך.... «װזןד ני  װעם םען אוי
ן ני© ז©ל םלז זעזון, בלוייז ע ב ר  ױגג. ^

מ ניגז ז^ל םען »וז ח וו ן י ײ זועי*® ׳דער פו  י
ךם מען דער  עיי-דעםיפמזקע *ז ** אל®, װז
״ו זאל s ח o עמוײלען© ן •ווג  פווחכאפען או
ן •■ילזנן״ די װעג דעם  ״ם^נ<ןי־ די פו

גייןגדס״...
o: אמת, r ־ «פד ©ווערע * זזנתר איז ע  הי

מען, פיגע « זו^ס #בער גיי « ם^ן םו ם ני  *ו
ײן «ו ג <וידער ז ?ױג

זיך... חיםדנז ד#ן םעז אי׳ן
עג « ווערען עראזם ג^נדעם *>ין עי ג

» ״. די א:י ען ל *י ײ .  ־o©p הםתם םן װזןלען ז
פ אד*ל א םען ען בײ »ון ׳גןןי*ם מי ג מי ײנ  ה

י ײעלען רענפ־תעבערוגג א*ן יקרות י  •ייר י
i װעגיג זעהי r r iy c ײן  םעגליך... ז

rtKר :זאקע ־־  ״»^*פעלער... א גו
 רי באלר װי פרגדעסשײמגען, א:ע־,

-r‘,-רין איז א ך םען װ?פ ׳ד^ ? ©וין זי

ב, »«ך אינ־ די גלוי
ײ«זד די דפײפען איצ= זועפ

ם4 דו ^ ס״ די ) אידענ עד־ג דערי פון ״סי
ס״. די צוליעב קי ״רא:

נ זיבער, בין איך ׳ווײל י ע רי אי ^זיג  ד
רועט ערלם׳ ברײפען דעם גרײכען ווע© %}'
4̂ tJTW ס4ם>^ר :אך געיעכ *ל זױ ׳י ם  ק״:

עיונג א?* *וקעי־. ©זי^ ^ד  מ^גקיס אאוין״ פ
ת ו ב ג מ ח ו ו ף ^ כ ‘קײגסאי װי מאנקיש, אוי « ני ײ א

ז ־װצם ? די אי
 ®®ישיוװע: א זעהר ph סזףיח %*
 פ*ן םאז אגגעקוםען דו^ איז %»

דעיצר׳ מע:® ^;עזעמענעי אן #ון
|vvV*# ן ש ער «ו »פזע  א איז ער אז ^הוי
 נע־ זיך «ון זיבעצינ, אוז צװײ ©ון ן

epos i l l ער אי«ם *בער... גוסס. א
*וואנ**.... און וװײ •ון מאן © <ןי ן

ד״יב״ אײנגע©לונגען ער זו««ל
ל ^ ס. פין ״גלענדס׳' ®זן ©יאגז | תי ^ ם

ען, ?ס ז^ל «ען ©ן{ נ י לו  תיישט דאן ;
ך, א ו  א־ז ״<לע:דס" די סיש nwpo די ®ז ו

J I ,דאן, ש,4.*.';' לןבעדי;•; © ד^ך *יז ײ»ז 
v ןר*ען o ײן ®וין דאך * ק - : ס: י ע; ;  האנ
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 לצים און שדים אין ניט DaMH'־
פאר־ נאכט, דער בײ ארום \\

 װעלדער פוסטע אין $םט *•יך
אוים־ קײן קענט איהר װאו

דער־ אײך <yn איך מסינעז?י יט
פא־ ה$ט אלײן מיר סיט DfiV י j

 י#הר א םיט נעװעזען איז ד*ם
אנגעפאנגען, ער זזאט — צוריק,

ט גין  .15—14 י$הר א געװען אי
דער־ קלײנעם א אין מיר האבען

 װעל־ הייזער, פופצינ ־ םערציג א םו|
 רײה לאנגע אײן אין געשטאנען !יינען

m איז שטוב אונזער טהאל. פלאכען 
 הארט ארויף, בארג איוײן גאנץ (םאנען

C צװײ צו געפיהרט האט װ#ם װעג 
 גע־ איז שטוב אונזער שםעדט. יטאװע

 א נעכיאבט האבעץ מיר און שענק1»
 גע־ איז עס .אכית, לעבען קשח׳דיגען

 רארטען, װאוינען צו הײמליך ניט ^
 אױסער װאו װינטער־צייט, |דזזױ«ט

M א  דארס דערפער םארשלאפען און.
 ניט זאך אנדער קיין מען האט טאל,

צוליעב ניט כיען טהוט װאס אבער וחץ.
y סח

 באצי־ פאטער םײן םיעגט גראנפען
 עט־ גערעגען אױ װאס דארף א פון

Tj ״שװארצעך אונסער׳ן וויארסט

> א ס מ  גע־ םאטער מייז זיף האט »
 באדארפט האט מען געזוגד. ניט ?ט

 דאס נעבליבען איז בראנפען• נאף ;ן
 אכט־ יאהר א םון בחור׳ל א קאזין,

ברודערל, אינגערער מיין און
 איהם זאלען מיר צוגעשטאנען איז
רײזע. די מאכען זאלעז וםען,

 נױ פאר א אײנגעשפאנט ובען
 שלײ אין הײ םרישע אננעלייגט ד,

j םעס־ ליידיגע די ארױםגעװארםען 
 ארײן. װעג אין מארש ^און

 נאבט צו שעה פאר א געװעזען איז עס
ר1  דער ארויסנעםאהרען. זײנען מי

 םראסטינ. און שעהן געװען איז !ער
 ברענ בײם בלוי. און רײן חיפיעל 1

 גלי־ רױט א זון, די געהאנגען איז !ד
 כייליאנען אפגעשפיגערס און *מ,
ט דער אין מען ם  רעם אויף און ^

c פעלד. םארשנעעטעז 
 פון גוטער. א געװען איז װעג דער

T םלעקער געשטעסט האבען זייטען 
 צײכען ארס שטרוי, מיט סגעדרעהט

 װעג. דעם םארשיט זאװערונע א
 בײר ראבע; דsװא צוש *וקויסענדיג

 אוג־ ׳טכן א גוי, באקאנטען א עיאנט
 שמאי א אין :עזעסען איז װעיוכער #עױ

 ברוי־ קלײנעם א פין געםיהרט טעיע,
 פארפיאנטענע יטעהנע מיס םערדע^

 ארוטגעװאר־ זיד האבעז װעלכע ןילעך,
 אויסגעבויגענעם פויען דעם איבער

X טן אן געװען איז פויער דער  און א̂י
 דעמ אין כלה א זעהן געםאהרען דאם

 געםאהרען. זײנען מיר װאס דארף מן
 װע־ םיר דאס אױואן, דענגסטו, —י

 האט — > נאכט די yyxy תאבען
 געפרעגט. גוי דעם קאזין ן

 גע־ ער האט — אזױ, גלויב איך —
 האי־ דעם ארויפהויבעגדיג — םערט,

 יענע אט — אייגען. די איבער פון3
 צו׳טוי־ װי א'יס זעהט װאס איעדארט,

m ,ך פיט ברײנגען װעט ם<אקס  זי
 זאװערוכע. א *געע, %

 זײנען האלקעס ׳טװארצע עס<יכע
 ןיא :עטאן קראקע א ׳*ײנע<אפען
 װאלד. אין ^וואונדען

 האב — ? װעלף פאיאן דא זײנעז —*
 טאן צו פרענ א אײנגעיעטעלט םיך )

t .פוימר
 גע־ ער האט — םיעל, זעהר יא, —׳

 װען ביײאכט איבערהויפט — ןאערט,
 פערד, א עסען. זוכעז צו ארויס געהען
 זײ האבען מעהרסטענס גאר יאעפם,

צוגע־ ער האט — אינגלעה ^צײנע
 שםײכעיצ. כיטיעז א .ים

םיר  האכען ברודערל מײן און יןי׳
 םעלכעלעך. די ציטערען סען1

 האט — ׳טפאס, דאס םאכט ער -.3
 — בארוהיגען נעקוטען אונז קאזין

f׳ t האט ניט. זאןי קײן ווע<ף, קײז 
 געטאן םאף א םערד, יד נעט*ן
 נע־ זײ״ א םויער, צום האנר

tut ,איבערלאזענדיג איהם אוועס 
זזיגםען• פון

 װען םינםטער גוט נעװען שױן אין
 תגר מיט געװארעז פאדמיג *נען

ijnr^U) if אײגציגוױיז הײם. א 
 םז/חשװאונדעז. דארף פון חײזער ךי

 פײערל א געבלישצעט חאט תאו
 צעװאר־ נעװעז זײגען װאס

pit .זײנען וױיטער וואס דארט 
 און קלענער געװארען דארט ך
פאר־ אינגאנצעז זײנען זײ גיז

אויגען. די פון ן
ע,  פינסטעדני״ט אונר.ײט<יכע ^טיי

אנ־ וױ עפעס ארומגעריגנעיט ,«

 גע- שטארק און אונז אויף זיף געלײגם
 ניט איז שטערען אײגציגען קײז דריקט.
 ?וים געװען איז װעג דער זעהן, צו געװען

 מיט אונטערשײדעט זיף און באטערקבאר
 טונ־ דער העגען האיויר טונקעלער מעהר א

 שנעע אוים׳ן נעלעגען איז װאס קעלהײט
זײטען. בײדע םון

 גע־ ק^זין רער האט — מינדער, —
 האיס אװעק. גוט נאר זיך זעצט — זאנט,

 איר צװײטען. דעם $ן אײנער םעסט זיך
 סען װי שנעל אזוי פערד די טרײבען װעל
 אנדערט־ אדער שעה א אין דאס נ^ר, קען

הײם. דער אין זײן םיר װערען דאיבען,
 דער מיט קנאח א געגע-ען האט ער
 האבען פעדד רי לופטען. רער אין בײטש

 אז זיך, דאבט בייר פיס. שטערעז געגוכיען
 צײ־ געפאהרען. ניט זײנעז:עפרויגען, פיר

 שטעהן בייר אז געראבט, זיך האס טענװײז
 דער אין ;אר הענגען #דער ■ארט אן אויף

 און געצוינען זיף האט צײט די לופטען.
 זעלבער דער חושף, זעלבער דער אלץ

 טיר האבען א'ז דאס יטפעט װי אויסזעהן.
 אנצורײכען שװעבעלע קײז געװאוסט, ניט
 םיר ה^בען זײגער קע״טענע רעם זעהן צו

 געפיהלט, אבער האבעז כייר געהאט, ניט
 װעג. אין יאנג ׳לא:ג שוין זײנען טיר אז

 אין זײן באדארםט לא:ג װאלטען מיר
הײם. דער

 דארף אין צוריק פ׳אהרען לאמיר —
 בראנפע;, דעם גענומען האבען מיר װאו

 האב איף קאזין, צום נעזאגט איך האב ־—
 װע־ מיד װײטער, םאהרען צו סורא עפעס

איבערנעכטיגען. װאו ערנעץ דארט לען
 םײן האט — #מורא אויד האב איד ־—

אונטערשטיצט. ברודערר
 צו אויסגעדרעהט זיןי האבען מיר און
צוריק. פאהרעז
טען דער איז װידער און געםלוי־ ^יי

 און געסאפעט שװער האבען םערד רי גען•
 גע־ נאזיענער, זײערע מיט געפארשקעט

 שנעל, געלאפען און עקען די מיט דרעהס
 זעי־ דער חױטןי זעלבער דער אבער שנעל.

סוף. א אהן און אויפהער אהן װענ בער
 שרעה מין פיהרען.א נענומען האב איף

 גענומען זיך האבען אויערעז מײנע צו און
 א מיט אימיצער קלאנגע׳ז מאדנע טיאנען
 לויפט געלעכטער םארשטיקטען שטילען
 יגרױועס די פאר פיהרט פערד, די בעםאר

 מײן צו סייויען גענוכיען כייר האב איןי
 טיר אין כייד, צו ברורערל מײן ברודער,

קאזין. ארום פעסט בײדע
 :עװארען היביעל דער איז אדאל טיט
 דער אין דורכזיכטיכער, <ופט די ׳<ויטער

 שװאר־ א װי ארויסגעװאקסען איז װאיר
 גע־ האבען פערד אונזערע םון בארנ. צער

 פיגו־ כיאדנע אזעיובע אפטרעטען נומען
 יטנעע, פין װי אזוי װײסע, הויכע, ׳רען

 װילדען א מיט אין ׳פיס לאגגע דינע, סיט
געבליבען. ניס זײ זײגען געלעכטער

 איך ה^ב — y געזעהן האסס דו —■
 אין ברודערה ניײן געטאן פרענ א ׳טטיל

טויט־״טרעק.
װעלף׳' װאס^' —
ביאד־ הוינע אזע^נע פיגורען, נײן, —

בא׳טעפענײטען. נע
 אויגען די האלט איך געזעהן. ניט -־

דארף. אין שוין מיר זײנען צוגעטאכט.
װאלד. לעבען ניין, —
 אזױ האב איך אוי, װאלר! לעבען —
 גע־ ער האט — טאמע! כיאטע! םורא.
כליפען. נוסען

 זײן באלד װעלען םיד — ! שא —
 נענו־ קאזין דער האט — ארט, אן אויף
 םיט׳ן אלײן ציטערנדיג אײנשטילען, מעז

הערפער. גאנצען
 געגען װײטקײט בלײכעד דער אין

 א עפעס װאקסען גענומען האס ׳או:ז
 ער איז װײטער װאס און ם<עק, טוגקעלער

 נעבלי־ זײנען מיר געװארען. גרעסער אלץ
 אײגגעהאל־ מיט םארשטײנערטע. װי בען

 אנגעשטרײננט טיר ראבען אטעמס טענע
 נעהערם זיך הא& עס אויערען. אונזערע

 לײכ־ א שנעע. פון טרעסטשען שטילער א
 םלעק דער פיס. םערדישע פון טופשעז טער
 האט עס ביז גרעסער אלץ געװארען איז
ײן א באװיזען זיר  א מיט 5פערדל ^

 און געזעסען איז פויער א און ש<יטע<
נעדרעמעיוט.

 װי האזין דער האט — ? איװאן —
נעפרענט. שטיסע זײן ניט םיט

געענטםערט. ער האט — יא. —
>' הײם א װעג דעם װײססו —
 האט — װײסט םערדעל מיין גײן, —

געענטםערט. שלעםערדיג ער
 האבען V זײן איצט קען שפעט װי —

געםרעגט. אינאײנעם אלע איהם מיר
טאג. זײן באלד שוין דארף עס ׳א —

y שפעט אזוי געװען איהר זײט װאו
געבלאנזשעט. האבען מיר —
 דער זיך האט — > געבלאנזשעט —
 ;יט־ אײד האבעז ראס צויאכט. פויער
 גליה־ נאד זײט איהר ארוכיכעפיהרט. גוטע
פארשלעפט ניט אײןי :־אבען זײ װאס ליף

אזוי ,4טדאי א אדער ;־אב, א

■
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 װאןײארבײט םון אײגםיהרוגג די
 פלאוק־ םון םאכען אלע אין סיםטעם

 די אין עבדעתוג אן םיט ברענגט טרײד
 אין מימגילידער אלע םון באציהונגען

 ענדע־ אן נאטירליכערװײזע און טרײד
 <אקא- די פון באציהונגען די אין רונג
 םארװאל־ און ארגאגיזירען װעלכע לען
טרײד. םון פאכען באטרעפענדע די טען

 גלײכגיילטיגקײט אדער רײבונגען
 רעפאר־ דער בעפאר עקזיסטירט האבען

 ארבײ־ װאף און שטיק דעם צװישען מע
 צװיםטיגקײטען שעפער. די אין טער

 ארבײ־ שטיק צװײטען פאסירען םלעגען
 צום װי, פאנען פארשידענע פון טער

ײ און אפערײטארס צװײטען בײשפיעל,  פ
יעדער :פרײזען סעטיען בײם נישערס

 דעם חריגען צו געקעהרט צועדשט
 אר־ דער פאר פרײז בעסטען כיעגליכסט

 צװײ־ דעם פאר און ׳פאך זײז םון בײט
 אײנפיהרונג די זארגען. גאט זאל םען
 רע־ א געטאכט האט װאך־סיסטעם םון

 בא- און דענקען ארט דעם אין װאלוציאן
 יטטרעבונ־ די טאכער. חלאוק פון גריפעץ

ע פון ציעלעז און גען  טאכער קלאוק א̂י
 זײנען אינדוסטריע גאנצער דער פון

 פאראײנפאכט און םאראלגעמײנזאמט
נארטאלער א זײנען דאס :געװארען

ס צאהל ט׳ ײ ב  אנשטענ־ אן ׳טסונדעז, אי
 אנדערע און פראצע זײער פאר לוין דיגער

 טרײד און שאפ 1םו םארבעסערונגען
 געװארען זײנען אײנפאך ק^נדיציאגען.

 באגריםען זײערע אבער ציעיען, זײערע
 טרײד םון לאנע דער אויף בליקען און
 פיעל געװארען זײנען אינדוסטריע איז

ײײטערע. 1או ברײטערע
 :פראגע דער צו מיר קוטען דא און

 פלענער רעקאנסטרוקציאנס ״װעלכע
 פאר־ דער אין װערען געכאבם דארפען

 װעלכע אין ױניאן, אונזעד פון װאלטונג
 איבערביל־ .פארװאלטוגג דיזע פארמען

 װײטערע אונזערע ברענגען צו אום דען
 העכסטען צום שטרעבונגעז ארן קעמפע

 דער בעפאד אויםדרוק?" שעהגסטען און
 געתאכ לאקאל יעדער האט רעפארמע
 פראטעקטע, צו אויםגאבען ספעציעלע

 שטיר, די פאף. זײז םון אינםערעסען די
 צו װי כייטלען געזובט האבען לאקאלען

 גאר־ אויף פרײזען די םטאנדאריזירען
 רענולי־ צו װעגען געזוכט אדער כיענטס

 ״אוטסײד״ דעם מיט ״אינסײד״ דעם רען
 זא־ ׳טעפער פארשידענע פון ברידעי אום
זיך. צװישען קאנהורירען גיס לען

 געזוכט האבען װאך־לאיואלען די
 דערהויבען און אגצוהאלטען װי סיטיזען

 באזונדערע װײדזשעס׳/ אװ ״סקײי דעם
 זײע־ פארהיטען צו אבגעגעבען ענערגיע

 שטיק צו צוריקפאלען םון טעטבערס רע
 און לײדענשאפטען איהרע טיט ארבײט

 יחידים. מאנכע פון גליקען״ ״שײנענדע
 אויםגאבע, שװערע א געװען איז דאס

 צוקונםט אין גלויבען פעסמער דער אבער
 פון פאכען אלע אין װאך־ארבײט פון

 און מוט דעם צוגעגעבען זײ האט טרײד
 פראפאגאנדירען צו קראםט אויסדויער

 פארך קאנקרעטע מיט און געדאנק דעם
 זײ האבען אר׳בײט פראקטישער םון טען

 גאנג נארמאלען און װעג דעם אנגעצײגט
 די ױניאן. אונזער םון פארטשריט צום

 צו קרעדיט נעבען געװיס װעט געשיכטע
 עס רזאבען זײ װי ארגאניזאציאנען דיזע

פארדיענט.
 פון רעפארמע דער נ^ד ׳יעצט אבער

 שטרע־ די זײנען װאף־סיםטעם, צו שטיק
 טאכער קלאוק אלע פון ציעלען און בונגעז

 אײגפאך. און געמײגשאפטליף געװארען
 דארפען אײנפאך און םאראײניגט און

 אונזערע אין געװעהר אונזערע װערען
 גראנ־ אבער אײנפאף, קעמםע. װײטערע

 קע־ דעמרײכען און מעכטיג, און ריעז
 קאמפס־ פאראײניגטע ירד“ דאס מיר נען

 אונ־ םון קאנצענטרירונג דורך מעטאדען,
 *טטאנדפונקט דיזער קרעפטעץ. זערע

 שלוס צום לאגישערװײזע אונז פיהרט
 — קערפערשאפט צענטראלער דער אז

 מאכער קלאוק פון באארד דזשאינט דער
 געמײנ־ די פארטרעט וועלכע ײניאן

 טיכד אלע פון אינטערעסען שאפטליכע
 געוזע־ די װערען נעגעבעז זאל גליעדער

 מאטע־ די פרעסטיזש, יארן מאכט ריגע
זא־ ױעלכע מיטלען׳ מאראלע און ריעלע

 האט מען װעלכען באקאנטען א מײנעם װי
 אין טויטען א געבראכט ט^רגען אויױ

 פ^ר־ געהן פערדעל מײן ל#זט נו, דארױ.
 און געזאגט, גוטעוטיג ער האט אויס,

 געקרא־ זזאב איך ׳םוב מזל אפ מיר גיט
כלה. א פאר מײדזןל שעהן א גען

 צו ' H דורנגעלאזט, איהם האבען מיר
 דיאט איבערראשוננ, אלעמענס אונזער

 געהם א זיך זײנס׳ םערדעל הלײנע דאס
 זעלבען רעם אויױ — זייט א אן געטאן

 גאנצע די כמעט האבען מיר ײאו ארט
 גענו־ אין — ארומגעםאפטשעט זיןי נאבט

הײם. א וועג, דינטיגעז רעם טעז

 דורכנניו םעגליכקײם די נעבען <ען
םאםעץ. גרויסע

 פאנ״ אייגיגע באםדאכטען לאםיר
 ױניןוך אונזער אין םאקםארען פדעםע

 m פינאנםען. ךי צוערשט באוועגונג.
 פארבונדען איז װעלכער לאקאל דער
 פארםאגם באארד דזשאינט דער סיט״
 רעזעףוד םיט טרעזשורי, סוײגענע ױין

f זיןי, זאל *םען װעלכע םיט םאנדם, t 
 א פון צײט איז באנוצען זאגען, צו

 סטרײק אז אבעך םיר־װײסען סטרײק.
 דיתי אויסנעצאהלט װערט בענעםיט

 אין אין באארד דשאינט םון אםיס דעם
 יע־ םון עטרייקערס צו םומען גלײכע

 פראפ־ איז דאס און ױניאן, לאיןאל רער
 אנבע־ װאס און ױשר׳דיג. און טיש

 זיר קען סטרײק, חשענעראל א לאגגט
 לאקאל אײן אז פארשטעלען אימיצער

 אדער 1 לאקאל באארד, דזשאינט פון
 ,35 לאקאל אדער 23 לאלואי ,9 לאקאל
 אײנצי־ אנדעד װעלכער אירגענד אדער

 כטרײש א ערקלעהרעז זאל לאקאל גער
 אין ארבײטע-־י אנדערע די און זיך פאר
 צױ ארבײטען? בלײבעז זאלען שאפ
 פאנרס, סטרײק באזונדערע וואש ליעב
 סטריײדפאגד געסײגשאפטליכער א װען

 באארד דזשאיגט, דער בײ פארװאלטעט
 דעם ענטשפראכען בעסער װאלט

 םאק־ צ־ווײטען א נעמען לאםיד צװעק^'
 לע ארגאניזאציאנס אוגזער אין טאר
אוץ אפיםעס לאקאל אונזערע :בען
 זײנען זײ אפים. באארד דזשאינט דער
 צװישען פיאדבינדונג שטענדיגער אין
 געשריבען מאל אײניגע איז עס זיןי.
 און געלד װיםיעל געװארען, גערעדט און

 װאלט מען ענערגיע און צײט איבעדיגע
 אלע זאל מען װען אײנשפאדען געקענט
ט אפיםעם ?א^אל  דזשאינם דעם פי
 אײן אונטער ארײנמופעז אפיס באארד

 הלאוס־ אלע פאר הײם אײגענע אן דאך.
 באקװעטליכקײםעז אלע מיט מאכעד

 גע־ װאלט צװעקען ארגאניזאציאנס פאר
 לא־ די פון באציהונגען די אין בראנט

 געגעבען און זין קלארערען א חאלס
ױניאז. אונזער צו רעםפעקט און טטאלץ

 א נאך באטראכטען וועלען מיר
 אנ־ לאנג ניט דא האט װעיכער פאקטאר
 דאס ױגיאן. דער אין װירקען ;עהויבען

 די — אינסטיטושאן נײע אונזער איז
 ^נער װערט װעלכע בױרא, יײבאר

 באזונ־ לאחאל יעדען בײ פארװאלטעט
 אז םײנונגען, :עהערט האב איך דער.

 בעסער װעט םארװאלט.נג לאקאלע די
 אויח אדער םקײל דעם א.יף אויפפאסען

 םון פרײזען די פון ס^ענדארר דעם
 דיזע אז שײנט כיר מלאכות. בעלי די

ע ײנו  צענ־ א באגרינדעט. װעניג איז מ
 ר.א־ זאל װעלכע יבױרא לײבאר טראלע

 דיסטריקט־ די מיט פארבינדונגען בען
 רע״ דעם םיט באקאנט זײן און אםיסעס

 דיע״ בעסער װעט שאפ יעדען פון קארד
 אז אויםפאסעז װעט זי צװעק. דעם נען
 פארשידענע פון מלאכות בעלי צאהל די

 ריכ־ דער אין זײן זאלען שאפ אין םאכען
 זאל באס א אז און ^ראפארציע סיגער

 ביזגעס״, ״מאנקי קײן מאכעז קענען ניט
 בעלי צופיעל אחיםנעהמען אמאל

 וועניגער זיך אפשטעלען אכיאל מלאכות,
 סיט פאף צװײטעץ א $דער אײנעם םון

 איבערינע, די שעדיגען צו אבזיכט דער
 העבערען דעם ארונטערשלאגען ^דער

װײדזשעס״. אװ ״סטאנדארד
 ארײגטראכ׳י גוט זיך ז^לען םיר װען

 נ־יא פון יאנע יעצטיגער דער אין טען
 צו־ איהר אנאליזירען און ױניאן זער

 קומען מיר װעיען פאזיציע, און שטאנד
 און רעארגאניזירונג א אז שלום צום

 ארבײט געװיסע אין פאראײגיגונג
 װע־ :עטאבט האדפען פארװאלטוג פון

רען,
 אזעלכע אז דענקען וועלען פיעלע
 טע־ די אפשװאכען װעלען רעםארמען

 די אדער לאקאיס, די אין טינקײט
 זײער זאל קערפערשאפט צענטדאלע
 אײנשליננען. איננאנצעז טעטיגקײט

 איבעד־ א איז מורא ריזע אז דוכם מיר
 פאט־ לאיןאלער דער אמת טריבענע.
 עס אבער קלענער, װערען װעס ריאטיזם

 פאר פלאץ גענונ בלײבען איםער װעט
 אר־ קולטורעלעד יאון ארגאגיזאיציאנס

ײט  אי־ אין ײניאן״ יל^לאל יעדער אין נ
 אינדױױדועלען יערען םאי ניציאטיװע

 די אז װײט נ*ןי האלט עס מעמבער.
 װע־ צוזאמענגעשמאלצען זאלען לאקאלס

 צו־ דעד ;ױניאן״ ביג ״װאן אין רעז
 אין טעבניק און מאשינערי פון שטאנד

 ניט וױיט נאר איז טרייר הלאוק׳ם דער
 זאלען מיר װען ארן דערצו. ענטװיקעלט

 טיטנלײ אלע אז פארשטעלען אפילו זיך
 אײז פון זיין זאילען ױניאן דער פון דער
 נעװע- ױניאן די דאן אםילו װאלט םאןי
 סיט ברענטשעס אין צוטײלט זען

 די וױ שטײגע- א זעלבסט־פארװאלטונג:
פארטײ. םאציאליסטישע

םידמןי באוועג״נג ארבײםזןר אוגזער

V w

 *דער סויזעגדע במםיילינען
ר מ מ מ ױי געחעז םויזענח^ חנ  איז ני

 אין נאד םאסע םארמלאזע א וױ פמ•
 זיף האם לאפפאני יעדע קאםיאניס.

ר אץן  און קאםאנדיר אדער עלמסטען '
 זײ פאזיציע אײגענע איהר סוםעסמיגט
 באטא־ פאלל^ז, אין זיר ®וראײניגען

יכען  זײ איבער אבער דױױזיאנען׳ און <̂י
 שטאב, גענעראל רער וואכט אלעסען
 םון טײל קײן אז אויף פאסט :וועלכער

 אװעק ניט זאל ארמײ מעםפענדער חנר
 ווערען פארניכטעט און םאראויס צוםיעל

 זאל טײל צװײטער א אדער שונא םון
 ניט און הינטערשטעליג בלײבען נים

 אונ־ טײלען. איכעריגע די אפשװאכען
 װי ־>דז ױניאן םאכער קלאוק גאנצע זער
 אן גרײםט סען װען און קערפער, אײן
 האנד גאנצע די דארף פיננער אײז

 םון לןרױודע די םויסט. אין זיך הױבען
 איז שאפ אין םיםנליד אײציגען יערען

 די איבעריגע. אלע םון קריװרע די
 ױ־ לאקאל אײן םון פאדערוננ נערעבטע

 פאף־ דעם פון אינטערעסען די פאי ניאז
 אונבא־ פוז רעפרעזענטירט ער וועלכען

 אלע פון װערען אונטערשטיצט דינגט
 דעם מאכען צו אום לאיזאלען, איבמרינע
געוױנס. א םאר םאריאננ

 נאטירליכע די זײנען לאקאלס די
 מאכער קלאוס דער אין אפםײלונגען

 טרײד דיאבעז אימער װעלען און װניאן,
ivn גרי־ אדער פראגען ארגאניזאציאנס 

 צוליעב װעלכע, םעסבערס םון וחגנםעס
 פסיכאלאנישע אדער טראדיציאנעלע

 אם קענען אלײן זײ וועלען אותאכען,
 םארװאלטען. און פארוזאנדלעז כעסטען

 האבען אוםשטענדען די און צײט די
 םו־ פיר אז שטופע די דעדגרײכט אבער

 אלע צוזאמעננעמען נויטיגערװײזע, זעז,
 לןרעפ־ אינטעלעקטועלע און םאםעריעלע

 ביל׳י אוץ ױניאנס לאקאל אלע פון טען
 זײן זאל װעלכער ׳כוח גרויסען אײן דעז
 צו טרײב־קראםט און װעג־װײזער דער

פארטשריט. אונזער
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סט. טע25 װ. 58 ספעלבערג׳ און אדלער
16.00-----------------איסעראף דורף

סט. טע23 װ. 266 טאםאשעםסקי,
3-------------------סאלאח רורף .0 0
 10.00 שאפירא דורך קא. דרעס םטריט

 11.00 בעסס םאריס דורף דרױ סעם
דזש. דורף גרינבערג חעדפאן

8---------------------®אמעראגץ .0 0
מאקם דורך העםער, און שװארץ

10.00-------------טאקער און האסקי
 דורף׳ן ראזענטאל, און ריינשטײן

15-----------------------טשערפאן .00
: שעפער ברנזװילער

פאועל 285 נאכסאן, און גרעבליך
102.26 --------------------------סםריט
 13.00 — עװ. טאטפארד 157 זאלצפאן,
גױ 1613 ׳פאס און סרעסנער

1------------------עװענױ יארק 0 .0 0
10.00 סט. פאועל 225 הא. קלאפ עלײעד

7.00---------------קאפין און םלעשערן
 15.25 עװ. טאטפארד 159 קאםצפאן,
 8.00 שו. מארקס סט. 1610 ראבינסאז,

10.50 עװ. קלענפ^ר 18 .קערן,

249.01 -------------טאטאל
463.55 ---------סװיטירט פריהער

712.56---------------------------צוזאפען תאפלאוױטש. פיליפ

|1  V I

װכילעאום יעחױנען
יי  ױניאן מאכער סקוירט אןן קל^וס ד
 ה^ט ,67 ל#קאל ^היי^, טאלידא, פון

 ! יאדד צעהן איהר נעפײערט װאף לעצטע
 גרויסארטיגען א םיט ױבילעאום ריגען

 איז דאס אונטערר«אלטונג. און באגקעט
 אין אונטערהאלטזנג שענסםע די געווען

יוניאן. דער פון געשיכטע דער
 פרעזידענט דער פריעד, ל. ברודער

 דער אויך איז װעלכער ױניאן, רער פון
 באארד, דזשאינט אונזער םון טשערםאן

 פון טאאסטםײםטמר דעד געווען איז
אבענד. דעם

 פאר־ דאס געזזאט ׳אויד 1ר,אבע מיר
 געסט צװײ אוגז בײ האבעז צו געניגען

 װײס־ צװײ איגטערנעשאנאל אונזער פון
 פון פערלשטײן ם. ברודער פרעזידענטען,

 לעפקאװיטש ס. ברודער און קליװלאנד
 זײנעז געסט אנדערע נאף יארק. נױ פון

 רער םון קװיגלעװאן, דזש. ברודער געווען,
 און ױניאן לײבאר סענטדאל טאלירא׳ר

 קלױולאגד. פון קרינקעל טיטארלס ברודער
 םוז פארטרעטער געהאט אויד האבען פיר

 אין ברענטיט םאציאכיסטישען יאידישען
 נא- פון׳ם ׳רי;ג ארבײטער םון טאלידא,

 פון און פאיבאנד ארבײטער ציאנאלען
צױן. פועלי די

 לעפקא־ װײס־פרעזידענטען אונזערע
 די געװען זײגען םערלשטײן און װיטש
 אונז האבען בײדע זײ און רעדנער הויפט

ט צוזאפען פיהלען. גוט זעהר געפאכט  פי
 װי געפיהלט װירקליך זיך פיר האבען זײ

פאפיליע! אינטערנעשאנאל גרוישע אײן
ױ־ יאונזער היאט געלעגענהײט דער צו

 ברי־ די צו אלערקעגונג אויסגעדריקט ניאן
 פאר לעפקאװיטש, און פערליטטײן דער
 האבען זײ װאס פיטהילף גרויסער דער
 אונזער. נענעבעז צײטעז פאדשידענע אין

 ברודער פרעזענטען. שעהנע דורך ױגיאן,
 גאלדענעם א באקופען האט ■ערל״טטײן

 לאי־ואל, דעם פון ענגרײװינגס םיט זײגער,
 געקראגען האט לעפקאװיטש ברודער און

 צװײ די װען סצענע, די רינג. דײפאנד א
 םאר לאקאל דעם געדאנקט האבען געשט

 א זעהר געװען איז םרײגדליכקייט, דער
ײ ארױסיעריפען האט און הארצינע  די :

 ברודער םרײדענס־טרערעז. אנװעזענדע
באפערקט, דערבײ •האט לעפקאװיטש

 קײן בעפאר פאל קײז סאף האט ער דאס
 קײן :יט אפילו געטראגען, ניט רינג

 קופט װאס רינג דעם אבער חתונה־רינג,
 ער װעט ױניאן דער פון פרעזענט אלס
 זאגט — דאס טראגעז• פארגעניגען מיט
 ער־ גוטע גענען איפער איהם װעט — ער

אינערונגען.
 דאס דערפאנען צו װערט אויף איז עס
 ברודער סעקרעטער, געװעזענער אונזער

 מיט בײגעטראגעז סד א האט סטארקאץ,
 םרײליכקײט דער צו לצים״ ״חברד, זײן
אווענד• םון

באראנ־ לאקא״ל אונזער פון נאפען אין
 באדאנקען פיר געסט. אלע די מיר קען

 פאר M לאקאל ױניאן, האטערס די אױןי
 אונז האבען זײ וואס בלופען שעהנע די

 לץװיט, טר. אױו* דאנהען םיר נעשילוט.
 םאר פעםבער, געװעזעגער א אומערער

 ער .װא& בלוםען בוקעט שעהנעם דעם
נעשיסט. אונז האט

 ׳גרוס ברודער מיט
ם ט י י ש ז , ד ל י נ ל ע ו ו  ז

סעקרעטער.

שלאף פאדן היי־נט
ט ט ה ע ן נ א

ם ק ם-ע ק א !ל

נײ־נעבױרען. װי פיהלען פריה דער אין װעט איהר און

v p• עי

ר ח^בען דערוױיל — ן.—ז ס.  קייז ג׳אר םי
 «רי־ שרײבען אונז פ?זר זאל סע^רעפמי,

ײן און װ#ט־ברױול*ך. # אי.ז ׳נ׳רײנען אל  גי
י ו פ די װאש ׳דאס ^ז ײ ם ערלויבט צ  װי ׳ני
סםזיזן, דער װאו  װעלען װזןניגע גאר tr בא

ך קענען ט ספלאװען זי ט. אוכזער מי פ רי ^ :«  ח
ך רעם אנבןזטרעפט װ^ס אריבער־ זי

ת, אײערע >[r קלײיבען םו  גאר ער איז מקו
ען לט8 לצ־וםעד. אז* גיש ײנ ר ז  און געגוג, םי
ף ר׳עכט ד^ס חען אוי רו פו  מיר, חאבען זיך, אי

ך דאכט ע די פארדינט. כ־שי אזוין ׳זי  יונג
ך װאדטען ט אוי ^צען פיעל געחאט ני סצוז  אוי

ײ פל־אץ. דעם געגען ן :זאכען ז י ו ג  צײט ל־אנכ ׳
ן צו געווען י י ן ז פ׳ אוי ען ־גו, פאריצע״. ״ ײנ  ז
 מ^חויפטען, •װעיכע טענשען, די> ̂בעײ

ט לעבען ײנ  איםער איםער, :ור רוחען, ניש מ
ען דערווײל און *רבייטען. ײג  גיכער מיר ז

ײנוגג. לעצטער דער צו גענייבט  דעם זואש מ
ט׳ דוקא אונז ארט ^נבאטי־עסט, עדיטא־־יעל  ני

ען פאנבע װאס ײנ ט ז מי עי ט ד  אײנפאר־ ני
ײ *טטאנען.  קרסען װען־עס־איז דאך װעלען ז

 געױארעז׳ כעטאן איז ^נידעיע אלעס שבל. צום
ט ן טא**לאגג, לוי ך װעט או  אזוי װייטער אוי

ט די װעלען. .געטאן פ ר זאך חוי  *ז איז, גו
ט איהר אי ט ז  ־׳צו׳צטע־ צ אונז ^רסעחלען ני

ען דעם לען ג מי פאצי גוי €אי :ס־מאטע־8אינ
יאיל ר

 דער איז ד*ס
מיר װען יצטעלט,

<«י :י פלעגען שען
* T.*ט דאט נג.יש

״י .ױאס ציע
זי / - ״ "1 מי

דע־־פאר *ן א ע
%* צײ פרן :ד ^ « * M יי ש*־י  םאגכען פאז

 גוטען דעם תאפ כעד
ע ג טי טע אין טעהיגלײטען גוי ^י ענ ק
וי׳ שרײבען ײן זא• עס אז אז  אין ז

ט ער םי סםעינדערד. אונז
1 1* • * I• - — — — - V ־ ^

ט אבער װילען, די :י
צו
א:: רן ײנ א

עי ד.א:'יטען מיר — הופער. מ.  פ^י־- אונז
ן רעכען8^ עי אוי־» אײך עיננמעריןן או  א\.־ איי
ן’;א שוין װייסט איד% כ^ט״ןז — י»*גע,1פ  י

ז בא׳כולךי;.*:; די tR איצט,  אי גע*וען א׳
jTD’tctR. ד דױט א*נז *ל־־ײננו עס װאט *ט

ס ע ס אנ ר ע פ פ א - י ד ׳יע )1 - געדענ־ מי
ס, זעהם עס ,װי אבער ברי.װעל, דעם קען  אוי

ך האט ט *{4אי נאך זי  ■י׳אץ דער געם^כט גי
ס געלעגענהײט די און  דערצו ^פצודדוקען, ד̂ן

פ דאך װערט  ״גע־ רער אין א,^ן אנדעי* ־אן אוי
״ אין און רענטיגקיץט״ ס טי ס ^ ^ז  דער ,

ל  דארום דאי־ן״ מען װ^ך. יעדע געמאבט אוי
ט  װ^לט בױיװעל אײער ז**ס עיי־זוארטען, גי

ט װילען װעלכע ׳די צו ארײ:;עגעבעז  טאר־ גי
ע עצעה; צ ג ע ג , ט די ײ ה ג צי נ  בילדוכג, פון װי

אל די װ^ס שאנ ײ טעינ ט אינ ײ גי  8 ׳ז
p באזונדערען rn בדיעועל דעם לערנען. צום 

ט מיר ה^בען אײערען מיינ ע  סיארעפעגט־ צו ג
ט ליכען וי גי רען צו «ום אז םולי  ^נדערע, סטי

 צו עגקאר^זז^ירען צו אלײן אײך אום װי
הי יאון םעתר ט מע ײ ק ג סי ײ ל ־ רער אין ו  רינ
ן םוגג, ן מיר װאלטען דאס או י ו  גע־ לאגג ^
 דער־ ערלויבט. עס װ^לט •לאץ דער װען כאן,
 אונ־ שון צײלען >>ר8 די ״,rcR װעלען״ װײל

ען זײ׳ג/ זעי• ל פי  די )2 צװעק. דעמזעלבען עי
 װאך, יערע אי־ויסגי,ך*זיר,ס װער-ט ״דזי*#סטיס"

ט ל,ענען םיר און י  איחר וומרום ס^ר^טעחן, :
ר זעיזש זעלטען. אזוי איד,י קריגש ־ נו סצו  אוי

נ גי״שעען, י י או ט װערם ז  אין ס^רפאלען גי
ז. אײער ך הוי ט װ*לט אוי  ױען געיטאש, ני
 »אספד צום **ספזעל־קארד א ^רײבש איהר

*o 't. בריף־טרעגער דער װ^לש אפישר 
פ^רזיטשיג. םעהר געװען
י — ראבין. ס. י  אײעד **רעמעגפזליבען ט
זאגען צו פיעלע־ס .דא איז עס בריעי•

הר ד^געגען. ען װעיט אי עפינ ן ג  דעטזעלבען אי
מון אן גומער קעל שי  מעל־ אין סלאװין בר. אי

ט און *רגוםענשירש, ער כען  גאנץ r מי
ם פ^י־קעיש »ינלט אזשארקער אונ־ לוי

ג זער ג ײגו  אםת דער םר*גע דער אין איז ם
שען װי  #רגוםעבנוען. עקסטריםע בײ.דע ידי צ

ר װןןס ען םי ײנ  ערקלע־ םיר װעלען דערסיט, ם
ן רען  גאכ* ארטיקעל באזוגדעדען גאנץ א אי
ם ײדע װי ׳ד;  ^רויס־ ח^סען װעלען צדדים כ

 זייערע ״גערעסטיגקײט״ די דורך ןגעז^גט
דאגעגען. און דא״פיר ארגוםענטען

ר. ב. ש דו ג בי ײן — א  rtr »דרוקען8 ׳ג
ן  *גימ*צין*גם־ווװע• בלויז אפילו ליןןד, מי
 ליטערארי^ער דער געישאט שט^יר* װ*ל« קען

 ד^ם, און צײטונג. אונזער פון רעפוטאצי״ע
 ד^ך .איחר קזןנש ׳»ריעד אמת׳ער איתר אלס

ט אליין ע אונזער װעלען. ני צי  tr ׳איז ^טבי
 רןc ארויסגעגעבען צײשונג, איבײטער אן

ײן זא״ איבײטער פא'־ יאון אי־בײטעד  בעשער ז
n;‘:r און r ;rצײטונכ. אנאגדער אירגענד וזי ׳ 
 זוערט די tr ,1טא־ א״ע אײנמ^ל װילען םיר
ך זאל ײען זי ר ^פ  tr געהאנק, דעש פון ג

ir געגוג, גוש אלעס איז צײשונג ארנײםער 
ען ארבײטער ■די װײל ײנ  גרוי• צו קײן ניש ז

ם סע  גע־ איז ד^ם אויסקלײנער. און טכיגי
ם איצט, ביז אורז־אבע די ירדעז אץןילו װאיו

y n» ד בז וי י די ו ו  ל
 ^נגעחויכעז - חאבען בײפער,

ע ®ון אננ או ס צז עס \ו עפיג ג
«ען, עלשערע בײשער,  זו$ס םעג

ײ אז סקײל, או־נטעד׳ן ״ *X ז עי  זי
ען װ^רקערס׳/ ^נ ט רעיז דעם ד י  ג

ן ך או t ^גכעפרעגם באלד ^י p j m 
ן י׳  ®ראטעןןםױו דער טון ס׳טערםאן בי

ײן ^ון װען, t»r ענטפער ז f' גע t•■ 
ן ארדער ־זער ײ עקזעי^ דעי־ פו  ד

ך ד^בען באלד ען זי אגג  ק^נפעו ^כעפ
ן םען חן>ט עס «ו ״ געגו ד ל ד גי

״ תאבעז  דער tr איבערצײגש, ז
 ייער אין אלבײטער אלע טמר איז רייז

ן דוסטריע.  !QTI ■ין ב*צ*חלט. וזאבען זיי או
או באט^ע׳פענדען ן ^ ײער פו עסילv ם »fi ו t| 

 אונגזןדולךו! .ב^זוגדערם געװען איבײםער די
ײ ארן ען8ח ז  עס װי גערװעז, ׳נ

 י8מ צו געסשר*יןזעש םענ׳צען״ עלטערע
אן די אז ,ױעלט, דעיר גי ו ר איז י  י 1M נו

ײ m װןןך, די  רי גע^ר^גען ח*בען ז
ט צוז*םען ײז דעס םי ײ ה^בען ׳ר n ז r| 
ג ײכונ אן דער איבער מ טען, ױגי  געבי

ען ײג םען ז «ען8לעט8■ר אין געקו p רי i f f 
װען :פרעגען ^ן .די אזוין געחט ״ י  ױנ
״. גײעם r לאגגען ײז  •װעט ד^פענטליר ר

ײן אכדערע פיעלע און אײך £אר ו א ז  נ
 .ת*בען צו צוקונפיש דער פאי־ 18לעס

טרוי בועחר אן. אײער צו צו ױגי
װין. ב. , | דמכט אוגז, ר^ט איחי־ — לע | י  ו

ר ש^רשטאנען. גכש:,?ד ט ח^בען מי  fit גי
שענדיגע רי ^י *יץוישישע זעלבסמז גו טי ^ 

טעל זיכערען r ^לס  1■ גרוו^ אלע צו סי
ר לײדען. מיר װעלכע ס• בעזן^גט ה*בען מי  אוי

ע די tr דריקליך, ײט ד^זיג ק H טעטיג i f c 'i ’M 
ט בוגדען ץ שיעי־ע מי  ג ערגסטע ג^:
ט iy־iR® װעלכע י &עמ^בגז :  װ *וױ
ר ח^בען כויד לײכט.  דץם »יאץ אז׳ ;עזאגט, נו
»1עקס אן ם*כען מען קען ׳»לעם ^ ם רי ̂ך־■ ע  נ

ז אלעםען עי ג^ר אי ײנ  I# 4תלי אזוי ניש ד,
עחן רןענ^ן ז*ל ןןד םו לע8 פ^ראוי
ן לגען8# םו. rt* פו פ  װידער װ^ס אוי

סי8■ אלטע די ל*נגש ד די ר*ו איז לי נןן  זי
r ,ל »»ל^ע סי r װען װיי  זוערט •אלי

ט ר צי  רען דער *ון ׳ל»גג י^הר 15 »וור טי
Roל איז ט  עס איז ׳נו

ט װען ׳ל,ײט ^ װעלען צו עחגערעס, ני ו י  װ
ן װענ. דעםזעלבען אויןי אגגעתן ו  ן^כער נ

ט ס חר קו ט אי  ■!•’*PtnyoRO אײעי־ מי
ס י ו W*•'' ,ג^רניט קײנעד קען \ t o! געג*,
יעדעד ®ון ל;8ערפ דעם דעס.

 $\gOכז̂ן איז אוגםעדגעהבזוגג פםליכער8«
ם ז8צי ^דינג ג. אוגג טי וי ן דעם ארין ג  טי

^ דער  ר« ^בער אויסגעשלאסען. לג8ע
H ז»ל שארם ?^גקרעטע װללכע ן * איז, K 

ן ז8מאסען־אקצי ת^זיגע די ^ן רי ד ס י  3או
ט ײנ ן פ^רם דער איז ***י׳ איחר מ  H פ\

עען שי קץ0ז*עגער#ל־ לי l ח^ט טריי ia 'Y im 
ז נ ײ1 #כער ט.,4נע׳&ועי ־גרײליר cri או « 

ען ײנ ט ז ז די איז מאזע• די גי  <^ן אי
ײל לטיג, זעתר נ*ך װ ײכגי ב גל ט אזי  גי

פ8 טי ן rtr צו טי׳ם8נ .r־־RD מי  ו ^
ט איז ײן געװען ני י8מ ק י «ו י נ ה « ױ ע  ס
 אויסגעבר^כען, האט שם^חל־יפםרײון דער

װען איז DRn וויגס ט גע י נ אי ײן ג ע8 ־ ^ םי לי  ״^
ר ר א נו ע ט ביי ח ^ ין  P אכגעלעגענתײט,' די

y w c, ־ פון 6*ייצצי מ»מע דעם אום ^ן גי ו  י
ײט ק ען װארום ? טעטיג  Hi) מיינער די האנ

ב די ענ ײז ײטער8א ארנ ערע פיעלע און הן  - ^ני
ט ך א אוישגעהוײבען ני י דזןר אין פינגז נ  " תי

? ט כ י ײ ה$בען װארום באך, מןןחר ז  איכןןר• ז
ם פ ט חוי  אזט^ל־סטריי• די געחא־לפען פיעל ני

ע די tr ׳*יז תירוץ דעד V קער ג ^זי  *fpORO ד
,^ צי ק * dru פיעלע אין איחר

ס רײדען  ■ון זעחר איז לייבט, אזוי ארוי
סע די פרעםד זעחר רוי  רעמפוד און סעןRמ ג

װ^רפען י״טום עס איז מצ^ ןזןי ארו
ם מי ך תאנדעלט עס װען פראזע, דער •  1$ױעגע זי

ג ^נגעלעגענהײטען. ?טישע8«י * ע י  ־.4&ימ
tr ר ען מי ײנ ג די געגען ז טונ ריי ג /^  ■ון פ

רען טי  געמאן מוז dri .p:R*n:*׳ ־רעם פון אגי
ט בער8 ײערען. ט טא^ט׳ םי ן ישכל, טי  או

 ■יעליחנן ?ען וו>̂ש ׳dri ir« מען TTD 1װײי
סע די צו רוי מ^סען. ג

י ם ד א ט ס א ם ק ע ר ר ד ע כ א י מ  װ

ן א י ל נ א ק א 9 ל 0.

מאנטאג כיטינג ^ אפגעהאלטען האט
 אף איז עס און ניארטש ערשטען דעם

 םיניסו#ף•: םון פראנע די געװארען גענוטען
ds, 'Po ארבײטער. די םאר
ש^סען איז עס  r^*fi צו געװארעז בא

טוןן כיעמבערס ספעציעילען א פען  םי
 מארטש אבענר, דאגערשטאג אויױ

 ן 203 האליל, ביענערכאר אין ׳־טעז11
 Urn אבענדם, ארהר 8 סטריט, טע56

 גוײן װעט סקײיל בייניניום פוז פי־אנע
װערען. באשיאסען אין דיסירטירט



m i*  vn>*m?* ב*£עײ וורנײנמד דעוי
 געװיםענ• ארגייט ויחנר מ*ז *ערונג,
 אינ־ אן ארוים נעםען װאס די און האפם״

 םארםיהרט נים װעילען פא^יסי יפורענק
 םיז אפט. זעהר פאסירט עס װי ווערעז,

 באפעיהערונג די געװיגען ײעיעז דעם
 דאי־ ניט וועלעז וועיכע אנענטעז, די און
 םאז אה געוױסעז, זייער פארבוינען פען

 איז הארצעז. צום ניט זײ איז װאס ואבעז
 טויזענדעד די פון ארגאניזירונג דער אץ

 םיסגײ־ די טיטהעי*פעץ קענען אנעגטעז
א^גאניזאציאנען. עי4אי פון דער

 יױ א ארגאניזירם איצש זיך האט עס
 יארה נױ אין אנענםעז אינ״שורענס פון ניאז
״ אין אפיס אץ םיט אי ק דיננ, ״  112 ביי

 דער צו באלאנגען דערוױיל עװענױ. טע4
ס ױניאן  dv װאס אנענטען. סך יזיין ני

פאי־ איז ארבייטער די םון זיך פאדערט

4mi  ̂-ו־ I ̂ו ivhJmBum vIMW^P «7#D ס ו~■- ■■וו
די i® טאםאשעווסקי, חן f p i מי ס

ע « י י ל נ ע ק י ח י מ ד ע מ # ן ק י  א
ס ך כ ם ו ו ע ש א ט א ה ר ט ע ט א ע ט

 ג«־ םיר ןמענצען. או זינגען ל»כען,
םיגומ. 8 לאך 1000 ראגםירען

ן 19 ע ר ע מ ו , נ ג נ א ז ע ם ג י  » מ
י נ א פ מ ר סי ע ט ם ע ק ר  א
2םון ן2 א ם

 אדים־ נייער פראכםפ^לער « םים
ע. שט#טו

 םא־ זונםאנ איז ?ובת אוחננם, פרײמאג
 און םען6 םען,5 דעם אװענט, און מינע

טערץ םען7

ס דד רי א קי, ב ס װ ע ש א מ א ה  דד ט
ם ע , ם ן טי ס ע א ק נ י ג ע ־ ר ר ע ק  צו

, ג ר ע ן ב ם ל ר ק ע לי ע װ א  און י
םי ע אן ב מ ם ױי ו

 בעלא זיעבעל, םאד. וױלענםקי, םאד.
j פינקעל, i ,גילםם&ן, ה׳ גרינבערג 

ג#לד ה׳ םילער, ה׳
 םרעדד נײער דער אין 5םא ערשטען צום

האםעדימ פוזיקאילייטער ליכער

יי» ימי¥ז אמנםען
ארבייטער. ניזירטע ihNSs עטלימנ זיד נצפינעז י*דק נױ 

ס *וינד1& דענ שו מ  װעטעם אגענטען, *
ר א איז לאגצ ה ט געדריקטע. מ  זײענ־ ני

ט, ר אניזי חנ ^ו ■ ײנען )  איננאנצען זײ ז
ם אז על מדג  פאר־ די פיז וױלקיד צום ווי

ס מ ח מ  עחס־ ױעלבע מזעילשאפטעז, ^
d pחגן  ״טענדליכסכתן דעם אויף זײ ײםי

 זײ־ אגענטען פארזיכערוננס די איז
mm הענם די אץ װערקצײג א דזרכדעם 
ן | ױננס די |  :עזעי*״טאפטען, פאדזיכע
 ברײםע די םארפיהרען צו אםט חר0

 װיל- דעם צו איבערגעלאזט וױיל ©אסעז,
 ערפי- זײ טוזזןן קאטפאניס, די &יז תיד
8H עז קאניפאניט די וראס אלץ אננ ^ א פ
ת זײ. י

 װערען. :עענדערם אבער קאז זאר די
זײז ווערען אגענטען םארזיבערוננס וועןדי

 אי־ אמשורענם די סאיעקמען ארבײכמר
•אלײ k אחויםצמעבעז אדער צאהלועען

מ ־  עוחננױ. כהנדיםאן איז סםר״יס מ
̂ 79 םסותר מעדיס»ן «על«מאן !
! frVDf ,דירזנקםאר. קונםמ תיכער 
םעגעמוער• דזעעס שגיצער, לואיס י

 םא״ װנםאנ און שכת אווענם, פרייטאנ
 און םען6 ׳םען5 דעם אווענט, און סיגע

סערץ םען7

CAPITALISM
lays, 8.30 P. M.......$1^5, beginning February 12, « Lecture

CONTROL OF PUBLIC OPINION
l» 5.30 P. M...... $2.50, beginning February 13, 12 Lecture

CURRENT WORLD HISTORY
■ys, 1.30 P. M.......*2.50, beginning February 14, 12 Lacturei

ר ע ט ײ ב ר א

ר איז ע ר ר ע ט ם ג י ט כ ע ן מ ר או ע ט ם ע ר ר נ ע ש ײ װ ר א ע ט ײ ב ר א
ן ע ד ר ^ א ר אוי ע ט. ד ל ע װ

TER EARLY IN PER80N OR BY MAIL IN RAND SCHOOL 
OFFICE: 7 EA8T 15TH STHEET. ר דער ע ט ײ ב ד ג א נ  ה&ט װאם ארדען, אידימער אײנציגער דער איז ױ

 _ ביעםבערם• קאנםאםפםיװ זײנע פאד פאניםארױם איינענעם אן
ר דער ע ט ײ ב ר ג א נ  נעזעל־ א אויך נ«ר ארדען, אן בלױז ניט איז רי

באוועגוננ. ארבײטער דער אין צענםער שאםטליכער

̂ותאיע riyoip ל
ו ו א ם י ד b י ס א פגן

אויבמור. םון רעזשיסירט

פאראוי^ אין ביצעםעז םים זיך באזןורגם
 צו װענדען צו זיך בענעםיםס פאר

חרש). (י. טשערע׳ט דזש.

אן די ט ױני צ טי ך ש ײ ר אין א ע ײ ן א ע ש י ט א נ א ס ה ע פ ט א  ק
ר ע ר ד ע מ ײ ב ר ג א נ ד א איז ױ ײנ ד ע צו פ נ י ־ ד ט ע  מ

ס ר ע ט אין ב ױ ד. אין און נ י רי פ

װערעז אפנעהאיםען װעט
ן ע ז ע ג, ױ א ט ם נ ם די ע ן9 ד ע ץ, ט ר ע ר אין מ א ב ײ , ל ל ע פ מ ע ט

ע2 ױ ט ענ װ ע4 און ע ט ט, ו י ר ט ם
ר 8 ה ד או נ ע ב א

®דן פראנע די װאו

װא־ א םענם 35 אױןז ױוס די ױיזען
װעם טיטינג דיעזען כײ װערען. אפגעמזמיםם און פארהאנדעלט וועט

זײן אויך

צום דעלעגאסען פאר נאמינײשאנם -

ר ע ל ע ״ צ פי ס א י ט א ט נ ר ע ן װ ע ב ע נ ע ען צד נ ד ע  י
ר ע ב ם ע ר ט ע כ ל ע ט װ ר ע ק װ נ א ר ־ און ס ר א װ ר  ע

ט ע ן צו ט ע נ רי ם ק ־ פי ע ענ מ ב ר ם ע אן, ד ני  יו
ס א ע די ד ד נ ע נ ל א ס פ ל קן ת ז ט םו נ ל א ם ע ג ס ױ א

עו ■ ר ע :װ

ױ ג ל אז ע נ ר א וױ ש ע כ ט ע ט ט ר מן ק ו נ א ר ל ק א  ז
ר ד ע ל א ען ב ק שי ץ צו ש א פ ן א ר פו ע אן ד  ױני

ם ע ן ד ע מ א ן נ ם או ע ס ד ע ר ד אן די און א ױני

45 כיז 18 פון עלטער דער אין ארײעענוםען ווערען מעםבערם
עװענױ. םעק^נר 35

 *jםע רדשענ. ןןדזןלשםיץ, יאזןןן►
.1643 םארסײםה מעלעםאן,

ם ט ע ק י ען 8 מ ב א ^ אין װ נ ע װ ר א

נזעס־ דער װעלכעז אױ^ םעלז דער איז באװעגונג ארבײםער די
ווערען. נעבוים וועט צוקונפט דער פון פעל

פעלזען. די פון אײנער »יז רינג ארנײםער דער

ב ױ ר א ה ט אי ײ ך ז א ט נ י ײן נ , ק ר ע ב מ ע ט מ ס י ל ך ש י !אן ז
:רוענדען זיך אויםקעםםע נאך

 טהא־ הערדי םון אסםען 3 אין ק^וםעדיע
 העררי און םיילטאן •םון מוזיק םאשעװסקי,

 דעם סון אראנזשירם םהאמאמעװסקי,
 אוים •^וזנער םײעי ה׳ םון ארסעסםער

 הער־ אונזער םח אײנשמודירס ל*נד*ז,
 אויסגצ״ איז אויפגעםיהרט ו^והל. מאן

טאםאשערוםקי בארים ה׳ &ון שטאםעט

in* איבמר ®ח אורםײל אימשסיםיגעד 
50,000 vm vv,\ בײטד ח$וב*\ וועלכע 

 יאזזסי פיז פארשטעלונג די וואהנט
 עעתג־ און לעצטע רוסשינטקי׳ם
איצרעסא םםע

ן מ״ר ע ר ע ד א c ם m ע ר ע ז נ ם או ר ע ב מ ע ן צו מ ע כ ו ז א ען ב עז די
ג נ י ט ץ מי ן. א ע ם א מ

ט זי" צו .23l לאהאל כאארד עהזעהוסיװ י ד ו ת נ א ר ת ה א א ם אז א ו ס ו ט ע ג ױג  צו
ם ה ן צו אי ע ב ײ ל ױז אין ב ר ה ע ד א א ם אז א ר װ  ע

ר ען ע ן ק ה ע נ מ רו ט אין א א ג

ם )3 א ײן ד ר ק ע ב ט ע ט איז מ י ט נ נ י ט כ ע ר א  צו ב
ם י פ ע נ ע ען ב ד ײ ן ם ע ט ם נ נ א ל א אן אין כ  6 ױני

ט א נ א ט איז ס1די די און ט ל ה א צ ע נ פ ז א ם בי ע ד
ט. ײ ד

ך לי ר ע ד י ר ר, ב ע איי

 און פסױרכ הלאוס, כאארו חשאינט
װ. ג ל. א. יוניאן ארנײסמר דרעם

!ערםאלנ t ערפאלג נרעםטער
אנג נוםערען 30 עז ג

ת «װתנם, פרייטאנ א  םיר זונםאנ און ׳
 אין ם׳ה6 םען,5 דעם אותנד, און טינע

םערץ םעז7
שינםקי׳ם יאזעןז ר נייעסטע תם » א

רעםע

ז די ו י ט א ר ע י א א ק ־ ן א י נ װ
^ םי א ם

 יוניאז װ. ג. צ. א 35 לאסאל
אויםמליםליך פערקױפם

אויפמערקזאם

ס ע ש ז ד ע ן ב ם או ר ע נ ע ב
 כר* m jo m סאםיתמיס ױגיאננ^ ®יײ

ארבײם. ימיאן םםד׳יקםלי
יארס גײ סםרים. קלתטןןן 134

A. DELBON ב«דער j נוון ליברעםא
1שערכ שאדמ© ארן ®יקםם חםשיגםקי יאזעןש סון אױםמםמזרם

ע6 484־90 חד ז*ץ, צודודנ ראזענשטײן, םעםיועצ ױ מ סנ װ  ע
» p 9 - — ראוענ־ באדים קאר•. ראזא •ראגער, נמא
 לוב־ םעני לאקםער, סאביגא םר^ מאל,

 יאסאכ און דזשײתאבסאן הײםי ריצהי,
 w דיזער אין זיך באםייליגען םרענה
 טשאר־ ה׳ חײמאן. לזאים אדיך װי רזגבזע,

״לײבעניו.״ אלס נאטאנסאן לעם
ם ע ס ד ׳ נ י ב גון ר io איז נ o ־ א ר • 

ט נ ע ט. צ ק ע פ ר ע פ

^ אין  אוים־ ארםיסטען, •ערזאנאל, םוזי
 מעהנסםעד קאסםױםעז, רײכע שםאטונ^

 װאונ־ באלעםען, און םענץ מעהנע קאהר,
 איז ארקעםסער, נרויסער עפעהםען, דער
הינזיכטזגן. אלע
דאל. i םאר אםיוזםענם ווערפזוז סמ

סיםםא־ און כאר נרויםמר עקסטרא אן
רוםשמסקי. א-לא ארמעםסמר ני

 ױניאננ^ סאםײעםיס, לאדזשען, חבתת
 וױ רעליעםס, ברענםשעם, ריגג ארבײטער

 סעא־ זיך קענען פערזאנען פרױואם אויך
 אין טיקעםס איז בענעםיסס פאר דעז

טעאםער. פוז אפיס

ע%ר י ז ^ ג צ נ ו ט
r•״ ••ייי ײיר ײי r אידיאא «n •אגג 

א א ,”! לי ^ן ג נ ו f ב»ג*י • m n m  fu i\ 
די *ין געז־דוק■ ײימז

ט ײ ד ר ם ־ פ ג א ע ם נ י ר • 4P
י#רק נץ סם. קאנעל 195 ו. אל»9ײצ •ייעיאז

ט ס ײ טו ע ם א ם # ן # או
100 Lofftox Aybimi•  

805 Protpact Ava., Bronx
t1 5  East Broadway 
n  Pitkin Ava^ Brooklyn

 איצם ארשײנט די.נערעכסימײם״
 — אםאל װי םרידמנר םאנ א םיט
 אג- םיםוו^ך יחנס צום נעוזען םיר

ji»«ny»n שםאט
 שרייבער, ארטיקעצ אונזעדע אלצ

 $-p ױן ל$קאלס די םון סעקרעטערע
 אוים־ דעוײבער ironi רעסיאנדענםען

 םאטעריאל דעם צוצושיקען נעפאדערם
 ©־par דזנד איו סאנמאכ םריהעך.

 אריימעזד קצנש םיר װןוס ט^נ םםער
pro זאמנז ®rw נוםער• ענדעז5צױ

jr דאדאקצי

' :r ם נ א ש ק ע ן ס ע נ נ א ך ם ם אן ד ע ן ד ע ט ם. ו ש ר א ם

ן אינפארםאזיע םולע באקוםעז םעז מ

ן ם אי םי ל, םון א ה קו ם ־ ר נ ע ם ו ר ס ע5 אי מ ט, ו ם
D. ר)ר ע ל ט , מ.םענעדז־״ער ׳א ן א ם ר ע ק . JBםעערםאן צו ש , ח ר ע ע י בעקרעםעה ר
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מ וחניעז אינעזאנט ניט מאר םער י *
jHJLn ײ*ד א נעבעז צו איהם  •0 ,*HP■- 

ײ |K ווען ;גענענזײטיג איז נאטיס רב  א
 ער מוז . םלאץ זייז פארלאזען װיל טער

־ 48עדי נאטים. װאך א נעבען אױןי טונ ^ 
 אין פונתט א אױף איז ארבײם־װאןי דינע
 ױניןון די װי אזוי אבער אגרימענט, דעם

 שטונדען 160 ארבײטען צו ערלויבט
 עתסטרא אהנע יאהר דורכ׳ן אװערטײם
 פונקט דיזען איןי באטראכט געצאהלט,

וױכטיגקײט. װײניג םון
 אין בלױז שטיה. פון װערט נעארבײט

 געאר־ װערט שעפער געצעהלטע אײניגע
ט ײל װאף. םון ביי ק ס ^  װיידזשעס םון דע

 וואןײארבײ־ פאר רערזעלבער אבער איז
 א װעז און שטיק־זארבײטער, און טער

 ווייניגער אויס ארבײט שטײךארבייטער
 באם דעד איהם דארף סקיייל, דער ווי

 סב** דער אײדער נאטירליך, דעראײגען.
 אור־ די נאןי םריהער ער זוכט דערלײגט,

ט האט ארבײטער דער װארום זאבע  ני
 אור־ די אויב און ׳סקײ< דעם פארדיענט

ט איהם איז זאכע  ער קען געפעלען :י
ס װאך א געבען איהם  אפז^־ אןן נאטי
 אר־ דעם איז נאטיס װאף די דורןי גען.

 טאג יעדען אוועקצוגעהן ערלויבט בייטער
 אן זוכען צו שטונדע א אױף שאפ פון

פלאץ. אגדער
 מעהר פארדיענט וואס ארבײטער אן

 פאר־ ער וואס אלעס קריגט םקײא דער װי
 זיד טרעםען גאיקען אזעלכע אבער דיענט,

דער װי ארבײט מען סײדען אםט, ניט
עזעל.

ם װעכענטליכע די זײנען דאפ סו  מיני
ײס  סוט און קלאוה אין וױידזשעס פוז סקי
 גרויסע פאר די אין פאריז. םון טרייד

 צעהנדליד עטליכע די אין און שעפער
ײ די אפ היטען שעפער, קלענערע  ארבי

ם ארבײםען און סק״לס די טער  בילײ ני
 פיז אפגעהיט אויך װערען זײ צי נער;

 סװעט־שעפלעןי די איז ארבײטער די
 האב דאס היים־ארבייטער, פון«די אדער

ט איך דערגעהן. געקעגט ני
 םראני^ 108 — (מענער) קאטערס
 63 — (םײדלעף) קאטערס

 60 (מיידלעך) אפערײטארם
 49 (מיידלעף) םינישערס
״ 180 — (סענעי) פרעסערס
ס עסעי 63 (כיײדלעף) פי

ײניג זעהר אין  די ווערעז שעפער װ
ט געטריבען פיאשינען  זא־ עלעקטריק, מי

 לאפא־ ״נאללערי םון ׳טאפ דעם אין גאר
ט געטריבען מאיטעען די װערען ״יעט  מי

 ווע־ װאס פרעס־אײזענס די פון פיס. די
 מען ווײס אטעריקא, אין געברויכט רעז
 םײדיעף־פרעםערס די ניט. אויף נאןי דא

אײזענס םונטיגע 20 איז 18 די הויבען

 אויף 60 םון ארבײםם־צײם די רערוציאט
 םאר געקראגען און #װאך א •טםונחגז 48

 הונ־ םון העכערונג לוין א ארבײטען אלע
פראצענט. דערט

 דערםאנט אויבען ״שױן האב איך װי
 םראגק־ אין אינדוסטריע די^ישנײדער איז

 קלײנער דער איגדוסםריע. פרויען א רײך
 איהר אין װערען װאס כיענער פראצענט

 אדער מײסטענס ארבײטען באיטעפטיגט,
 זײ אדער שאפקעס אויטסאיד קיײנע אין

 ״ראס־ זאגענאנטע אײגענע זײערע האבען
 א מיט ארבײטען זײ װאו טערסיואיעס״

 האב איף ארויסהעלפערס. מײדלעך פאר
 אינ־ די אז דערכראהנט אויבעז אויןי שוין

 אז אינדוסטריע, הײם א איז דוססריע
 די פוז פראצענט 70 װי װײניגער ניט

 דער אין זיך בײ ארבײטען ארבײטער
 איז קרײדער-ארבײט מענער בײ הײם.
 אבי־ הײם־ארבייטער םון פראצענט דער
 דרעס אין סוט קלואה, ר־ער קלענער. םעל

 די אין גאנצען אין כטעט לינט טרײר
 ״כיײם־ פון יאדן הײם־ארבײטער פון הענט

 ביז דרײ פון באשעפטיגען װאש טעריעך״
ארבײטער. צעהן

 קופט אוטשטעגרען אזעיכע אונטער *
 איגאניזא־ די װאס נאטירליף אויס יטויז
 איז הײם־ארבײטער קלײן. אזוי איז ציאן

ארגאגיזירען. צו אונמעגליף פאסט
 גארכיענט לײדיעס טויזענד 135 די

 צואװארםען זײנען פאײז םון װארקערס
 פאי־ די אין טרײדס, 'גע:דע;פא' די איבער
:צאהלען :ענדע

ארב. קאסטיטער 1או □1טאדעי בײ 25.000
סוטס, און קלאוקס בײ 35.000
דרעסעס, אלערהאנר בײ 20,000
װײסטען, בײ 10.000
י«ארסעטען, און אנדערװער ב" 30.000
רענענםאנטלעז, בײ 10.000
עכיבראידערי, פאױטידעגע בײ 5.000

 מיר װאס אינז געבען צו ווייס נענבױם
 װידער־ דאס װען און דארפען. און װייזען
 אכטענדיג ניט װאך, נאך װאף זץי האיזט

 דענ־ אן איך הויב װעטער, ערגסטען דעט
̂ 4פסיבאי אײגענער מײן פון טעהר קען
 אין לזלאט דעם אײנפיהרען פאר׳ן גיע

 1א' אונױוערזיטעט, ארבײטער אונזער
 אנצו־ פרײנר אונזער אויסקלויבען םאר׳ן

 זיך טאכס אפט ניט קורס. דעם פיהרען
 חאטפיטענ־ א הערען צ,י געלעגענהײט אזא
 װי ער־פאהרוננ גרױס םון דאקטאי טען
טאנענבוים. רר.

זא^ איך אידאי, ניט ערװארט איה־
ט דאט זײן, טודה כײך  אײ^ אכטענדיג ני
אי האב איף װאט טאיזט דעם ט ײ; א  אי

 לערען קאלעדזש, א אין קורם אזא גענוטען
 פסיכא^א־ װעגען םיער אזוי םונהט איף
 .dksp דעם איז סטודענטען די װי גיע,
 צו גערעגענהײט די אויף כייר גיט דאס
 און קורס דעם פון אונטערשיעד דעט זעהן

 נויטיג און וױכטיג װי אויך און יענעם,
יערנען. צו איז דאס

ז עס בעניד■ לײדיגע קײן אז אבית, א'
 מען אבער ניטא, חיזאס דעם ׳איז איז לעןי
 םעהר װען בענקלעף, נאר צױטטערע 1קא

 די קורם. דעם צו קומען זאלען טעניטען
 אזא א צו געװען טאל אײן זײנען װאס

 צורעדען, ניט טעהר כיען דארף לעחטשור
 װאס אבער ,די הומען. װידער זאלען זײ

אי װײסען ניט, ומעז)ר  זיי װיפיעל ניט ג
 צו קוטען איהר וועט רערביי. םאררירען

 דער־ אין זונטאג נעקסטען קורס דעם
ז סריה

 איהר וועט קוטען װעט איהר אויב
ײבען אױך אודאי יטױן ד נאכ׳ן בי עי  י

 דיסיןוסיאן בארערענדער דער צו נדטו׳ר
 יטפעטער אביסעל אויף טסתפיא 1דא און
ה אץ שולטץ מר. םו קלאס צום  פאביי

 גאר אײך װעט אפשר אדער םםיקינג.
 אין אײנצױטרײבען זיך אינטערעסירען

 האי־ מיר װאס קלאס, גרעטער גייעם דעם
 איהר נאר, קומט פארטירען. אין טען

לערנען. צו װאס געפינען שוין װעט

 םרידלאגד לואים דר. םון
«אנאל1  סון דירעקמאר קיי

אינטערנע״טיזנאל),

קלאסען אונזערע ^
ײ .׳' קראסעז־באװאוסט איהר  ק

WP עדױקיײטא־ דעי דאס זאגען, גיט 
 אינטעינעיטאנאל דער פון |*ךע?טאר

מ  קומט ער קלאסעגבאװאוטט. ני
 אינ׳ אין ivdwsp איזע טיט ^ור|הר^ג

 טאכט ער סיסטעם. ®^קײשאנאר
 טpדענ ער און הלאס־אונטעריטיך היק

 דערפאד איהם י«ומט עס אז !מרביי,
 אז זאגען, ניט אבער קאן מע;

 ער הלאסעז-״טטאלץ. קײן ניס חאט
 יויאסען, אונזערע אלע מיט ,אוםאלץ

i טאנכע דאס געגליכען, װאלט ער 
זײנען זײ װי גרעסער זײן זאלען !ײ

New York, Friday, Mar. 1 2 ,1920. , מאג, ען12 דעם פריי ש ם מארט

ד ע ק ד ײ ר ט י םון ם י ד ח ״ ז ױ  ה
ר. ע ט ײ כ ר 1 א

 ו דרעס הויז די םון סםרײק דער
 W*\ געהט ,41 לאקאל ױניאז, כער

ש װי ענערגיע דערזעלבער ם^גר  דע
 ;נעװ*תן* גערופען איז ער װאס טאג
 WD בײ״א געהאלטען שוין ר»אט װאף

 א םארלאנגט ױניאן די מענט.
 כא) די ארבײטער. די םאר דאלאר 5

 דאלאר%־ 3 בלויז געבען אבער װילען
 האט מען און אײנגע׳עקשנ׳ט זײנען

Up די ניט. גאר מיט צונעהן נעמוזם

 בא־ אב.—גאסם• דעש באגריסען װעלען קאחאן אכ. און גאםםערם םעםועל
 עפענען װעמ זיעגמאן מאריס און אווענד פרן טשערםאן זײן וועט ראף

 גרױסארטיגער, א רוערען געגעבען אויך װעט עם פארזאמלוגג. די
 םאדעסט און זינגען רועט םעטצענאוער םאדאם—קאנצערט. קלאסישער
שפיעלען. װעט אלטשולער

 הע״ ״העכער, אלכדבאקאנמען דעם שרײען
 װע־ װײט׳זיצענדע די װאס דןוס כערי״

 לע־ קענען זײ װעלען דערהערעז ניט לען
 און אינטערעסאנטע זעהר די אין זען

 ררו״ װעלכע זײנע, ארטיקלען באלעהרענדע
 און ״גערעכטיגהיים׳״ דער אין זיד קען
 איהר װײסט דאן ״פארװערטס׳/ אין

 אלץ זײן, װעט עס רוהיגער װאס אז דאר,
הערען. האנען אלע ײעלען בעטער
גע־ אויך װערט געלענענהײט דער צו

DJ סארט דער דאס צװײפעל, קײן איז 
 אונזע־ אין האבען טיר װאס וענטען,
 װאס אלעס איבעי שטײגט היאסע;,

 האט p^DVE^PE־c׳rpy^Kp ןוועזענער
 אבער, דאך יאהרען. פיעיזע אין ןחן

צנז  צאהל די רארע א אױף־ שפיעלט |
 גאטונג. זײער בלויז ניט אגטעז,1

 אונ> דאס געװאונשען, זעהר װאלטען
 זיר זאל ױנױוערזיטעט יארבײטער

ן ע נ ע כ  פיעעם דעם מיט נור גיט ^
 זאנ־ אהין, ?וכיע; װאס סטודעגטען, 9

ף וי ו ו א ן ט י ר מ ע ר ע ס ע ר  ג
 זי־ סטודענטען. אזעלכע םון ל ח \
 צאהל אין פיעל זײינען ארבײטער די ;

p n האט אוניװערסיטעט ר ע י י ז 
 אויב אםיטפיגלען. געדארםט דאס

|f װערם װאס אדת אן — מאכט איז 
 די — אפגעלײקענט, ניט יןיינעם

 אונױוערזיטעט ארבײטער אז םון :ס
DV אוים־ םרײער דער אױף בלויז ניט 

 דער אין אויך נאר ערציהוננ, טיגער
S ,זיך באטײליגען װאס ארבײםער

 טען12 דעם אװענד, פרײטאג דעם
 אין שלעזיננער, ^רעזידענט װעט טערץ,

 איבערגעבען האל, הארגעגיע גרויםע! דעם
 פון געבראכט האם ער װאס גרום, דעם

 ארבײטער די צו ױראפ אין ארבײטער די
 סף א נאר האט ער און אמעריקא. איז
 א געװען איז רײזע זײן דערצעהילען. צו

 װאו און אײראפא איבער טריאוכיף״צונ
 רי באקומען ער האט געסומעז איז ער

אויםנאהמע. װארימסטע
 ער איז װײסען, לעזער אוגזערע װי

אינטעך־ אן צו דעלעגאם אלס געפאהרען
 שניידער־פאר- םיז קאנגרעס נאציאנאלען

 נע־ זיך האט װעלכער ױראם, אין באנדען
 אמ־ אין דעצעמבער טען11 דעם עפענט

 האט װעגס אײן איז האלאנד. סטערדאם,
 פראנקרײף, ענגי^אנד, באזוכט יטוין ער

 ער פיילען. און ידײטשלאנר עסטרײף,
 איטאליעץ, באזוכען נעזאלט אײןי האט

 אין ?אנסול איטאליעגישער דער אבער
nennn זײן וױזירען געװאלט ניט האט 

 ענטpyג גיט אהיו האט ער און פאספארט
 געשאפען איז רײזע דער דורף־ פאהרעז.
 צװײ צוזאפענבונד ענגערער אן געװארען

 אר־ די און ױראפ אין ארבײטער די שעז
 ארבײטער יענע אמערי?א. אין בײטער

 מיט געװארען באיואנט דעם דורך זײנען
 זײ און ױניאז אינטערנעשאנאל אונזער
 רע־ זײער אויסגעדריקט איבעראל דאבעו
 אר־ דער פאר באװאונדערונג און ספעקט

 בעאפטען, העכסטעז איהר און גאניזאציאז
 האבען זײ װעלכען שלעזינגער, פרעזידענט

 בא־ װארים זעהר און געלערענט הענען
גריסס.

 באזוכם האט שלעזיננער פרעדדענט
 לאנ־ אין ארבײסער פון מיטינגען טף א

 אין פאריז, אין אפסטערחאם, איז דאן,
 ער און װאריטא אין און בערלין אין װיען,
 ער דערצעהלען. צו פיעלעס גאר ר,אט
 װענען דערצעהלען צו פיעל אויך האט
 איצם הערשט װאס חורבן גרויסען דעם
 נע־ זיך עד האט דעם אחוץ ױראפ. איז

 אננעזעהענ- די פיט םארב.ײאכס און זעהן
 סאציאליסטישער דער םון פיהרער סטע
אלע די אין ארבײטער־־באװעגונג און

 באלעהרעגדער און אינטערעםאגטער זעהר
כיעסעדזש.

 עטי■ א טאבעו מיר װילען דא אה
 בא־ האט נאטור די :באםערקונג קעלע

 א מיט שלעזינגער׳ן פרעזירענט שאנקען
 אבער איהם האט זי פעהיגקייטען. סך
 הלינגענ־ הויכער, א מיט נעבענשט :יט
 צוקײקלען זיף זאל װאס שטימע, דער

 גרויסען אזא פרן װינהעלעך אלע איבער
 דער־ זאל אוז האל קארנעגי דער װי זאל

 באלקאני. העכסטער דער צו אזש גרײכען
 װער״ זײנע םון מאנכע אז מעגליד, ס׳איז
ט זיך װעלען טעי די צו דערטראגען ני

 דער ײעמען אױוי יענינע, די םון אויערען
 די אין זיצען צו אויספאלען װעט גורל

 שוין בעטען מיר און סםערעך, ״העכערע
נעהםען צו ניט עולם דעם באצײטענס

א אין נעוזפען נ*ט װילען מאדאם האנצערט. קלאסישער א געבען
 r לעכענס־מיטעל אויף יקרות גרויסע!

 זײע אז דעם, געגען מנמשידען זײנעז
 9ס מאכען קאנען ־זאלען ארבײםער

לעכען. אנשטענדיג אן װעניגער
 H צובאםערמ^ן, װערם דא איז עס
̂  שפיעלען באסעם דיזע פון מאנכע

 פו־ז לעבען עםענטליכען אין ראלע
 9צרוי ׳צדקה־געבער/ פון טראפען,

ך זײ םײנען לײטען ס אוים ד  fit! מי
 צ^ דערזעלבער איז ״גוט־יהארצינקײט״.

 | אדבײםןסי זײערע אז אבער, זײ װילען
 ארבײטש״־ון זײערע םון הונגערען. לען
 m די ארונטער׳טינרעז זײ לען
 צואװא ערגעץ זײ וועלעז דערםאר און
מ דאלאד עטליכע פעז ^ ״ טי רי א ש ט  ״
 p אזעילכצ זײן צו םײן ניט זעהר איז

!צדקה
אן די  -;{§ ינאטירלױ איז, ױד

W אזױ יןעםפען צו ״טלאסען L 
קאנען װעלען ארבײסער די ביז

 פדימאי־אנא באריהפטע די מעטצענויער,
 הריז, אפערא מעטראפאליטען דער םון

 אפע־ םארשיעדענע פון אריעז זינגען װעט
 םא־ מוז״סער באריהמטער דער איץ דאס

 םון קאנדאקטאר דער אלטשולער, דעסט
 װעט אדלןעסטעד״ סיכיפאני ״דאשיען דעם

הײארטעט. א זײנעם איז שפיעלען
 כיעגען ארום און ארום קורצען, אין

 זעהר א ה^בעז צו ערווארטעז באזוכער די
 ניט זיך מאכט װאס אווענד, נענוסרײכען

בײצואװאוינען. אפט אזוי
נא־ אץ נאסט אוגזער באגריסען סיר

 אינטערנעשאנאל נאנצער דער םון טען
 און ױניאז װאירקמדם גארטענט לײדיעם

 בדוך״ הארציגען א איבער איהם גיבען
!הבא

צוזאמען. 135.000
 זײנען ארגאניזירטע טויזענד 10 די

 טרײדם םאלנענדע די איבער צואװארפען
:צאהלען םאלגענדע די אין

 אדב. py^'DD^p און כיאדעלס בײ 5.000
 קארסעטס, און אנדערװער בײ 4 000
ײ '500  דרעסעס, אין סוטס או.ן קלאוקס נ
װײסטען, בײ 300
עכיבראידערי, בײ 200

אי־ װילבערט סר. םון טורס,סpלע די
 האר־ דעם אין פראבלעמען ארבײטער בער
טי רעם  ,171 ולpס פאבלי? סענטער, ױני
 טע5 און טעדיםאן צװישען סם. טע103

 ;א־ ערפאלגרײף. גאנץ זײנעז עװענױס,
̂יל דער אין ^;p עט טירליר,  ארײנ־ רום סל

 לע?טשורם רי טעניטען. טעהר נאך געהן
 אוהר 8 דינססאג אםגעהאלטען װערען

אװעגד.

m| דער באהאנט איז
מיר, ׳טטעהען ״פאראײניגט :יצןי

 ארביי־ דער מיר״. םא^ען יטערט5»
 די העאפען פיעל jhp ײניװערזיטעט 1

 םאראײניגט. בעסער זײז זאלען :ײטער
 נאף איז אוגױוערזיטעס אונזער

 ליע־ ניס, איהר זאי^ט װארום —
ט זיד ע?ער,5  םאראײניגען אונז טי

אוגזער ענ־ עדױרױישאנאל . אד ער ^י  י
i o t קלאסענ־ אזוי זײמ איהר אויב 

 די־ PKc^iy^p'ppy אײער װי זאוסם
 יס א אלײן אייך ?לויבט טא ןס^ר,

ט, זיף ״טליסט סלאס, ער ײז װ  אז אן-
ײט ןי אונזערע. פון אײנער ן

צוזאטען. 10,000
 איז םעטבעריטיפ די אבװאהל אבעי

 א אוים ױניאן די איבם דאך ?לײן, אזוי
 טרײד. נאגצען אויפ׳ן אײנםלוס גרויסען

 רעספעהטירען טאנופעקטשורערם די
 אז ערםאהרוננ פון וױיסען זײ װײל איהר

 טרא־ מאכען קען ױניאן שװאכע א אפילו
 רעספעקטי־ הײם־ארבײטער די און בעל,
 זײ אז םארשטעהעז זײ װײל איהר, רען

 די פאר ױניאז די םאחדאנהען צו האבען
 צײט פון ^ריגען זײ װאס יױנהעבערוגנען

 לעצטען םון םטרײק דעם דורך צײט. צו
 חײם־ טויזענדע צעהנדלינע האבען מאי

 זעקס נאנצע די מיטנעסטרײקט ארבײטער
 געצאהלט זײ האט ױניאן די װאכען.
 זײ אלגעמײן אין און בענעפיט סטרײק

 געװען װאלטעז זײ װי אזױ באהאנדעלט
מיםגליעדער.

 פץ פאנד דאלאר מיליאן דער
 ױניאן קלאוקמאכער דער

געזאמעלמ שױן װערט

םענטער ירױטי סײד א'םט אין קאנצערמ רײנער א
 סײד איסם דעט פון סטודענטען די
 טע4 ,63 סלול P'Pz^b סענטער, ױניטי

 הא־ װעלען עװענױ, טער1 דער לעבען כט.
 קאנצערט און אונטערהאלטוננ אן בען

 דער צו כיערץ. טען6 דעם אװענד, שבת
 רײכער א אראנזשירט װערט געלעגענהײט

ט לאנצערט ^ באװאוסטע גוטע, טי י ז ו  ט
 די כיעדװעדעװ סא:יא טאלאנטען. לײטע

 אין זינגען װעט סאפראנא, באװאוסטע
 מאקס םידעל־שפיעלעד באריהטטער דער

 ־j^p נאכ׳ן שפיעלען. װעט דזשײ?אבס
 אונטער־ זיד טאנצען(אזן טעז װעט צערט

 װאס פיטגליעדער׳ אונזערע האלטען.
 הױ קענען איסט־סײד, דער אין װאוינען

 אין פאמיליען און פרײנד זײערע מיט כיען
אװענד. אגגענעהםעז אן פארברענגען

 סאנצערט דעם פאר פעסעס םרײע
 םון אפיסעס די אין באקומען מען קען
 ױניטי די אין אויף און לא?אל־ױניאנס די

 מיט סאצײטענס זיך באזארנט סענטערם.
םיקעטם. די

ס ױ כ ײ צ ר « ס ־ ט ל א ה נ אי  אד״ איר האב אבענד פארגעסטערען
 אידי־ םון כיאסענפערזאבילונג א רעסירט

 טראװאי״*. דע ״בורזש אין ארבײטער שע
טיניג דער  נעװארען אײנבארופען איז מי
 איז װעלכע ױניאן, קע&טאכערס דער םון

 יױ שטארקסטע די םון אײנע אורחא אנב
 אידען אלע זײנען זײ פאריז. אין ניאנס

 םון דערװאוסט זיך האבען זײ װען 1או
ײ האבען פאריז אין זײן מײן  צײט קײן ז
שירט און פארלארען ניט  מין א אראנז

טינג״. ״װעלהאם עי מי טיננ ד  נע־ איז מי
 ענ־ אן זעהר און באזוכט גוט זעהר װען

 חעפטאכער די אויסער טוזיאסטישער.
טינג צום זײנעןי v נאױןי מי w v i\ פיעלע 

ט ר; שנײדער ארגאניזירטע ני ע ט ײ רנ  א
 אויף געװירקט האט רעדע מײן צו אבער

ײט, װערען זאלעז זײ אז זײ אדל  װעל ױני
 *טפע־ װאכען Dpyr אין װיסען ערשט איף

 פא־ אין זײן װידער װעל איר ײעז טער׳
 אמעריהא. גאך צורי?רײזע מײז אויױ ריז

טינג דער  נעװא- אדרעסירט אויןל איז מי
שענט דעם פון רען  דער םון ביזנעס־אײדז

ט׳ן ױנגערמאן א ױניאז, קעפטאבער  מי
 לעא גענאסע םון און גאטפערס, 1נאמע

 קארעספאנדענט פאריזער דער גלאזער,
״םארװערטס״. פון

ך אלטע אויך האב אי עי  באנרי־ א ג
 עקזע״ ספעשעל דעם אויף סונגס־רעדע

טינג, באארד קוטיװ עי פון מי  לא• פאריז
 די פארבאנד. שנײדער דעם פון קאל

 ברידערליןי זעהר מיר האבעז פראנצויזען
 וױרק־ האב איר אויב און אױפגענופען,

 אײנ- נוטען אזא זײ אויױ נעטאכט ליך
 מיר האט אינטערפרעטער מײן װי דרוק

 אונ־ צוױשען בונד רער װעט פארזיכערט,
ט אינטערנעשאנאל זער  א־־נאנײ זײער טי

אײביגער. אן זײן זאציאן
ט אלזא, ײנ  נאך אבעני אוהר 9 ה

ײ :אך װארשע םון איז !װארשע ײ  אן
!קאװנע נאף אין

:v ג נ י ז ע ל ש ב.

11 נוםער גערעכםיגקײט״

י 2 זײט  שאװירא. ס — ײאד י
| בא^רדי דז^אינפז םון םיכזינג .3 זײט | 

̂איל, לאגגער. ל. — ,ױגיאן מוןכער יד
 m טיטינגען .באארד עקזעקוטיװ צװײ
E שעהנהאלץ. י. — 25 לאאל v 

 צי|0«רע דעי אין זיך הערט װ#ס .4םיזי
 בראסלאוז« דזש. — 35 ל^י^ל ױניאן

ט ר ^ ן  ״15 דער צו נאארד דזש^ינם פון י
 p י. װ. ג. ל. א. דער פון <אןנװעג«אן

לאנגער. ל.
 #*יק• די רעפאיט. קאנװענ^אן .5 זייט

אן מאכער סלגעעל און אמײדער אא־ יוני
רובין. ד. — 3 קאל

ם M זײט ער ן®ו עניני  איגטעדצע^א־ אונז
טעוי א — ■רעסע דער אין נאל ף ם  ח

״ פארטער.
ן באגראדער עקזאמינערם, .7 זײט  M *ו

אן לערם a י. מ.—82 לאק. ױני p v p B g ’g 
עג עי | — (ראםאן) ליעבע נאד ג ) ^ ן

װאלםי.
 p נ^פזיץ״ביבעל. רעדאקטאר׳ם פון .8 זייט
 ®לעזי<גער ב. מימ דײדענדיג .9 זייט

^ קאנטראסמען יאנאװסקי. ש• ״ ^ י ד ע ג )
װאלםסאן ל. א.
זואראזא .10 זיימ

םײערונגען ערעםענונגם ׳1
ט אייגער יוען אנ  ערשטע דאס אױף ט

 שיחען געשעפט־פלאץ, נײעם א ג
 רואונ־ ״גוטע נאין בלופען םרײנד 5ןם

M' אינזערע םון ערעםענונגען די בײ 
 בלומען קײן םיר האבעז סענטערס יסי

 • האבען אבער, דערפאי־ ₪נאסומעז.
 װעלכע רעדען, סך א געהאט דארט ‘י

ען ט אל ה ע ^ג  אן איז געװארען ■
ר  בלוםעךשפראך. »
ם ע ד  זיד מיר נויטיגען זאגענדיג, אטת |
 אונזערע בײ בלוכיעךר^יאנצען ן^ווין

ם  נענוג האבען מיר טײנים. ױם מונג
 מוזיס, האבען טיר זאכען, גוטע דערע

M אנג ץ; שעהנע און נוז  דאס טענ
 סיטגליע• אײגענע אונזערע םיז סאקע :

ע ר ע ז נ ו א  זײ־ עםעגונגס־םײערוננען ^
r m I .באלערעגט

 װאס אבער, איז אלץ םון ^װיכםינער
 זײנען טובים ױם ערעםנונגס נןערע

H* ,כאזוכט װערען זײ צרפאצגרײר 
 האםערא־ און םרײנד אונזערע |

^ סימפאטיע םולער אין ?ײנען חנלכע1|
אונז ניט דאס

 געמ^כט זאל מאנאט דעם םון טען15 דעם אז באשליםט באארד דזשאינט דער
 זײגען מיטגלידער די — דאלאר. 5 פון אײנצאחלונג ערשטע די װערען

 אײ־ די — געיט. דאם שוין ברענגען און פאנד דעם פאר באגײםטערט
 אלעמען פון װערם ^לאוקסאכער די פון באװאוסטזײן דאס ארן ניגקײט

באדואונדערט.
 8אויו האלם פארבאנד שנײדער דער

 כעאכיטע; באצאהלטע דרײ און אםיס אן
 טרע־ גענעראל א סע?רעטער, גענעראל א

 פא״ דער בוכהאלטער. א און זשורעד
 אםיס אן אויף אויך האלט ל^?אל ריזער

 ביז־ קײן בעאטטע. באצ^רזלטע דרײ און
 עס און ניט זײ האבען אײדזשענט נעם
 דא־ נויטװענדיגקײט די ניטא אױןי איז

 אר־ אז ניט גאר פאסירט עס װײל םיר,
 מיט ױניאן דער אין קוטעז ז#לען בײטער

 יא פאסירט עס אױב און קאמפלײנס,
 די פון אײנער ׳דערצו אטענדעט אטאל,

 פא־ײ דעם םון אפיסעס די סע?רעטערע.
 זײ־ לאקאל פאריזער דעם םון און באנד

 בורזש אין בילדיננ, דעמזעלבען אין נען
 װעל־ בילריננ א איז (דאס סראװאי, דע

 יאהרען םיעלע מיט האט שטאדט די כען
 אר־ ארבײטער םאר אויסגעבוים צוריק

 און מיטינגס האלטעז צו גאניזאציאנען
איפיסעט). זײערע האבען צו

 צװײ איז ױניאז דער אין דױס די
 א און מענער פאד פאנאט א םראנה
 סאנאט א סאנטים צװאנציג מיט םראנס

 דער״ קרינט פארבאנר דער םרויען. פאר
 טאחע איז ער און פראצעגט פופציג פון
חובות. אין םראנק טױזענד 20

 האט ױניאז די װאס אגרימענט דער
 די צו בלויז זיך באציהט באסעס, די מיט

 אפזא־ פוץ פראגע דער צו ארן וױידזשעס -
 איז שאם ױניאן די װעגען ארבײטער. גען
 באס דער און װארט א דערסאהנט ניט

ארביי־ יױץ וױל. ער װעטען באשעפטינט ,

שאינט דער  קלאוק־ דער םון באארד דז
 אוים׳ן האט יאר? נױ אין ױניאן טאכער
טינג לעצטען  דעם דאס באשלאסען, םי

אט דעם םון טען15 װע־ געמאכט זאל מאנ
 דא־ 5 פון »ײנצאהלונג ערשטע די רען

 פארטײדי־ דאלאר מיליאן דעם פאר לאר,
 דעײ לאנגער, ברודער וױ גונגס־םאנד.
שאינט פון סעקרעטער  לאזט באארד דז

ס אי,ע האבען וױסען׳ אינז ל א ^  אײנ־ ק
 דער באשלוס. דעם נוטגעהײסען שטימיג
ט איז באשלוס  אויר באגייסטערונג מי

 גאנצער רער פון געװארען אױםגענומען
ױניאן. גרויםער דער םון טעכיבערשיפ

 גאר װילען ארויס, זיך װײזט עס װי
ט ארבײטער די  דעם ביז װארטען ני
 בא־ איז באשלום דער וױ גיף אזוי טען,15

 די ארבײטער, האבען געװארען קאנט
שטע  מיטנלידער פרעסער, געװען זײנעז ןך

 די טראנען אנגעפאנגען ,35 לאהאל םון
 ױ־ רער םון אםיס אין דאלארדיגע פינף
 ארביײ אײנצעלנע בלויז ניט און ניאן.
 שעפער! גאנצע אויד טועז דאס טער,

 געגומען גלײר האבען שעפעד גאנצע יא,
 ױניאן. דער םון אפיס אין געלט טראגען

 ברודער ױניאז, דער פון טי־־עזשורער דער
 םאיעםענט- ס'רצליך װעט קאפל^װיםש

 נעמען די ^גערעםיגהײט׳' די איז ליכעז
שעיער, די פון רין״ אני זיך ה^בען װאס יי

 א זײן װעס דאס אפנערופעז, ערשטע די
הערעךשעפער. םון ליסטע

 דאס װערען, געזאגט אויך דא זאל
 אײן גלײף צאהלעז ארבײטער םאנכע
 אונ־ דער איז ״װאס דאלאר. 5 װי מעהר

 וױלען ^טיר זײ. סענה׳ן — ?״ טערשיד
 זײן געלט דאס זאל טא באצאהלען, דאך
 גי־ װאס ױניאן דער פון חאסע דער אין

״ !כער
 כבוד א זײנעז ױדאךלי־יט אזעלכע

 אינטערנײשא־ אונזער םאר שטאלץ א און
 בא״ ארבײטער גאנצער דער פאד און נאל

װעגונג.
 הלייבען װעילעז טשערלײט שאפ די

 םיעלע אין ארבײםער. די םון געלט דאס
 םון װאילונטירעז ארויס זיך רוםען שעפער

 שלאגען װאס טיטגלידער, אקטיװע די
 צו שאפ־קאמיטעם גרינדען צו םאר זיד

 יאר־ דער אין שאם־טשערלײט רי העלפען
בײט.

 איז טאכערpאוsp די צװישען יוורץ,
 םון םיהרער די אוץ לעבעדיג זעהר א'צט
 אודאי שוין זיך כיוזען אסאסיאײשאן דער

 אויס םיננער די םון נענעל די בײסעז
 םײנדליכקײט ביסעל דאם םאר םארדרוס,

 זײ װאס ארױסגעװיזען, האבען זײ זואס
 דיזער פאר נ-רונד א געשאפען האבען

 די ציוישען באװעגוננ כיעריןוױרדיגער
הלאוהטאבער.

 װעט לאגדאן^ פון בונע גלאדס מיס
 איבער לעקטשורס איהרע םארטזעצען

 יױ טרײד און באװענוננ ארבײטער ,,דער
 דעם אין ענגלאנד״, אין פראבלעמעז ניאן

טי בראנהם  ,ipd^ 54 פאבליק סענטער, ױני
 די סט. םריכיאן און עװענױ אינטערװײל

 דינסטאג געהאלטען װערען לעקטשורם
אװענד.

עיע  םpבראנ דער סון מיטנליעדעד אונז
לעסטשורס. די צו געלאדען זײנען

 טעטיגהײט ,זער
 ארב צו ארבײט, אונזער םאר

t ענערגיע. םעהר אלץ

ע ש טי ק א ר ע • אגי ל א כ סי  פ
pft װיל פסיכאלאג •ראהטישער א

10 זונטאג קום איףי װמז דאם ואנע,
קאלטען, א אין

 דזשאינט םונ׳ם טיטינג נעהסטער רער
 ערױרדישא- לאי,אל אלע םון יואנפערענץ

 ווערעז אפגעהאי׳טען װעט ?אמיטעס נאל
 נאך גליייך טערץ, טען9 דעם דינסטאנ,

 אינטערנעשאנאל דעם אין ארבײט, דער
 עס .1003 רום סהװער, ױניאן 31 אפיס,
 װיכטי־ זעהר פארהאנדלען צו דא זײנען

 די פון טיטנליעדער אלע אן סראנעז נע
 געכעטען זײגען קאטיטעס עדױיוײשאנאל
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י p ו  « n « tv
• יך% ®יםו דארגזען װ#ס און איצשאויס

שלעזינגער. ב.
ז קלאוקמאכער רי .11 זײנז ז י ג י ן י  קלין אי

 סאדגו « םינהעלשטײן. ל. — לאני
* דעל — (מעלימאז) םסייײק י מ ב ע  ל

 K מעאזז׳לע) (א עלענד .12זײט
 8! יעסעויםײ קיייע שמואלזאהן.

■ — 15 און u ,13 זײטעז ^ ו «י עי װ ד א
ײם ®ײלונג ווילאדעלפיער .10 ז ••

HfV . 'יאר«ידענ»ם. נײבאוער

i דערםריה אין 
 װאשינג־ אין םריהמארגען ^עעטעז

 געםין אץי און הײ־ססוהל אױרװינג
 הונ־ איב*ר הלאס םאנענבוים׳ס ך.

 איבערצײגט, *יד װער !סנעשעז,
 פרארך אין קלאס א מאקע דארםען ד
II .טא־ דר. דאס און •סיכאלאניע


