
 ײאד־אר םיזאו ערשטער
v פילאדעלפיא אץ בײט

סי־ ערשטער דער זיף ענדיגט בא^ד
 קלאויד פילאדעלפיער אונזערע װאמ ,

 װאןײארבייט, געארבײט האבען מאכער
 גענויע ישאפעז קענען װאלטען מיר און

געארבײט. האט עס װי באמראכםונגען
 רער איז גראדע װאס אבער איז צרה די

 עס װען און ״טװאכער, א געװען סיזאז
 מכיילא ^וין איז ארבײט קיין ניטא איו

 אר־ מען װען אפי^ו פיזא:, שלעכטער א
װאך. פןן בי״יט

 פון װײדדטעס די פארגלײכענדיג
 סיזאנס, אגרערע די כיים סיזאן דעם
 זיי־ ארבײס, ניעהר געװען איז עס װען
 דער אז נלויבען, צו געגויגט סיר נען

 דורכיטניש אי; גלייכער. א איז ודפבון
 סײ ריעזען ארבײטער אונזערע ארבײטעז

 פארדיענס־ די װאכען. 9 ביז 8 םון 1זא
 אבער ״טיעכטע. לןײן ניט זײגען טען
 חע־ זײן, ניט זאיען פארדיענסטען די וױ
 גע־ מאכען ניט איבייטער אונזעיע גען
 דעם ביז יעבען צו װאכעז 8 די אין גוג

 דער װײס נאטירליןי, םיזאן. צוױיטען
 אז ארבייטער, םארטגע׳שריטענער מעחר

 ;װאןײארבײט םון שולר די ניט איז דאם
 גע־ איז עס װאס דערפאר, איז דאס אז

 דער־ טרײד. יאין ארבייט װעניג װען
אונצופרידענע. דא זיינען אבער וױיל

סי־ ׳שטילער אזא אז צו, גיבען אלע
 גע־ ני׳טט םילאדעלפיא אין נאף איז אן1
 גים זײנעז “״סטאפעדזישעם יױיז יען.1
 פרײזען, סעטלעז צו געײארען עסאכט1

p 'l גע־ ניט ׳טעעםר די אין איז טראבעל 
 טעהר ביסעל א נעװען נאר װאלט

 סילאדערפיער די װאלטען ייט,
 װען טאנ, דעם געבענ׳עט .ןלאוקטאכער
געװאי־ אײנגעפיהרט איז ןואןײארבײט

 װערען אראנזישירט װעט חורצען• איזיעזי
 בתים בעלי אונזערע כײט קאנפערענץ )

 מיניםום־סקײל א אײגפיהרען וועגען
 עס װי און, ארבײטער אונזערע ןאר

 װע־ געסעםעלס אי!עס ־װעט אוים׳ אייזט
װעג. םריעדייכעז א אױף ךען ״T* .י־ ־ז■׳

ען אזוי וױ  װערען געסעטעלט זא̂י
 דעם פאר דובלײזײטס און םעטפעלס
 אויפגענו״ יעצט װערט סיזאז, ועקסטעז

 און באארד, דדטאינט אונזער םון מען
 אונזערע אז ראטזאם, געװען װאלט ס9

 ברענטיט־ די צו יןוטען זאלען ארבײטער
 פרא־ דער איבער דענאטירען מיטינגען

 זאל באארר דזיטאיגט אוגזער כדי (ע,
 טענד א,־:זערע פון םײנוגגען די וױםען
בערס.

 םון סטױיק דזשענעראל דעד
 סלןוירט־ ניט־ארגאנידרטע די

פילאדעלפיא אץ שעפער
 א זײנעז איבער, ארנז גיט כיען װי

 גל'יכ־ קלאוקמאבער אונזערע פיז טײל
 פון ססרײק דזיטענעראל דעם צו גילטיג

 זײגען כייר װעלכען סהוירט־טאכער, די
 אומ־ אלע אונטער געצװ־אונגעז געװען

 די םון ניבה די װײל רופען, צו ^םענרעז
 קארפאריײטאנגיקעס און מאנטיאהטאיס

 סהוירט־טרייד איז פאר״עפדייט זיןי האט
 — אינפלועגציא יטפאנ״טע די װי אזוי.
 קארפארײ״טאניק. א ״טדיט יעדען אויף

 אין סיווירט־טדײד דעם דאטעװען צו
 די אז זעהץ, צו אוין און פילאדעלפיא

 םאוײטפרײטען ג*ט זיף זאל עפידעטיע
 געצװאונ־ גערוען כייר זײנען וױיטער, נאך
 סטרײק דדטענעראל רעמ ררפען צו געז

 גע־ דיעזען װארצעל טיט׳ן אויסצוראטעז
.1,איבע םעהרליכען

 אויפפערהזאם דערפאר װילע) דיר
 דיע־ אז קלאוקטאכער, ואינזערע טאכען

 ספעציעל םײט! זײער איז פײט ?ער
 פחוירט־מאכער, די צו זאגען טיר װילען

 :קלאוק־׳טעפער די אין ארב<יטעז וועלכע
 און קלאוה־סיזאן דער זיך ענדיגט באלד

שעפער, די אין געהז אודאי װעט
 סחוירטס. סינגעל ארבײט טען װאו

 געהן דארםעז ניט זאלט איהר ועחנדזשע
 דא־ א סענט 90 פאר ערגעץ ארבײטען

 םייט דיעזער זאל סקוירטס. וױיסע ?ען
 םייט, אײער איז ער און םײט, אײער

מא־ שעםער די אין דארםט איהר
 דארפען קלאוקטאכער די לעבען. א

 אז עפידעמיע, די םארטרײבעז העלםען
 זיך זאל זי געםאהר א דא אי?

קלאוק״טדײר. איז א'יד יבעז
 סטרײס דער ׳טטערוט אלגעמײן איז

 אז היטען, נאר דארף טען נוט.
דארט, ארבײטען געהן ניט זאל

̂טאפ. ארוגטעדצונעהטען געלונגען איז עם

 אר־ אונזערע אז האפען, צו איז עס
 און לאגע די פאר׳טטעהן װעלעז בײטער
 זײ װאס אלעס םיט העלפען אונז וועעלז
?ענען.

 לײדיעס־ די פוו םטױיק דער
* ענדע צו באלד טײלארם

 טײלארס לײדיס די פון סטרײק דער
 דער װי דעם נאך ענדע. צו באלד איז

 באארד דער םון פאר א און טרעזיטורער
 אסאםיאיײטאז רער פון דירעקטארס אװ

 איבעריגע רי האבען געסעטעלט, האבען
 תנלית ר,ײן ניס איז עס אז אײנגעזעהן,

 גע־ אראנזשירט איז קאנפערענץ א און
 גאר איז ה^נפערענץ דעם פרז װארען.

 קאגפע־ צװײטער א (און געװארען ניט
 טע־ נזעריא מיט גערוםען װערט רענץ
 אז רענחט, מען און שטארט,י םון יאר

װערען. געסעסערס װעט פראגע די

באנקעטען אונזערע
 אינז בײ געװען איז טאנאט דיעזעז

 ער־ דער באגקעטען. אויף ;ערעטעני׳ט א
 װיקטארײבאנקעט דער געװען איז שטער

 צוליעב אױך און פרעסערם, אונזערע םון
 פרעסערס, די םון אײנער װאס דעם

 טשיעף געװארעז איז ל,ארפ, בעגי פרײנד
 עולם דער ױניאן. אונזער פון קלוירק

 אויך איז עס םארבראכט. פײן האט
 דעש פון קאטיטע א געװען אנװעזענד

 םיע־ באארד. עחזעקוטױו דדשענעראל
 געגע־ זײנען עעפער פון פרעזענטען לע

 ער קארר. םרײנד צו געװארען בען
 דעם םון פרעזענט א באקומען אױןי האט

 ידיײ גרױסע שעהנע א פרעסער־ברענטיט
 פאר ארבײט גוטער זײ; םאר פין טא:ד

פרעסעים. די
 גע־ געגעבען אויןי איז פרעזענט א

 פון ט׳טערטאן דעם רובין, ג. צו װארען
 פרעזי־ יעצטיגער דער און עאפ ריטיט׳ס

 גאלדענע א באארד, דדשאינט 1פו דענט
 םרעזענטירט איהם איז דאס װאטש.

 שאפ זײן פון ארבײטער די םון געװארען
 עאפ־ אלס ארבײט גוטער זײן םאר

סישערטאן.
 אראנ־ איז באגיועט צװײטער רער

 אטדור. פרײגד םאר געװארען זשירם
 אנװעזענד איז באגקעט דיעוען בײ אויף

 דזמענעראל דעם סון לואמיטע א נעװען
 פ*עזע;טען ysy’D באארר. עקזעקוטױו

 געװארען געבראכט זיינען שעפער םיז
 האבען פיעלע אזן אטדור פרײגד פאר

 פארלאזען. אונז האט ער ויאס באדויערט
 עס אז ערקלעהרט, האט אטדור פרײנד

 ט*ט עײדען צו זיןי שװער איהש איז
 גע־ האבען איטישטעגדען אבער אונז,

 די פארלאזען טוז ער אז דערצו, בראכט
 װעט ער אז ער, האפט דאך אבער ױגיא!
 ארויסצוהעלפען טעגלינקײט די האבען
 זײן ניט װעט ער אבװאהל ױניאן אונזער

 האט ער בעאטטער. באצאהלטער לױין
 איז אנװעזענדע די צו אפעלירט אױןי

 לידער־ די אבװאהל דאס ׳לעהרט)ערל זײ
אן הענד, נוטע אין איבער געהט ישיפ  ד
 קריגען זאלען זײ אז זעהן, צו נויטיג איז

 טעמבערס די פון סופארט פולען דעש
 ארבײט, הארמאנ״טע דורד צוזאטען, און

ערפאלג. אן זײן ארבײט אונזער װעט

 דעלעגאטען פאר נאמעײשאן
קאנװענשאן דער צו
אפגעהאל־ װעט אװענד שב^ *דיעזעז

 מי־ דזישענעראל ספעישעל א װערעז טען
 דעלע״ נאמינירען צו 2 לאקאל םון טינג

 אונזער פון לןאנװעגישאן דער צו גאטען
 װיכטיג, איז עס און אינטערנעישאנאל,

 נאמי־ קומען זאלען ארבײטער אלע אז
לײטע. בעסטע די נירען

סעק. ר, ע ו א ב י י נ א.

 װײםטמאנער דײ בײ ץם־טוב א
פילאדעלםיא אץ
 כיערץ, טען19 דעם אווענד, פרײטאנ

 װײסטטא־ די בײ ױם־מוב א זיין װעט
 םיטגליעדער די םילאדעלםיע, םון כער
 זײן װעט אװענד ילנעם .15 לאקאל םון

 םון באל מאסקאראד יעה-־־לינער דער
אן. דער  אין זײן <ועט באל דעד 'וני
 לא־ און בראד פיוזיס, אװ אקאדעמי דער

טע די םון אײנער סטריטס קוסט ^ ר  ג
םילאדעלםיא. אין האלס שעהנסטע און

 גרױסארטינער א זײן װעט באל דער
 עס אטוזירען. נוט זיף װעט מעז און

 אריגינעלע ׳טעהגע״ סך א זיין װעלען
 באקוביען װעלען בעסטע די און טאסהען
פרייזען.

וױײ פילארעלפיא פין ארבײטער רי

 דער אין קיוירהם םאישיעדענע די
 בױ םון אינוןוסטריע גארמענט לײדיס

 יױ א אין ארגאניזירמ זיןי האבעז יארס
ט גיאן, אינ־ ואונזער פון מ^ארםער א מי

ך: רופט יוגיאן די טערנײ^אנאל.  ליײ זי
 לאסאל ױניא[, יןלוירהם גארםענט דיס
 אין איז ױניאן פוןדער אפים דער ..130
סט. םע14 הארנער עוועניו, צװײטע 228

 ענטװיקעלט און װאקסט ױניאן די
 ארײן יןומען טאנ יעדען שנעל, גאג״ו זיןי

 לאקאל דער און מיטגלרדער נײע סך א
 אין ױניאן. גרויסע א זײן גיכען אין װעט
 ישיפינג־ ארײנגענומע װערען ױניאן דער

 רעסױױנג־קלוירסס, פעקערס, קלוירקס,
/ ״פיס־גודס לולוירקס, סטאק ען אסאר־ מ

 זײנצן וואס קלוירתס אנדערע איז םערס
 אפײ אוז םעקטארים די אין באמעםטיגם

 אינ• גארםענם לײדיס דער םון סעס
דוסטריע.

 םופארט פולעז דעם האט ױגיאן די
 סלאוין־ דער םון נאארד דדפאעט םון

 אינטערגעשא־ דער פון *ון מניאן םאכער
 אלי ברודער וויעט ״זיױ העדט עס װי נאל.

 ארגא״ דער זײן באלד לאפארמא םרעד
יוגיאן. דער םאר נײזער
 מעכד רעגעלע איהרע האלט ױ<יאן רי

 אװעגד, דינסטאג יעדעז בעתםיטינגען
 סט. טע5 איסט 210 האל, בעםאווען אין

 אויםגענומען וועדען מיםגליעדער נײע
 דער םון אםים אין און מיטיננען די בײ

טאג. יעדעז עוועגױ, צ־װייט* 228 ױניאן,

אין בעאמטע פאד װאהלען
123 לאלןאל

 יױ װאדחעי־ם גארםענט לײדיס די
 לאי«. דז״טוירזי, נױ פעטעדםאן, פון ניאן
 אפגע־ פעברואר טען9 דעש האט ,123

 מיטינג פעטבער דדטענעראל א הא^טען
 די געװארען ערװעהלט זײנען עס און

— :באאפסע םאלגענדע
 סעם ברודער לאקאל, םון פרעזידענט

 כאיר פדעזידענט, װײס ;פרירפאן
 ; בעק \וילם. טרעז״טודער, ; דזיעײהאבס

סיפאנס. כי*ס סעקרעסערי,
 פיטגלידער באארד עקזעתוטױו אלס

 לי־ ברודער :געװארען ערװעהלט זײגען
 סיײ טישארלס םייטטאן, איזיראר ״װײ

 טאני בעח, װילם. פרידפאן, סעם םא;ס,
 און דען און דז״טאנס נייס שאניטארי,

 דעם א.ױח איז רעזאלוציע א קאהען.
 באדאנ־ צו געװארעך אנגעגודען םיטיגג

לאקאל, דעש פון באאפטע אלטע די קען
אר־ איבערגעבענער גוטער, זײער פאר [

 געװארען אנגעגומען אויך א*ז עס בײט.
 צום דאלאר 5 ״שיקען צו באיטלוס, א

 סאציא־ אויסגע״טלאסענע די פאר פאנד
אלבאגי. אין אשעפבליגיען ליסמי״שע

פרײדמאן, םעם
.123 לאקאל פדעזידענט

טשער־ שאפ דעם פועזענטירט
1מא

 גאלד־ פירמע דעד פון ארבײטער די
 ״סם. טע25 װעפט 163 םיײנד, איז בערג

 ׳טאפ־טיטער־ זײער םרעזענטירט האבען
 נאל־ א כייט ליװײ, סעש נרודער 3טא

 אי־ זײן פאר טיטײן, אין װאטיט דענע
 די אץ יטאפ אין ארבײט בערגעבענער
פון און אדבײטער די פון אינטערעסעז

ױגידער
 סטײן, מארקאװיטש,

לאזאר, און דדטולױם
ק^םיטע. ■רעס

 אן דאבט 15 לאקאל װעז אז שוין, סעז
 דארט טען פארברעננט אונטערנעהמונג

 ?א־ אראנדטמענט די בעסטען. אש װי
דערפאר. שוין זארגט מיטע

 צו געלאדען װערען ארבײטער אלע
 העט־ מיט טיקעט א באלל. צום הוטען
סענט. 85 לאסט טיטער,

 אנ־ אלע זײן װעלען באל דעש אויף
 אדבײטער־ דער אין כיענישען געזעהענע
 ערװארטעט, א<יך װערט עס ב׳אװעגונג.

 אנװעזענד זאל שלעזינגער פרעזידענט אז
 די םון אײנער זײן זאל ער אז און זײן

כיאסקען. ,די איבער דזיטאדז^עס

 קאנפע־ קאאפעראטיװער דעד
.9 לאקאל פון רענץ

 אײנ־ איז װעלכער קאנפערענץ דער
 דעש פאר 9 לאקאל 1פו געווען בארופען

 טעכיפעל, לײבאר אין פעברואר, טען28
 ערםאלגרײך, אזוי געװען ניט ליידער איז
 -4ל אלע ניס זײן. נעדארפט האם עס \?ױ
 םארטראטען געװען זײגען ױניאגס ל7ק

 גע־ איז קאסיטע אראנדדטעמענט די 1או
 פארלענענהײט. א אין װען

פאלגעג״ געװעז זײנען פארטדאטען
 ״ .48 ,35 ,23 ,11 ,10 ,9 : לאלואלס דע

װ ״אםעריקאן רער פון ײטי  ק^פער
 םרעזי־ דער געװען אגװעזענד איז ליעג״
 אנ־ אויף איז עס װארבאם. דאחט^ר דענט,

 םון סטאלינסקי, א. םרײגד נעװען װעזענד
 םעדערא־ קא$פעראטיװע אידײשער דער
ציע.

 װארום אורזאך די ניט װייסען מיר
 גע• ניט זײנען לאקאלס 7 איבעריגע די

םארטיאטען. װען
 דעלע־ אגװעזענדע די פון מײנונג די
 איז קא#פעראציע אז געײעז איז גאטען

 ארבײטער דעם פאר גויטװענדעקײט א
 איז ױניאנם לאקאל די םון םליכט די און
 האבען זײ ארגאניזאציאן. אזא ׳טאפען צו

 <א- םון סאםיטע די אז געדײגקט, אבער
 םון פלאן א ארײנברײגגעז װעט 9 קאל

 האט קאסיטע די ארבײט. פראקטײטע
 טאן געקאנט דאם האט זי אז ערקלערט,

 צו ניט ראטזאם פאר געפונע האם זי נאר
 לןאנםעדענץ, םאר׳ן פלאן לױין ברײגגען

 דער זיין זאל אלײן לאנפערענץ דער נאר
 ארגאניזאציאן דער פון גײסט יטאםעגדער

טעטיגקײט. איהר אנװײזען «רן
 א ערװעהלט האט קאנםערענץ דער
 אויסאר־ זאל װעלכע קאכיטע, פיגפער
 קאאפעראטײ דער פאר פלאן א בײטען

 צװײי־ צוט ברײנגען און טעטיגקייס װער
 ^סטאט״ דארף װעלכער קאנפערעגץ, טען

 2.30 טערץ, טען13 דעם שבת םינדען
 טען2 דעם בײ אז האפען, מיר בײטאג.

 דער פון לאקאלם אלע װעלען קאנםערענץ
 םארטראטען. זײן ױניאן מאכער קלאוס

 זוײל אינטערעסאגט, זײן זיכער װעט עכ
 פלאן א ארײנברײנגען װעט קאכייטע די

 פאד גרונד־עטײז דער און טעטיגקײט פון
 צװי^״ען באװעגונג קאאםעראטיװע א

 בײ װערען געלײגט וועט קלאולמאכער
 װעלען דעלעגאטען די קאנפערענץ. דיזער

 אי־ הערען צו געלעגענהײט א האבען אויך
 דעם קאאפעדאציאז פון פראגע דער בער

 קאאפע־ ״אמעריקא דער פוז פרעזידענט
 ער װארבאס. דאקטאר ליעל/ רײטױו

 אזיף רעדע. ספעציעלע א האלטען װעט
 פון םעהרעטער דער ססאלניסיוי, פרײנד

 פעדערא־ האאפעראטיװע אידישער דער
רעדען. װעם ציע,

. ם. ררםיינ̂א

שלאןש פאדן הײנט
אן נעהמט

ם ת ם■ע ק א !ל
ניי־געבױרען• וױ פיהלען פריה דער אין װעם איהר א,-ן

•f. ■

 צו אפעלירען דײטשלאנד אץ
ארבײטער אמעריקאנער די

 עדואדד און קאוטםקי תארל טעארעטיקער, םאציאדםטישע די
 צו שלעדנגער פרעזידענט דורך זיך װענדען בערנשטיין

ארבײטערשאפט. אמעריקאנער דער
 בעדנ- עדוארד איון ?אוטסהי הארל

 סאציאליסטימע גרעםטע צוױי n שטײן,
 די אין דײנדפלאנד אין טעארעטיקער

 סאציא״ ^אונאפהעגגיגע״ די םון פיהרער
 4׳&לעזינ* ארעזידענט דורף האבען ליסטען,

 אםעריקאנער דער צו געוחןנדעט זיך גער
ריוד א ארנײטעחמאפט.מיט

 מערקװיר־ א מאכט װאם אפיעל״ רעגדען
אײנדרוה. דיגעז

 בערנשטײז, אי חאוםסקי, אי בײדע,
 ארבײטעד, אמעריהאנער וײ צו אפעלירען

איייטעז די צו איז  אםעריסא/ פוז סאצי
 סאציאליסטי־ דעם אויפצולעבעז וױעדער

vv\ ווצלט, דער אימור אינטערגאציאנאל 
 וועלט־ דער סאר געװען איז דאס װי

נעערי זײנען אפיעלס זײערע סלחמה.

 סאציאליסטישען אמאליגען דעם אין בען
 און הארצינ זעהר קליננט עס און טאן

 שײנט איז, דאכ גענאסעטשאפטליך.
 םלחמה די זײט מאל ער׳שטען צום אונז״
 םון יןומען עס װאס אויסגעבראכען׳ האט

װערםער. אזעלכע דײט״שלאנד
 סאציאלים־ צוױי די םון אםיעל דער

 גע׳טדיבען אןיך איז סעארעטיתער סימע
 vh שפראןי, ,דײטליכש יןלארער, « אין

 געדרוהט װערט איז און אינהאלט אין רײר
 וחןם דאס \וארט. איז װארם װערען צו

 דאהו^ננם היסטאר״טער א כלײבען זיכער
 אינטערנא־ דעם םון געישיכטע ידער איז

 אין סאננעל אויס סאציאליזם. ציאנאלען
 םיר װאןי, די ערשיע^ן ניט עס מען פלאץ
גוםער נעהסטען אין אפדרוקען עם װעלעז

 פנ קכלת שעהנער וער
שלעזינגער פועז* פאר

 אײנצאלונג ערשטע
 פארטײדיגונגם דאלאר מיליאן
אנגעפאנגען אפיציעל פאנד

 דז^טאינט פון בא^לום דעם לוים
 ?לאוקםא־ יארהער נױ דער פון באארד

 דער־ אין מאנטאג זיך האט ױניאן, כער
 אנ־ אםיציעל מערץ, טען15 דעם פייה,

 םון אײנצאהלונג ער׳טטע די נעפאננען
 דאלאר םיליאן דעם פאר דאלאר פינף

 ױניאז די װאס פארטײדיגונגס־םאנד,
 מיטגליע־ די ^אפען. צו באישלארען האט
 נויטיג װי וױיסען ױניא; דיזער פון דער
 װעחגז געישאפען זאל פאנד דער איז עש
 צוםרידעג־ מיט געלט דאם גיבעז זײ אין

הײט.
לעצ־ געםעלדעט שוין האבען םיר װי

 נע־ םיטנלידער מאנכע האבען װאך, מע
 ױניאז דער םון אםים אין נעלט טראנען

 גע־ אםיציעל איז םאנד דעך אײדער נאך
 צװײ״ <}ײן איז עס און געװאדען עפענט

 װעט סעםבעחטיפ נרויסע *די ,דאס פעל
 אײג־ ערשטע די װען איצט, טאז דאש

גאננ. םולען אין שוין איז צאהלונג
װע־ םארװאלטעם װעט פאנד דיזער

 בא טראסטים, אװ באארד א פון רעז
 סעהרע און טשערלײט די פון שטעהעגד

 דזשאינט כעם אין לאקאלס אלע םרן םערע
 סעח.־ דער קאפלאװיכדט, ברודעד כאארד.

 איז באארד דזיטאינט פון טרעז^ורער
 אװ באארד דעם פון טיטערראן דער

 נים נאר װעם פאנד דיזער ט־־אסטיס.
 געלרער אנדערע די םיט טאן צו האבעז

 וחד געהאלטעז ער״װעט ױניאן. דער פרן
 באנוצט װעט און באזונתגר גאנץ רען

 פאל, עמוירדז׳טענםי א אין בלויז זצערען
pk לאין־אומ, א אדער סטרײה, א פון פאל 

 מאנופעה־ די אויב. פארקופען, לאן װאס
 אײנ־ זאל אינדוסטריע דעד פון ט״טודער

 יױ דעך אויף אננריח אן םאכעז צו פאלען
 איצםיגע די אורװארםעז וועלענדיג ניאז,

 װעל־ אינדוסטריע, דער אין סטענדארדס
 10 לעצטע די פון פארלויף אין זײנען כע

גע־ נעװאונען קעפפע פיעלע דורך יאהר

בא־ הא& ײוניא; לדאזל«פאבער די

 ױ־ דער םון אםיסעם די דאס זארגם,
 גע־ װי לענגער אםען זײן זאלען ניאן

 קא־ זאלעץ ארבײטער די כדי װעהנליך,
 ארייג־ ארבײט,• דער פון געהענדיג נען,
חלק. זײער באצאהלען געהן

 װאך די איז הערען, מיר װי לויט און
 באזונ־ ױניאן דער םון אפיסעס רי אין

 ארבײטער די לעבעדיג. און ביזי ־דערם
 דעם אויױ צוםרידענהײט מיט ענטפערען

 !צאהלט םען ־— און ױגיאן דער פון רוף
 םיט נוטםוטיג, פרײװילינ, צאהלט מען

ליפען. די אויןז שמײכעל א
 אוים־ 1א דעם אין זעהן ניט מען <ןעז

 םון ארבײטער־באװאוסטזײן, פון דרוין
 V באװאוסטזיניגקײט ־ חלאסען אפת׳ער

 מעניטען דיעזע אז דעם, פון זעהט מען
 קלא־ דעם אױםגעצײכענט םארשטעהען
 זיף װי װײםעז זײ דאס און סעךקאכיפף

םארצוברײטען.

 אינטער־ רי װאס פנים, קבלת דער
 האבען יארגן גױ םון יאקאלס נעישאנאל

 פרע־ געגעבען אווענד םרײטאג לעצטען
האל, הארנעגיע אין שלעזינגער זידעגמ

 אלע אין ערםאמ גרויסער א געײען איז
גראנדיע־ א געזוען איז עם היגזיכטען.

 שעהנסםע די םון אײנע פארזאםלוגיג, זע
 האט יארק נױ <ואס צוזאמענקונפטען

 איז עס געזעהן. צייט לעצטער דער איז
 ױם זעהר א אויף האי, ל«ארנעגיע אין

 גע־ דעמאנסטרירט שטײגעד, טובדינען
 אוג־ םון פראכט און מאכט די װארען

 ד*ס און ױגיאן אינטערנעשאנאל זער
 באגײםטעתנג גױיס ארויסגערופען האט

אנװעזצנדצ. א<צ בײ
גע־ איז האל קזןךנעניע גרויסער דער

 םרויען, און מענער מיט איבערםילט װען
 אונ״ פון לאקאלס אלע םון מיטגליעדער

^גאל זער  און יארלן נױ אין אינטעמעי
 פון ג^ויכטען האבען פנים׳ער אלעמענס

 די באגײסטערוגנ! און װירדע שטאי״ז,
 אײנגע־ געװען איז םלאטפארםע גאנצע
 פון ים א אין בלוכיעז, ים א א*ן טונקט

 פאר־ פון בלומעךקראנצען רײכע שעד.:ע,
 בענ־ זײדעגע מיט קאלירעז, יטיעדענע

 או;־ אלע וואס אױפיטריםטען, און דער
 דאס און צוגעעיתט האבען לאקאיס זערע
 פײערליכקײט די פארגרעםערט נאף האט

 , זיר האט האל הארנעגי אין אװעגד. 1םו
 גאר ניט דאס געםיהלט, אװעגד םרײטא:

 ארגא־ מעכט־גע גרויסע, א טיר האבעז
 אר־ ע כ י י ר א אויף נאר ניזאציאן,

 אין רײןי צאהל, אין רײך גאניזאציאן,
 באזונ־ געיט. אין רײך ־אויף און נײםט
 װע־ יערען אין נעםיהלט זיך האט דערס
 אויוי נעישטיצט ניטפזז־רײכיוײט, א סעלע
 האםנונג די דאק גלויבעז, םעםטען דעם
 די םון הענד די אין איז װעלט זפון

 זײגען װעלכע ארבײטער, ארגאניזילטע
ת׳ן די  און םרײדױיט םאר קעמפער אט

!םעטטעךיןינרער אלע פאר גליק
געװען אויןי איז צעדאנק דיזער ־און

 ״גערעכ־ םעטם געבונדענע
טיגהײט״

 גע־ צאהל בא׳שרעניןטע א האבעז מיר
 םונ׳ם ״גערעכטיגקײט״ סעטס בונדענע
 בוך א םון םרײז דעד יאהר. עריטטען

עיזספרעסערדט. אויסער דאלאר 4 איז
 אזא האבעז װילען װאס לאקאלס, די

 טון אםיס איז װענדעז זיר זאלעץ בוך,
 מענעדדטיננ אין איגטערנעיטאנאל, אונזער

דעפארטמענט.
ליעבערמאז, ע.

סעגעדזישער.

t אלע די םיז גרונד־פאטיװ דער r u n::- 
 געהאים&ץ אװענד יענעם זיינצן װאם

 בא• פון געלעגענהײט דער צו געווארען,
n« רעם שלעזינגער, ברודער גריםען jn״f 
•] נ א נ ר * - מ ס ע ב דער םון דענם  י׳

ר מ ט ר י ; םון י י ם ר א ו • ױ י א
ר ע ש ע ט י י כ ר !<ועלט גאנצער ־חנר איבער א

 H איז אװענד חיסמארישער דער
 םאריס, ברודער םון געװ^רען עפענט

 םעגעדדמעד! דזשעגעראל דער זיעגמאז,
 קלןווק דער םון באארד דזמאינט םין

 קורצצך א אין האט ער ױניאן. נראכער
 נ^ס אין גאסט דעם כאנריסט רעדע

 יולי^ו הל^וויזסאבער צרויסער דעד םון
 ט^ערסאן דעם םארגעעטעיט הןןט און
^ באראף, א:. ברודער אווענד, פו? חן

̂אנאל• אינםעך• אינזער םון סעק.־טרעז^ררער ;■ נע
באנריםפ האט סעקרעטער

 גאנצעד׳ דעד םון נאפען אין גאסט דעם
 ערסלערמ יהאט ער אינטערנע^אגאל.

 אין ריייזע שלעױנגערס פוז צװעק דעם
 גרוים אויסגעדריסט האם ער און װראפ

 רײזצ יטלעזיננער׳ס װאס צוםרירעכחײט
חי״ ערםאל:. גרויסער געוחנןואזא איז  דו

 האם — רײזע פרעזידעגסן^לעזינגער׳ס
 אונזצר האמ — אויסגעחםען ״1באי־א.

 גויויײ א נעװאונען ױניאן איגערנעמזאגאל
 ארבײטער־בא• רער אין פרעס^יז׳ש סען

 אױך האט דאס און ױראפ םוו װענונכ
 אד־ אונזערע צוזאםעגגעבונדען ענגער

 יעגער םון ארבײטער די םיס בײטער
 בײגע• סך א אױןי האט לאס ים. זײט

 אינ־ דעש אויםצולעבען לו^רער טראנען
 שגיײ די פין פארבאנד טערנאציאנאלעז

 װעלט.* גאנצער דער איבער דער־ױגיאנס
 שיע־• זואם פרײד אויס אייר רריקט ער

זײט.) לעצטער דער אױ^ (שלוס

לט־פ»רצײכנים8אינה
12 נימער ״גערעכטיג־יינז״

״טאװירא. נ — װאד יי
פערעא• מ• — סיז^נס לענגערע

 יר א»זןרײםארס קיאו? דער אין .
- 1 ני»ן י1ר,אנןל» פ. - ׳ רעפארט .4 זײט

ע ר ע ו נ ו פ א ה י ױ ם ן פ י ױ א ה8י נ ו ר ע ה ע 1 ג 8

 .2 זײט
.3 זײט

r . . ׳שטײן•
קאטלעד. פ ״ ־״—

r > . קוך הויז ױגיםי דער סון 
 אין קאםיטע. די — 25 ל*ר,»ול ®רן םיטע

“לא 3ױניא דרעםם^כער און סקוירט דער
 װאנדער. ה• — 23 קאל

 איג־ :וער15 דער צו רוף אפיציעלער .5 זײט
 ליײ דער אין קאגװעג׳יאז. מערנעשאנאל

 ■־־־־ 80 לאר,אל יוניאן םײל^רס דיעס
 אום פיל^דעלפיער היקפסאן.
— זײלוגגנײבאוער

.6 זייט

 פון יארה, נױ אין םטרײיזם אונזערע
 בעטודראב און קימאנא הויז״דרעס, די

 רי םון און 41 לאקאל ױניאן םימןערס
 46 לאקאל ױניאן, מאכער פעטיקאוט

 אויך זעלבע דאס געװען. װי אן געהען
 טײלארס לײדיס דער יםון סטריײז דער

 מיל״ םירטען די געגען 80 ױניאן,»לאקאל
קאםפ. און היהםאן און בראדערס גרים

 םון סםרײח דעם אנבאלאנגט װאס
^רעס די  אין עס האט ארבײטער, הוי

 עס אז געשײנט׳ וואף דער םון אנפאנג
 מא־ ײ אבער סעטעלמענט. א בײ האלט

 פאר־ האבען פאך דעם סון נוםעקט״טורערם
 בשום קעז ױניאן די װאס אזעלכעס לאנגט

נאבגעבען. ניט אופן
 באסעם די או עם, האט נעהײםען

 אינטער- אונזער ארביטרײ^זאן. וױלען
אימער איז װײםט, איהר װי נעיטאנאל,

ט ג^וזן צו גרײט  צו סכסוכיש איהרע מי
 װעה און אך אז אבער ארביטרײשאן.

 בא־ דיעזע ״ארביטרײיטאן״ װאס׳ארא
 גע־ האבען זײ געװאלט. האבען סעס

 דאש װעניגער, ניט און םעהר ניט װאלט
 צוריקתערען זיך זאלעץ סטריייןער אלע
 נעהן מען זאל נאכדעם און ישעפער די אין
!ארביטרײשאז צו

 ױניאן רי אז זיך, פאר^וטעהט עם
 איצטער אײננעהן. ניט דעם אויף יןאן
 איבער מױן עטעהן ארבײטער די װען

 זײ םעז האז םטרײה, איז װאכעז זיבען
 נאכדעם און ארבײט דער צו ^יהען ניט

 ארביטרײשאן. צו געהן אנטאננעז עחפם
 לע־ א איז באסעס די םון םארלאנג דער

 םארטגע- װערט םטרײק דער כערליכער,
 צו ביז קעכיםפען װעט ױניאז די זעצט.

ענד. זיעגרייכעז א

ניזירבוע  ד^רוען ארבײסער ^ר̂ג
 סעטזנייםענם סטריט חעכרי רי חעלפען

יון רעיאר• פרײס. מ. דז^ארדזיש דר. -- --- - K km*,
זײט

_. _ -- w• ין ׳•  קאנייצנ־ שוער15 דער *ו גאארד דזשןןיגפו
w — •לאנגער. ל

̂ארזי עקזעקוםיװ .7 ט  לןך &ון סיטינג בו
ך«• דער איז ♦טעהנהאלץ. י. — 25 קאל
r — 17 לאקאל ױגי^ןי מ^כער םער n. 

—(ראםפן) ליעבע נאך נטיעג * ;העלער.
װאלמי. פ^צינאי

 נאטיץ־ביכעל. רע^קט^רס פרך .8 זײט
 באװעגוגגאײן ארבײטע<י אידישע די .9 זײט

זינגער. מלע• ב• — ױילעז גןאץ און װארשא
שטײן. ־PU א• — ^נםועסען עקאנפםיאע .10 זײט
 —(ערצעחלוגג). קרעםפמ׳׳ ״*וױי .11 זײט

אוםגליק נײער * דײתםעל. שםואל
 # לעבעריגער. דער — (םעליעםאן)

^םועסען. לורצע .12 ײט1
 ^דװערטזײזמצנ•^ — 15 און 14 ,13 זייטעז

 פרצ־ ם#ר «כים קבלת שעהנער דער .10 זײט
,—)1 זײגז פון ^לוס «לעזיצגער ץירעגמ

 איגטערנזףיאניל רעםארטער. סטעף א
רטםענט. 4עגײהײש^גא־ דעי̂י
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True translation filed with th• 
Postmaster at New York City on 
March 19, 1920, as required by the Aot
of Congress approved Oct. 6th, 1911; 
known as the “Trading with til•
k'uemy Act.”

am

אן צי איו װ שלאנד. אין רע ײמ ד
 זיך האט אװענד פרייטאנ לעצטען

 גע■ געװעהנהיך, ווי פאילק, דייטשע ראס
 דעם פון שוץ דעם אונטער שלאםען -לענט

 איז עס אז און רעזשיט, עבערט־נאסקע
 עם האט מארגען אויף אױפגעשטאנען

 רעגירונג. נײע *טפאגעל א געפונען
 די איז פריה רער אין זיעבען ג^ך האלב
 iי"'א ארמײ קלײנער א בייט רעגירונג כײע
 א אין יטטונדע א טיט און בעררין, אין

 ט#ר, — זייגער א tj — פריהער האלב
 איז ער אז און רעדטים, עבערט־נאסקע
 ער האט טארנע; אױף אױפגעיטטאנעז

 אהן פארגיסונגען, בלוט אהן ״טגער, שטיי,
 באפעי־ דער םון טײל ל,לײנער א טוכיע^
 איבערקעה־ א, אז געװאוסט האט קערונג
 םאסיע גרויסע די םארנעקוכיען. איז דעניש

דערפון. געהאט ניט אהנונג קיין האט
 ערר רער םון צײט גאנצער דער םאר
 רעגי־ עבערם־נאסקע דער םזן זיסטענץ

 םון קאטוי א געװארען אננעפיהרט איז רונג
 אםט רעגירונג. דער געגען ארבײטער די

 צוזאטענ־ נלוטיגע פארגעיןוסען זײנען
 דער ארױס אלעסאל איז נאסקע שםויסע.
 דערטרונקען ביוט אין האט &ר ויעגער.

 א ארבײטער. רי פון פראטעסט יעדען
 דער געגען םארבליבען איז האס םיעפער

 םון אונטעררריקוע די אויםער רעגירונג.
 רעגי׳ עבערט־גאסיוע די איז ארבײטער די

; ס ^ נ ת  דעםאדאליזײ כאראהסערלאז, ר
* *ו ד,י ענ  איז עס װעלכע אד,ן מילען, ד

םלענער• אדער אידעען ־יײע .תאנססו•
עבערט־^ס־ דער םון אוס׳פםירצונג די

VP ניט ארבײטער רי פאר איז רעגירוגג 
 דײםיפ־ אין רעװאיוציאן א םארלושט. קײן

 ערשײנוננ ערםרעהעגדע אן זײן פוז לאנד
 אוים־ דער םאר איז װעלכעד יעדען, םאר

 1אי כחות פראגרעסיװע די פון לעבונג
 װאס אבער, איז םראגע די דייטשלאנד.’

 רע־ שבת׳דיגע די רעװאלוציע. סין א פאר
 יזעו םען אויב דייטשלאנד, אין וואלוציע

 זיעג דער און רעװאלוציע, א אנרופען עס
 האט װעלכע קליקע, םיריטערישער דער םון

 נעארבײט און געפלאנט לא;; סאנאטען
 מאנארכיע םון צורילרברײגכען דאס םאר
 איז קאגצלער נײער דער דייםשראנד. אין
 הויפט די םון אײגער ר,אפ, וואלפגאנג דר,

 פאךגערפא־ ױנקערישער דער פון םיהרער
 פון צײט דער רורך םארטײ. גישער
 א אלס ארויסנעצײגט זיך ער האט םלחפה

 לוט־ באראן םיליטאריסט. םארביםענער
 פ^אץ נאפקע׳ס פארנעמט װלעכער וױץ

t חדר. לודענדארף־הינדענבורג דעם םון
 מילד צו געװען איז נאסתע אז גלויבט,

 פון םאטעדלאנד די םארטײדיגען אין
 האט יזאנצלער נײער .דער נאישעװיקעס

 ציי־ אםעריקאנער םיט אינטערװױ אן אין
 רעגירוגג נײע די אז צונעגעבען טונגס־לײט

פרעזידעגם. אלס הײדענבודג׳ען פאר איז
 א ארוסגעגעבעז האט רעגירונג נײע רי

 ערוןלערט זי װעלכע אין אראסלאםאציאן
דײט־ פאטריאטישע פון רעגירונג ״א ןיך

 אלס האט ײעלכע קלאסען, אלע סון יעען
 ארדנונג נעזעץ, ברענגען צו צװעס איהר

 ^רײבען יעצטיגען בײם דיסציםלין." און
 דיסצי־ און ארדגוננ ״נעזעץ, ןןגװעלםיגט

זײ־ סא׳שין־ביקסען װאו בערלין, אין אלין״
 די אין געװארען אװעהגעשטעלט נען

 בערלין אויסער םלעצער. סטראטעגישע
 און אוםרוה, מעהר אלץ זיך םאו^זפרײט

 איצט דײנדשלאנד איז אויס וױיזם עס וױ
בירגער־קריענ. נײעם א םון שװעל אוים׳ן
נע־ האם רעגירוע עבערט־נאסקע רי
 שטוס־ אין הײם איהר געםאכט און םופט

 סטרײ־ צו ארבייטער די רוםט זי נארט.
yp\ נאסקע, רעגידוגג נײער דער געגען. 

 ?ײנע געהײסען זואס נאר האט וו^עכער
 רוםט סםרייסער, אויף שיםען סאלדאטען

 רוסט נאסקע סםרײה. צום ארנײטער די
 “פרא דער אין !סםריי<ן צום ארבײםעד די

הא־ נאסקע און עבערט װעלכע פיאמאציע
 אר- די צו זײ רוםען ארויסנעגעבען, בען

 װערטער: םאלגענדע די אין כײםער
 דער־ ארבײט. אײער װארםט ״סטריײןט,

 קעמפט דיהטאטור. מיליגזערישע וײ מסיהט
 רע־ דער םאר הרעםטעז אײערע איע םיט 1

 דא נאר איז עם םאראײנעט. זײם פובלײן.
 םון צורמךקעהרונג דער געגען םיטעל אײן

 עתאנאםי- חןם פאראליזירט וױלהעלם׳ן.
באײע־ ניט זיך זאל האגד א לעבען. שען
ט זאל םראלעםאריאט דער נען.  העלפען ני
דיקטאםור!״ םיליםערישער ד*ר

 זײ צו נאסהע םון אפיעל דער איז דאם
 ארבײטער די וועאען װאס ארבײטער!

tra נענעז און װעמעז םאר ז טאן m װע״
א ;א״י־ איז זיס אויב סםרײתען? זײ אעז

 עבערט־ צװיסען אויסהלײבען פון פראגע
 װעניג דא איז באפ-לוטװיץ און נאסקע

 פטרײת. װירקזאסען א אויף האפעגונג
 באווא־ באדען, ווי דײםשלאנד םון טײלען

 ענםזאנם זיך האבען װירםעםבערג און ריען
 אויב |ik רעגירונג. נײע די אנערקענען צו
 און שםיל בלײבען זאלען ארבײטער די

 ײעם קאםח, איצםיגמן צום אינדיםערענט
ײע די  שווע־ קיין האבען ניט רעגירונג נ

 םאכט איהר פארשפרײטען צו ריגקײטען
דײטשלאנד. גאנץ איבער

ארבייםער? דײטיטע די דענהען װאס
 פארביםערם םיהלען זײ אז זיכער איז עס
 גע־ זײ האבעז נאר ניט דעסטלאגעז. און

 םען נאר גידערלאנעז, ^רעקליכע האט
 איצט און דעד׳הרג׳ט, פיהרער זײערע האט

 װעלכע פיהרער קײן ניט נאך זיך װײזען
 ענט־ אן און גלויבען א אויפװעקען זאיען

 םא־ לאגע איצטינע די װאס *טלאסענהײט
 םאבט^אז. זײנען םפארםאקער די דערט.

 זײנען פאציאליסטעז אונאפהענגיגע די
 דאהטרינעי. ,אוגענטישראסען, װאקעלדע

 פאר־ האבען סאציאייסטען םאיאריטעט די
 פארמולי* װעט װער אדבײםער. די ראטען

ען די רען ^ונג  און ארבײטמר די פון םאז
 איז דאס V וועג נײע א אנװײזען זײ װעט

 לאגע איצטיגער דער אין טראגעריע די
 1קײ ניטא זײנען עס דײטיפלאנד. אין

 גע־ גרויסער קיין ניטא איז עס םיהרער,
 םאסען רי ארומכאפען זאל װעלכער דאנק
 האט דארם און דא רוסלאנד. אין װי אזױ
 דערײײל אבער סטרײקס. ערקלעהרט םען

 םיהלט עס ספאראדיש. סטרײקס די זײנען
 באװעגונג גרויסע א איז דאס אז ניט זיך

 צו ארבײטער די םיהרען װעט װעלכע
 הא־ כײשםיעל, צום םאנהיים, אין טאכט.

 אוגאפהענגיגע די און םפארסאהער די כען
 רע- סאװיעם א ערקלערט סאציאליסםען

 אויב צװײפעלהאפם, איו עס אבער גירוננ.
םאר^ןפרײטעז. ?יף װעט דאס

דײטש־ אין רעװאלוציע איצםיגע די
 עבערם־נאםקע צװישען זיך ״עאקעלם לאנד

 געװיס װעלען עלײס די קאפ־לוטװיץ. און
 ארויס ניט זאל רעװאלוציאן די אז זעהן,

 נאף זײ זײנען .דערװײל ראמען די ^פון
 יזאם. צי נאסקע׳ צי — ענטיטלאסעז נים
 םיײ דערוױיל אז אינםערעסאנט איז עס

 איהרע צו פינגער םים׳ן סראנתרײך טעלט
 גע׳טענה׳ט, ניט אץ־ האב ״אהא, :עלײם

 און מיליטאריסםי׳פ, איז דײטישלאנד אז
 דערבײ און ?״ אײראפא פאר נעפאהר א

 דא־ צו געלינגען געװיס פראניןרײד װעט
 דײט״ש־ פאר לא:ע די שװערער נאך כען

 גאראנ־ *טטארקערע נאך טאנען צו לאנד,
 די א*ז דערװײל פראנקרײך. פאר טיעס

 פאר געוױנס א רעװאױציע דײםשע
 רא־ און איײפעריאליזם פון פראגקרײך

 גרוי־ א זײן עס קען דערװײל און װאנש.
 םי־ א אויב רוסלאנד. םאר םאדלוסם סער

 ערפאלגרײך זײן זאל דיהטאטור ליטערישע
 װע זאל הינדענבורג און יײטשלאנד, אין
 אויח זיך עפענם דאן פרעזידענט, רען

 םאר םראבילעםען שורערסםע די פון איינע
רוסלאנד. סאװעט
 םאר־ געשריבען װערעז ׳שורות די װען
 בירגער־ םון װאלקען דער זיך ׳עפרײט

 און םעהר אלץ דײטשלאנד איבער קריענ
 קלא א דערשון ארויס װעט אםשר מעהר.
 די םאר כוחות פרישע םיט באװגעוגג רערע

 דייטש־ םון גײעם לעצטע די ארבײםער..
 די און עבערט־רעגירונג די אז איז, לאנד

 רער םון אז זעהענדיג גייע־קאפ-רעגירונג,
 אנ־ מפעס גאר ארויסהוםען קען רעװאלוציע

 זײנען וױלמן, בײדע זײ װאס דערעס,
:פשרה א אויןי אײנגעגאנגען דערװײל

 בער־ קײן צוריס הערט עבערט־דעגירונג די
 אנ• װערט קאבינעט םיניסטארען דער לין.

ט געפילט  װאהלען און עתטפעדטען, טי
 ניט םארהוםען מוזען רײכסםאג פאר׳ן

 דער און םאנאטען, צװײ איז ײי שיעטער,
 אויסער דארח פרעזידענט ^איםפעריאל״

םאלק. םון דירעהט װערען וועהלם

ער־ אן אחיםגעלאזען רעגירונג סאוועט חני טון םארםחנטיר די האנען ווארען
 אננעוד גים וועט רוסלאנד אז ?לעהרוגג

 ביז האנדעל װעגען םאר׳שיעגע קײנע מען
 צװי־ םארבינדונגען חאםערציעלע םולע
 םאל־ װעם אםעריקא און רוסלאנד שען

 םםײט־ דער װערען. עטאבלירם יטטענדיג
םאלגם: װי ױיז0טײ איז םענם

 יארס נױ אין נױרא םאװעט ״די
ד פון ארדנונג אן 4געקראגע האט ח ר ה  אי

 םארשלעגע קײנע אנצונעהםעז ניט גידונג
 סאנו־ אדער פירמאס אמעריקאנער פון

 םארשיעחגנע שיסע\ צו פעקטשורערס
 רוםלאנד, םאװעט נאך מאטעריאלען

 ביז םאטעריאיען, אײזענבאהן אויסער
 צ«ײ פארבינרונגען האטערציעלע פולע
 װע־ רוסלאםד סאװעט און אםעריהא שען
װערען. אײנגעשטעלט ניט לען

זעלבסטפאר^מענדלױ׳/ איז
 עס ״אז םםײםםענם, דער װײםער זאגם

?v\ האנדעלס־סאר־ קײן עקזיסטירען ניט 
 לענדעד, עדבײ די צװײטען כינדונגען

 קײז גיט עקזיסםירם עס װי לאנג אזוי
 פארקעהר טעלעגראח און פאסט םרײער

 דעם װענען פאדיפטענדניס ל,ייץ און
 םארזי״ קיין און סחורות םון אויסטויש

 די אין געלדער רוסײטע די װעגען כערוגג
׳טםאאטען." פאראײניגטע

!TVיממס

 אדן אםערײקא צוױשען האנדעל
רוסלאנד.

 צו װילסאן פרמזידענט פון בריען^ א
 ,םראנתרײר ענגלאגד םון פרעםיערען די

 סארעםענט- איז װעלכע איטאליען און
 אײראפא, אין צועחשט גװעארען ליכם

 אננע־ האט פרעזידענט דער אז װײזטי,
 רוס־ םיט האנדעל איז גלויבען הויבעז
 ״פאחכאטען זאגט: בריעף דער <אנד.

 םײ קריעגס א איז רוסלאנד סים האנחןל
 גערעכטםער־ ניט םעהר \vק װעלכע טעל

 רענירונג אטעריקאנער די װערען. טיגם
 איע ארונםערצונעהמען םאר שלאגט

 די דאס פאר״ שלאגט זי באגרענצונגען.
 און ענגלאגד פראנהרײד, םון רעגירוגגען

 םארשטענד• א צו הוטצן זאלעז איטאליע
 קאנםע־ א אז םאר, שלאנט איז נים

 געהאלםען זאל צװעמ דעם פאר רענץ
טעיץ. םעז1י) דעש װערען

אקציאו• דירעקטע
 װײדמןעס םון םאדערונגען די חוץ א

 ארביײ די איצט פאדערען שטונדעז. און
 אינדוסטריע. דער איבער קאנטראל טער

 אן איצט םיהרען ענגלאנד אין םײנערס די
 םון נאציאנאליזאציאן די פאר קאפפײן א
 קוילעןמןאםיםי^ םפעציעלע א מינען. די

 אויסגעקלי־ האט דזשארדזש לאיד װעלכע
 לאננער א נאך האט, יאהר לעצטען בען

 ער* אינדוסטריע, דער םון אונטערזוכונג
 די פון נאציאנאליזירונג די אז קלעהרט,

 צו אויסװעג אײנצעער דער איז םיגען
 װאהםען װעלכע פראכלעסען די לײזע^
 לאיד אינדוסטריע. דער םון ארויס

 די אז צוגעזאגט אםילו האם רדצארדדש
 די אדאפטירען װעט רענירונג ענגלישע

 נור, קאםיסיע. דער םון ?אםענדאציעס1ח
 ניט דזשארדזש לאיד וזאט געװעהנליך, װי

 ארבײטער די אבער װארט. נעהאלםען
 אײנ־ די באשלוס. זײער אז נאך האלםען

 םראגע, װיכטיגע א זעהר און םראגע, ציגע
 םא־ דיזע פארװירקליכען צו אזוי װי איז

 ענגלאנד פון מײנערס די האבען דערונג.
 וועגען און מעסאדען די איבער געשםימט

 ןאלעז :געװען איז פראגע די דעם. פאר
 אדער םיטעל, א אלס סםרײס דעם י-נוצען ז

 םארלאסענםא־ אוים׳ן טאן דאס זײ זאלען
 פאר־ אדער אקציאן דירעקטע װעג. רישען

 אײ סראנע, די איז,געװען לאטעגטאריזם,
 געשטימט האבען סײנערס די װעלכע כער

 מערץ. טען10 דעם מיטװאן. לעצםען
 דירעקםע פאר געשטימט האבען 524,000

 גע- געישטיםט האבען 346,000 ;אסציאן
 מאיאריטעט א םיט אז הייסט, דאס גען.
 געישםיסט םײנעדס די האבען 178,000 בון

אקציאן. דירעקטע פאר
געװא־ אפגעהאאטען איז מארגען אויח

 דעם םון יןאנםערענץ ספעציעלע א רען
 די װעםען מיט קאננרעס, ױניאן טרײד

 םארבונדען, אי? םעדעריישאן מײנערס
 גע־ אויםגענוםען איז ׳פראגע זעלבע די װאו

 םאר־ געשםיםט מען האט דא און װארען.
 גע־ געשטיםט האבען 3^70,0ס0 קעהרט.

 האבען 1״050,000 ;אקציאן דירעקטע גען
 דאם אקציאן. דירעקטע פאר גע׳שטיםט

 באװע״ ארבײטער אלגעםײנע די אז הײסם,
 אק־ דירעסטע געגען אײגס צו דרײ איז נונג

 נאציאנאליזא״ םאר םיטעל א אלס ציאך,
 דער אהן ד^םײגערס םינען. די פון ציאן
 בא־ ארבײטער אלגעםײנעד דער סון הילף

סטוײיס. א אנםיהרעז ניט קען וועגונג
 אר־ דער איז זיך באםערקט עם װאס
 אין װי גוט אזוי דא, באװענונג נײטער

 צו זיך אונוױליגקײט אן איז ענגלאנד,
 סםראטעגי־ אין סטרײח דעם מיט באנוצען

 ארבײ־ רײלראוד די אינדוסטריען. שע
 װײזט עס װי האבען, םײגערם די טער,
 א אלס סםרײק רעם אױםנעגעבען אוים,

 א װי נים מעהר עס האילט מען מיטעל.
סםראשונאק.

רא־ אז באםערקעז צו װערט איז עם
 םיהרער באריהםטער דער סםײליע, בערט

 רעזיג־ האם ענניאנד, איז מײנערם די םון
 אורזאכע די ױניאן. םײנערס דער פון נירט

 נרוי- א זעהר איז דאס קראניןהײם. איז
 באװע״ ארבײםער דער םאר םארלוסט סער
• ענגלאנד. אין גונג

______, _ _ נדאעזאמסאח fir* רעםבראגט «ן פארם
ר, די &ון מ סי ענ ײג ראכע• דמןנדי און א

*בליקונ^ פון׳ם פארמטעהזןר דער סאן,
הזנכעתנג א חגק^םענזײרם רעפארם דער
שעס אין ױיח םא־ n פראצעגם. 25 פון ו

גאוועםבער לעצםען םײנערס די פון דערונג
•ראצענט. 60 םװ העכערוע א געװען איז

שאן פון םינאריםײרעפארט דער s ח
רע״ םארשםעהער, ארבײכתר דער װהײם,

װײדזשעס אין העכערונג א חאםענדירט
כא״ דא טוז דערבײ פר*צענט. 35 פון

איעעגמיםער קוילען די אז װערען, מערקם
די העכערען צו רעכם דאס האבען װעילען
רי ארויפװארםענדיג קוילען, פון לואסט

הויםער. די אויח שכירות אין העכעדונג
 אוסצױ שםארק זײנעז םײנערס די

 דער םון רעקאםענדאציע דער םים םרידען
 די צװישען רעדם מען און קאמיסיע.
 פאר׳ן םטרײק נײעם א ותגעז סטרײהער

 אין זײנעז רעפא־םס בײדע אפריל. ־םען1
 איצט װארט םען פרעזידענם. םוז הענד די

באשלוס^- זײן אויף
 רעכענט פראצענט 25 פון העכערונג די

 די װעלכע םראצעגט 14 די ארײן שױן
 נאװעם־ געצטען געחראגעז האבען םײגערס

 צונע״ נאר אלזא האט קאםיסיע די בער.
 װעלכע העכערונג דער צו פראצ. 11 לענס

 ערװאר־ מען דאן. געקראגען האבען זײ
 גיכען אין װעם פרעזידענט דער אז טעט

דעם♦ איבער באשלוס זײן ארױסגעבען

ט. פאר דעבס פרעזידענ
 די אנגענוםען האט דעבס װ. ױדזשיץ

 פאר־ סאציאליסםישער דער פון גאםינשאן
 סאציאליסםישע די םרעזידענט. פאר טײ

 אין נאד נאםינירט איהם האט םארטײ
 ״מםערדזשענסי״ דער אין סעםםעמבער
 םען איז איצט ביז אבער קאגװענשאן.

 די אננעסעז וחןם ער צי זיכער, געװען ניט
 אונםערגעשריבען האט ער נאםיניישאן.

 בארםנער, דיװויד װעלכען דאקוםענם דעם
 יארק *נױ פת פארעסיאגחגגם דער
 די איחם גים װאט דערלאנגט, איהם האם

 אזיפ׳ן נאםען זײן האבען צו מעגליכתײט
 עלעק״ פרײטערי קומענדע די אין כאלאם

 זײן וועם דאס סםײם. םישיגאז אין שאנס
 דער איז דעבם װאס ״סאל פינםםער רער

 סא״ דער םון ירעזידענט פאר קאנדידאט
 גע־ עס איז ער נארטײ. ציאליסטישער

 .1912 און 1908 ,1904 ,1900 אין װען
 נעצוינען האם ער װאס שטיםען צאחל די

םיליאן. א דערגרײכם האט
 פעחזראל דער אין איצט זיצם דעבס

 ניט װעם עם אויב אטלאנםא. אין פריזאן
 אנ־ וועט אםנעסטיע אלגעםײנע הײן זײן

 סאציאליסםישער דער ודערעז געםיהרט
 םים פרעזידענט םאר יןעםסײז עיעקשאן

 זײן וועט עס םריזאן. אין האנרידאם דעם
 די איז דמבס קאםפיין. םערקװירדיגער א

 גײסם, םרײען דעם פון פארקערפערונג
 פארשפארט און םארפאלגט איז ײעלכער
 מאל אצזנ װי מעהר און גראטעס, הינטער

 אויסנע־ אן זײן דעבס פאר שטיםע א װעט
 אמזר דעם םאר געלעגענהײט צײכענטע
 געוױסען זײן אױסצודריקען םאלק ריסאנער

 פרײהײט. םאר װאונש זײן נלויבען, און
 םארגע־ ניט עלקעשאן אן האם סײנםאיל
געלעגעגהייט. אזא שטעלט

 נלבז דך קען קאםיסיע קױלען די
אײינײגען.

 דורןי האט רעגיױנג אזנזער װי נאכדעם
ײ דעם געכראכען אינדז^שאנקשאן אן  םי

 דער האם נאװעםבער, לעצטען סטרײק נער
 פון האםיסיע א באשטימט פרעזידעגט

 סאג־ סוילען די פון םארמטעהער א דרײ,
ײ און ארבייטער, די םון אײגעם נאטעז,  אי

 םאנאםצן האבען ?ײ פובליקום. םון נעם
אינדוסםריע, קוילען די געשםודירם לאגנ

פראצעם. םענטראליא דער
 דעם — צוריק םאנאטען פיער מיט

 םאנ א זיך האט — נאזועםבער ־םען11
 םון נעדוננען סאילדאםען, געװעזענע םון

 אין ארײננעריסען םראסם, לאמכער דעם
 װא־ סענטראליא, אין האל װ. װ. א. דעם

 פיבןי זײנען רעזולםאט א אלס שיננטאן.
 געװארען. דער׳הרג׳ם םאלדאטען די םון
 ארםיסטיפ אן גמײעז כלוםר׳שט איז עס

 קלאר געװעז איז צװעת דער אבער •אראד,
 פיט־ צעהן װ. װ. א. די אםאקירען צו —

 ארעםםירם זײנען װ. װ. א. די פון גלידער
 םארד. דעם אין שולדיגע אלס געװארען

 פאד אין פארגעהוםען איז םראצעס דער
 האט שבת לעצטען װאשינגטאן. םעסאנא,

 פאר* עס געענדיגט. םראצעס דער זיך
 רי און דזשאדזש דער או זיך, שטעהם
 פון אױסגעסליבען געײען זײנען דזשורי

 קאנטרא* װעלכער םראסם לאטבער דעם
 װאנ־ פ. דזשארתש געגענד. יענעם לירט

 םארטיײ דער םאר לאיער דער דערווער,
 פון צײט גאנצער דער תרך האט דיגונג

 אונ־ געגען קעםפען געדארםט פראצעס
 א• רי צו האס כלינדען און װיסענהײט

װ. װ.
 ארױסנזר ערשט צו האט דזשוײ די

 דע־ :װערדיהם פאלגענדען דעם טראגען
 םיםגליעדער װ. װ. א. צעהן די םון בען

 ציױײ אין שולדיג געװארעז געםוגען זיעען
 דינען איבעריגע די מארד, גראד טען

 ג־אי דריטען אין געײארען כאשולדיגט
 צוריפנע״ דזשורי די האם םען .טארד.
 תם ארויסנעבראכם חאבען זײ און שיתט

 פ*ז נראד. צוױיםען אין שולדיג אורטײל
 פארפא-זד די נאך זײנען דעסםװעגען

 די אונםערנעהביעז איצט צופריעדען. נים
 רע^ד דיזעלבע נעגען ®ראצקס נײעם א

־אײ• םון קלאנע נייער א אויו• כערס

אנ1» ז
פערלשםײן. ם• פוז

 ווןןך־ םאר ארגוםעגכחמ אונזערע אין
 דעם אויסגעדרימט מיר האבען ארבײם
ד אז געדאנס, י  דער וועט ײ¥ך־ארבײם ת

 זיך ה*ם װאתם ווערען. לענגער פיזאן
 אין איז זעמן, אוים׳ן געלײגם אונז ד$ס

 איז אײנם \ץיכבױג. נים םאםענם דיזען
 גע־ איז *רגוםענם דיזער אז זיכער, בער1$

 וועלכער שטארקםםע, די םון אײנער װען
 גרויסען צום אפעלירם ספעציעל ר$ט

 מעהר םײנם םיזאנס, לענגעדע וױיל עילם,
ט וױ געלד״ םעהר ארבײם, ױי די־ לאגיש ז

 יעצם איז געווען, איז ארגוםענט זער
 צי נאר איז םראנע די װיכםיג. נים ד,יא
 געװא־ יעמער טאקע זײגען םיזאנט די

 זײנען סיזאנס די אז שײנם, מיר רעז.
 גע־ זײנען זײ וױ קורץ אזוי פארבליבען

 דאדיקאלעס עםװאס םוז יעצט און װען.
 ענ־ צו לאגע דיזע װערען אינםערגענוםען

*I 1יל1ל*
 םײ אין שיקאג*, אין יארק, נױ אין <

 או פען ד,ערט קלױולאנד, אין לאדעלפיא,
 געװיסע אין האבעז ארבײםער אײנצעלנע

 דא־ 175 װי הויר אזוי פארדיגט װאכען
 ײאד, א אבער םײנם דאם זואר. א <ער

ך וואכען *ײנצעלנע ^  װי־ יאהר. דעם ד
 די אדער ארבײמער, דיזע האבמן פיעל

 דורך׳ן פארדינם אלגעםײן, אין ארבײטער
ײ זאגענאנמע די םױגען ײאס ח  נ

 געםינם <^הר דעם נאך אז װײדזשעם, סע
 םאר־ האט ער אז אויס, ארבײטער דער

ערזזאלטען. צו נשםה די נ$ר דינט
 איף האב ארטיקעל לעצטען םײן אין
 לײב^ור׳״, דעיס םעיד ״א װעגען גערעיט

 *א אז באװײזען צו געםרײם ה*ב איף און
 Din נים״ ג*ור םײנט לײבןןר״״ דעיס פעיר

 דעיס *פעיר דעם םים אויןי איז זעלבע
 דעיס פעיר םײנט װאס וױידזשע׳׳.

 צו אן גיט דאם זזױב איך, װײדזשעס^"
 הוג־ אםילו פארדיען איף ווען באגרײפעז.

 נאך ארבײם איןי אז טא^ א דאלער תרט
 םיר? דאם טויג װאס יאהר, אין טאג אײן

 ניט דאן שוין םײנעז דאלער הונדערט די
 םײנען זײ װײדזשעס״. דעים ״פעיר קײז
 הונדערט איז װײדזשעם. יאהר א שוין

לעבען? צום גענוג יאהר א דאלער
 צו אלזא, גיט, אז דײנה איד װעל׳

 גרויםע זאגענאנםע די מיר טוע װאס
 םיט מיר פארקלינגט מען װאס װײחשעס

 אז ביישפיעל, צום װי אויעיעז, די דעם
 אין תריגעז םרעסערס צװײ אדער אײנער

 װאס װאןי. א דאלער 95 צו פילאדעלפיא
 הא־ װאס װיסעז, צו אינםערעסירם פיד
 אדער פרעסערס, פילאדעלםיער אלע בעז

vsk דורך׳ן םארדיענט מאכער, ללאוק 
יאהר.
 םעדע־ אמעריקאן דער םון פאליסי די

זײן דארום זיןי מעג לײבאר אװ ריײטא!
 T״פזנ א םאד יוײדזשעס״ דעיס פעיר

 גאר דאס סײנם םיד םאר װאירק׳*, דעיס
 גאר דאס מײנט ארבײטער די פאר ניט,
 אין גערעדט געםוםעלט, נאר איז עט ניט.
ארײן. װעלט דער

 דער צו לעזונג א האבען װיל איך
 איך װאס טאג דעם איז ײיל T* ע;אג'פ

 װאס טאג דעם אויף פארדינען אלבײט
 םאנא־ די אין מוז איןי ניט^ ארבײם איך
 די םאר םארדינען ארבײט איך ײאס מעז

 דארױ ניט. ארבײט איך װאס פאנאטען
 םיר זי ,מוז האבען אינדוסטרי די פיר

 וואם צײט דעד םאר נאר ניט באצאהלען,
 צײם דער פאר אויך נאר ארבײט, ןייא

ניט. ארבײט איר ײ>ס
 זױיד־ טאג אנשטענדיגער אן אלזא,

 אבעד טאקע, םיר אינטערעסירט דטעס
 אינטערעסירט עס װי שםארק אזוי גיט
 װײדזשעס. י^ןהר אנשטעגדיגער אן מ״י

יא  ש ם י י ה װאס װיםען אויד יוױ '
 ד^וס װײדזשעס, יאהר אנשטענדיגער אן

 דןוס אויסרעכענען אויד דארח איף הייסס׳
 סאמיליע ארבײםער אײן ײאס פיניפום

 דאס ^וון י*הר, דעם ך3ד» האבעז דאיױ
 פעהײ די בעםערע, די קריגען. איןי יאי^
 םער%. חריגען דארםען ארבײטער נעיע
־  זיד טומלעז דעם אוועקוארםעז פוזען ד

 װײדזש. ווזןכענטליכעז פיניםום א ײענעז
 יעהרליכען םיניםום א תריגעז פוזען פיר

 וועכענכד םינימום דעם מיט וױיל װײדזש.
 ניט *lip םיר ימנען אלײן וױידזש ליכען

 דער אויױ וױידזשעם די רעיזען אויפטאן.
 װע־ גאנץ איז ס#ג דעם אויןי אדער יייאך

v אײפנעטאז, ;נ* o די רעיזען םוזען 
 מו־ םיר וױיל יאחר. דעם םון וױידזשעס

 צאהלען דארםען םיר יאהר, א לעבעז יעז
 דאם, חײסט לעבען אלזא, יאהר. א רע;ט

 צו סוםט עם ווען י^והר. א םיר דאלפען
 םון׳ שטונדע, סון מיד רעדען ••יידזשעס,

 װאל־ םיר וױ אזױ סונקם ײאד, סיז ט^ג׳
 א וױ י^בען געדארפם ניט פעזזר ז,יט

וראך. א אדער טאנ,
קענען מיר סיזאנס^י די פארלענגערען

 זײגען .םיר םארלעננערען. ניט שיזאגס
ניט קריגען םיד נ^ר ארבײטען, צו .ינ ־

 םאנושעקטשורער דער ארבײם. 1 ?
V די קעז װעלכער יעניגער דער איז ר 

 אין אבער איז עס פארלענגערען. סיזאנס
ר פאראינטערעסירט. נים דעם ע

 װאס מאנאטען 6 די םון ארויס גט קר
א 1זיי  יעםי פ»ר נאננ, פולען אין איז ״

 דרעהעז זיף ער דארף וואס •אהר• גא-צען
 יאהו^^מיד גאנץ א ארבײטען און 6קא א

 דארםעז װעלכע יעניגע, די זײן דארפעז
 ארבייט אונז געבען צו צוױנגען איהם
 דאס קען ער װען יאהר, גאנצעז דעם םאר

 אונז ער דארף ניט, װיל ער אדעי ט, ^
 עס פאנאטעז 7—6 די פאר באצאהלען

לעבען. צום יאהר א פאד גענוג זײן זאר
 דיזער פון ארויס קרינט ער װי פונקם

 דײנקס ער װיפיעל ארבײט ער װאס צײט
 דאך־ אזוי פינקט ארויסקריגען, דא״ף ער

 װי־ װעניגסטען אם ארויסקריגען מיר פען
 פאנופעק־ א װען האבען. פוזען פיר פיעל

 דאיפען ארבייטער האבען דארף טשורער
 פרייז פיניפום אונזער זאנעז איהם םיר

 זיף ער זאל ארבײט, .רועגען י*הר פאי׳ן
 זײנען מיר זוכען. געהן ער זאל זארגען,

 ניט אונז גיט ער אי ארבײטען, צו רױליג
אונזערע. ניט שולד זײן איז ארביים, קײן

זו־ אלגעפײן אין פאנדםעקטשררערס
 ארבײ־ אז ״אינסענטיװ״ אן איםער כעז

 אין םעהר. װאם םראתצירעז זאלעז טער
 דער װען ביײטפיעל, צום טרייד, אונזער

 דאלער 50 אדער 40 איז סקײל םינימום
 צ^חל, געװאלדיגע א דא זײנען װאף, א

 זײ הײסט, דאס םעהר, קריגען װעלכע
 אזױ און פיעל אזוי פון באנוס א קריגען

 ׳זײ פעהר. פראדוצירען םאר װאך א פיעל
 װיליג Din זײנען םאנוםעקטשורערס די
 דער־ גרונד א אודאי תאבען זײ טאז, צו

 סיר אז צײט, די געתוםען איז יעצט פאר.
 פאר ״אינסענטױו״״ אז זוכען אויך ז^לען

 זוכען מוז ער אז מאנופעקטשורער, דעם
 וועט מאנוםעלןטשורער דער װען ארבײט.

 צו פאראנטװארטליך איז ער אז װיסען
 װײדזשעס יאהר א פאר ארבײטער זײנע

 דאן װאך, אדער טאג, קײן פאר ניט און
 צו פאראינטערעסירט זײן שויז ער װעט

סיז#ן. דעש פארלענגערען
 סלאוק צאהל א אז דערצעהלט, פען
 מרײדם אנרערע אין ארבײטען פאכער

 דערפאר און סלעק, םון צײט דער דורך
 אינטערעסירען נים שטארק או:ז דארף

הר פולען א ארבייט עד צי  קיאוקס, בײ י̂.
 יעבען, א ער מאכט יאהר דורך׳ן װײל
 צוגעשטוקעװעט איז םרײד, אין ניט אויב
 ארגוםענט דיזער טרײד. אנדער אן םיט
 איף װי װערט, און םוילער, גאנץ א איז

 װא־ װעלכע יעניגע, די פון געגעבען דענק,
 פאר־ באפת צו אונטערצונעהםען נים גען

 לעבען, א פיט ארבײטער דעש זיכערען
 ברענט עס װאס צײם דער דורןי נאר ניט
 יאהר. דעם םאר טאקע נאר קלאו<ןס, בײ

 א מרײד קראוין אין דא זײנען עם אויב
 דורף׳ן ארבײטען וועלכע מענשעז, צאהל
 זיינען טרײדס, אנדערע בײ סיזאז סלעק

 מא־ גרויסע די צאיהל. קלײנע :אנץ א זײ
 אנדערע בײ לענען פאכער קלאוק סע

 טרײד דער און ארבײטען, ניט טרײדס
 נעבען זײ םוז האבען, זײ חארף וועלכער

 גאנצען דורןי׳ן מאכען צו לעבען א אויף
 דרעהען דארפען ניט זאל האפ די יאהר,
 מען לעגט יאט אט, — מינוט, יערער

 םאמיליע ײן6 װעט אט, אט, אפ. םיר
 לאנע אזא ברויט! שטיהעל א ̂והץ בלײבען

 צו־ ברעכט לאגע אזא אונערםרעגליך. איז
 לע־ װילען מיר און — פענשעז, א זאםעז

 געני״ עטװאס לעבעי םון טאקי און כען,
םען.

V װערען געפאסטען ארבײט דאח*
 ״עפי־ פאדערנע פון דעדען מיר װען
 אלעש אז זינען, אין םיר האבען שיענסי״

 כדי װערען, געמאסטען און געװאגען זאל
 דער אין איז מען װאו װיסען זאל מען

 גע־ ״עםישיענסי״״ איז איצט ביז וועלם.
 מאנופעק־ םאדערנע בײ נעװארען כרויכם

 נעטרײט ויכעד האבען װעלכע טשורערם,
 מעהר און אויסצונוצען, םיםטעם דיזען

 ארויס־ און ארבײטער דעם פארשהלאםעז
 װײל זיך, םאר פראםיטען מעהר צוסריגען

 טא״ דעם םון געװארען געטאן איז אלעס
 זײנען ארבײטער די אלײן. נוםעקםשררער

 זײ צו געװארען נעםרעגט ניט קיעטאל
 און ניט• דאס װילען זײ צו דאס, װייעז
 זײ מען *זאט שעפער געװיסע אין אויב

 האט געפרעגם, עטװאס יא וועגעז ל&גים
 װײל געהאם, ניט װערדע הײן אויןי דאס

 צו נעהאט םורא האבען ארבײםער די
 זײ־ ארגאניזירט זייענדיג ניט ענםפערען.

 זזאבען ײניאנס הילפלאז• געװען זײ נען
 באהעםםם, ביטער סיסטעם דיזדז איטער

 אדער טרײדס די אין ערשםענס, װײל,
 אײננע־ איז סיסטעם דיזער וואו שעפער
 ניט ױניאנם די האבען געװארען םיהרט

א*ז סישמעש דיזער און צוקומען, געקענט

 מניאנס n ייאס אורזאמ
סיסםעם״ ״עפישיענסי אטאקירם האבען

 דערםאר, ׳ערשטענס איז *מעםיין, אין
 אר־ צוקוםען געקאנט ניט האבען זײ װאס

 ארבייטער די ארבײטער. רי גאניזירען
 םא־ די האבען ארגאניזירם, זײענדיג :יט

 אויסגע״ סיסטעם דעם גופעקטשורערס
 צו מעהר װאס זײ םארשקלאםען, צו גוצט

 םרײדס די אבער װען עקספלואטירען.
 ױניאנס די מרזען ארגאניזירט װערען

 געםע־ זאל סיסטעש דער אז פאדלאנגען,
 אר־ די פון בײדען, פון װערען נעדזשט
 ארבײטער די באסעס. די טיט כײטער
 אר־ זײער אויף דעה א- האבען דארפען

כײט.
םעס־ בײשפיעל, צזם דארף, מען ײען

 נעה־ דארף זאד געװיסע א װיפיעל טען
 דארף םמן יהײסט, דאס כיאכען. צו םען

 רער זײן דארף װער ״טעסטע;״. דאס
 אר־ די װען ״ ״טעשטען^׳ דאס זאל עס װער

 געוועהנ־ טאן, דעם אויס קלײבען כײטער
 יעגיבען דעש אױשקלייבען זײ ײעלען ליר

 כיען אבער װי אזוי געטדױען. זײ ירעטן
 אליין אדבײטער די או קריגען ניט קען >

 איער דארןז א־יסקלײבען, איהש זאי*ען
 ניט אויןי אלײן טאגופעיןטשורער רער

 בײדע זײ און טאן. צו רעכט דאס האבען
 ארביײ די אי מאנופעקטשורער, דער אי

 אויסקלײ־ ארבײטער אזא דארפען טער
בען•

 דאס א״ז אויסברענגען װיל איך װאם
 אלגע־ אין ״עפישיענסי״ אז פאלגעגרע:

 ױניאן, דער דויד ארבײטער די װאו מיין,
 דעם מים שטימע גלײכע א האבען זאלען

 אויסצוארבײטען און מאנופעקטשורער
 רער איז סיסטעש, דיזען טענעדזשעז און

 דטע גאנץ א אלײן זיף פאר סיסטעש
 שטאנד־ ארבײטערס דעם פון אפילו זאןי

 מיר װען אז אטת, טאקע איז עס פונקט.
 צײגט ארבייט, טעסטען װעגען רערען

 אבער איז אםת דער זאך. נײע א אונז דאס
 אר־ די זאך. נײע קײן ניטא איז עס אז

 אונטער ספעציעל, טדײד אונזער אין בײט
 און געםאסםען »ערט םיסטעם, זואך דער

 הונ־ םון נעטאסטען װערט עס געװאויגען.
 בתיש, בעלי גרויסע »רץ הלײגע דערטע

 װיםיעל און פאבלײטע, פארשירענע פון
 אימער און װעניג, איםער איז מאהט מען
 סאלדזשירען םיר אז גע^ריי, 1דע איז

 געגוג, ניט איז עס אז דזשאב. דעם אויף
 איגוועםטיגײשאנס דא איז אימער און
 גע־ הײז ניטא איז עס װײל גליקעז, און
 דעם אן איםער זיף װעגדט עס אז נוג,

 געטג, איז עס װעז זאגען זאל ער אז באס
 האנט, זײן אין מאס די דאך האט ער װײל

 דאף מען מעסט אלזא, דאש. טעסט ער
 דאס זאלען טיר אגשטאט נאר יא, דאש

 װא־ אלזא, באס. דער דאס טוט טעסטען,
 גע־ זאי מאס דיזעלבע אז ניט טויג רום

 אייגענע אונזערע אין װערען האלטעז
 גלײנע א האבען זאלען סיד אז העגט,

 טא^י אוז ארבייט די מעסטען אויױ דעח
וועלט? דער אין זײנען םיר װאו װיסען

 באלןומט לעפקאוױטש ברודער
 םדן פרעזענט שעהנעם א

.62 לאקאל
 “*גערעכטיגהייט דער םון לעזער די װי

 לעםהא־ פרעזידענט װײס האט װייסען,
 שטיהעל א פאר איבערגענומען װיםש
 גודס װהײט דער םון אםיס דעם צײט

 דורןי ארן 62 לאקאל ױניאן װאירקערס
 הומען צו געלונגעז איהם איז צײט דער
 םון אסס׳ן מאנופעקטשורערם דער מיט
 אר־ די פארשטענדניס. א צו טרײד דעש

 אין העכערונג א באיזומען האבען בײטער
 מיט׳ן צוםריעדען זיינעז זײ און שכירות

 דער איז געװען איז דאם רעזולטאט.
 םענע־ דער דײוױם, ברודער װאס צייט׳

 גע־ קיאנס איז ױניאן, דער םון דזשער
 װיעדער דיױױם ברודער איז איצט װען.

 אונטער צוריק איז ױניאן די און געזונר
אויפזיכט. זײן

ױנ־ װאירקעירם גודס װהײט די אלזא,
 גוםע די אנעיהענט האט 62 לאקאל יאן

 האם לעפקאוױטש ברודער װאס ארבײט,
 דער־ איהם האט א^ איהר פאר געטאז

 גאל־ שעהנע, א מיט פרעזענטירט פאר
 ענ־ פראכטפאלע מיט פאונטײךפעז דענע

 האט געלעגענהײט דער בײ גרײוױננס.
 רעזאלוציע׳ א אגגענוטען אויף ױניאן די

 אויסנע־ איהט װערט עס װעלכער א־ין
 איבערנעבענעי, זײן פאר דאנק א דריר,ט

 צײט, דער פאר ארבייט ערםאלגרײכער
 זײן אונטער געװען איז ױניאן די װאס

' אױפזיכט.

באםטאן אץ עדױקײשאן
 װעלען מערץ, טען26 רעם פרײטאנ,

 פײערן באשטאן אין םימנליעדער אונזערע
 ײניטי ערשטען דעם פון ערעפענונג די

 ײעט דאס שטאדט. יענער אין סענטער
 מרײד .באשטאן דעם צו אנעלס אן זײן

 נעלעיענהײט דער צו יןאלעדזש״. ״וניאז
 טאס־ איז קאנצערט א אראנזשירם ורערם

 װעדען אפנעהאלטעז װעט װאס טיטינג,
.4סיזױ הײ לינהאלן אײברעהעם דער וןין

יאחרען, די אוועק שויז ױינען עס
 באריכםמ צו נעווען נויטיג איז עס
 וועלכער מעםבער״מיטינג׳ א געז
 _ צום באצונ אין ערםאלג אן וחגן
 האנסםרוקםיומ םין כאשליסע םען

 ^ אםןןל דאס האט 1מע ווען בײם.
 דעם פאר געורעז דאס אי? םאן,

 םון אינםערעסע די ערייעקעז
 םון םעםיגקײט דער צו םעםבערם

 נוי נים דאס איו הײנם ױניאן.
 אויפצואוו נויםיג ניט איז הײנם
 ױניאן די װײל אינטערעס, זײער

^ םאר אז אײנריכטונגען איהרע  אונו
 אינםערעסאנםע אז בלויז כים םעםבערס

 ־ זײער םון טײל א איז זי נאר זאף,
עסויסטענץ. זײער םון בען,

 סיאוהםאםןו^^; אפיס איו תופעז הײנט
 געגנער גרעסםע די נעײען זײנען װעיכע

 נים האבעז װעלכע ײאןײארבײם, םון
 אגי צו געלעגענרױים קײז דורכגעלאזען

 די און װאןײארבײט געגען רען
 הײסעססזן די הײנם זײנען טענשען
 :יט אין װאך־ארבײם פון הענגער

 {*ייין דער פיז אייר נאר ײאך־ארבײט פון
 אחן אז םארשטעהען זײ ײייל באר־בױרא,

 ים1 װאך־ארבײם די איז בױרא לײבאר א
 נאםמי• גאנץ א אלזא איז עס פאלקאם.

 קוםען װעיכע מעםבערס^ די אז זאף, ליכע
 n< די באגרײםעז זאלעז םיםינגען, די צו
 םארי■ צו מעגליכעס אלעס טאז און נע

 דעסטווענען םון ױניאן. די שםאר?ען
 אי־ געווען דאך מיטינג לעצטער דער איז

ערװארטונגען. אלע בער
והך־ געהאנדעלט נעםליןי זיף זזאט עס

 דא• מיליאן א שאםען פיז םראגמ דער גען
 פאגד א ױניאז, דער םאר לאר־םאגד

 נים צײעס אנדער קײז פאר זאל וועלכער
 בעלײ די םאל איז נאר ווערען באנוצט

 ױניאז, אונזער אנגרײםען וועלען בתים
לײבאר־בױרא. די אדער װאןײארבייט די

— אפשםעיען נים ײד ייעיעו מיר
 1נעוח נים איז עס דאס םאקט, רעם

 ארם די נאר דערצו, געגנער אײנציגער
 האבען מממכערס די אזוי ײי וױיזע און

 1אי םראגע דער װעגען ארגומענטירט
 גע• את עם ערםרעהענד. געװען וױרקליף

 pro און הערעז צו םארגעניגעז א װעז
 רעדנצה די פון געײארען אנגעשטעהט איז

 םענשאן געוחןן אלע כמעם זײנעז ײעלכע
 4פסיכאל<ונח די וױיסעז וועלכע ׳&אלח םרן
 באנריפען דאן האבען מיר אוז םאלס׳ םון
ך האט קלאוקםאכער דער טיזסי װי  ד

 וױ אין לאגע דער אין ארײנגעטראכט
^ איהר נעהטט ער ערנסט אוי

 נע• אפגעשטיםט איז פראגע די װען
 זיך זאל יןלאזקמאכער יעדער דאס װארען,
 אלע זיך האכען דאלאר, 20 מים םעקסע!

 חנר און אויפגעשםעלט טאן אײן ײי
 מעכד די פון אויסררוק ענטשלאסענער

 אז ערנסטקײט זײער געצײגם האט בערס
 אםריײ די וועץ און כיזנעס, טײנען זײ

 בעל- די װעלען ביזנעס סײנען טארס
 געלע־ ערשפער דער בײ דערםיהלען יתים

 אנצוריה־ װאגען װעלען זײ וועז נענהײט
דער םון אינסטיטוציע איז עס װעלכע יען

ױניאז•
 די װי אינטערעסע אזא פונקט און

 שא״ בײם ארױסגעוױזען האבען טעםבערס
 זײ האבען פריםערעדנעס־םאנד, א פען

 ומד פראגע דער אין ארױסגעצײגט אויר
 דער םון קאנווענשאז חומענדער דער געז

 זײנצן קיינםאל נאף אינטערנעשאנאל.
 םאר קאנדידאטען םיעל אזוי נעװען ניט

 אלע כםעט און סאל, דעם וױ דעלאגאםען,
 נא- האפט, יעדעךער מעםבערם. אקטיװע
 איז און ײערען צו ערװעהלט טירליך,
 צו טרחה די זיןי אויױ נעהמעז צו בירוצה

 ס׳פארשםעהט שיקאגא. קײז פאהרען
 דיס״. װעלעז צאהל גרעסטע די אז זיף׳

 דאך דארף םען װײל װערען, אפאינטעט
 אונ־ לויםען עס אין 12 בלויז ערװעהלעז

 אננעהםען וועט יעדער אבער ,30 נעפעהר
o p אוםן, נוטכיוטיגען א אויף רעזולטאט 

 מעמבערס. אחטױוע םאר פאסם עס װי
 און שטעדטעל איז לעבעדינ איז דערװײל

 םאראדיע א געמאכט שוין האבע! לצים
d אױןי p קאנ״ ארימע די םון ^כענרנג 

 די״ אז זיף, ס׳םארשטעהט רידאטען.
 וועלען װערען, ערװעהלט װעלען װעלכע

 .זייער טרײען וועלכע בעסטע, די ױין
 אינטערנע- די םארשםארקע^ צו כעסם

 • דאט װאס ילאנד, גאנצען איבער׳ז שאנאל
 אונ־ םארשסאדקען מםילא אויך שויז װעט
ױניאן. זער

 און אלײן קוםט !אםרײטארס הכלל,
 םון םעמבערס שכנים׳ v-y*" ברענגם
םזנ די םאר שטיםעז צו ,1 לאהאל  מס

 נעחממצן״ מוזט איהר װײל קאנדידאמעז,
 #וועחנן ערװעהלם וועלען וועלכע די׳ אז

בעסטעך די זײז דארםען
םאנ״ מיטינג בײם מעז ײעמ שטימען

d 22 אווענ-ד, טאנ pבענד אין מערץ, טעז 
D .4האלי האווען i:pn גוכד מיט

ביכלעף. גרינע שטעהענדע
^ ר, ע ל ט א יז פ. • נ ע ם
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 םיט זיך מיר האבען זעהט, איהר *וי

פארשםע־ ביסעל היבש א רע$ארט
 מיר האבען זאבען טאנבע ,וועגען

 מאנאטען םים נאך באריכטעז, יי&ט
 םען זאגט װי אבער צורי?, םאנאטען

 קײנפאי אײדער שפעטער ״בעסער ,1
״♦0*

 סאפע פון אנהויבען דא װעלען םיר
נםאע.

 מיר דאס אוראי, נאך געדעגלןט איר,ר
 םארהאנדלונ־ פיהרען אנגעפאנגען ׳בען

ען עג  הויז ױניטי זוטער די קויפען ^וו
אן האבען םיר װען צייט דער ין  גע־ נ

D(M פארצײ־ דעם הענט אונזערע אויף 
 האט װעלכער סםרייק, גענעדאל גענעם

 דעם אי; ענערגיע גאגצע די אװעתגענומען
 װען עקזיסטענץ.. אונזער םאר האםפן*

 װאונ־ צײט, יענער צו צוריק בליקען םיר
 האט אונז בײ װי אלײן, דך םיר ,דערען

 אנ־ פוט דער גענוםען דעפיאלט גאר ןיך
 װאס זומער־פלאץ, א זוכען *ו׳פאנגען

 לויד געװאלדיגע א זײן צו געשײנט האט
 נאך גרארע אז נעדאנק, דער ־םום־זאך..

 םיטגלידער•) אונזערע װעלען סרײק6 אזא
 אויסצורוהען זיך \ואו פלאץ א ךארםען

 באװאגען דואט מאנאטען, זוטער די |ן*ן
 קײנע אכםען צו פיט האמיטע ווונזער

 פאסענדען א זוכען צו און מוועריגקײטען
 בא־ צו געלונגען אויך איז עס און #<אץ.
 םיר װאם פלאץ, םראכטפולען דעם יןומען
איצט וואבען

M צו זאך לײכטע קײן געװען ניט איז עס 
 פארטיגען א אױסגעבױטען, אן ־געםינען

 װאס באקװעםליכחייטעז, אלע סיט *לאץ
 מיר מיסגלידער. אונזערע געםעלען אל1

 םיר ביז גענישטערט 1או געזוכט חאבען
פא־ צו דערשלאגען ענדליף זיף וזאבען

 פראכט־ גרויסארטיגער דער םארק. _שט __
 באצױבערט. באלד אונז האט םלאץ םוילער
 געבעטען מ׳האט — פרײז דער אבער
— דאלאר, טויזעגד 150 םלאץ םאר׳ן

 איז דאס אז םיהלעז, געכיאבט אונז חאט י
 האבען םיר- כוחות. אונזערע פאר ניט י
 אנ־ אלע מאכען צו באשלאסען אבער |

 אנגעפאנגען האבען מיר און שטרעננונגען
 מיר פלאץ. דעם װעגען מונטערהאנדלען

 האבען מיר דינגען. גענומען זיך חאבען
 אויסצו־ עקספערט, אן אננע׳טטעלט אויך

מאיטינע־ די טיט םלאץ אזא װאס געפינען
 איז זיך, געפינט דארט װאס א^עס און רי

װערט. באפת
נע־ איז עיזספערט םון׳ם רעפארט דער

 זא־ מיר אויב אז נעמייך, גוטער, א ױען
 טוי־ הונדערט פאר ויפען)ר קאנען עס <ען

 אזא האנדלען מיר װעלען ראיאר, ?ענד
 זעל־ גאגץ זיך םאכט ײאס מציאה, <ויסע

 דאס דעסאלט מיר האבען װי אנער טען.
 האט סטרײק דער דערגרײכעס׳ ןעהעגט

v r גע- האבען מיר און געצויגען ארץ נאר 
 דאס אז אייגענטיםער דעם ענטפערען נווזט

 אז אונז, םאר פלאץ טײערער צו א ®יז
 האבען מיר קויפען. ניט דאס האנען סיר
 שאדען, גרויסען א פאר באטראכט דאס

 געקענט ניט בעסער זיך האבען כייר אבער
העל&ען.

 גאנדעם זיך האט דאם נראדע אבער
 דער טובה. אונזער צו ארויםגעװיזען
 פארקויפעז געטוזט האט אימענטיםער

 זאגען מיר אז זעהענדיג און פלאץ דעם
 אונז פאר איז עס וױיל דעױפןן, אפ זיך
 דאם האט םלאץ דער כאט^ט טייער, צו

 גענומען ער האט ׳כעט ער װיפיעל װערט,
ען גאך אז ^ ט רונ  נאך און םדײז פון א

 עס מיר האבען אונטערהאנדלונגען <אנגע
 דאלאר, טויזענד 85 בלויז •פאר נעקױפט

 פרײז דעם םון העלפט א כפעט איז דאס
פארלאנגט. אנפאנג אין האט ער ווא&

 און קאמיטע, סטרײק דזיטענעראל די ״■
 דאס האבען באארד עי־ןזעקוטױו אונזער <:
 הא־ מיר נאטירליך ׳בעפאר נוםנעהײסעז, !

 מעמ־ גרויםער דער צו געקױפט. עס גען
ם טי ד  געקענט ניט דעם מיט טיר האבען מ

 די געװאלט ניט האבען םיר װײל הוםען,
 הא־ מיר אײדער װערען באקאגט זאל «אך
 זאל אנדעריט אימיצער געקויפט, עס בען

אויסכאפען. גיט אונז בײ דאס
געװא־ געקויפט איז פלאץ דער א<זא,

ער :באדינגומען םאלגענדע די אויף רען
 טוי־ 10 דאלאר. טויזענד 85 אונז קאסם
 אײנגעצאהלט מיר האבען דאלאר ■?ענד

 געיטלאסען האבען םיר װען כיאי, טען8 דעם1
 האבע. דאיאר טויזענד 10 נאך דיעל. ךעם
 סעפטעטבעי, טען7 דעם אײננעצאהלט ׳םיד

דא־ טױזענד 65 איבעריגע די פאר .11
 מארט־ א אייגענטימעו דער האט ,»<אר

 אױס־ דארף װאס פלאץ, אויפ׳ן ג^ידזע
ט װערען, נעצאהלט  א־ן פדאצענט, 5 פי
 יאהר. עטליכע געקםטע די פון אאדלויף

 דעי פון דאס ׳זיך פאר^טעהט עס
 םיר האבען ױניאן אונזער פון :ורי

U ד־ אפירו ארויסגעפען געקאנט ניט

 אײנצוצאהלען. דאלאר טויזענד 10 עו־ײטטע
 גע־ דא אונז איז אינטערניײטאנאל אונזער
 10 די אױסגעבארגם און הילף צו קומען

 טויזענד 10 צווייטע די דאלאר. טויזענד
 איר־ אהן אויסגעבארגט, אונז האט דאלאר

 דזישענערא. דער םראצענט, װעלכען גענר
 “אינטערנײ אונזער פון באארד עקזעקוטיוו

 באנוצען טאקע זיך װילען מיר און ׳טאנאל,
 בא- צו עםענםליך געלעגענהײט, דער פיט

 עקזעהוטיװ דדטענעראל דעם דאנקען
 כרויז הילף, נרויםער דער םאר באארד

 דורכצופיהרען געפאכט פעגליך האט דאס
אונטערנעפוננ. די

 ױניטי די איז ,1910 מאי, טען5 דעם
 דעם און אײגענטום אונזער געװארען הויז

 געװארען געעפענט עס איז דדשון טען14
 צײט יןורצע די םיטגליעדער. אוגזערע פאר
 דער םון עפענונג דער ביז ישריםען דעם םון

 שװערע א ארויפגעלײגט וױדער ה$ט הויז
 זײנען מיר ק^וםיטע. אונזער אױף לאסט

 האבען מיר און דרעספאכער און װײסט
 פיעל, ניט װײ&ען םיר אז געװאוסט, גוט
 האטעל. גרױסען אזא םארװאלטען צו װי

 מעגיטען א קריגען צו געזוכט ה$ב,ען פיר
 עס אבער לײן, דער אין ערםאהרוננ מיט
 דער קריגען. צו געװען אונםעגליך איז

 האט 25 לאקאל פון באארד עקזעקוטיװ
 דרײ םון סאבײןאפױטע א אפאינטעט דאן

 צו קאםיטע הויז ױניטי דער םון *ערזאן
 פאר* פון פאראנטװ^רטליכהײט די נעםען

 אונ־ גרויטע זעהר די יפלאץ דעם װאלטען
 צו ״טטאלץ זײנען פיר און טערנעסוננ,

 געפעלט אזנז האט עס װאם אז באריכטען
 מיט צוגעדעקט םיר האבען ערפאהרונג אין

 פאר־ און זאך, דער צו איבערגעבענהייט
 ״אלל־ געײעז אלעס איז העלטניספעסיג

 קורצע גאנץ א געוזאט האבען פיר רײט״.
 מענ־ םיט פלאץ .דעם באזארגען צו צײט
 פאכען צו נעװען נויטין איז װאס יטען.

 קאאפעדאטיװעז א אױף געהן זאך די
 מיר אבער אופן, זעלבסטיבאצאהלענדען

דורכגעקופע;. אלעס זײנען
 װאס רעפארט םיגאנציעלען דעם םון

 ערןזעקוטײר צום צוגעיטטעלט האבען פיר
 %עזולטאטען די דאס זעהן, פען קאן באארד
 ניעס־ די אפילו, װי בעסער, סך א זיינען

 הא־ קאפיטע אונזער אין אפטיטיסטען טע
 זײנעז מיר פארגעיטטעלט. דאס זיך בען

 ױניאן אונזער דאס פעידען, צו ^טטאלץ
 דער צו צוגעלענט גארניט פארלויםיג האט

 עם הײסט פלאץ, דער אונטערנעפוננ.
 אלײ: ז*ך ס־זאן עריטטען דעם ׳טוין האט

כאצאהלט.
טעט״גדץיטע. עדױקײשאנעל

 האט װאס כאראיוטעריסטיק הויפט די
 אנ־ פין הײם זופער אונזער אונטערשיידט

 בלויז גיט באיטטעהט זופער־היימען, דערע
 דעם אין פיאץ, דעם פון רײכלױיט דער אין

 פאחס׳ דעם אין ניט אפילו— עסעץ, גוטען
 אעטער־ קאאפעדאמױוע א איז דאס װאס

 ארבײטער. ,פא־ ארבײטער פון געפוננ
 דעפאנסט־ דאכ זיך האט אל״ן פון פעהר
 אטפאספערע. גײסטינער דער אין רירט
י געהער״זש. האם דארט װאה  איז צייט י
 ויאס פ״כטיױי^ דער א*ן אװעק ניט

 זוטער-פלעצער. רי אין געװענלין הער׳טט
 אונטער־ זיך האבען ״בארדערס״ אמזערע
 אויף אינטעלעקמועל און סאציאל האלטען

ארט. העכסטען דעם
 איז םוינטץ סטוארט דדטוליעט מים

 עדיױ און פובליסיטי םון דירעקטאר געװען
 לעקטיטורם, אראנזשירט האט זי קיי׳טאן.

 דיסקוסיא־ און פארלעזונגעץ קאנצערטען,
 אונטער־ אינטעלעקטועלע אנדערע און נען

 סױ האט רעסיננ לוסי פרס. האלטונגען.
 און טענץ גיפנאסט״קס, די פערװײזט

 אין יטװיפען געלערנט האט און ״גײפס״
 דער פיט ױניטי־טײך. גרויסען דעם

 פיט־ די האבען ליפיטיץ, פרס. םון הילף
 ניט לייברערי. נוטע א געיטאפען גליעדער
 אונזער נעװען איז װיכטיג װעניגער

 גע־ האבעץ מיר רעפארטםענט״. ״העלט
 געגע־ האם װעלכע נױרס, טרײנד א האט
 ״עקסידענט אלע צו הילױ עחטטע די בען

 דורך דאש איז, פאקט דער קײסעס׳/
זײ־ םיטנליעדער אונזערע װאס צײט דער

was

tntj•-•׳
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 po רײכסייט דזגר םים לעבעז, שטןגדם

הי־ פרײען אונטער׳ן נאטור מעהדכר דער

 עס ־־־ זאגען, םיר װילען שלום *ום
 צופרידענצושטעלען, אלעםען עווער איז

 װאם אונטערנעםונג אן אין נאך סםעציעל
 םענשען, מאסען גרויסע מיט מאן צו האט

 נים דעם אין קאן הויז ױניטי אונזער אוז
 בעסטען אונזער בײ אויסנאהם. קײן זײן

 איו ״נריז געװען דאך מיר זײנען װילען
 .זײנעז זאכען םיעלע און ביזנעס״, די

 בא־ האט עס װי אזוי ניט געװען מסתפא
 צו אבעי אונז פרעהט עס זיין. דארםט
 אונזערע פון מעהרסטע די דאם זאגען,

 גע־ אינטעליגע;ט געװען זײנען מיטגלידער
 דאס האבען זײ און םארשטעהן צו דאס נוג

 אל־ ןיא פארגעבען. גוטפוטיג גאנץ אונז
 דאס װערען, געזאגט אבער קאן געםײן
 װי גלאטיגער פיעל אפגעלאפען איז אלעס

ערװארײעט. אנפאננס האבען אלײן מיר
 פארלאנג א נעװען אונז בײ איז עס אז

 םי־ די פון זעהן פען ר,אן זאך אזא פאר
 פארגע־ זיך האבען װאס פיטגלידער לע

 פייך אונזער אין פאהרען. צו ׳טלאנען
 300 ארוב געהאט פיר האבען הויז היל

 1אי יאהר׳ נעקסטען דעם פעפבערס.
 נעהאט םיר האבען מאונטײן״, ״בעער

 פארס״ ״פארעסט אין פעפבערס. 500
 הונדערט 17 איבער געהאט מיר האבען

פעפבערס.
 גע־ איז הויז ױניטי די אז םיהלען, פיר
 דײ און ױניאן אונזער פון טײל א װארעז

 םולע די באקופען דארח באװעגונג זע
 הא־ פיר אלעפען. םון מיטארבײטעריעאפט

 גאנצער דער פאר דעפאנסטרירט בען
 דאס אמערי״א, איז באװעגוננ ארבײטער

 פונל־ אנדערע נאך האבען ל,אן ױניאן א
 צוגג•־ סכסוכים געװעגליכע די װי ציאנעז,

 זײנען מיר ארבײט. און ^אפיטאל יטען
 ױניאן אונזער װאס דעם אויף יטט^לץ

 אנצױ אפעריקא אין עריטטע די געװען איז
 ארוים רופם דאס באװעגוננ, אזא פאנגען

 שטרעבען צו •פארלאנג א ארבײטער די בײ
 עס !לעבען בעסער און ^עהנער א צו

 אונזערע דאס ׳זעהען צו א*יך אונז פרעהט
 יטטעדט, אנדערע אין ױניאנס שװעסטער

 ׳טיקאגא און באסטאן פילאדעלפיא, אין
טריט. דיזעלבע אין געהען

 דעם באדאנקען אויך דא יטױן לאפיר
 פאר׳ן 25 לאקאל פון באארד עחזעקוטױו

 הא־ מיר אדבײט. דער מיט אונז אנטרויען
 װעט קאפיטע הויז ױניטי נײע די דאס םען

 פיט נאך ארבײט גרויסע די פארטזעצען
 צו־ אלגעמײנער דער צו ערפאלנ, פעהר

ױניאן. גאנצער אונזער פון פד״ידענהײט
גרוס, ױניאן פיט

טי די ע: הויז ױני ט מי א ק
סילװעד, רעבעלא

קראנהארדט, א:א
לײבאװיץ, י.

גוזפאן. פ.

 א. 58 לאק. פון באטאנםאערם
אױפטערקזאם י., וג נ. ל.

 װעט מיטינ; רעגויאר און ספעיטעל א
 אװענד, דאנעריטטאנ שטאטפינדען

 סטײװעסענט אין טען,25 דעם פארטיט
עװענױ. סעקאנד 142 לזאסינא,
צװײ־ א'ז פיטינג דעם ־פון צװעק דער

 פון אפיםערס פאר נאמינײשאנם טע
 םאר עלעקשאז און נאמינײשאנס לאקאל.

 קאנװענשאן טער15 דער צו דעלענאטען
 מאכען אויך אינטערנײשאנאל. דער פון

 מעמבערס יעניגע די אויפפערקזאם מיר
 זײ טיקעטס קײן ניט נאך האבען װאס

 איהר װי װײל, צױאײלען, זיך זאלען
 אונ־ צו קורץ זעהר צײט די איז װייס&,

 שטאטפינדען װעט װלעכער יבאל זעד
 אין טען,27 דעם מארטש אװענד, שבת

האלל. װעכסםער

הארטםארר. אין עדױקײשאן
 68 לאקאל ױניאן, טײלארס לײריס די

 דינ־ מאסמיטיננ א רופט הארטפארד, פון
 דיסהוטירען צו מערץ, טען23 דעם סטאנ

 טעטיגקײט עדױקײשאנאל אן פאר פלענער
 קאהן, מ. פאניא מיס שטאדט. יעדער אין

 װעט װײס־פרעזידענט, אינטערגײשיאנאל
אדרעסירען. מיטינג דעם
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ftp? 23 םאכער
 מד נישט נ$ןי אונז איז יעצט ביז
 מאנױ אונזערע איבערצײגען צו לונגען

 ענטשיידונג דער דורף או םעקטשורערם,
 די זײגעז ק^םישאז גאװערנאר׳ס דעם פון

 בעל אזגזערע פאר םקײלם מיגימום
 אזוי םיט געװארען געהעכערט מלאכות

 װאס באטרעפט רייז דער וויפיעל םיעל
 קאנ־ םיעלע באװיליגט. אונז ה$בען זײ

 געװארען׳ אפגעהאלטען זײגען םערענצען
 און געםיהרט, גארגישט צו ה#בען װעלכע

 יוניאן די זיף װעט אויס צײגט עס װי
 ה#םיש*| זעלבער דער צו װענדען מוזען
 ענט־ איד«ר םון אויםטײטשוגג אן םאר

שײדונג.
 מעגשען אונפארטײאישען יעדען םאר

 גע• ?לאר אויף איצט ענטשײדונג די איז
 בתים, בעלי אונזערע םאר אויסער נזג,

 צוצו״ זיר װאם צו עפעם זוכעז װעלכע
 אז פארשטעהט, אײנער יעדער טשעםען.
 םינימום דעם פאר װײדזשעס די װיבאלד

 סײנט װאןי, א דאלאר 50 איז אפדײסאר
 פאר אדבײטען ניט דארױ ער אז דאס,

 אונטערשיעד אהן דאלאר, 50 װי ■װעגיגער
 זעל־ דעם אין ארבײט אפרײטאר דער צו

 ארויף געהט ער צו םריהער װי שאפ בען
 פרײז דער ארבײטען. פלאץ נײעם א איז
 גאנץ א זיד, דאכט זעלבער. דער איז

 דאס קען יעדערער װאס זאך, אײנפאכע
 מא־ אונזערע אבער װילען פארשטעהן.

 כאטש צונעבען׳ ניט דאס נופעקטשורערם
 ױניאן די אז גוט, ץ1גא פארשטעהען זײ

 בעל־מלאנה א ערלויבען ניט קײנטאל װעט
 פי־ דער װי װעגיגער פאר ארבײטען צו

ניפום.
* * »

 מעמבער דזשענעראל לעצטער אונזער
 געװען איז לײבאר־טעטפעל אין מיטינג

 םעסבערס אונזערע ערפאלג. גרויםער א
 האנדעלט עס װען אז געצײגטי האכען

 זײ זײנעז פראגען װיכטיגע װעגען זיןי
 איז האל דער פלאץ. אוים׳ן דא איכיעד
 אוים־ אן װי נאכדעם און פול געװען

 אײגנאהמען די פון רעפארט פיהרליכער
 אפגעגע״ איז לאקאל פון אויסגאבען 1או

 בא־ מעפבערס די ׳האבען געװארען בען
 זוע״ געהעכערט זאל דױס רי אז שלאסען,

 פראגע די װאף. א סעגט 35 אויח רען
 צאוזלען אנפאנגען זאל מען אן װען פון
 איבערגעלאזען איז דױס געהעכערטע די

 בא־ צו באאדד עקזעקוטיװ צום געװאדען
 אוג־ אינפארמירען װעלען מיר שטיפען.

באשלוס. דעם פון פעפבערם זערע
 שאר־ אויף איז מיטינג •דיעזעז אוין^
 צו דעלעגאטען פאר נאפינײשאן געקופען

 האבען פאלגענדע און יואנװענשאן דער
בײליגסאן, אבהאימאװיץ, :אנגענומע;

 גרא־ גארדאן׳ גאלד, סעם בושקין, באסס,
 לאנדם־ װאנדער, װײנשטײן׳ נאװסגןי,

 פדיםעד׳ •ריזאפט, פינקאװסקי, בעת,
 ראזענםעלר, עטסין, ברײטפעלד, מילער,

 עלעחשאן האפלאן. און שוב שערמ$ז׳
 םרײטאל זײן װעט דעלעגאטען די םאר
 אין טען,20 דעם שבת, און ׳טען19 דעם

 סטריט. טע14 איסט 231 אפיס, אונזער
 מעםבערס אונזערע אויף פאדערען םיר
 און װאהלען די איז באטײליגען צו זיןי
 םאר־ צו םענשען בעסטע די ערװהלען צו

 קומענ־ דער בײ לאקאל אונזער טרעטעז
קאנװענשאן. דער

•S + V
 סעקשאךמיטינגען נעהםטע אוגזערע

 דאנערשטאנ, דיעזען שטאטםיגדעז װעלעז
 רעגולאר אונזעדע אין מערץ, טען25 דעם

 ״פאר־ אין טאון, דאון :מיטיגג״האללס
 לאנדאו אין — בראנהס ;האלל װערטס״
 אונזערע אויף פאדערען מיר קאסינא.

באזוכעך צו מיטינגען דיעזע פעפבערס
ר׳ ע ד נ א ו ו ה.

מענעדזשער.

כ
W ן טאכער ױינקאוט א ױ ן װ  פו

.20 לאקאל דאנקט קאגא
 פון באארד עהזעקוטיװ דער

 פאלנענ־ די אנגעגוםען האט שיקאגא, ,54
:רעזאלוציאן דע

 1פי באארר עקזערןוטיװ דער ״מיר,
 אײס דריקען י.׳ װ. ג. ל. א. 54 לאקאל
 פיז בעאפטע די צו אנערהענונג אונזער
 הא־ זײ װאם הילױ דעד פאר 20 לאקאל

 אײדזשענט, ביזנעם אונזער גענעבען בעז
 געװעז איז ער ווען פײגבערג, מ. כרודער

 1פ* אינטערעסעז די אין יארק לױ אין
 ש־ארן ב. ס. דער געגען םטרײק אונזער

ש״יקאגא״. פיז קא.
, ם. ס ר א פ א פ א ר
ר ו ב ס נ י ג י.

י^יט;האט רעזאלוציאנס

סעתען®־
 אונ■ אי" צו ארויםנעשיקט ה»ט אפים דזשענעראל אינטערנײעזיאמ>ל דער

J‘ י׳ :רוךן קאנװענשאן פאלגענדען לאקאלטז־עם זערע

 פון מיטגילידעד }או( באאםטע די צו
!ױגיאנס לאקאל אונזערע אלע

נרוס:׳
 גזאנסטיטױ אונזער םיט אײנקלאגנ אין

 האנ־ נעקסטע אונזער אײן םיר רוםען שאן
 אין קאנװענשאן טע15 רי — װענשאן,

 אינטערנײשא־ אונזער פון געשיכטע דער
 װע־ אפנעהאלטען װעט װאם ױניאן, נאל
 אדיטארױם, בולעװארד אשלאנד אין רען
 זיך װעט קאנװענשאן די שיקאגא. אין

 דער- אין זײגער א 9 מאנטאג עפענען
.1920 מאי, טעז3 דעם פריה,

 אונ- האט יאהר צװײ לעצטע די דורך
 זא־ נרויסע סך א אויםגעטאן ױניאז זער
 ױניאן, אינטערנײשאנאל אונוער כען.

 אונזער םון באשלוסען די אויםפאלגענדיג
 איז באסטאן, אין קאנװעגשאן ,^עצטער

 ,קאמןז־טראדיציעס זײ צו כרײ־געבליבען
ן אונזער פון א י צ א ז י נ א ׳ ג ר  א
 פראקטישען אין דורכגעפיהרט האט און

 אינדוסטריעלע גרויםע, א^יניגע לעבען
 אונז/ןר םון אינטערעסען די רעפארמען.

 מעמבער־ װאססענדער איםער און נרויסער,
 מוט מיט געװארען אפגעהיט זײנען שיפ
 צװײ דיעזע ךורך איבעדגעבענהײט. און

 פיעלע געװארען אנגעםיהרמ זײנען יאהר
 צװײג יעדען אין כסעם קעםפע, װיכטיגע

 גאנ־ איבער׳ן איגדוסטריען אונזערע פון
 װעלכע העמםע, קענעדע, און לאגד צען

 א סיט *עענדיגט רוב דאס זיך האבען
 ארגאניזאציאן אונזער פאר זיעג נרויסען

 שטארקער נאך פאזיציע אונזער האבען און
נעפאכט.

װײט אבער נאך איז ארבײט אונזער

 פאסירונגעז פרן גאננ דער געענדיגט. ניט
 פראגען נייע ארויס טעגליך כרענגס
 פאר׳ז װיכטיגקײט גרויס פון םראגען

 אוז מיטגלידער אונזערע פון װאוילזײן
 פון פראגען, דיזע ױניאן. אונזער פון

 זײער פאר פאדערען פראקטיש און פא.יסי
 אונזער פוז װיסען אלגעםײנעם דעם לעזונג

 עקזע- דזשענעראל דער 1או מעםבערשיפ,
 םאר פ^רלעגען דאס װעט באארד קוטױו

 אינ״ אונזער םון קאנװענשאן טער15 דער
 קערפערשאפט העכסטע די טערניישאנאל,

 דע־ איז, עס ארגאניזאציאן. אונזלר פון
 דע- אלס שיקען צו םליכט אײער ריבער,

 פעהיג- די קאנװעגשאן, דער צו לעגאטען
 וועלבע אויף מענשיען ערפאהרענע סטע,

פארלאזען. זיך קאן מען
 אפ־ ניט אײך מאטיװען קײנע זאלען

 דעלענאםעז צאהל די שיקען פון האלטען
 גע־ בארעכטינט. איז לאקאל אײער װאס

 ארגאני• אן פון שטארקײט די אז דענקט
 דער פון ײיסען, דעם פזן אפ העננט זאציאן

 אדמי״ איהר פון פעהיגקעט און טאקטיק
ניסטראציע.

 פארטרע־ א צו בארעכטיגט זײן צו אום
 די און יזאפיטא פער דעד מוז טערשאפט,

 דעם ביז אפנעצאהלט זײן אסעסםענטס
.1920 אפריל, מען1

אײע״ םיט באגעגענען צו זיך האםענדיג
 שיקא- אין כיאי 1טע3 דעם דעלעגאסען רע
 די מיס ברירערליך סיר פארבלײבען גא,

װינשע, בעסטע
פרעזידענט. שלעזינגער,

ב^ראף, אײברעזזעם
סעק.־טרעזשורער.__________________

so ל&סאל יוניאן סײלארם ליידיס דער אץ
״גערעכטיגלוײט״ • דער םון <עזער די
 זײנען בםרט מעמבערס אונזערע 1או בכלל

 אודזאכען די מיט באקאנס מעהר־װעניגער
 אוג־ װאס םטרײקם, גרויסע זװײ די פון
 דער געגען 1א יעצט פיהרט ױניאן זער

 דאף ׳בראס. מילגרים און ד.יהסאן פירםע
 :אף װיעדערהאלען צו שאדעז ניט װעט

 געצ׳װאו־ דיעזען םון אורזאכען די טאל א
שריט. גענעם

מיל־ פון פארדיענסטען די אבװאהל
 באדײטענד זיעעז אדבײטער בראס. נרים

 האבען סיזאן, לזנצטען געװארען נערײזט
 לאנ״ דעם דורף דורכגעלעבט זיף קוים זײ
 געװארען איז ארבײט 1װע און סלעק נעז

רײז. א געפאדערט זײ האבען פעהר
 רײז דעם װעגען פארהאנדלוגגען די
 אראן דזשאדזש דורך אנגעגאנגען זײנען
 פאר״ זעהר איז (װעלכער ליװיי דזשײ.

 ביזנעם) פירמע׳ס דער אין אינטערעסירט
 לי־ דזשאדזש שאפ. פיז קאמי.טע א ״אי־ז
 בײם ערקלעהרט אויסדריקליף האם וױי

 ארבײטער די אז קאנםערענץ, ערשטעז
 זעהט ער און רײז א צו בארעכטינט זײנעז

 לעבען א כיא^ען קאנען זײ װי אײן ניט
 ער יתרות. שטײגענדען יעצטיגע דעם בײ

 װאלט ער אז ערחלעהרט, אויף אבער האט
 טרײד אין אײנציגער דער זײז װעלען ניט
 ער װי אזוי און װײדזשעס די רײזען צו

ט אנג אי  אסא״ טײלארס לײדיעס דער צו ב
 זײ״ אויף װירסען זעהן ער װעט סיאײשאז

 װע־ געגעבען זאל רײז דזשענעראל א אז
 גאנצער דער םון ארבײטער די צו יעז

 ענט־ זײן אפגעלעגט ןהאט או אינדוסטריע
 די װען שפעטער. טעג אײניגע 5איייו ׳גי’3

 די און געהומען איז צײט באשטיפטע
 ה$בען ױניאךבעאמטען א מיט לאמיטע

 ער האט איהם, מיט געזעהן װי־עדער זיר
 און מײנונג זיין בײט ער אז ערקלעהרט,

רײז. הײן געבעז נים װעט
 םארלאזען דאז האבען ארבײטער די

 זײ װי װאכען 7 שויז 1אז שאפ דעם
 אלערלײ אויסשטעהענדיג בטרײקען,

 גענג־ פון און פאליצײ דער םון ננישות
 די םאר זיף ^פשחגהעגדיג ניט סטערס,

 פירמע די װאם בלבוליםי כאחשיעדענע
זײ. געגעז סיסטעמאטיש 1א פיהרט

 דארט זיף זזאבעז באדויערען, צום
 גע־ איז ברואים נידערעע געפונעז אױך

 האבען װעלכע ארבײטער, םוז שטאלט
לינ־ טאפ א פאר זייער כארהויפט

 זײע־ גענעז ארבײטען פארבליבען און זעז
 אינ־ די געגען און אינטערעסען אײגענע רע

 מיר ארבײטער. אנדערע די םון טערעסען
 נעמעז מיט ליםטע א דא פארעפעגטליכעז

 זײנען װעלכע ברואים, דאזיגע די פיז
 װען צײט דער אין ארבײטען פארבליבען

 ערסלעהרט שאפ יענעם אין האט ױניאז די
 די פארראטעז האבען זײ סטרײק. א

 אםיציעל זײ װערען פאלגיליד און יו״אז
 ארגאניזאציאן. אוגזער 1םו אויסגעשלאסען

 אויסגעשלא״ די נעמען-פוז די זײנען יא
װאוד״ פיליפ װיגער, הײפאן ;נע:יכ

גאלדפארב, נײטהען ״1ראט-א דזשולױס

 רזשאו יטיםפאן, הײפאן סאבעל״ העררי
 הײפאן נארװע, איזראעל םינקעלשטײן,

סא־ העריס גאלדבערג, סאריס קוזינסקי,
 ג^לד־ דײװיד באנסםאט, דזשײק לאפאן,

5י• *s *Is שײד.
 איז קא. און יהיקסאן בײ סטרײה רער

 זעלבער דער אין געװארען ארויסגערוםען
 אײגענטליף מילגרימ׳ען. בײ װי צײם
 גערו־ ניט סםרײק ידעם ױניאן די האט
 א אויסגעשלאסען האט היחסאן נאר פען

 בעסטע די פון 40 דעפארטפענט, נאנצען
 ער אז אויסרײד דעם אונטער ױניאךלײט,

 װאס דעפארטמענט, יענעם אפ שאפט
אונפעגליכקײט. דער זאף א איז דאס

 לאקאוט דער איז נאטירליכערװײזע
 סטרײק. א פיט געװארען געענטפערט

 א פיט אנגעפיהרט װערט סטרײה דער
 פירפע רי האלט דא אױך ענערגיע, סך

 סטרײקער רי שלאגען צום נענגסטערס
 די פון אײנער לינקס. און רעכטס

 און געװארען אטאיןידט איז ססרײקער
 ;אויג אז אויסגעשלאגען איהם האט מען
 אויף בלינד בלײבען פיעלײכט װעט ער

 אין אבער אץ שלעגער דער אויג. דער
 די געװארען. םרײגעשפראכען קאורט
 הע־ א אין אפעלירט קײם די האט ױניאן
 קריגען צו טרײעז װעט און געריכט כערען

סטרײקער. דעם םאר גערעכטיגהײט
 ניט זיך שרעקעז ארבײטער די אבער

 פארט זעצען אוז זאכען אלע ידי םאר אפ
 אנ־ פון װי פונקט פיקעט־זארבײט זײער
 שטע־ אײנער ורי אלע םטרײק. סון פאנג

 פא־ גערעכטע זײערע פאר םעסט זײ הען
V* «י> ^דערונגען.

 ברײט־ זײנען מעפבערם אונזערע
 סטרײקען יעצט אז װײסען, זײ הארציג.

 דארום און זאכעז לײכטע די פון ניט איז
 םארהיײ ניט .יעדען צו געצאהלט װערט
 יעדען צו און דאלאר 15 סטרײקעד ראטען

א דאלאר 25 ׳סטרײהער םארהײראטען
װאך.

 איז אלגעמײן אין מעמבערשים די
 דיעזע אין פאראינטערעסירט זעהר

 נעװארען באװיזען איז דאם סטרײקם.
 מעמ־ דזשענעראל ב־אזוכטען גוט א בײ

 אפגעהאלטען איז װעלכער בער־מיטינג,
 די װאו םעברואר, טען26 דעם געװארען

 מיט געטעקסט זיף האט מיטגלידערשאפט
 װעכענטליכע זײערע פון פראצענט 10

 די וױ װאכען 3 שויז םארריענסטען.
 פינסטליןי געצאהלט װערען פראצענטען

 די אז װײסען, זײ םארגעניגען. מיט און
 ,סטרייהס/ זײערע זײנען סטרײקם צװײ

 ברודער־ א אויס זײ שטרעהען דארום און
םטרײהער. בראװע די צו האנד

 טיײ לײריעם םײ ארבײטער, אלע
 אוים־ װערעז הלאוסםאכעד, סײ און לארם

 זיך נאכצוםרעגעז ניט געםאכט מערסזאם
 דער בדאס. מערל ס. בײ ארבייט םאר
 גע־ ערסלעהרט .ױניאן דער םוז איז שאפ

סטרײה. אין װארען
סעס. ין א מ ם ל י ה ה.

פילאדעלפיער
 געםע־ סטרײק טײלאר לײדים

טעלט
 די געשעהןי איז ערװארםעטע דאס

 אײנגע־ האבען כאסעס טײלאר לײדיס
 העלםען, נים גאר !ײ װעט עס אז זעהן

 שטעהט טײלארס לײריש די הינטער אז
 ױניאן מאכער קלאוין מעכטיגע די יעצט

 זײ און אינטערנעשאנאל, גאנצע די און
 ױניאן. אונזער מיט געסעטעלם דזאבען

 צװײ אחוץ גאנצע, אלס אסאסיאײשאן די
 ער־ האבען װעלכע פאנופעקטשורער

 זײער פארלוירען 1האבע זײ אז קלעהרט׳
 האט סטרייק, םון צײט דער דורך טרײד

ױניאן. דער מיט געסעטעלט
געװא־ געסעטעלט איז סטרײק דער

 שטונרי־ 44 א םון באזיס דעם אויף רען
 מינימום א םיט ארבײטס־װאך גע

 אלע װאןי. א דאיאר 44 םון װײדזש
ד נעקראגען האבען װעלכע יעניגע די  מ

 א דאלאר 40 איבעי סטרײק דעם םאר
 15 םון העכערוננ א קריגען פוזען װאך

 לײ־ די אז האפען צו איז עס פראצענס.
 װעלען פילאדעלפיא אין טײלארס דיס

 אין זיעג דעם געניסען צו װי פארשטעהן
 נע־ אײנגעשריבען איז ער װי זין םולען

 אז ״זעהן און״אויך א־גרימענט אין װארעז
 ווערען. אפגעהיט זאלען ױניאךרולס די

 געװיס װײסען זײ — װער װער, װײל,
 אװעס איז עס געלד און כוח םיה, װים*על

 טײ־ לײדיס דעם געלונגען איז עס ביז
 אײדער נאך ארנאניזירען, צו מרײד לאר

 דער אין ארײן זײנען טײלארס לײדיס די
 און מניאן, מאכער קלאוק םילעדעלםיא׳ר

 ג{־ איז עס ענעמיע און געײ װיםיעל
 םילאדעל״ דעם םון געזוארען ספענדעט

ט פיא׳ר שאינ  ברענגען צו זיי באארד. ח
 האבען כאסעס די דאם פונקט, דעם צו

 אגער־ צו אגריםעגט 1א סיינע! געטוזט
 הא־ דערםאר לאמיר יזניאן. רי קענען

 װיסען און םארשטעהן װעלען זײ אז פען,
 עס װאס דאס, אויםצוזזאלטען אזוי װי

 גע־ אויםגעבויט םיה םיעל אזױ מיט איז
װארען״
 מא־ םרןוירט די םון )םטרײר דער

גאנג פולען אױ כער
 פאכער סיןוירט די םון סטריי׳ק דער

 באסעס עטליכע גאננ. םולען אין איז
 סעקױ־ געגעבעז און ׳געסעםעלט האבען

 אגריפענט דעם װעלען זײ אז ריטי
 זאגעצאנטע די פון טײל א האלטען.

 צוםאלען זײנען ״קארפארײשאניקעס״
 בא־ צו טרײען אבער, מאנכע געװארען,

 די איבער דזשעלר ״בלעק דעם נוצען
 ״באמס״ דינגט פען קעפ. סטדײקערם

 ניט אבער זײ װעלעז עס טאן. צו דאס
 אינזער נענגסטערס. די אפילו העלפען

 אויסצורא־ אונטערנומען זיך האט ױניאן
 יארפארײשאניקעס׳)לv םון פעסט די טען
 פא־ סקוירט די אז פאכען, צו זוכען אוז

 מא־ קענען זאלען םילאדעלפיא פון כער
 דורכ־ עס װעלעז מיר און לעבען, א כען

!פיהרען
בע־ אפאל גאך דעדפאר, װעלען מיר

 מען װען דאם מעפבערס אונזערע טעז
 זאלען שאם א פיקעטען רופען זײ װעט

 אין אינטערעס פעהר נעפען גערן זײ
בכלל. םםרײק דעם

אלן.  הע־ װניאן םינישערם 69 ל
 35 ביז 25 פון דױם די כערט

װאך א םענט
 םרײ־ לעצטען מיטינג םפעשעל א בײ

 ,69 לאין. ױניאן פיגישערס די פון טאג׳
 די העכערען צו געוואדען באשלאסען איז

 עם ײאך. א סענט 35 אויח 25 פון רױס
 װעל־ יענינע די פאר װיכטיג דארום איז
 ביז סעטלען צו דױס שולדיג זײנעז כע

 זײ זועלען ניט, װען אפריל, טעז1 דעם
 םאר סענט 35 אויף באצאהלען דארםען

שול־ זײנעז זײ װאם צייט גאנצער דער

 באשלאםען אויר איז עס דױם. דיג
 _ בענעפיט סי<ז די העכערעז צו װארען

 םון און יאהר א װאכען 12 אויף 10
 m איו עם װאך. א דאלאר 6 אויף

 דעלעט םאר נאמינײשאנס פארגעקומען
 םאי* און קאנײענשאז, דער צו טען

 געװן גאמינירט זײנען מיטגליעדער
 סערעה שטײן, בעקי ליטםאץ, ראזא
 קאמ כעקי און ליכטמאן סיליא בערנ,
סקי.

 די״ אױך העכערט 2 לאקאל
בענעפיט

 געהענערט איז עס וױ נאכדעם
 סון ,2 לאק. םון דױס די װארען
 באשי פאינעגד^ס איז ,40 אויױ ס^נמ

 אסען לאקאלע אלע :געװאדען סען
 די חעיען׳ אפגעשאפט זאלען

 %n װערען צוטײלט זאיל העכערונג סענט
& :םאמט
 סאנאםארױם יאהר א דאלאר 1

 רעליעןײ םאר׳ן יאהר א סענט 50 טעקס,
 זאל יאהר א סענט 50 אז| פאנד
 עטוידדזשענסי• אן םאר װערןן דעט

 אונטער׳] שטעהן זאל װעלכע פאנד,
 אין באארד עקזעהוטװו פון אוישזיכט
 אין בלויז װערען גענוצם זאל װעלכער

פאלען. עפוירדזשעגסי
 צו געװארען באשלאסען אויך איז עס

 8 אויוי 7 םון בענעפים סיק די העכערען
 װא• 12 אויף 10 םון און וראף א דאלאר

 באשלאםען אויד איז עם יאהר. א כען
 רעליעוי־םאנד דעם זזעכערען צו געװארען

 און יאהר. א דאלאר 35 אויױ 25 םון
 וױ בלײבען זאל ״אריערס״ םון םראגען
 4 םאד שולדיג איז אײנער ױען געײען,
ק 2 בלײבען ער זאל דײם װאכען אכ  זו

 זאל און באצאחלט, ער װען אריער אין
 בארעכטינט זײן נים צײט דעד דורך
בענעםיט. קײן

 נאמיגײ״ פארגעקומעז אויך איז עס
 האגװענ־ דער צו דעלעגאטען םאר שאנס

 זײנעז מיטגלידער םאלגענדע און;שאן
בוליןין, קארפ, :געװארען נאםינירט

 לעוױן, םארגאליז, גרישי^אז, ראטמנבערנ,
 פינקוס גאלד, רודין, בראדסקי, ליװײ,

גאלדין. און
פרעזענטען שאפ

 שא« ־גאטפריד׳ס פון ארבײטער די
 טשער״ שאפ זײער פרעזענטירט האבען

דאלאר. 100 מיט גרינבערג, כיאן,
 ♦ip קלאוה עלגין די םון ארבײםער די
 שאא איצטיגען דעם םרעזענטירט האבעז

 דעם און רינג דײכיאנד א מיט טשערםאז
 ״לאװיגג א מיט טשערסאן געװעזענעם

קאפ״.
םעקרעטעד. ױיבארער, א.

 א\די• דער װענען לעקטשורם
ליטעראטור. שער

 באי• דער װעט אװענד םרײטאג דעם
 נלאגץ א. שרײבער אידישער װאוסטער
 דער איבער לעקטשורס םעריע א אנפאנגען
 לעהטשורם די ליטעראטור. אידישער

 האר• אונזער איז װערעז גענעבען װעלעז
 ,171 סקוהל פאבליק סענטער, ױניטי לעם
 און מעדיסאן צװישען סטריטי טע103

יארק. נױ עװענױס, טע5
 לעיר די דאס װינשענסװערט, איז עס
באזוכט. מעהר װאם זײן זאלען טשודס

 ' שאפ־ זײער פרעזענטירען
! טשערלײדי

טשײ* פרימע דער םון ארבײטער די
 הא• םם., טע26 װעםט, 163 בראם., הין
 שאס־טשערלײדי. זײער פרעזענטירט בען

 #םעט איױרארי אן מיט מינטץ, אננא
 אין ארבײט איבערגעבענער איהר םאר
 ארבײ• די פון יאינטערעסען ד אין שאפ
ױגיאן. דער םון א\ן טער

? םאגען דער
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 חענוי חקלפען
סעםעלםענם

 אינ־ אײז פאראן איז יארה נױ אין
 געשםאנען איםער איז װעלכע ^דסםיטוציע

 ארבײ־ אתאניזירטער רער צו נאהצנט
 אײ איז אינסטיםוציע דיזע סערשאםט.

ארגאני־ די העלםען צו געװען גרייט םער
 פאר האמו* זײער אין ארבײטער וירםע

 צו צײם פון זיך האם און עסזיסטענץ,
 אטת׳ער אן אלס ארױסגעוױזען צײט

 העיד צו זײ ױניאךארבייםער, פון פדיינד
 פון אויפהאי!טוננ רער פאר קאכיף אין םען

 אינסטיטוציע דיזע פרינציםען. מניאן
 ז ס ט י ר ם ס י ע-*״ר ה די איז

וױכ־ א שפילט װעלבע , ם נ ע ט י ע ט
 געזונד דאס אײפצוהאלסען רארע טיגע

באפעלקערוננ. ארבײםער דער צװישען
באשעפ־ סעםעאטענם סטריט הענרי די

 מעדיציגײ נעבען צו :ױרסעס 175 םיגט
םא־ אזעלכע צו הילח היגיענישע און עס

 און דעם אין זיך נויטינען װאס םיליען
דערפאר. באצאהיען צו ארים צו זײנען

 םון נױרסעס די האבען יאהר לעצטען
 הונדערט דרײ נעפיאכט סעטעי^טענט דער

 און דרײ הונרערט פינו* טױזענד צװײ
 היײ די אין װיזיםען )1102,543( םערצינ

 אין באפעלקערונג ארימער דער פון סמן
 רײ איסט םון שטאדט, פון טיילען אלע
 פארה באםערי פון און האדטאן ביז׳ן וחנר
 האבען קראנקע 43,940 יאנקערס. ביז

 נעװא- גמטריט זײנען און הילױ בארןוטען
נױרסעס. דיזע םון רען

 אפצושאצען ניט איז באזאנרערס גאר
 די אין סעטעלםענט דער פון ארבײט די

 איגפלוענציע דער םון יאהר צװײ לעצטע
 געשיקט זײגען נוירסעס די עפידעסיע.

 רי װאו הייםען מויזענרע אין געװארען
 האם דאס א-ין נעבושעװעט האט וזלאת
 זאל עפידעםיע די נעהאלפען םיעל זעהר

*T ראם םעהר. פארשפרײםען גיס נאך 
 אפ־ עפידעטיע די געהאלםען סך א האט

צושטעלען.
 זיך כאנוצען ארבײסמר אידישע די

 סעמעלםענם םטריט הענרי דער כױט
װיכ־ די וױיסען זײ א^עמען. פון םעהר

 די און אינסטיםוציע דער פון טינקייט
 די פון באקוםם מען װאס הילף גרויסע

m ,אזא אין זיך נויטינט סעז װעז נוירסעס 
זײ־ אםט גאנץ ראס װײסען, זײ הייױ.

 הייף גרעסעדער א פון :וירסעס די נען
 דאקטוירים די גוםא. דאקטוירים די וױ

 סײד איסט דער אויןש פיאהטיצירען װאס
 צו געח גאנץ גיבען בראנקס און ברוקיין

 סטריט הענרי דער פון נוירסעס די דאס
פיט־ בעסטע זייערע זיינען סעטע^טענט

קראנקהײט געגען ?אכין* ־׳ם

סעטעיו־ נוירסעס סטריט י

*K‘•‘

י. װ. ג. ל; א. דער פון קאנװענשאן
לאנגער ל. פון

ױניאן. םאנער קלאוק באארד דז^איגש יארער נױ פון סעק.

אינ חעלפער
טױט. און הע:ר די’■־ ־ ■ Mgf

נעהם דענט "m
ארב די טען

כ גרעהערט  געטאן זאא ארבײט די *י3
 םאס^םאב. גרעסערעז א אױו* נאך וועתןן

 אן און געיט סך א נויטיג איז דעם ו?אר
 דער צו געװארען נעטאכם איז אפיער

 םיריאן א פאר יארלן נױ פון נאםעיזקערומ
װ״ דער ראלאר.  האט נעלט םאי׳ז ״דױי

 םיס מעי״ן. םען15 דעם אננעפאנגען ױך
 םון טוערין הויפם די װאלד, ד. <יליען

 אר־ רי דאס דענהם, סעםעלטענט רער
 פאראינטערעסירט זײן דארפעז נ^״טער

 אינסםיםוציע דער םון ערפאיג דעם אין
 טענליכהײטעז. אלע מיט העלפען דאס און
 העלםענ* דאס רעכם, םיט און דענקט, ױ

 זיך זײ העלםען אינסםיםוציע די דיג
 דער העלפען ױניאנס װען און אלײן.

 דאסזעלכע פונקם דאס איז אינסםיטוציע
 פיטגליע־ אײגענע ?ײערע העלפען זײ װי

-דער.
 אײנגע־ נים איז עם וױ לאנג אזוי

 אזא איז איגשורענס העלטה קײן םיהרט
 סע־ סטריט הענרי די װי , אינסטיטוצ

 םאר׳ן נוצען גרעסטעז דעם םון טעלמעגט
 דארפזןן ױניאנס אונזערע אלע און .םאלס

 מיליאן א םאד ״דרײװ״ דעם חעלפען
ש דר. דאלער. רדז א ש םרייס. ם. ת

 קלאוק־ דער םון קאמיטע א
 מא־ &ון ױניאן מאכער

ראנטא
 געהוםען װאך די איז יארק נױ אין

 יוניאן קלאוסמאכער רער םון יןאמיטע א
 בא־ קאםיםע די המנעדע. םאראנםא, םון

 קאל״ ש. װײס־פרעזידענט םון שטעהט
 טשער־ ,דער קרוגער ברודער און דאװסקי

באארד. דז^אינט דעם םרן םאן
 נעהט מאי מאנאט קוםענדען דעם

 טא- דער 1צװישע אגרימענט דער אויס
 די »ח ײניצז הלאוקסאכער ראנטא׳ער

 יױ די אסאסיאײשאן. טאנופעקטישוחןרס ,
 םארשטעגד־ א אסס׳ז דער םים תאט <יאז ..

 אנריפמנט דער אײדער טענ 60 דאס ?ניס
ך זאל אויס געהט פארהאנד־ אנפאננען ד

 די און אגרימענט נײעם א װעגען •לומען •
 טיט באראטען זיד געסוםעז איז גןןסיטע

 זאל זאך די וױ בעאטטע דזשמנעראל *די
וועדעז• ^מצפאמעז

(םארטזעצונג.)
 א זעהר געווען אונז פאר איז װײדזיטעם פון פראגע די

 א נעװען איז זי וױיל דערפאר, קאםפליצירט קאטפליצירטע.
 ארײנגע־ זײנען זײ זייט האבען װאס סעניפען, רי צו זאך נײע

 און ״טםיה. פון געארבײם אינדוסטרי, הלאוקס דער אין קוכיען
 סאי װײל קאםפליצירטע, א געװעז פראנע די איז םעהר נאך

 דעלעגאטמן די סאי און באארד דזיטאינט צום ךעלעגאםען רי
 נעװען זײנען לאקאלס, שטיק רי םון באארדס עתזעהוםיװ די צו

 טרײדי אין ארבײםער קלאס ׳שנעלסטען און בעסטען דעם םון
 טעהר די אין ארבײםען צו גריק דאס געהאט אויך האבען און

 פרא־ די אינרוסטרי. דער איז יטעפער בעסערע װעניגער אדער
 דיסקוםײ דעלעגאטעז די װען שװער אזוי נעװען ניט װאלט גע

 זײט דער אן ״איך׳ס״ זײערע אפגערוקט װאלטעז איהר, רענדיג
 דאס אינדוסטרי. גאגצע די זינען אין געהאט װאלטען און

 אזוי לײבט. ניט איז דאס און באגריפען, ניט זײ האבען אבער
 געװארען קיאר דעלענאטען די פאר איז עס װי אבער יטנעל

 װע־ פארלאנגט ניט קען װײדדטעס״ אװ סקייל ״טיניםום א אז
 ארבײםס־פע* די לוים נאר יחיד, דעם פון װערט דעם נאך רען

 אינ־ דער א'ז ארבײטער דורכעגיטליכען דעם פון הינקײט
 ארגומענ־ אנפאנגען נעסענט םען האט דאטאלס ערעט דוסםרי,
 די פאר .ווערעז פארלאנגט זאל סקײל א פאר װאס טידעז,

ה פאריפיעדענע ארבײטער. ^טי
 דעם אין דור־הבלגה־טרײד א נאר ניט איז טרייד אונזער

 דור־הפלגה א איז ער נאר אנשויאונגען, איז שםראכען, םון דן
 אפעריײ טרײד אונזער איז האבעז םיר זין. אנדער אן אין

 פעלער־ לײגערס, פיני^ערם, אפערײטאר־העלםערס, םארס,
 טיטעל־ נפשיקםמ, נעשיהסע, גאנץ באטאךנײערינס, חענד,

טע, ק ^י מענשען. אלםע און ױ;גע װײניגעעיטיקטע, ג
רעכעגען. געשוזט זיך םען האט עלעטענטען דיעזע טיט

 פון דארפען אלע זײ און ױניאז אונזער צוזאטען שטעילעז זײ
 ױניאן די חאם נאר ניט איז חױנה. זײער ציהען טרײד דעם

עלעטענ־ אױבענאױסגערעבענםע די האבען דנען איז געםוזם
 גאנצקײט די האבען זינען אין געטוזט אויך האט זי נאר םען, |

 למבען. מענשען אוגזערע װעלבער בײ איגדוםםריע, דער פון
 שװערסטער דער געווען אונז םאר איז סקײל װײדזש דער איז

 םיט מאל םאנכעס און מלדוטה, גײסטיגע א נאך פדאבלעם.
 דעלע־ די צװישען לײדענשאפםען פערזענליכע פון געפיהלען

 דער םון דעלעגאטעז די און באאדדה עהזעקוםיװ די פון נאטעז
 נעװארעז, געלעזט סקײל פון פראנע די איז באארר, רזשאינט

 גרוי־ i]n פון צופריעדענהײט דער צו װעניגער, אדער םעהר
מעסבערשיפ. סער

 געזאנם מוז פראבלעם דער טיט צוזאםענהאנג דער אין
 אדער מעהר געװארען, געלעזם איז פראנע די װען :װערען

 עס איז אײגעם, יעדען פון צופדידעגהײם דעד צו װעגיגער״
 אונזער זינטא;, ברודער pc םעהינקײט דער דאנק א געװען

 האם אלעס װען מאטעגט דעם אין פענעדדטעד. דזשענעראל
 אויפגעהויבעץ זיך ער האט פארװאלקענט, גאנץ אויסגעקוקט

 ארוים־ וועג גראדען דעם אויף דעיעגאטען די און הויך, גאנץ
געפיהרט.

 האם װאן ארבײט׳ס טטונדיגעי־44 א כון פאדשרונג די
 םײ־ קײן האט פראגע די פארנוסען. צייט פיעל ניט אונז בײ

 שוין איז עס ארויםגערופען. ניט םארשיעדענהײטען נומס
 מעם־ אונזערע פון האםנוננ און װאונש דער געווען לאננ פון

טאנ. ארבײם׳ס אכט־שטונדינעז אן ארבײטען צו בערם
 פא• איבעריגע די װענען װערען געזאגט קען זעלבע דאס
 זײנע און באארד דושאינט דער װי גאבדעם און דערועען.
 פאדערונ־ פארשיעדענע די םיט םארטיג געװען זײנען לאקאלם

 לא־ אלע פין הילפע דער םים זיגמאן ברודער זיך, האבען :ען
 סטרײק־קא״ די צוזאמענשטעלען גענוםען פענעדזשערס, קאל

נענעראל־םטרײק. ערװארםעטעז דעם פאד טיטע
םאשינערי. סטרײק די

 װיכטיגסטע גאר די פון אײנע איז קאמימע סםרייק א
סםריײז. יןלײנמם סײ און גרויסען, סײ יעדען, איז פראבלעםעז

 דאר־ סטרײק־קאםיטע, רי צוזאםען שטעלען וועלכע טענשען די
 םון םענשען ערפאהרעגסטע און םעהינסטע די םון זײן פעז
אתאניזאציאן. דער םון װי גוט אזוי טרײד דעם

געװא־ נעפיהרט זײנעז סםרײהס פריהערדיגע אונזערע
 I סטרי׳^* לעצםער דער כאארד. דזשאינט דעם םון בלויז רען
 די םון באארדס עקזעקוטיװ אלע םון געװארען געפיהרט איז

באארד. דז^אינט דעם צוזאטען שטעלען װעלכע לאגןאלם
הונ־ עטליבע פון באשטאנען איז סטרײק־קאמיטע די

ם עי  אין נעװארען אײגגעטײלט אצע זײנעז זײ מענשעז. י
אר־ סעםעלםענמ־קאסימע דעפארטטענטס: םאלגענדע די

 אוט־אודטאוךקאמײ םיקעס־קאםיטע, גאניזאציאנס־קאםיטע,
 רעד־ און םינאנץ־קאםימע, לאא־קאמיטע, האא־קאטיטע, ׳טע

 די צוזאטענגעשמעלם האבעז קאטיטעס אלע די נער־יואטיטע.
 דמפארטםענט יעדער װאס דעם, טראץ םםדיײדמאשין. גרױסע

 גע־ זײ חאבען דאר אינדיפענדענם, אז־איז־פאר־זיך געװען איז
 אנדערען דעם םים אײנער הארמאגי בעסטער דער אין ארבײט

צוזאםענגזך זײגעז ?אכױסעס פארשיעדענע די װי גלייר
 אײ אונז :יט קאלדאװסק' ברודער װי

 פארהעלטני־*! די איצט דארם זיינען בער,
 באצי־ די *וםרידענשסעלענד. גאנץ סע

 אסס׳ן די און ױניאן דער צװישען הוננען
 איצט האט אסס׳ן די םרײנדליכע. זײנעז

 װאלדםאן, םר. קלוירה, טשיעף אנײעם
 דער אויױ קוק ברײטערען א האט װעלכער

 און םענש דעגקענדער א איז ער זאך.
 דעריבער איז עס לאגע. די םאדשטעהט

 דאס האפעז, צו
אנרידע נײעם א פאי־

 זײנע ארגאניזירם טשערםאן יעדער האט נעווארען, שטעלם
 אתיסנעתפען איז סםרייק דער אײדער און סיט־ארבײטער.

 יעדער ארבײם. זײז םים כאקאנם געווזןן יעדער איז געווארען
 געשולטער א געווען איז סטרײק־האסיטע דער פון םעםבער
. װארמ. פון זין פולען אין אפיציער

 נעקסם: <ןוםם װאם פארבערײםעט. געונען איז אלעס
 די נעשטעלט זיך האבען םראגע די ? פריעדען אדער הריעג

 געוואלם יוניאן די האם נעוויס . דעלעגאםמן דזשאיגם־באארד
 אויםנענױ איז םריעדען אדער קריעג פון פראגע ךי פריעדען.

 דזשאינכד פון םימינגען די פון אײנעם בײ געװארען מען
 די תםען צו צאשלאסען האבעז דעלעגאטען די און באארד,

 איהר פאר און ?#נםזך־ענץ, א צו אסאסיאײשאן פראסעקטיװ
 דעלזד אלע פאכער. קלאוק די פון םאדערונגען די פארלעכע;

 דא נ$ר איז עם אײב אז מײנונג, דער םיט געװען זײנען גאםען
ול סםרײק, א פארםײדען צו מעגליכהײם א  פארסידען עד ̂ז

 ם*ױ די אז איבערצײנט, געװען זײנען דעלעגאטען די װערען.
ײ און גערעכטע, זײנען קלאוקםאכער די םון דערונגען  האבען ז

 אײנזעהן אױך וועלען מאנופעקטשורערם י אז ערװארםעט
 פאדזגרונגען די ^כנעבען ײעלעז לעצנמ די און זעלביגע דאס
אופן. םריעדליכען א אױף

באשלא״ דעלעגאטען די האבען ),1919( מערץ טען19 דעם
 ברי̂ע פאלגענדען דעם אםאסיאײשאן דער צו שײןען צו םען

:קאנשערענץ א צו ארבײםס־געבעד די רופענדיג
 אסס׳ן. פראשעקפיװ סאכופלק^ורעדם סקויד& און םום ״קל^וק

םינגער, ס*ול םיסשער
1 גױ עװעניו, פינםפהנ 220

:דזשענשעלםען
̂שש  אר־ אוגזער און אסם׳ן אײער גוױשען אגריםעגש דער כ

 «ורי<^ יאחר דרײ םיש געװאחגן גזךשלאסזגן איז װאס גאניזײשאן,
 זיך םיר נעחמען אר\נ^ כאנאםען עםליכע אין עדשש זיך עגדיגש

 דער דאס ש,אנ̂״זדסבא דאטאין •ארצז^יאגעז, פרײמײ* די דאך
 זיך האש אינדוסשריע אונזער אין ארבײשס־םיז,אגם די •»ן אנפאגג

דרײ לעצשןן די «ון דעם אין געעגדערם באדײשענד גאנ׳ן
 םאי, יין פריח פאל־םיואז חןר איגש אן זיך הויבש (אזוי יאחר

תינ^גגסווערם, זעהר געווען עס װאלש זיםער), םיטען «ין אכאמאש
 זאלען •ריגאניואציעס רעספעקשױוע אוגזערע אין ק*םיםעס די ז«ז

 גו יון ב*ראשונגעז האבען צר מעגליך זוי שנעל אזוי אנהויבען
̂אסען  צוקוגפםיגע די •אלזינערען «ו און אגריםעכש גײעם א ®אר
אינדוסשדיע. אונזער אין ר,ארכא:«
 זוערם קאנפערענצען באלדיכע אזעלכע םיז ראשזסמקײש ״די

 ד?ש םאקש, רעם שון באםראכמונגען די דודך סאר״מרקש גןך
 גןןאןלאסען געװעזעליך אנײםז^שמ אונזערע זײבען איצש ביז

®עריא־ עחנליכע נייד און םשרײקס פוןרצויכעגע גאך געװארען
 גאר־ n «וריק ברזננגען צו אום װען, אוישרעגונג, םון רען

 םעגליד, װי ^געל, אזוי אינדוסשריע דער אין צושמענדע סאלע
 .אוישנויז^דע *רן און יאליסי בו״שער א ^*ז םראגען זיעען

 װעט עס אז אוםבאריחרם. נעבליבען &ר*בלעסען אינדוסשייעלע
 דרוישעז, םון רדוק צו־ששארקען א אד.ן און צײם, גענוכ זײן
 צ• אריפמעקזאטקײש געזזד־ייגע די שענקץן קענען סען זועש

 װיד םעהר אלץ שןג גו שאג פון װעדען ,װעלכע פרץבלעםען
איגדוסשריע. אוכזער אין פי;

 זיך זאלען קאגשערעגגען די דאס פאר, «יר שלאגען ״ערגסש
 איתר אז גלויבען, מיר און כאנאם, דעם פון סוף נײם אגפאנגען

געקווזגם. »אר *אסטלאג דעם געפינען יוועש
 באא־ײ און גינסשיגען אײעער קדיגען צו ^ערװארםענדיג

אײערע, באםת מיר, זיינען ענששער, געז
אוצשערצײנעגש

ױניאן.״ םאנערס ריעשער און סקוירם ׳אוק1,ק באארד ״דזשאינש
 אײניגע נאך געקראנען ױניאן די האם בריעף דעם או>ף

ענטפער: פאלנענדען דעם װארטען, פון טעג
.1919 ,24 םערץ

יוני^ן, ווארקערס גארםענם לײדיס ״אינשערגעשאגאל
 י ■רעזידענם. «לע«יעער, בענדזעאסין ׳םר.

 יױ_י*ן שאבער ריעשער און סקוירש קלאו^ ארו בא^רד דזעאינש
 סישי. «ארק נױ םענעדזאזער, זיגשאן, מאריש םר.

:רזאענשזלמען
 איז םאכאש דעם שעען19 ידעם מון םיששײלוגג ,*ו״ער

 ריר ד,אש סיר, ערקלערען דעם, !',א■* ענשפעי אין און אונז םא״
נא־ א אין קאנפערעגץ, * אויף צוזאסענשרעשען זיך קענען

 שען31 דעם םון ואך1 ד;י ®דן מ״ד דעם אין םאכ ששיכשען
מעלץ

 ןיאד־״ל דער שון לאזען וויסען פרײגדליך אונז אידזר *װיי־ש
 קאנזע־ דער אין באםייליגען זיד ײעלען װאס ^ארעשעחעד,

 צוגויפי־ײדען זיד <ועם םעקרעשעד, אײער אויב אזן רעגץ?
 פ־אץ און צייש די קען -ווײערד, סד. סמרעשער. אונזער םיש

ששיםש דלפיכישיװ װערען. ̂ב
באם̂ו אײערע

אב:׳ן !י־אפועקטױו ורערעס1מאנו&עקש׳ סקוירש און סו&ז לזלא-יק,
שזטערפאן. סיגגעד, סאול (אונשעדצײכענס)

מאליי*/ (םארטזעצוננ
 פריעדלײ א צו הוםעז םען ײעם םאנגען,

 אלזא, קאנםערענצען. דורך אויסגלײך כען
 צו באצײטענפ שוין זיך נעהםם ױניאן די

ארבייט. דער

 די פון ארבײט די אנערקענען
בחנעם״אתץשענטס

 און טירסקי פון ארבײטער די סיר,
 דרײןען סםרים, טע27 װעסס, 137 לואיס, | פארהאנדלונמנז די װען

ן ריטענס ^ ת אײ״ ביזגעס די צו אנערקעגונג אויס * אנ־ זיך ו

 עהרנ־ א. און יא?אביגםסי ם. דזשענםס
 דיזעז פאר לײםםתנען זייערע םאר צווײנ
 פיער־װא* אונזער דורך ספעציעל שאפ,
 אנע*"־ פון אויסדרוס אלס סםדײה. כיגען

 פרעזעג״ ביידען זײ םיר האבען קענונג
זאמנץ. ווערםפולע מים טירט

פערםיש, בערפזה»
 ,לעננעה אסתר
מפ׳שיץ, איידא

פזד־נר- — סל»װין. ם.

UpEJH

 באארד עמזעקוטירו פון׳ם זיצוננ א
 דרעסםײ־ און װ^סם לײדיעם דער פון

 אפנעהאלטען איז ,25 ל#ק. ירניאז קערס
ףוועגד. דיענסםאג געװארען

טשערםאן.— הײםאן ס. פרײנד
 םון ארבײטער ד.י םון האםיטע א

 פאר׳ן ערשײנם שעםער און נאלרבלאם
 זײער פאר ליעען זײ באארד. עקזעקוםיװ

 אי־ באשלאסען װערט עס און פארלאנג
 צו אםיס צום פראגע רי בערצונעבען

דעם. איבער האנרלען
 די םון ארנאנזײער םוירס, ברודער

 די ציהט העמסטימשערס און טאקערס
ם אויפםערהזאםקײם  באארד עקז. פונ׳

 םונ׳ם אנגעלעגענהײםען װיכטעע בנונע
 כדענטש העמסטיטשערס און םאהער׳ס

 צו איבערגעגעבען ווערעז פראגען די א*ן
 ?אמי־ ספעציעלער דער צו פא-האנדלען

 צוריק געװארען :זמועהלם איז װאס טע
 אין האנדלען צו װאכען עםליכע טיט

 העטסטיט־ און םאקערס דעם צו נאצוג
 דזשע־ א ארױרופען םוץ ברענטש שערכ
 ניכדארגאניזירטע די pic סםרײס נעיאל

שעפער• העמסטיטשינג און סאהינג
 א ארײן שיקט בערנאדסקי ברודער

 צו איהם באארד דעם בעם אוז צושריפם
 ער װײל אפרוה, וואכען צװײ באוױלעען

 באװײ ווערם פארלאנג זײן קראנק. איז
ליגט.

 צושריפט א םארגעלזגזען װערט עס
 איז זואס קאםיטע רעםעפשאן דער פון

 פערשיע־ די םון געװארען ארגאניזירם
 אינטערנעשאנאל דער םון לאהאלס דע:ע

 גע־ עמסםאנגעז צו סיטי יארק נױ פון
 פון *רעזידענם דעם שלעזינגער, :אסע
 נאר זיןז תאם װאס אינםענעשאנאל, דער
 לא־ אײראפא״ םון געקעהרם צוריק װאס
 צו באארד עקזעקומױו דעם אײן דעמ
 ־וואס פגים קבלת און קאגצערמ רעם

 פרײמאג, םאר אראנזשירט װערט
 האל. קארנעגי אין 1טע12 דעם כיארטש

ש^סען אויד װערט עס  באסײלײ צו בא
 שלע־ בר. םאר באנקעט דעם אין זיןי גען

 פאל־ די און טען17 דעם מארטש זינגעד,
 דער אין ערוועהלט װערען גענדע
 :־יוניאן אונזער פארטרעםעז צו פיטע

 מאקאף, אונחער, עהרליד, ברידער, די
קאהען. און סילװערבערנ

 גע־ ערװעהלט איז זואם האםיטע די
 פארבע־ נוימיגע אלע מאכען צו װארען

 די פון אנפיהרונג דער םאד רײטוננען
 קאנ־ דער צו דעלעגאםען פאר װאהלעז
 זײערע דועבען באריכטען ;װענשאן
 אױםגעארבײט דזאבען זײ <ואם פלענער

 זײ־ וואהלען״ די מים אנצתעהן אזוי װי
 נוכד און דיםקוטירט װערם באריכט ער

נעהײסען.
 נע־ ערװעהלט איז װאס קאםיטע די
 באטראכטען צו צוועט דעם פאר װארעז

 משער־ שאפ פונ׳ם רעקאטענדאציעס די
 באארד עקזעהוטױו צזם מיטיננ מענ׳ס

 זאלען מיטיגגען םשערמען שאפ דאס
 -וחאכען, צװײ יעדמ װעדען אפגעהאלטזןן

 אױף און באריכם זײער ארײן ברײנגען
 פונ׳ם װערען רעקאמענדאציעס זײעדע

 םאלגענדע די ןונגענוםען באארד עקז.
:באשלוסען

 זאלען מיטינגען שאפ־טשערמאן )1
 װאכען, צװײ יעדע יוערען אפנעהאלטען

 דאנערשטןוג םערטען און צװײטען דעם
̂אם םארשםאנעז ווערט עם טאנאט, איז  ד

 צוגעלאזען װעלען שאפ־םשערלײם בלויז
 וועלען זײ און טיטינגען די צו װעיעז

 שאפ־טשערמען זײמרע צײגען רארפען
 אוײ דאס ה., ד. טיר, דער בײ יןארדס

 בע־ און באארה עקזעקוטױו דעם סער
 וועלען שאם־משערלײט די און אפםע,

ט אניערע קײן  צו ארײנקוסעז סענעז ני
מיטינגען. שאפ־משערםעז די

 און טשערמאן פערםאנעגטער א )2
 םײ שאפ־טשערמען דעם בײ סעהרעטער

 א םאר װערען ע׳רוועהלט זאל טינגען
 צוױי די אין 4מאנאטע 3 פון טערפין

 עסזעהױ די צו אײנטריט די^בען 1ז$לע
 עקס־אפײ אלס סיטינגען, באארד טיװ
כיעמבערס. ׳עיא

 מענערזשער לעװין איזראעל ברודעך
 דיװײ אסס׳ן דרעס און װײסמ דעם פון

 אויסםיזזרליכען אן נץט ױניא( םון זיטאז
 און םעגעדזשםענט דמם ײעגעז באריכט

 און דעפ[אדטםענט, זײן םזן טעםיגקײם
 װעגען אזזוץ אייר באריהרט באריכט זייז
 באצייהונגען דײ און דעפארםםקנט זײן
 און װײםט דער םיט יוניאן דער פין

 סיטואציע אלגעםײנע די אםס׳ן, דדעס
 באריכם זײן אינדוסםריע. דער איז

 און דיסקוסיע לעבהאםםע א את־יס רופס
 טרײד־ םארשיעדענע די װי דעם נ*ך

 עהזעהומױר םונ׳ם זוערען פד^בלעמען
 װערט ארוטגערעדם, גרינדליך סאארד

גונדגעהױסעז. באריכט זײן
סעהרעטער. שעהנה«לץ, י.

ף ^ יידישנ
ני אכרתם

(פ^רטזעצוננ)

בוי־ 1או נראז צװישען געלאפען איז װ#ס שטעגעל, מיט׳ן
נישט כדי ארויױ... בארג אויפ׳ן געהויבען זיך האבען^ײ מעי,

שירעם, איהר אן #נגעשפארט דארי־לואיז זיך האט אומצופאלען,
אונ־ ארײץ. ערד ווײכער דער אין ארײנגעדריקט ה$ט וי װ^ס
דונ־ דעם אויף ;ים אונענדליכער דער געלויכטע; ה^ט זיי טער

 שפיצען רי אננעזעהן ׳טאדפער זיך ה^נען היטעל פון פאז קעלען
פעלזען. די םון

 געהערט נישט האם זי אז נעטאנט, זיף האט טארי־לואיז
 ענטציקם און אומגעדרעהט זיף האט זי װערטער. לעצםע די

 זיך ה^ט װאס בילד׳ דעם פון יטעהנהײט דער פון געװארען
אויגען. איהיע פאר פאױצפרײט

 די בלויז קוח... א גיט ד׳עסטאנזש, טאטיע קוק, א גיט —
 פאר־ אייײן נאםור די בלױז הערליןי... שעהן, איז אלײן נאטור
 כייט נלײכען זיך קען װאס באגײסטערונג... עגטציקוננ, דיענט

 העי־לױכ־ דאזיגע די אט בילד, אזא גיט עס װ^ס פרײד, דעם
 ליעד, זײן אינאויפהערלין זיננם װאס ׳ים דער און פעלזען טענדע

װעזען... גאנץ םײן דורך נעהטט װ^ס ליכט, ד^ס ^ט
 איהרע םןוראויס... געטאן ציה א זיןי ה$ט טארי־לואיז

 אונדערגרײכבארען דעם צו אויסגעשפרײט זיר האבען הענד
 װאונדערבאדער דער אט אין רליעבע דע זיך אפגעבען — גליה

 זשאק׳ן. אויף געטאן קוק א זי האם ט^טעגט אײן אוטגעבונג.
ארויסרופענד. סאנעגענט זיד ה^בען אויגען זײערע

 באנעהרט לײחגנשאםטליך האם זי אז דערפיהלט, האם ער
 רײנד פון ארומגערינגעלט זײז באגעהרט ה^ט זי אז פרײדען, אלע
 זעל־ אלע פרײד... פון ביוטען די רײסען ארוטרײזען, טום,

 שוין האט ער פרײדען... פארדארבענע טיפע, ראפינירטע׳ טענע,
 פון פריםטערין א אלס קורטיזאגקע, שטאלצע א אלס געזעהן זי

 איינ־ געװאלם זי האס ער סודות װעפעס אין קושען, פון קולט
װײהען.
 גרויסע ס׳ארא דעם, װעגען געטאן טראכם א האט ער

 שטרע־ איהרע דעמרײכאן אין זײן איהר געקענט װאלט ער הילף
 װערט עס אײדער למבען, אנפאננען ענדלין !לעבען בוננען...

!שפעט צו
 םון מענש איבערזעטיגטען 1או ראפינירטען דאזיגען דעם

 אונערפארשטע די גערײצט האט געזעלשאפט העכערער דער
 דאזיגער דער פון געװירציגקײט און פיקאנטקײט שעהנהײט,

 םארמא־ א טיט פאראײניגט געװען איז װאס מײדעאשאפט,
נשםה. אונפארשטענדליכער און טערטער

 גראבע זײנע װידערהאלען אײן אין געהאלטעץ האט זשאר,
:רײד

אייד... מיט האבען חתוגה גישס איד װעיצ קײגמאל —
 און גישט, סײ־װײסײ וױרקעז זײ תונצען, טאכע צו אויף הערט

 םיף ברעננענדיג אז נערעכענט, האט איהר :אםען רעדעץ לאמיר
 צו חתונה מיף צװינגען צו געלינגען אײך װעט ארײן, כעס אין

 אײער, געװען איז דאס אז םודה, זיך זײם אײך. םאר האבען
 גארנישט זיך לאזט פאענער אײעדע פון אז װײסט־זשע, פלאן.

 איז םאר, אײד לעג איך װאס ׳דאס אםילו אבער אוים... ניט
 םון םרײ לעבען א םאר אײף לעג איך גרויסארטיגעס. עפעם
 פול לעבעז א ױגעגד, אײער טויטען װאם זארג, נוים יעדער

 אוס־ םיט םול לעבען א פאר אײר לעג איןי שעהנהײט. מיט
מ דעם אזוי, אײןי געפעלט <ואס סוס, װעלכע נאך קושען, פון רי

־לטיגען
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 בר^ א אנרער, tv פאר אײף לעג איף ;אזוי שטאבט איהר

תערפזןר׳ אייער פאר אײף איןי גיב אלץ דאס האריו^ונם.
 ;רייצמ. אויסערליכתײם אייער בלויז נישם אץ לואיז...
נישם נאף צו אויף ס*ד זאנם פארשטאנד אײער אויף...
 W א טען נעםינם זעלטען זעהר פארגעניגענס... זוכטע

 הינטערש( גײסטיג זײן נישט זאל װעלכע געליעבטע,
 װערט איז װאס אוצר, אן איז דאס אז כאטש, איהר װײסט
אםצוזאגען זיף םאר אײף לעג איך װאס פאר אט 'געלד?
 פא־שטעהן, און טארײלואיז אונענמשאאסענהײם, אײער
 געוו אײף האכען וועלכע הע;ד, די אט איז לינט גליק אײער

 אריב טאן, צו עס גרײט זײ:ען װעלבע און נאהערשען
 העניגינם די פון אײנע װערען צו טארגען באשליסען װעט

 ג״ ? האנדעל דאס איז !װעלט גאנצער דער םון און פאריז
 נעו פאר. אײך עס לענ איןי פאיאײניױנג. א בלויז איז דאס

? אן עס איהר
 נעהאלטען םעסט אטאס האט :עי־װעזער, א דינער, א

 גאײכגײ א מיט שװײגענדיגע, א ארעם. אונטער׳ן לואיז
 רײד, ^יינע צו איעגעהערט זיף טײדעל דאס האם פגים,

 ‘חרי: עטפערונג םון סיםז א אהן איהם נעבען זי האם שלאנקמ
^ פינסטעדען שטילעז, א צו צוגעקוםעז זײנען זײ שפאגט. > א װ
’חדשים זעקם געבען םיר איהר װעם ד׳עסטאנזש, פסיע —

J באשםימען צו צײט ?
. האט זי אפגןךשטעלט. כיארי־לואיז זיןי האט פלוצים  דורכ̂י

 איז״געוואן בליק איהר איהם. אויף געטאן קוק א דרינגענר
ײ קייעטאל נ^ך ער האמ בליק אזא שטאל. וױ יזאלט  נ
 איחר#^ כיויל. זײן םארתרימט האט גריםאסע א !געזעהן נישט

 םון קעפעל מיט׳ן געשפיעלם זיד האבען הענטלעך גןאײנע
 מארײאואין געשםאנען איז ד׳עסטאנזשען םאר שירעם.
געזעהן. גישט איצם ביז נ$ך ה^ט ער װעאכע

וט — ? חדשים זעקס עפעס װאס פאר —  צוטח ער ̂ה
ארױסגערעדט.

געעמד^ שארן« האט — זאןי, פערזענאיכע א איז דאס —
 יאחר; צוױי שוין אײר םיט בין איך — מײדעא. .דאס פערט

 עס װײס איר — דערזעהז, מיף האט איהר נאר װי באקאנט.
 ערלױנ איד מיר״• צו געטאן ציה א אייף האט — גוט, נאנץ
 בלײ• אאץ נאך איך װעא חדשים זעקס גאף אז כיײנען, צו מיר
 וױלם אפריא... םיר האבען הײנט באגעהרט... אזוי פונהט בען

 כמקע זיד ז^ילעז מיד אז איצט שוין באשטימען, זאא איף איהר,
 p|: דא מוז שעהן םערכענהאםט ? אקטאבער איז באגעגענעו דא
 M גאאדענצ די װען צײט, די — הערבסט, םון אנחוטען דאס זײן

 m טעפיכער... װערען צו כרי בוימער, די םאראאזען כאעטער
 באום, א צוםאאען בעם סוײער צו װעט םרייגד, טײן טאאט,

 וועם איהר האוי, איך שעהנהײמ, םארשיעדענארטיגער װעמעס
 םסי* אײנםארשטאנען זייט איהר אפצושעצען... װי וױסען

? אײנםארשטאנען זײט איהר זשאק, ?... ד׳עסטאנזש
קומט) (םארטזעצוגג

 טאכער ריפער דער אין
17 לאסאל ױניאן

 העכערונג א גוטגעוזײסען האבען מיר
 האבען מעסבערס אונזרע רױס. די אין

 סענט 35 זײז זאל דױם די אז באשלאסען׳
 דער װאך. א סענט 25 אנשםאט װאף־ א

 טען1 דעם קראםט אין ארײן װעט געזעץ
אפריל.

אפ־ מעםבערם אלע דארום בעטמן מיר
טען1 דעם ביז שולדען זײערע צוצאהאען

זיף וועלען װאס יעניגע, די אפריל.
35 צאהלען מוזעז װעלעז פארשפעטיגען,

שולדע; די פאר זאגאר סטעםפי א סענט
« * « אםריל. װי םריהער םיז קומען זײ ־וואס

 און םען20 דעם זונטאנ, און שבת
 װאהל האבען מיר וועלען מארטש, טען21

 קאנװענ־ טער15 תןר צו דעלעגאםזגן םאר
 אונזער אינםערנעשאנאל. דער םון 1שא

 דעאעגא״ 7 צו בארעכטיגט איז לאקאל
 םיר .14 אחם לויםען לויפען און טען

 הוםען צו מעםבערס די חןריבער בעטעז
 עלעקשאנס די אין זיד באטײליטמ 1או

 וועםען אלעםען, אויסקלײבעז זעזזן און
* * ײװילען. זײ

מארטיש, טען25 דעם דאנערשטאג,

 לעקטשור צװײטע די האבען מיר װעלעז
 אינטעדנעשא־ דער װאס סעריע, דער םו|

 האם דעפארטטענט עדױקײשאטאיל נאל
 אלע בעםען מיר אראנזשירט. אונז פאר

קוםען. צו מעםבערס
* * ¥

 15 גיכען אין ווערם אאקאא אונזער
 זאגען, צו איבעריג ס׳איז אאט. יאהר

 ניט נעלעגעגהײט דיעזע וועלעז פיר אז
 ריםער״ די ^טרוקענעם״״. םים אםהומען

 איהר םון יאהר 15 די אין ױניאן׳ מאכער
 א אנגעשריבען זיף האט עסזיסםענץ,

 געשיכטע דער אין בלאט שעהגעם גאנץ
 באװעטנג ארבײטער אידישער דער םון
 געלע־ אײניגע בײ ניט אטעריקא. איז

 םא־ די האבען םיעלע בײ נאר געגהײםען,
 שטארהע גאנץ גמםאכם נופעהטשורערם
 םיר םארניכטען. צו אונז אנשםרעגגונגעז

 קאמפף שטענדיגען א געםיהרט האבען
 אונ־ ךאנק א גאר און לעבען אונזער פאר
 גע־ מיר זײנעז אפםער, אונצעהאיגע וערע

 1בני מעכטיגער און שעהנער דער װארען
טאנ. הײנטיגען בײ זײנעז מיר װאם

קור־ אין גאר זינען אין האבעז םיר
 בלע־ אײניגע םאנאנדערצואװיקלען צען

 דער פאר םארנאננענהייט אונזער 1םו םער
באװעגונג. ארבײטער אידישער
 אנזאגען בלויז אבער דא װילען םיר
 טיר אז בשורה, די םעםבערס אוגזערע
גראגדיעזע א םאראנשםאלמען צו דענהיןן

 עקזיס• ־יעהריגער15 אונזער םון םײערונג
 זיך. צוצוגרײטען בעמעז זײ און טענץ

 געבורטס־טאג: אוגזער געדענתט דערײײל
.1905 ,5 דזשוז

. סעקרעטער• העלער, דזש.

אוניװערדטעט ארבײטער דער
 pH אוניװערזיםעם ארבײטער אונזער

 H איו םסול הײ אוירװ׳־נג וואשיננםאן דער
T און לעקםשורס די ערםאלג. גרויסער P 

באזוכט. גום זעהר ווערען סען
 ״ארבייי איבער קלאס וױיטסאז׳ס םר.

 אפגעחאלםצן װערם פראבלעמען״ םער
 אווענויס, 7.30 אום דאנערשםאג, יעדען

 סש< דערמאנםער דער םיז 627 רום אין
 JOXאינםעחגמ זעהר זײנען אעיןטשורס די

 מד געדארמם האבען לעיןםשורס אזעלכע
 XjfiiO'D אונזערע אלע םון ווערען זוכט
W דער.

I אױםמערקזאם נוארקער
 וועט מערץ םען23 דעם דינסמאנ

 םיםגלי די םאר אעקםשורען לעוױן
 םון ױניאן קאאוקםאכער דער פון

 אין רעדען װעט ער 221 לאחאא
 אינדוסן םון׳ם ^ע^אנאםיע איבער

סיסטעם.״
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T  iנאםײן רעדאסטאר׳ס פון
ס קלעגערע אונזערע אנ  ױגי

 םיז באשט*הט סני^ן, גרױסע א
 ן א חאט ארבײט^ר טויזענדע צעחגדליגע

 איבער פ^רציגע פיעיזע םיעיע, .האבען פוז
 איז טיטגרידערשאפט װעטעס !^ױאנש,

 דער אנער קליינע. א ®*רהערטגיסדעסיג
 כיערקט אוגםערשיעד וױבטיגשטער potO;׳.
ך’ ןי  קומען קאםף. א פון צײט דער אין י

 מיט ױגיאגש גרויסע די יזאטף אין ■*ארויס
 הייסט ארבײטער, רחנות גרױסע |*יערע

 די אױגען, די ארעם^ו ביי גרײך אױףי 08
 םאראינטערע־ פיינונג עפעגטליבע גצע
ען עש רעיפיט• זיך ־®ירם ^ו  פון זיף י

פאר־ טיט עצות, םיט טענשען זײטען
 טאר־ װערען צו אנבאםןנגען נײט שלעגע,

 אר־ די שױן גיט אלײן דאס און סיםלער׳
 ר«אםו* cm אגצוהאלטען קוראזש גייםער

 שײר דער אבער איז אזוי ניט סוף. גיז׳(
 איה־ מעגען ױניאן. תליינער דער םון ;?*<
jty גרעסטע די ארױסוױיזען סיטגלידער 

 פאדע־ זייערע טעכען %*ױסדױע^ןראפט,
 אג־ ױי געגען םענ •גערעכט, װי זײן רונגען §

 זיים דער טון קאטף דער װערען נמפיהרט
 אכזרױת, גרעסטע די םיט באשעש די #ון ^

ארום. זיך קוקט עס מער זעיטען אבער אי?
פרעג. א אײנער טהוט זײ> ויינען

 עט* עגטםעי: אן אהס רןריגט ער װען און
 מיט קװעטיט א ער טהוט הונדערט, <יכע

 געװאלט װאלט ער וױ אזױ פלייצעש, די
 אט און וױכטע. ניט איז עס נו, זאגען:
 סטרײקס אזעלכע פאדערען דערפאר סאקי
 אויסגעהאל־ טעהר פיעל פוט, כרעהר פיעל

 באװאוסטזיניג־ מעהר פיעל און םעניןייט
 ױני־אז, גרויםער א פון סטרײקס װי ישייט,

 במילא אויף שױן עש איז דערפאר און
 עפענטליכע די ניט קרינט ער כאטיט זיענ,

 א פון שיקזאל דער איז װאס ר־עקלאדע,
 ױגיאן, מענטיגער גרױסער א םון ?ועג

בארײטונגספולער. אס2
 אונזעד אין זײנען סטרײקס אזעלכע

 װא־ נאװיגע. קײן ניט איגטעיגעיטיאנאי
 יולײז איז ױניאן די װאש #דאס דוקא רים
 טאבט ך,ייפ?אז, פארהעהטניסטעםיג און
 אר־ צו מעהר דאפ איגטערנעיטיאנאי די

 געדויערט קאדף איין א*ד,ר. פאר בײטען
 קאכיח אײן קירצער; אסגגדערער .<ממער,
ט ע ר  אר* די פאר זיעג פ,־יען א טיט זיר ^

 צופדידענ־ אזוי נ*ט אנאנדערעױ ^יטער,
ה ענ פיע־ קאסט קאטןפ יעדעד אבער מטעי

 צעה:־ אפ האסט קאניו* יעדער אפפעי; '<ע
ע ג  קאביגי יעיער ראי^ערס; טויזענדע מי
 און מארטירער׳ א*ן העידען דיגע דאט
 זעיםען װײל העיזרען, גרעסערע דאם
 די אין אויסער גאד זײ דעדפאנט 1פע ווען

ױ־ באטרעסעגדער דער פון קרײזען עגגע

 כנוגע ריכטינ נור ׳;אטירי!יך׳איז דאס
װעלט; נרויסער אויסערייכער דער זצו

 גע־ שוין װי איגטערנעיטיאגאל, דער םאר
 נרעסטער דער פון קעטפע די זײנען זאגט,

 פונקט זײ אין נעהטט זי אין זױכטיגלדיט,
 קעמ־ גרויסע די אין װי אינטערעס, אזא
ys, נוחות, איהרע אין אלעס טהוט זי און 
is קרענערע די פון קעדפע דאזיגע די 

 דעם טיט װערען געקרוינט 1זאי*ע ױגיאנס
 די םיז קעפפע די וױ ערםאלג, ^»<בען

אננעיטלא־ זײנען װאס יוניאגס,
איהדי אז סען

 בא־׳ צורית לאנג גיט טיד האנען אט
 פע־ די םון סטרײס דעש װענען מכטעט
 יז־ מאנער פעטיסאוט די םאנער. סיקאוט

 גע־ ארגאניזירט גאנג :יט עחטט איז ־ניאן
 און אינטערנעיטיאנאל, דער פון מארען

 מאנער פעטיתאוט די פון סטריײן דער
 איגטעתעיפיא־ דער יסוין ־אפגעקאסט אט5

 בא־ די סומע. זזיבשע גא;ץ א גאר גןןל
ס1 ע  ניט נאר דערוױיל האבען אבער ס
 נאב־ פון דיטװענדיגתײט די ווײממזעהז ■■■
 סטרײ־ די פאדערונגע^^טיז די *זגמבעז‘

ר  די גי^אויסגעשלאסען איז עס און #מ
 באישליסען, זאל ױניאן די אז ׳נמןגליכקײט,

גע־ נענוג שוין זי האט דערוױיל טאר
 זיך זאלען באסעס די אױב גור, וט.

 :עהאט שוין האבעז זײ אז ,!•ייגרעדעז׳
 פעטיקא״ט די םיט האטזי <עצטען ןץמד

ר ע כ מ  אױסגזד באלד זײ װעלען זײערע, ''
 גרויסעז א געטאבט האבען זײ אז מיגען,
 טאבער פעטיקאוט די חישבין. אין ־נתות

פאדעײנ־ זײערע טים ציריק סומען ן
דױ־ לועט אינטערנעשיאנאל די און ;

 די פ*:ר בוחית איהיע איז טאן איזןס
 ײעט ײניאז ײ ענדליך כיז וטםער,

זיגעריז. די א^ס ארויפקוטעז ^ןי

#׳ ;י.

 םטרײק סארט אזא נאך איז אט ארן
 דעם דאס מײנען מיר ױגיאן. אזא פון

 די ארבײטער. דרעס הויז די פון סטרײק
 פאדערוג־ רי נע״טטעיט האבפן ארבײטער

 אוג־ ארע אין ארבײטער ארע װערכע גען,
 *טוין האבען אינדוסטריען אגדערע זערע

 מאנוםעקכדטו־ די אבער װירען געװאונען.
 פרי־ זײן קימאנאס און ראפער די פון רער

 נאבגע־ עפעס *טוין האבען זײ װילעגירםע.
 דאלער 3 םון העכערונג א נעטליר, געבעז,

 אר־ די געגוג. ניט אבער איז דאס װאך. די
 <וי איז ׳נו ראילער. 5 פאדערען בײםער

 נאכגעגע־ פיער אזוי שוין האבען זײ באהד
 די װעגען ש,"\ דאף זיר םען װארם בעז,

 אויסטיט־ געקאנט דאלער צװײ אגדערע
 װי מאנוםעקנדטורער, די ״שוין זײנען יען.
 נור מרוצה, דעם אויף געװען הײסט, עס

 די אז אנדער״ט, גיט װילען זײ דען, װאס
 צוריקקעהרען כל קודם זאלעז ארבײטער

 אבער דאס װייען ארבײט. דער צו דך
 צו קײן ניט ד,אבען זײ ארבײטער. די נים

 װע־ זײערע באסעס די אז בטחלז, גרויםען
 סטרײק דער װערט װארמ. האיםען יען

 די אז <ןלאר, איז עס אנגעםיהרט. װײטער
 נאכגעבעץ. םזזען װעלען דאנופעקכדטורער

 טאן צו ׳האבען זײ אז דאך, זע־לע; זײ
 וױ־ זײ װאס װײסען װאס נ-יגנעען, טיט
 זײער ענטיטלאסען זײנען װעלכע לעל.

 אונםער דורכצוםיהרען. װילען בע<וטען
 עפענטליכער שטארקער א םון י־רוה דעב

 נאכגעגעבען. גלײף זײ ו-ארנען מ*־נונג
 סטרײקער די םון צאהל די װי אזוי אבער

 די איז הונדערט, עמליכע ברויז איז
 םאראינטעחד ׳טטארק ניט עפענטייכקײט

 זיר קענען טאנוםעקטיטורער די און סיררז.
 װײ״ קורצע א גאף ביײבען צו עררײבען

 נור זײ װאלטען אבער אײגגע׳עק״טן׳ט. לע
 זײ װאלטען :עטאן, טראכט א אביסעלע

 אײדער נאבגעגעבען, גלײף בעסעד זילעד
 םעזזר און טעהר אלץ ארבײטעד די טאנען

 געװיס װעלען זײ זיך. גענען פארביטערט
 װען עקיטנות, זײער אויף האבעז חרטה

 ױניאן די װען צײט די קוביעז װעט עס
 איה־ דיקטירען צו געביג טענטיג זײן װעט

פאדעדונגען• רע
* * ♦

 דא״ טײליאז דעם װעגען װארט א גאך
 ם«בער קלאוק דער פץ פאנד לער

יוניאן•
 אז ניט, ספק שום קײן האבען טיר

 זײן באלד װעט פא;ר דאלער כייליאץ דער
 דזיטאינט םון באיטלוס א בלויז כיעדזר נים

 דער־ אנפאנג דער פאקט. א גוד באארי,
 אײנצאהלונג ערטטע די דא. יטוין איז צו

 איז כײטגליעד יעדען פאר ראלער 5 פון
 טען15 דעם טאנטאג, לעצטען פארגעקוטען

 גאר אז זיכער, זײנעז טיר און סערץ,
 הינטעריטטעליג. געבליבען זײענן ײעגיגע

 דאלער טיליאן א פון אידעע דאזיגע די
 רענק״ענר־ צ*ם אפעלידם גלייף האט פאנד
 ױ־ טאבער קיאוק ;רויסער דער פון פײל
 העכסט־ אין גרױסארטיגע א אלס גיאן,

 ניט איז עם אונטערנעדוטוגנ. וױכטיגע
 שטארלע לןײן דעם פאר געװען :ויטיג

 מיר זײנען דערפאר און פראפאגאנרא.
 פא:ד דאלער טיליאן דעד אז זיכער, אזוי
 פרי־ פיעל וױרהליכקײט א װערעז װעט
 בא־ האט באארד דז*טאינט דער װי הער,

 אונז גיט מען זזאבען• צו איהם שלאסעז
 די געבראכט האבען םיעלע דאס איבער,
 דער װי ׳שנעל אזוי אײנצאתלונג ערשטע
 װאר־ ניט געײארען, באהאנט איז באשלוס
 און טא:, באשטיטטען דעם אויף טענדינ

 װעלבע אזעלכע, אױןי געװען זײנען עס
 סוםע ר־אפעלטע די אײגגעצאהלם האבעז

 דער מיט איינצאהלזנג, ערישטעד דעד בײ
 Dip אז בעסער, איז עס אז ערקלערונג,

 דער פון ^אסע ־דער אין ןײן זאל־ :עלד
 ריבטיג. גאנץ דאך אט דאס און ײגיאן.
 די ארבײטער דער האט זײן קעז איצט

 5 יװי םעהר- אײנצוצאהלעז טעגליכקײט
 פון סוטע גאנצע די זא;אד אדער דאלער,

 אויף אויס ר«.*םט עס װיפיעל דאיע~ 20
 זאל ער אז ׳זײן קעז יטפעםער חלק. זײן
 איז טו טאן. לײכט אזוי קענע; ניט עש

 בייטרא״ זאל עד אז כלײכער, טאקי דאך
 ער װיפיעל פיעל אזוי פאגד צ*ם איצט גען
נדר. קען

 מיר געזאגט, ישוין האבען טיר ײי אין,
 פון הינטער־געדאנון יער אז ניט, ז1:י*ויב־

 וואהרשײנליכער א זי*ז זאל פא;ד דעב
 טאניםעקטשורער. קלאדון די פ׳־ט ר.»:בד*

־ ־,*־ א; פאר נויטיג אין ױיבסיג איז י

>># jr»t ומזסיוסל
ע י^החנז און יאהחנן אז נמחמען, אי  1ז

 מאנו־ צוױשעז סכסוכים אלע און אוועגו,
 זאלמן מאכער קלאוק א*ן פעהטשורער

 אלץ איז פרידליך, זוערען אויסגעגליכען
 װיכטיג־ העכסטער דער פון פאנד דער

 דאלער מיליאז אזא אז מײנען, פיר קײט.
 ואוים־ ידי פאר מיםעל גוטער א גיכער איז

 פיהרונג די פאר װי םרידען, םון האלטונג
 א איז דעם םון שכל דער קאבץ*. א פון

 םאנוםעקטשױ די זפין כל פשוט׳ער: גא:ץ
 שםארה, ►!יז ױני־אן די אז װײסען, רער
 ^צוםידורען מונישען נויםיגע די האט אוז
 דאש jvd קאמף, גוטען א אנצוהאלטען און

 פרידליף. גאגץ געשטיםט זײ כיאבען גופא
 איז ױניאן די אז זיי, װײםען פארקעהרט,

 איז װאס אלץ, מיט פארזארגט ניט װײט
 זײ*דוקא דאש מאכט קאכיױ, א צו נויטיג

 מיר, סײנעז דערפאר יןריגעריש... שטארק
 באטראכט <ד.ען םיליאנעךפאנד אזא אז

ס טעחר, װערען  װי םרידענס־פאנד, א אי
«cs קאטף־פאגד. א

 ניט אופן בשום טיר מײנען- געװיס
 אלעס איז געלד דאס אז זאגען, צו דערכיט

 גרעס־ דער אז םײנען, פיר ױניאן. א םאר
 ױ״ טאבער קלאוק דער פון ״עסעט״ טער
 אײניגרױים, װאונדערבארע איהר איז ניאן

 קוםט װאס כוח, ריזיקער גרויסער, איהר
 אבער באװאוסטזײן״ קלארען איהר םון
 גענוג ניט אלײן ראש איז דעסטװעגען םון
 גײסטיגע און מאראלישע די קאטף. א אין

 א פאר אונשעצבאר װירקליןי איז קראפט
 דאזיגע די כדי און דעם, צו אבער ױניאן,

 שטאר־ אלץ זײן זאל קראפט כיאראלישע
 זעהר םאנד דאלער פיליאן א איז קער,

 םאױשטעהען דאם זאןי׳ גוטע א זעהר און
 אזוי שו\ז היאבען זועלכע פאכער, קלאוק די

 זײנען דערפאר און דורכגעקעפפט, םיעל
 םי־ דעם װעלען זײ אז זיבער, אזוי כיר
פענ־ דער אין שאפען פאנד דאלער ליאן

צײט. ליכסט־קירצעסטעד
* * *

 אלם װערען אויםערװעהלט זאל דוער
אין קאגװענשאן דער צד דעלעגאם

 דער םון לאקאלס פאר״עיערענע די אין
 לעצ־ די אין םאר קופען אינטערנע*טיאנאל

 דעלענאטען םון רואהלען װאכעז פאר טע
 װאס שיקאגא״ אין קאנװעגש^ן דער צו

 ־װאף ערשטער דער אין פארקומען דארף
 די לויט מאי. מאנאט קומעגדען דעם פון

 ױניאנס די זײנען באייכטעז םאדטידענע
 װאה־ די אין פאראיגטערעסירט שטארק

 פארשטענד־ גאנץ דאף איז דאש אין לען,
 ערקלערט שוין עש האבעז פיר װי ליך.
 א מיט נאטיצען אונזערע פון אימעם איז
 האנװענ״ די שפיעלט צוריק, װאבען פאר
 לע־ דעם אין ראלע װינטיגע זעהר א יסאן
 קאנ״ די איגטערגעשיאנאל• דער פון בען

 פרא־ דעם טרײבען װײטער ר«עז װעגשאן
 און ױניאנס, מענטיגע אונזערע פון גרעס

 גדאר געװיסען א צו ביז איהר קען זי
 םון באיטטע׳הט קאנװענשאז די שטערען.

 כא־ דער דעלעגאטען. אריסערװעהלטע די
 אױ־ די םון פאױטעטנדניס די ראחטער,

 זא־ צו םיעל ה־אט דעיעגאטען סערװעהלטע
 ת^נ־ דער םון כאראהטער דעש איבער גען

 םון אויסוואהל די איז דערפאר װענשאז.
 באזונדערער גאנץ א פון דעלעגאטען די

 פארט־ ־װײטערען רעש פאר װיכטיגקײט
 םיר אינטערגעשיאנאל. אוגזער פוז שריט
 פיט־ גרויםע די אז האםען, דארום װילען

 אוים־ װעט לאקאל יעדען פזן נלידער״טאפט
 װעלכע די בעסט^פאסענדע/ די װעהלעז

 יױ דער פון אינטערעםען די פארשטעהען
 יאון טלפקײט גאנצער זײער אין ניאן

 זײערע דורף װעלכעזזאבען די ברײטקײט;
 זײ איז ױניאן די אז באװיזען, האלדלונגע;

 זײ פעגען און מענשען, אזעלכע טהײער;
 און פלינק, גאנץ רײדען קעגעז ניט ז^גאר
 אדער, נאכ״שלעפער, די זײן ניט זײ פעגען
 רער פרן אנהעננער די װילט, איהר אויב

 דארםען ױניאניזם, אין פאדע לעצטער
 קופענדען דער צו װערען אויםערזועזזלט

 מײנונג, אונזער נאף װײל, האנװענשאן.
 קאנ־ הומענדער דער פון ארבײם די װעט

 דענרןוננש־ בעסטע די פאדערען װענשאן
 אויסגעהאלטע;׳־ לאגיששטע די קראפט,

 איבערגעבענהײט טיפסטע די און קײט
I 1 פארפאגט. ױניאן אונזער װאס * * ♦

שי^אגא. אױ ױניאן מאנער ?לאד? די
ט<צײט, לענגערע א שוין איז עס ײ  ז

 ״נערעב־ דער אין רעדע די געװעז איז עס
 יױ פאכער יןלאוק דער װענען טיגקײט״

 מורא, זעהר זזאבען מיר שי&אגא. אין ניאז
 שי־ אז שליסען, דעדפון קענען מאנכע אז

 קא־ פוגקט איז אפת דער שלאפט. לאגא
 שי־ אין ױניאן פאכער קלאוה די פויר.
 טעטיגקײט מיט םול אזוי איצט איז לואגא

 מינוט קײן ניט האט זי אז לעבען, און
 צו אדער ריי־דען צו טאן צו טראנט א צײט

 חאטש םיר, פוזעז דעם• װעגען שרײבעז
 טאן ווערטער, קורצע פאר א איז נור

איהר. פאר דאס
םארצײכע־ צו נויטיג עש איז כל ?ודם

ר אין העכערוע דיזעלבע אז נעז, ײ  װ
 םא־ קיאוק די װאס בעס־פעי, מיט זשעס

 צו אזיםגעםיהרט זזאבען יאומן גױ 1אי כער
 עם זזאבעז בתים, בעלי זייערע פרן קריגען

אין מאכער יןלאמן די אױסגעפיהרט אוין

ם זיד אן ני ט מ מ ו  n> m אליק• ט
זזאבעז ׳<ןװעלעז זיכערע פון אונז ריכטעט

 דער םח מענעדזשער און װײם־םרעזידעגם
 סקול״ ה. שיהאנא, פון באארד דושןאינט

 אגגע״ םיטהעהםער, זי״גע אלע און פאן
 אט םאר ענערגיע גאנצע זײער װענרעם

 דער קדםט דאן אויפטהו. שע־הגעם דעם
 <זונדערט פון שאפונג די פאר קאםפײן
 פון אויפבויאוגג די פאר דאלער מויזענד

 בא־ דער םאכער. קלאזק די פאר הײם א
 אר־ שענסטען דעם אויםצובויען איז שלום

 הא־ ארבײטער די װאס בײטער־טעםםעל,
 די אויםגעבויט. װען־עס־איז און װאו בען

 פאר באגייםטערט איז מעפבערשיפ גאנצע
 3( באנדס ארויסגעלאזענע די און דעש,

ס, גאלד פראצענט  דאלער 30 צו באני
 זעהר און זעהר זיך פארקויפען באנד) א

גוט.
 שי• קאכט װעניג, נאך איז דאש אויב

 דער צו םארבערײטונגען די םיט קאגא
 אינטערנעשיאנאל. דער פון קאנ־װענשאן

 אנדערע פיעלע גאר זײנען באלאנט, װי
 זיף בײ האבען צו בעלניש נעװען שטעדט

 אינטערגעשיא״ דער פון קאנװענשאן די
 ארוים־ ״רעים״ דעם אין איז שיקאגא נאל.

 דער טאקי װיל זיגערין. די אלס געגןוטעז
 מאכער יזלאוק דער פון באארר דזשאינט

 דעם רעכםפערטיגען שיקאגאי אין ־וניאן׳
 געקראגען, האט זי װאס װאוט, גרויסען

אויםטאן. קען זי װאס װײזען איז
 װעט שילאגא אז זיכער, זײנען םייר
 געשענקטען דעש רעכטפערטיגען װירקליף
 געװיס װעלען דעלעגאמען די און צוטרױ,

 שײ וואס צײט גוטע די געדעניוען לאנג
געבען. זײ יװעט קאגא

 צו גענוג שוין אלײן דאש דאף איז
 װעלט טאכער קלאוק גאנצע די האלטען

 זײ האבען ביזי, שטאר? שיקאנא פון
עי׳ האלטען זײ װאש עפעס׳ נאף אבער  ד
 סוף כל מוז׳םוח װאש אבער כשוד, װײל

 טהוען םיר און װערען, געטאכט באקאנט
שוין. דארום עס

 גע• איז עס זײט יאהר 35 ווערט עש
 יןלאוק א םזן אנםאנג דער געװארען מאנט

 ללאוס די און שיקאגא. אין ױניאן מאכער
 בא־ איהר האט שיקאגא אין יזניאן מאכער

 עש איז זי װײל אויםצײכנונג, זונדערע
 ב. װעלכער אין װיגעלע, ערשטע די געװען

 איני דער פון פרעזידענט דער שלעזינגער,
 גע־ אויםגהאדעװעט איז טערנעשיאנאל,

װארען.
 די זײט ׳יאהר 10 װערט דעם חוץ א
 אגנעשלא• זיך האט ױניאז פאכער קלאוס

 איז דאס אינטערנעשיאנאל. דער אז סעץ
 פאר און ױבילעאום, דאפעלטער א 1אלז<
ט אלעש דאש  ױניאן פאכער קלאוק די מאנ
 מעגליך, הכנות. געװאלדיגע שי׳קאנא אין
 אר־ דעם אויפבויען פון געדאנק דער אז

 דעש כייט געקוטען איז בײטער־טעספעל
 בכבוד׳ען דעש אט פון באװאוסטזײן

 אין בארעכטיגט איז זי װעלכען צו םלאץ,
 דאש אבעד װי אינטערנעשיאנאל. אזנזער

 פון באארד דזשאינט דער זײן, ניט זאל
 מעגעדזשער זײן מיט מאכער הלאוק די
 מיט ,פאתזסען צו זײנעז סקולטא! ה.

 זײ אין ליגען זאל זײ אז טהאטען, גרויסע
 אנדערע אלע אײף הלואי שרײבען. צו נען

 גע־ פאכען צו ׳געװארען. געזאגם ױניאנס
 צו וױ װיבטיבער, פיעל םיעל, איז שיכטע

« * ¥געיטיכטע. שרײבען
ם קבלת שלעזינגערם קארנעגי איז פגי

האל.
 אינטערע־ העבסט א געװען איז ראס
 באגײםטערנדעד ־ העכסט און סאגסער

 גרויסער דער פון פראנט דער פנים. קבלת
 בוכשטעבליך געװען איז פלאטפארם

 צו צוגעשײזט בלומען, אין פארטרונקעץ
 לאיןאלס. פאדשידענע פון שלעזיננער׳ן

 געצײגט, האט בוקעטען די םוז סײז דער
 פולען פון געװארען געגעבען זײנען זײ 1א

 וױרק־ נעװען איז קאנצערט רער הארצען.
 רעדען• די דאן און געלונגען. •העכסט ליף

 לע־ דער װעט לןורצעז אין אינהאלט זײער
 דא פלאץ. אנאנדער אויף געפינען זער

 אז מאבען, אויפפערקזאש נור מיר װילען
 גע־ א אין איז גאספערס אלטער אונזער
 ־זוערט ער ױנג; גאר נאןי היגזיכט וױשער

 און סביבה, דער פון באאײנפלוסט שטארק
 רעדע״ אזא געהאלטען דארום האט ער

 אילר, האלט אײנער אונזער װען װעלכע,
 ױססיץ־דעפארספענט אונזער איהש װאלט

 “״סע .אין פארקלאגען רענם מים געקאנט
 אויפ־ גענעבען האט קאהאן אב. דישאן״.

 שלעזינגער׳ו דורך אז געדאנק, צוש דרוק
 אײרא־ ךי געװיזען מיר האבען ׳ױראפ אין

 ךאלערם׳ בלויז ניט .האבען מיר אז פעער,
 האױו טיט טענשען טענשען, אױף נור
 פאי אײנדרוקסםולסטע די קאפ. און

 שלעזינגעד געזאגט אבער האט װערטער
 אלגע־ די אז ערר,לערט האט ער װען אלײן,
 אר־ אײראפעאישע די פון נײינונג םײנע

 ױרא־ אין רעגירונג קײן אז #זיא בײטער
 א:א ארויסצוגעבען געשםײעט ניט יואלט

 נע־ האט ר$ם װי מײנער־אינדזשאגהשאז,
 רע;י דעט#קראטישע פרײע אונזער טאן

 א'יכ־ די װי *ף/ז אזא װען דאש, און רוננ,
 דעי ־פרן סאציאל^סםען 5 םדן שליסונג

 ׳טע;יפארל געקאנט יא װאלט לעגיסלאטור
פיע׳ :יט גאר אדבײטער, די װאלטען

mMii־ .י־
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 װעניגער ניט דא זײנען פוילען אין
 טרײד־ױניאניד םינים פארשײרענע 6 װי

 אי־ דרײ און טינים פוילישע דרײ מוסען,
 איײ זײן זיך האט מין יעדער און דישע,

 זיײ מיט לײבאר״ אװ ״פעדערײשאז גענע
ט האם און פאליםיס, אײגענע נע  אנ־ מי

 וםשא מגע שום קיין פעדערײשאנס רערע
פאלגענדע: זײנען פעדערײשאנם 6 די גיט.

טראל .1 ע צענ סי מי א  מרײד- פון ק
 פעדערײשאן דיעזע פױלען. אין ױױאנם

 סאציאליםטען די יםיז געפיהרט װערם
 איהר נרעסטע. די איז זי און .ס.) פ (פ.

.397,226 איז טעטבערשים
אנאלער םוילישער .2 ארבײ־ גאצי
פארבאנד. םער

 ̂םון נעםיהרט װערט םארבאנד דיעזער
 ״פאטריאטען״, אגטי־סאציאליסטען, די

 צװײטע די אי* און אנטיסעםיםען און
מעםבערשיפ א סים פעדערײשאז, גרעשטע

.297,776 פון
ײםער קריםטליכער .3 פאר־ ארב
 דיזער פון סיהרער לי פוילען. פון באנד

 אנדערע און גלחים זײנען פעדערײשאן
 הלאםענ־ פון ניט האלטען זײ ^הײליגע״.

 אלע אז נאר סטרײקס, םון און האפפף
 ארבייט און קאפיטאל צװישען םכםוכים
 יעזוס צו װערען איבערגעלאזען דארפען

 איז מעסבערשיפ איהר גריסטוס׳ען.
35,836.

טראל .4  בונדיס־ םון בייורא צענ
שע ס. םי אנ .50,842 מעטבערשים ױני
 פועלי-ציוניספױשע פון כױרא .5

.34,864 מעמבערשים ױױאנם.
טע .6 ײניג א ר א  צױניסטען־סא־ פ

.5,971 מעמבערשיפ ציאליםמען.
 964,644 די ׳פון אז אלזא, הײסט, עס

 ארגא־ םויצען אין זײנען װאס ארבײטער,
 צו אנגעשלאסען 822,515 זײנען ניזירט,

 די צװײטע. א אדער םעדערײשאן אײן
 שטעהען מיטגליעדער 142,219 אנדערע

אינדעפענדעגט.
 די זיעען אינדעפענדענטש די צװישען

 22 ארבײטער, דײלדאיד טויזעגד 75
 טעלעפאן און טעלעגראו* פאסט, ט\יזענד

 ארבײטען װאס טויזענד 30 אנגעשטעלטע,
 נאך און רעגירונגען מוניציפאלע די פאר

 צוזאמען האבען װעלכע ױניאנס, עטליכע
 צװישען טויזענד. 15 פון טעטבערשים א

 איז ױניאנם אינדעםענדענט עטיליכע דיעזע
 טויזענד 4 די ארײנגערעכענט אױך שוין

 םראשעסיאנע־ ״װארשעווער פון מעטבעדש
Vs] האנדעלש־אננע־ אידישע פון פאראײן 

 אינדעפענ־ שטעהען װעלכע שטעלטע״,
, זײ װײל דענס, עז ב  ענטװי־ פאר אז ^י

 אידען און קלוירגןס װי מעגשען קעלטע
םטרײקען. צו ניט פאסט דערצו,
 ציםע- דיעזע פון אל*א, זעהט, טען וױ

 גרוי־ נאנץ א פוילען אין םיר האבען רען,
 נרוי־ נאנץ א באװעגונג, טרײד־ױניאן סע
 אידישע. גרויסע גאנץ א און פויילישע סע

 זאגאר זי איז פעדערײשאנס צאהל די לױט
נרוים. צו אביסעצע נ^ר

זעהן, אויך מען סען ציםערען דיעזע פון
 אין זײנען אין״פוילען אידעז אונזערע אז

 די געגען הינטערשטעליג ניט הינזיכט קײן
 פעדע־ 3 האגען נוים די פוילען. פון גוים

 פעדע־ דרײ האבעז אידען רי און רײשאנס
 קריסטוס יעזוש האבען גוים די רײשאנס.
 משה להבריל, אידעז, די האבע ױניאגס,

. ױניאנס. רבינו
 אי־ גרעסטע די איז װארשא װי אזוי

 נא־ זי, האט פוילען, אין שטאדט די״טע
 יױ אידישע צאהל גרעסטע די טיײיך,

 אידישע טויזענד 96 די פון ניאדלײט.
 זזאט פוילען גאנץ איבער לײט ױניאז

 פרא־ 30 (אוננעםעהר 40,500 װארשא
מײדלעף). זײנען צענט

װארשא, אין טרײד א ניטא איז עס
 עקזיםטירען, ניט זאל עס װעלכער 1יא

 מאנכע איז ױניאן. אײן װעניגסטענס,
אד דעם אין בײשפיעל, צום װי טדײדס,  ם

און צולער־געבעקם טרײד, אגדערװער לין

פױלען גאנץ אין אץ
טרייד; נאדפענט לײדים די - jo-jo פאראײניגטע און ״פועל;צי_יר -

ארבײמם״ די  שעפער די פארדינסטען. די — טריידס. שניידער אגדערע
םאשינען ו6 האט שאפ קלאוקס גרעסטער דער באדיגגונגען.

שלעדנגער ב. םון
 טרייד, כאקס פײפער טרײד, קענדי

 צװײ עקזיסטירען — ױײטערם, קלוירקס,
 און ״בונד״ צום באלאנגט אײנע ױנלאנס.

צױניס־ ״פאראײניגטע די צו אנדערע די

 מיט געענטפערט דעם אויף טדאבטענדיג,
סטרײס. דדטענעראל א

 א געםאכט האבען װערטער דאזיגע די
 גאנצען דעם אויױ אײגדרוה שטארקען

 זײ האבעז שטארקסטען דעם אבער ש.^עו
 װילט מיר אלײן. גאטפערס׳ן אויוי געטאכט

 אוים־ געבען צו אונטערנעהמען ניט זיך
 געזעהן האבען מיר װאם דעם, צו דדית

 ער װען םנים, זײן אױןי אפשפיגלען זיד
 אין אז זאנען, שלעזימערץ געהערט לאט
 אדבײמער־ דער פאר מען האט אנד4ענ:י

 רעם־ און מורא פון געפיזזל א באוועגוננ
 אין דא גאנצען אין םעהלט װאס פעקמ

 ערשטען צום עש איז פילײכם אטעריקא.
 געזוערט האט נ^םפערם אונזער ײאש

 דאס אי'ז דערפאר אפיהורםוס. 1טי אזא
 אײנ־ דער געװען שטארהער און טיעפער

באקוםען. װאויל איהם עש זאל דרויז.

 פועלי רי צו אדעי סאציאליסטען״ טען
 אינדעפענ״ <אר שטעהט זי אדער צױן,

v דעגט•
 א*ז אדגאניזאציאן בוגדיסטישע די

 איז מעםבערשים איהר גרעסטע. די
 די אויף זי איז גאטירליןי, און, 26,500

 צו אײנפלוסרײכסטע. די און שטארקסטע
 נארמענט פארשידענע רי באלאנגען איזזר

 מעטאל״ םריגטערם, בעקערט, װארקערס,
 שטריקערט, ארבײטער, האלץ ארבײטער,

 גודט לעדער םענסי שוסטערם, װעבערש,
 כעםישע ארבײטער מילינערי ארבײטער,

 ציײ דינסטםײדלעך, ארבײטער שטאםען
 אנ־ און לעדןרער די און םארקויפער טונגס
 (די להלה. דער פון אנגעשטעלטע חגרע

 סעמבערשים איהר מיט ױניאן שניידער
גרעשטע). די איז 6,700 פון

 טעךסא־6צױני ״פאראײניגטע די צו
 םושסארט־דריײ די באלאנגען ציאליסטען

 ארבײטער די פאהעךטרעגער, און װערם
 די בארבערס, רי בונ^שער־שעפער, די אין

נעקװער־ארבײטער, די פאטןהראםיסטע!,
 עט״ נאף און ארבייטער טעקסטיל טײל א

 עקזיסטירען עש װעלכע איז טדיידס, ליכע
 םארבוג־ זײנען זײ אבער ױגיאנש, שוין
ט דען  צױ ״םעדערײשאך. אנדער אן סי

 (די .5000 מעטבערשיפ איהר איז זאמעז
 טרעגער פאהעז און דרײװערס פושלארט

 איז םעטבעדס הונדערט 9 םיט ױניאן
ארגאניזאציאן). שטארהסטע איהר

 די באלאננען צװן״ ״פועלי די צו
 גראסע־ םון פאםאטשניקעס און קלוירהס

 ױניאן (ריזע געשעפטען אנדערע און ריס
טויזענד), צװײ םון מעמבערשיפ א האט

 בלו־ קינשטליכע די ארבײטער, קענדי די
 און ליכס, זייף, בערשטערס, מען־כיאבער,

 עסבראי־ מאנאגראש דאבערם, שודרװאקס
 קברזת־לײט, טעאטער־׳לײט, דערערס,

 םון ױניאן א און שוהלען פון שכיעים
 מעמבער״ איהר איז צוזאםען װעיטערס.

.4500 שיפ
פראםעשיא־ ״װארשעװער דעם װעגען

 האנדעלם־אנ־ אידישע םון פאראײן נעלען
 מעםנערם. טויזענד 4 מיט געשטעלטע״

 ער אז רערמאנט׳ אויבען שויז איף האב
!אינדעפענדענט. שטעהט
 ארגאניזירטע טויזענד 40* דיזע װען
 געװען ניט װאלטען ארבײטער אידישע
 באלאנגט נאר לאגערען, פיער אין צוטײלט

 אײן אונטער און פארבאנד אײן אין אלע
 געװען געװיס זײ װאלסען םארװאלטונג,

 װיכטיגע א יעצט. װי מעכטיגער םיעל
 שפיעיןען לעבען אידישעז דעם אין ראלע

 26 די ספעציעל יעדענפאלם. אבער זײ
 באלאג־ װאס הוגדערט פינף מיט טויזענד

אתאניזאציע. בוכדיםטישער דער צו גען
 די מיט גערעדט דעם װעגען האב איןי
 זעדיר האט טיר און ״בוצר״ םון םיהרער

 םיײ דיזעלבע האבען זײ װאש געםרעהט,
 ױניאך טרײר דער װעגען איף װאס נונג

 געפרעהט טיר האם םפעציעל באװעגונג.
 םאר־ אז געהען עס אז זײ, פון הערען צו

 ױניא־נס בונדיםטישע די אז האנדלונגען,
 אפטײלוננ אז אלס אגשליסען זיך זאלען

סרײד־ פון האטיםיע ״צענטראל דער אן
פוילע״. אין ױגיאנס
 צײט פיעל זעהר םארבראכט האנ איף

 זײנען מיר '.,״בונד פין גענאסען די מיט
 די צו אײנע געװארען צוגעקלעפט װי

 בא״ ערשטער אונזער בײ נלײף אנדערע
* * *קאנטשאשט.

 אין ארבײטער פון צאהל גענויע די
 איז פוילען פון אינדוסטריע נאדעל דער

 איןי וועטען מיט יעדער, זאגען. צו שװער
 אג״ אן געגעבען םיר האט גערעדט, האב
 טוי״ 40 געשאצט האט אײנער ציפער. דער

 אנ־ אן טויזענד, 50 צװײטער א זענד,
 יעצטיגע די זײט טויזענר. 70 גאר רערער
 א גאנצען אין איז עסזיםטירט פוילען

 ניט נאך איז עם און םערטעל א און יאהר
 םטאטיםטײ מאכען צו צײט הײט נעװען

 איגדוס• ^עדע אין אונטערזוכונגען שע
 נצ• זאל םען זוען אבער באזונדער; טריע

י באזים א ם5א מעז  \וארשא, שטאדט י
 ארביײ גאדעל םון צאהל די אז איף, נלויב
 װע״ נים זײן זאל פוילען גאנץ אין םער

האט אלײן װארשא טויזענד. 50 װי ניגער

ארבײטער. נאדעל טויזענד 17 אוגגעפעחר
 ארײג־ שויז זײנען טויזענד 60 די אין

 פא־ רי און מאכערס קעפ די גערעכענט
 אר־ זײנען זײ װאו איבעראל, װײל ריערס,

 זעלבען דעם אין זײ באלאנגען גאניזירט,
 מענער מאכער, קלאוס די מים םערבאנר
 מאכער, דרעס און ײײסט שנײרער,

װ. ז. א. ארבײטער, װעש מאכער, שוירט
» S

 זײ װעלכען צו ״םארבאנד׳/ דער
ד: רופט באלאנגען, אלע לאגדעס־ זי

 אינדושטריע״אר־ נאדעל םון סאדאײן
 רעפובליק״. םױלישער דער אין בײטער

 אין איז םארבאנד םון אםיש הויםט דער
 דרײ ערשט איז עש אבװאזזל און װארשא,

 געװארען, געגרינדעט איז ער װי םאגאםען
 אין לאקאלס 49 םון שוין ער באשטעהט

 טא־ א מים שטעדטלעף און שטעדט 49
 דער טויזענד. 20 םון מעטבערשים טאל

 געגאסע איז םארבאנד םון פארזיצענדער
 — סעקרעטער דער און םײנטאן מרדכי

 און בײדע זײ טײטעלבוים. בנימין געג.
 דזשע־ דעם םון מיטגליעדער 9 אנדערע די

 בא״ גוט זײנען באארד עקזעקוטױו נעראל
 טרײד און בונדיסטען טעטיגע און קאגטע

ױגיאגיםמען.
 זײנע םיט לאתאל װארשאװער דער

 אין גרעסטער דער איז טעםבערם 6700
 מיט לאת קוםט דאן םאר־באנד; דעם

 לובלין און 1000 םיט ביאליסטאק ,2500
 סא־ קעלץ, יןאליש, טעמבערם; 800 טיט

 ראדאם און זאםאגש יאנאװ, טאשאװ,
 סיעדליץ, דאן יעדע; מעמבערס 350 מיט

 טשענסטאכאװ, װלאטשלאװעק, קאלושין,
 בענדין און חעלם לויןאװ, אסטראװיעץ,

 גאנצע א איז יעדע. מעמבערס 300 מיט
 שטעדט־ פארשידענע אין לאקאלש רײהע

 .275 ביז 25 םון מעמבערשיפש מיט לאך
 ארגא־ שטענדיגען א האט םארבאנד דער

 שטע־ םון ארום םאהרט יװעלכער נײזער,
 אויף אויף פאסט און שטעדטעל צו טעיל

♦ * *לאקאלס. די
 םון ארבײטער נאדעל טויזענד 17 די

 ־5פאי איבער צואװארםען זיינען װארשא
 אונ־ האט םרײר יעדע און טרײדס גע:דע

 ארבײטער: צאהל םאלגענדע רי געפעהר
4,500 — — — — דרעסײס און זוײסט

S-----------------------סוטם און קל$ו?ס o o!,
1,000 ------------------— טײל^ריגג לײדיס

2,500 --------------ארנײ״וער װעש ארערליי
,--------------*ניידעו־ ל^םטאם םענער ס ס 3ס

ײו רעדי 1,500 ------------------קליןןטחינג ט
1*00 — — —. קלאטהיגג טשילדרענס

^רםם םיליטער 1,500 -------------------ױגי
 500 — — — — — — — ם^ריע״ס

400 — — — — — — קע«מאבער

17,000 -------------------------גוזאםען
 ארבײטער נאדעל 6700 די אויםער

 דעם צו באלאנגען װאש װארשא, אין
 װארשא איז זײנען פאראײן׳/ ״לאנדעס

 נאדעל־ארבײטער. 2600 נאר ארגאניזירט
 שנײדער דער צו באלאנגען טויזעגד צװײ

 דער אן אנגעשיאםען איז װעלכע ױניאן,
 ױניאנס טרײד םון קאטיסיע ״צענטראל

 זײנען טויזענד צװײ (אלע פוילען״ איז
 באלאנגען הונרערט זעקס און ׳פ#ל'אלען)

 סאציא־ צױניסטען ״פאראײניגטע די צו
 צױנישט־ זײנען הונדערט 6 די ליסטעך.

 אלזא, צוזאטען, העס־םאציאליסטקעס).
 ארבײטער נאדעל 17,000 די םון זײנען

.9300 ארגאניזירט װארשא אין
 אין ארבײמען ארגאניזירטע 9300 די

 אײ דא גיב (איך טריידם פאלגענדע די
 טרײד־ יעדעז םון מעמבערס צ^הל רי כער
 יעדע פון מעביבערס צאהל די אויר און

קערפרשאפט):
(בונד): פ^ראי^ן לאנדעס צום
1,000 ---------------------ארבײט מיליטער

1,700 --------------------------קלןןוקטאבעי
l-------------דרעסטאנער און װײםט ,2 u o
300 — — — — — םײל#רם לײריס

700 ------------ארבײמער 8װעי אלערליי
000 -------------א״־בײם לאסטאם מע:ער

550 ----------------קלאדתינג םײד רעדי
250 ----------------קל$דד,ינג ט^ילדדענס

150 —--------------------------®•ןריערס
250 -------------------------ײנ<טאכעי1קא

ססז;ו —----------------- \1צ'זאמ?

(פ. קאםיםיע צענשראל דער צו
________דרעססאכער יון וױיסם

_ _ — — ארבײם םיליטערי
________ארבײטער ק»ס=?ם סע:ער

__________קלןןטחיגג םײד רעדי

_______________*וזאםען
םע די צו צױנ-יםאצ. פאראייניג

000 _ _ _ ייט^ר ארב ryiv לערלײ9
 אלזא זײנעז, מאבער קיאוק די

 א♦ 1800 די פון #רגאניזירט. בעסטען
 ►1 איז ןגמאניזירט 1700 זײנעז טרײד
 קערםערשאםם. אײן צו אלע זנגעבארא
 ניט זיינען װאש ארבײטער, 7700

 פאליאסען מײםטענס זײנעז ניזירט,
 ארבײטען װאש אזעלכע, םײסטענס

 זײנען אידען די צוױשען הײם. דער
 הײש־ארבײטער םויזעגד םןור א דא
ארגאניזירט. נים אײןי זײנעז זײ

 עלע טיט שעפער, סאגיטארע *םון
 באלײכםוננ עלעקטרישע םיט פאוער, ריל

עטליכ• יי פון ניט. פוילעז גאך װייס
 זײנען שעפעד קלאוח אכציג און

 איבץו די טאשיגען, 16 מיט אײניגע
 טאשין 7 ביז 2 םון שאפקעס זײנען

 די װאו רומש דיזעלבע אין און
 פאו זײנעז װארשא גאנץ אין װ#הנען.

 מיט שעפער דוצענד האלב א בלויז
 די װעלכע םין און םאשינען 60 ביז

 י דיי מאנופעיזטשורערס; טאקע זייגען םעס
 םון *;ץלפער סװעם קלײנע זײנען איבריגע

 נןך ארויס נעהטעז װ#ש קו)ונטראקטארס,
 SsVdiS אדער סטארש םון ארבײט שניטענע

 גע• קאגטראקטארס אזעלכע דזשאבערס.
 mtto םויזענד. פאר א װארשא אין זיר פינעז

« שעפער גרױסע דוצענד האלב דעם ע י  ז
מי פעלט^ריס(די קע« צװײ־דרײ  ק

 סווע< די אפצושאפען געשטרײקט האבעז
 אײסמןי* טײלװײז האבעז זײ און שעפעד

 ױניםארם צװײ־דרײ און םיהרט),
 שז ײניפארם דיזע פון אבער טאריס.
 קי ארבײטער אידישע אונזערע האבען
י(5 דארטען נעהטט כיען װײל ניט, הגאה

ארבײט. דער צו אידעז קײז צו
 אי אלע זײנען ארבײמס־גענער די
 געצװאוג® זײנעז זײ םון םיעלע אבער

 און םאיטנערס םאר גוים צוצונעטעז
 iu נאטעה נוי׳ס אויפ׳ן םירםא די רוםען

 עקזיס? ניט טאג קײן זײ װאלטען ניט,
 םים ריכטיג דאש איז איבערדוױפט טירט.

ר״ן דיזע קען איד א ארבײט, ױניפארם  א
 p רענירונג די אבװאהל קריגען, ניט בײט
 ׳ פארשטעהם איר דער אז צו, גיט אלײן

 8*4ש;ײדער־ש א םיהיע! צו װי בעסער
 שגעלער ארבײט די־ ארויסצוברענגען און
 איד דער פאליאח. דער װי ביליגער און
 צו נעטט ער עציז: אן אבער זיר גיט

 8שא דעם רופט פארטנער, א םאר נאליאח
 m ■ ער אויב און נאטען, פאליאק׳ס אויס׳ן

 דעך םון אונטער עטװאס נאד ^טטופט״
אלרײט. איעס שױן װערט זײט,

* * *
 דא איז ארבײט דער פון סיסטעש דער

 ארי• קאסטימער איבעראי:: װי דערזעיבער
 םארשטעגדיגזנ פ*ן געטאכט װערט בײט

 — אלביזט רעדײטייר און שנײדערס,
 אין פינישעדס אפערײמארס, האטערס, םון

 ד* אין בלויז אבער איז דאס פרעסערש.
/אויבער־בגדים טאבט מען װאו טרײדס׳ ;I 

 בײיי^ צום װי טריידס, אנרערע די אין
 אוי•״^ און אונטערװעש וױיסטען, שפיעל.

 אפערײטארס דא בלויז זײנעז בערװעש,־
 בא• דער ש;ײדט שגײדען םינישערס. און

 אפע״ דעי םרעפט םרעסען און לעבאס,
 בא• װערען טרײדס איע דיזע אין רײטאר.

 ידגרעראוג־ מײדלעףאון בלױז שעםטיגט
יאהר. 14• טער

 א *טטוגדען 48 איז ארבײטס־צײט רי
 אפנעהיט שטרענג װערט דאם און װאך

 זײ• ארבײטער די װאו שאפקעש אלע אין
 אוד אויף װערט עש צי ארגאגיזירט. נען

 שעפעד ניט־ארגאניזירטע די אין געהיט
 דוײם־אדבײל סױזענד עטליכע די צי און

ט אויף ארבײטען טער  48 װי טעהר ני
 & װיםען• ניט גאטירייד פען קען שטונדען,

ניט. םסתטא
 אויסעה שמיק, םון װערט געארבײט

 קלאדיננ, רעדי־מײד בײ אוז קעפם בײ
 ארבײד פרעשערס די אויסער אלע װאו
 מאכעה קלאוה די צװישען װאןי• פון טען

 באװענונג^אײנצוד *טטארקע א אן געהט
 גע• גראדע בין איד װאןײארבײט. םיהרען

 פארזאמל גרויסע א אויף אגװעזענד װען
 נוראנמ די װאו מאבער, קלאוה פין לונג
 אורטייי און געװארען; באשפראבען א*ז

 זזאכ איך װאס רעדעש. די פון לענדיג
 n םון איבערהויפט געהערט, דארטען
 םים^ שטײדאדבײט דער װעט מײרלעף,

לעבען. ניט שוין ראנג טעם
 4981י ארויםהעלםעד מיט ארבײטען

 אונטעתעבראכט װי כמעט ױגיאן די
אגן א בלויז אפרייטארס. די צױישען ג
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 רעכטען אין נאד םיסטעם דיזער
n ארביײ םיגישערם סערסטע

ארויסהעל• מײדלעך צוױײדריי יט5

ךי אונ־ אז דא האלטען הלאװךסיז^נס !י
א:ג אזוי ר  דרײ פון אונז בײ װי י

f דער םאר סתאן. א מאגאטען םיעד 
 ביז 9 פון ארבײטען מען םלעגט סלווםה

 סעםפעל רער יאהר. רורף׳ן םאנאטען 10
 ארום טעיג. עטליכע דא געדויערס םיזאן

 50 ארום געםאבט רא װערען ארום און
 טלאנות בעלי די אין סיזאן א טטײלס

 סעטפעלס 50 די מיט זיך ויספראװען1
ש:על. •אגץ

 פאדשידענע די אין פארדינסטען די ^״י
 דעם אױף דא זיף־ אזנטערשיידען ריידס6 י

 טא־ קראוק דער אונז. בײ וױ ארט !אלבען
ר מ ^  טעגער־ דער װי מעהר פארדינם י

 דער װי כיעהר אפדײטאד דער ?®נײדער;
 ווײס־ די פיני׳שער; אין פרעסער סאטער,

 װעיע די װי טעהד כיאנער ררעס און &ען
 פרויעך בײ ארבייטער די און ארבײטער

 כיעגער־ בײ איבײטער רי װי טעהר װעש
 פארדינסטען די םיט פאדנלװך איז װעש.

 פארדינ־ די זײנען צװיײיאהרען פאר םון
 300 און 300 אויף געשטיגעז סטען

 בא־ שוין האב איף װי אבער אראצענט.
 האט װערדע א פאר װאס אויבען: םערלט

פראצענט, 500 םון אפילו ד.עכערונ; א
 צעהן װערט היינט איז כיארק דער וחןן
 און צווײ־יאהרען, פאר װי װעגינער םאל
 כיט געשטיגען איז לעבענסםיטעל ווען

םראצענט. טויזענר נאנצע
 אין װערט איז מארה פױלישער דער

 סער־ דרײ װי װעניגער געיד אסעדײןאנער
 איןי װאס דאיער יעדען םאר סענט. םעל
געקרא־ איןי האב אױסנעביםען, דא חאב
 דא מען תריגט נאםירליןי, טארלז. 130 געז

 םאר אםעריקא איז וױ מעד.ר מארל א סאר
 זעהר ניט אבער סעגט, םערטעל דריי

 אין וױפיעל העכסטענס, םעהר, ל9םי
 בא־ די און סענט; צװיי םאי טםעריקא

 דא איז ארבײטער דעם םון ךידסגיסע—
גרויס. זעהר אויף

פאדדיג־ װעכענטליכע די זײנען דאס
 אד־ קאטערס די טרײד. קלאוק אין סםען

 שעפער די װי אזוי און װאןי םון ונײםען
 םיעצ קײז און פיצענאנטינקע וײנען ;

 יעדער האלט ׳ניטא אוין זיינען סטיילס
 אר־ עי ׳טאפיועס. צעהנדלע א א; קאטער

 ביז םארדינט און נאכט או| טאג בײט
 דא זיינען גאנצען אין װאןי. א מארח 700
pH סוט און קלאוח 35 ארום װאר^א 

 ׳טניײ ׳עעפער טערסטע די אין קאטערס;
אלײן. באסעס די דען

p 350 #!•גרײם^רס r מז«רי,. 700 ביז
 . דץי״ )WX( :יז pr 300 #רעסערס

 . מיזײק <;00 ביז K<2( פון פיני*ערס
ד״ןיק. 150 ביי pr 75 חעלןערס ןיגי^ערס

פארדינ־ װעבענטליכע די זײנען דאס
מע־ בײ ?*ניידערס קאסטיטער סון סטען
 ^םיק איעס אויף אדבײט• פרויען און נער

ןןרבײט.
מאיק. 000 ניז 300 רןe ׳גניידערס מענער
מזןרק. 700 ביז 400 רןr ציילארס ליידיס
 ביז ‘pc 200 (מײדלעך) מא:ער סקוירש

יר,.1סי 400
 די םין םארדינסטען די זיינען דאס

 אר־ זײ ארבײטער. מעגער־רעת םײד רעדי *
 םרע־ די אויסער װאןי, םון איע בײטען
 נע־ װערען הויזען און װעסטען די סערס.
 ארבײטער. הײם פון טאכט

 מארר,. 400 ביז 3סס רןr אןערײצ^יס
 מאי־ק. ‘200 ביז 150 יןr *עיאזערס
מארק. 400 ביז ;UKJ ןit #רעסערס

 פאי־ װענענטליכע די זײנען דאס און
e מאבע־ דרעס און וױיםט די שון דינסטען 

 שטיק. םון אלע ארבײטעז זײ רינס.
 מאר̂ר 200 :יז t]'. 100 #•ערײט^רינס

סא*ק. 100 ביז GO pr §עי*ערי:ס
אי׳ די םון זײנען פארדינסטען דיזע

J םארדיגען פוילישע די ארב״םער, דישע 
ערשטענס, זיינען, אידען די װעניגער. נאך

 ארבײטען צוױיםענס, און, םעהיגער םיעל י
M ײ פאייאקען. די װי שווערער פיעל ו

 חרכגעקױןט האבען װעט איר״ר ווען
 אז זינען, אין האלטעז און ציפערען דיזע

m דרײ־םער־ בלויז איז מארת פוילישער ךער 
ו  וועט נעלד, אמעריקאנער אין סענט מעל :|
j . אזוי וױ יואונתגרען געוױס זיד איהר 

m אז טאקע איז עס וחןלל, דא. לעבט נמנז 
 מען װען און לעבען! אזא צו וועה און אך

 םארפראהרען און הוגגעריג אדדם חט1נ
 אז ציטמתגה דערבײ נאד ם׳דארןי *ון

 ארויס־ ווערען נים גאנצען אין זאל 190 1
 באנדע א אז אדער ילאנד פו| מסריבען

m עיערהוים םיז זאיען הוליגאנעס •ױלישע 
m*  a\ בע־ יטויז איז מאכען, נים פאגראם 

םוים! דער סאר ר
,M'׳ * * ♦

 גע- די געהאט ורארשא איז האב איןי
 םארזאמלונגעז בײצו^װאהנען <^גענהײט

פארוזאנדלונ־ די איז נעםעז צו אנטײל ׳וסן
^ר די םון בלויז נים ײ ארבייטער, שג
״פאיאײ־ װארשאװער םון אױך |^גדערן

■ tm m רד״לי־י נעװעררןשאפטץד׳ אידישע 
ײ*י״* װאס ױניאנס, אלע םון ;הט

עקאנאמישע
בוקשטײן. א. פון

 אנהאלטען אטעריקא אין װעט לאנג װי
>' פראספעריטי די

 געהן םראגע, די זיך שםעלען װאס די
 פראס־ אז שםאנרפונקט, דעם םון ארויס

 אוג־ אין איבערגאנג אן בלויז איז פעריטי
 און לעבען׳ עקאנאםישען איצטיגען זער

 שוין זי קען םאזים, א בלויז איז זי װײל
אײבי^ דויערען נים אלײן דערפאר
 אי בארעכטיגט איז שטאגדפונקט דער

 מעגשען יעדען םון ערפאהרונג די דורך
װיםענשאפט. עקאנאטישע די דורך אי

 מאלט װיסענשאפם עקאנאמי^ע די
 פון פיאצעס עתאנאמישען גאצען דעם

 א אלס פארטיילונ:, און פראדוקציאן
 צוטײלט און ״סײקעל׳/ אדער קרײז טארט
 פראספע־ פעריארען: yגעידsםא אין איהם
פ:$נירן. און קריזיס דעפרעסיאן, #ריטי

 בלויז גיט איז קריזיס עקאנאמישער דער
 אבסטואק־ אן ׳*גור1פ נעאטעטרישע א

 גע־ שוין •האבען הריזים דעט טעאריע. טע
^ קארל שטודירען און זעד־״ען קענט ר א  ס

 יעהריגע 5 כמעט קורצע, אין ענגעלס. און
 מאל םיעל שוין איהם האבען פעריאדען,

אמעריקא. און אײראפא דורבגעטאכט
 װי פראגע, די איז אופן אזא אויף

 אונזער אנהאלטען נאך װעם עס לאנג
 א נאר לאגישע, א נאר ניט םראספעריטי
פראהטישע. און נױטװעגדיגע

 אםע־ די אז װײסט, אונז םון יעדער
 גענוםען זזאמ פראםפעריטי ריקאגער

 אױסגאנגס־ און שטויס ערשטען איהר
 יאהר אין װעלט־מלחדה. דער אין פונהט
 אין נעפונען זיף אכיעריקא ד.׳אט 1914
 דע־ עהאנאםישען אן פון םעריאדע דער

 אײ געווען זיכער װאלם װעלכע פרעםיאן,
 פאניה, א און הריזיס א אין בערנאנגעז

 האט זעהען םיר װי .1907 י^הר אין װי
 גע״ ,,סײקעל״ עהאנאכישער לעצטער דער

 ביז 1907 םון יאהר 7 בלויז דויערט
1914.

 פראםפעריטי אונזער אבער װי אזוי
 יאהר 4—5 אזוינע אלט שויז ז א אלײן
 װײטערער איהר װעגען פרא:ע די װערט

 סטרא־ און נאהענםער, אלץ אנהאלטונג
יטענדיגער.
 נלויבען װאס דענשע; אבער כאיאו

 דויערען ^סײקעל״ דער װעט מאל דאס אז
 בארעכטיג־ א גלויבען דער איז לענגער.

 צוערשט גרינדע: זײערע זײנען אט ,טע^
 אויסגע- דער און אײראפא אין נוים די

יס ' אטזזרידאנער װאקסענער
 קרעדיט־באלאנס יעהרליכען א אונז גיט
 ר־״סט, ראס דאי*. ביליאן 4 װעלכע: םון
 איבער׳ן עקספארט פון איבערפלוס אז

 בא־ זײנען אפטיםיסטעז די איטפארט.
 די און אײראפא אז נלויבען צו רעבטיגט

 יאהר עטליכע נ^ך װעיען װעיט גאנצע
 ?־אד־ײזציא• אינדזי־ א״ף אנלעױיזעז זײן
 אונ־ און קויםען אונז בײ םוזען װעל^ן און
 ניט אויב פאלען ניט װעט עקספארט זער

שטייגען.
 פון אבער ען^פא טעגליכע דאס
די פון יןורס פון עקסטשײנדזש״, ״פארעין

 אויך און ״בונד״, cin מיט פאראײנינט
 מאסענפארזאס־ גרויסע א אדרעשירעז צו

 זאאלען גרעסטע די פון אײנעם אין לונג
 בוכ־ געװען איז װעלכע א'ז שםאדט, אין

 האט עס אבװאדזל געפאהם. שםעבליך
 דער אין אוהר 10 שבת שמאטגעפונען

רעגען. א געג^סעז האט דרויסען און פריה
 םאר- זעלטענעם רעם געהאם האב איןי
 איז צענטראל־פינור די זײן צו געניגען

 װעלכע נענאסעז, םון צוזאטענקונפט דער
 האבען םרוי זיץ אוז םעדעם גענאסע

 האב איר װאהנונג. זײער אין אראנזשירט
 פון םענשען, םיט באסאנט דארט זיך

 געדענקט מאל םיעלע ה$ב איך װעלכע
 די םארנעסען ניט לוײנמאיל װעל איך און

 יע־ םון שטונדען אננענעהטע און שעהנע
אבענד. :עש

 פארגעניגען רעם געהאט האב איד
 באנקעט״ ״פראלעטארישען א אויף זײן צו

 פאראיעינטע די םון פאלקס״היד די אין
 םאר־ דעד וואו געווערהשאפטען, אידישע

 מרדכי נענאסע ״פארבאנד״, םוז זיצענדער
 נא־ איז איבערראשם, מיר האט םײגמאן,

 עקזעקוטיװ דזשענעראל זײן פון מען
 גאל־ גראוױרטעז שעהנעם א מיט באאדד,
 סײן פון אנדענקען אלס לאקעט דענעם
באזוך.
 וױ צײט אזא אין פוילעז אין זײן צו

 םיעל i א זעהט מעז וועז איצסעע, די
 רשעות, פיעל אזוי און עלענד און נוים
 עס אבער פלעזשור׳ קײז ניט נעדרעז איז

 און פרײנדשאפם די נעלוינט. זיך האם
 םיר תאט מען װאס ברידערליכקײט,

 םון געםיהל דעש און אױיסגעוױזען
 גע־ איז כייר װאס ׳ימעם,ידאיsסצ אטת׳ע

u•—אונזער צװישען ״״•־ינציביענגעז י 
ארגאניזא־ זײערע און *ײײײע״־יאנאל א

באצאהלט. אלעס *־?ןד •• ־* ־ *

 אז יאונז צײגט געלדער, אײראפעאישע
 בארעב־ א האבען פעסיםיםם<ן די אױף

באהוי&םונגען. זײערע פאר סיטנג
 אויב אז גלויבען, פעםיםיםטען די
 געגרינדעט איז טי פרסאספער אונזער

 אויס־ און עקספארט אונ.ער אויף ביויז
 פונראםענם דער איז האגיעי, לענרישען

 וועם פראספעריטי די אח םעסטער קײן
 םון זינלןען דאם צוזאטענברעכען. שנעל
 א איז געלדער אײראםעאישע םון קװם

ריכטוננ. דער אין װארנונג דירעקטע
 דורןי טאג יעדען פאלט קורם דער

 קוגים אויסלענדישע אונזערע װאס דעם,
 סחורות, םיט צאהלען ניט אונז קענען
 רואינירט איז פראדוקציאן זײער װײה

 דערם^ר נאר קויפען זײ און קריעג דורך׳ן
 פאר־ זײנען זײ װײל םיעל, אזוי אונז בײ

 פראדו־ צו אלײן אימשטאנר ניט לויפיג
 םעטלען פיוזען זײ װי אזוי און צירען.
 ניט און געלד םיט נאר באיאנסען זײערע

 געגענזײטיגען א מיט סחורות, קײן מיט
 װאונדער קײן איז װאארעךאויסטויש,

<ען געלדער זײערל װאש  דאלער אין דא כ
 דער אפילו אז אזוי טאג, צו סאג םון פרײז
 צװי־ מלך אמאליגער דער ס_ערינמג, פונט
 27 מיט איצט איז’ מטבעות, y א שען

 געשטאנען איז ער װי ביליגער םראצענט
פאר־א־יאהרען•

 אוים־ די פון גונג פארביל דיזעלבע
 צו קומען ענדליןי םוז םטבעות לענדישע

 אטע־ פון עקסםארמ דער װען פונקט, אזא
אונמענליןי. כםעט װערען װעט ריקא

 אויסלענדײ דער םון אבער רעדענדיג
 אז באמעיהען, מיר מוזען םטבע, שער
 הײסט דאס יםמש מטבע קײן ניט איז דאם
 האנדעל אויסלענדײשער דער גאלד. קײן

 גאיד, אין נעםיהרט ניט טאל קיין װערט
 םארשפרעכונגען אבסטדאקטע אין נאר

 האנרעל אויסלעגדישער דער גאאד. אויר
 אויסגלײד דורכ׳ן געסעטעלט תמיד װערט

 דאם אויב איםםארט. און עהספארט פון
 איז םארהוסען, יא םלעגט גאלד ן ם ^יהעז

 דעם םון אויסגלײך צום נאר געווען דאס
 און עקספארט צװישען אונטערשיעד

איטפארט.
 הרע־ א האט אםעריקא אבער װי אזוי

 4 גאגצע םרן אײראפא אויח דים־באלאנס
 אונזער אז הײסט, דאם דאלער, ביליאן

 איםפארם דעם איבער שטײגט עתספארט
 שוין קען נאלד, אין ביליאן 4 גאנצע םיט
 זײן, ניט רעדע קײן גאלד־שיקונגען פון

 ניט איצט פארמאגט גאלד םיעל אזוי וױיל
\ װעלט. נאנצע די

 אז צײגט, אלזא, סיטואציע גאנצע די
 אן איז םראספעריםי איצטיגע די אפילו

געזונדע. קײן און אײנזײטיגע
 אונגעהײערער דער װאש ׳םאקט דער

 מיט געדעקט װערט ל«רזןדיכדבאלאנס
 געלד־פאר־ םיט בלויז אדער נאלד אםת׳ן

 פרעסדע אויף חובות און שפרעכונגען
 מאכט סחורות קײן מים ניט איז לענדעי

 סיר םיקציע. א פראשםעריטי גאנצע די
 ניט אבער געמ/ אין בלויז רײכער װערעז

 הוי־ די םארקערט, ארטיהלען. תאנסום אין
 עקס־ אײנציגער דער װאס פרײזען, כע

 אויםלאנד, איז קריגען איצט קעז פארט
 בון טײל גרויסער א אז דערצו, ברײנגען
 זואארען־פראדוק־ נאציאנאלער אונזער

 און לאנד םון ארויסגעםיהרט ווערם ציאן
 לאנד אין יקרות דער ווערט אליין רערטיט

גרעסער. םאג צו טאג םון גוםא^
 ברויט ביסען אונזער אװעק געבען מיר

 עקװיװאלענט עקאנאמישען קײן םאר ניט
 וואס פיקציע, א פאר נאר קאנסום, און

 דער־ אט װעלכע פיקציע א געלד, הײסט
 אונזערע װײל ש׳עדליך, סעהר נאך מיט

 םאג צו טאג פון װאקסעז נעלד־זאפאסען
 געשװאלענע אונזער אז ׳טאס אזא איז

 נאגצען פאר׳ן געםאהר א װערט תארענסי
לןערפער. עקאנאמישען נאציאנאל

 ײןרות אונזער םון אורזאד הויפם די
 װאס רעוואלוציאן פרײזען דער פון און

 4 לעצםע־ די םון םארלויו* איז אז געהט
 אמעריקא װאס דעם, אין ליגט יאהר,
 הײסם, דאס ״סארענסי/ םעהר איצט האט

האבען. דארף זי וױ געיד,
פארגרע־ אײו גאלד־רעזערװ אונזער

 #ביליא] גאנצען א מיט געװארעז סערט
 םיר װעלכע סיייאן, 1000 גאנצע םים

 אויסגע־ סריענ pd פארלויױ אין האבען
 זזוץ א בײנק. אײראפעאישזו די םיז פומפט

 פ\ן אריסנעקויםם\ אמעריקא האט דעם
 בײ 2קארג< פאר הענד אייראפעאישע

 אונ־ נאציאנאלע אונזערע און סטאס ליאן
 ־nirt און אײזענבאהנען װי טערנעמוננעז,

מ פאר און נלײכעז  םלעגעז מיר װעל
 100,000,000 אזױנע אויסצאלען יעהרליןי

 א װידער זײגעז ביליאן 2 די צינזען. איז |
 קרע־ ביליאנקנדינעז צװײ א םאר רעזערװ ;

 פאפיר א םאר כםעט הײסס דאם דיט,
 אײנעם איז ביליאז. 2 נייע םיז קארענסי !

 פארגרעסע^ קארענסי אונזער זיד האט
ביליאן. 3 אזוינע םיט

 אנעד םײנם קארענסי פאתרעסערםע
 ברײנגט געיד ביליגעם און געלד ביליגעם

יקרות. צו דױיסס דאס פרײזען, טײערע צו
 יתרות דעם םון אונגליפ גאנצער דער

 פרײז דער װאם דעם, אין אבער באשםעהט
pD קען װײדזשעס, םײנען טיר ארבײט׳ 
 ד״אנד אין האנד געהן און שםײגען נים
לעבענס־סיטלען. פון פרײזען די מים

 לע־ פון פרײזען־ די ררעז צײט דער אין
 רער בױמ אויס זיןי גלײכען בענס־מיםעל

 אויטאםאטיש, קארענסי געשװאלענער
 צוגלײף שטײגען פרײזעז די הײסט, דאס

 םון זאפאסען געלד די פון װאוקס םיט׳ן
 נאר שמײגען װײדזשעס די הענען לאנד,

 זײן םוז ארבײםער דער װײל ספאראדיש,
 סםרײק, דורף׳ן אויסקעמפען ערשמ רעיז
 שװערען און לאנגען א אױף הײסט, דאש
וועג.

 ^פטע איז דערפון רעזו^טאט דער
 א פראדוקציאן, פארקלענערםע סטרײקס,

 ארבײ־ דער ביז »ז אזוי יקרות, גרעסערער
 א #דער רעיז זײז אויס שוין קעמפט טער

 װײדזישעס־פראגע דער איז קאםפר^םיס
 אזוי שוין לעבענם־םיטעל זײנע זײנען
 ער־ גאנצער דער אז פארטײערם, פיעל
 און פארגיכםעט ווערט זיעג זײן םון פאלג

 הינטער־ װידער רעזולטאם אין איז עי
שטעליג.

 אין כישוױ־קרײז דער קומט דערפון
 י^רוי 4 שוין זיןי דרעהען טיר חעלכען

אויםוועג. ?ײן זעהען מיר װעלכען םון און
ט אבער זאל טעשה די וױ — זײן ני

 פון זיןי זעהט אויבערםלאך דער אוי^
 זײן מעג פראםפערימי, א ד#ןי דעסטװעגעז

געזונטע. קײן און םאלשע א
 לאגג סען םראספעריםי די אויף אבער

 פיעלע שוין ד*בען מיר און דויערען גים
נאהענט. איז סוף איהר אז סיםנים,

 װי אזוי כםעט שוין האט סעם אנקעל
 וועט הלואות קײן מעהר אז באשלאםען,

 נים פריינד אײראפעאישע זײנע צו ער
 םון רעליעױ קלײנער א װענעז און מאכען

 קאנגר^ס אין אז איצם געזזן םיליאז 150
 בא־ איז מיליאן 150 אנ^»טאם דעבאטעז.

 5ס בלויז געבעז געײארען שלאסען
 ביײ עקספארט דעם הײסם דאם כךליאן,

 בלויז אדער שםונדעז עםליכע פון טראג
אלײן. פארט יארקער נױ פון מאג א פון

 זעהר םאקע נאך דארף אייראפא
 װארען. און םאםעריאלעז אונזערע שטארק

 נים און גאלד קײן נימ אבער האט זי
קויםען. צו װאס סימ סתורות קײן

זעל״ דעם םאר דערפאר אויסזיכטען די
 גע־ האבען מיר װעלכעז עקדפארט, בעז

 מױ מלחמה, דער םון צײט דער איז פיהיט
טאג. צו טאג םיז ווערען פארקלענערם ד;ן

 אינער־ םון ענטװיסלונג יױימערער «
 לואנסום נאציאנאלעז און םארק קיבען

 דאס .יקרות, זעלבער דער װעג איז שט/דט
 לעבענס״ די םאר פרײזעז הויכע די הײסט,
 פאר־ סט שויז קען וואס יקרות א פיטעק,

 זײ װאס אלײן, דאדורך ווערעז קלענעיט
 פראץ. 65 מיט איצט זײנעז װײדזשעס

 גע־ זײנען זײ וױ העכער פראצ. 100 איז
לח־ייעג. פאר׳ן שטאנעז
 אומשםענדעז די פון אנבאטראכם אין

 גרענעץ־ דעם צו פדאםפעריםי די לזוטס
 איז אפשטעלען זיר מוז זי װאו פינקט,

 באדײטעם צורילן -אבער געהן ציריק. גע־־יז
 א םון און דעפרעםי^ן ױירכשאםטליכע א

 א פיז אוז ?ריזים א װערם דעם-יעשיאן
פאניק. א ?ריזיכ

װירםשאפטס־ די אונז לערנט אזוי
 :־ys קאפיטאליסטישע אלע פון געשיכטע

דער.

םעהלער־אױםבעםערוננ
*12 דעם םון ״גערעכטינהײט״ די אין

 דאס געמ#לדען געײען איז מערץ׳ טען
 װעל־ האנפערענץ, קאאפעראטױוער דער
 דעי פון געווען אײנבארוםען איז כער

 ארײג־ װעט 9 לאקאל קאםיטע, םינפער
גןאאפעראטי־ דער פאר פלאז א ברענגעז

 תאנםערעניז ־מעז2 צום טעםיגהײמ ווער 1
 האם עס מערץ. םען13 דעם שבת םאר

 טען21 דעם שבת םאר :זײז באדארםט
טעםפעל. לײב^ור אין בײטןוג 2.30 סערץ,

ײע־ טעות דעם אז ה^םען צו איז עס
 אנבא־ אין נעהמען דעלעגאטען די לען

 טען21 דעם וןוםען וועלען און סראכט
מערץ.

גרום, לןאאפעראםיזועז מימ
ס לאקאל באארד עקזעהומירו

גיענעדזשדר. האלםעריז, זז.
 באלאנגען װ^ם לאתאלס די ב. נ.

ם צום שאינ  :ישמ זײנע־ אוז באארד ת
 םעביראי מען28 דעם םארטראטען נעוואז
 דעלעדאטען ערוועהיעז צו געבעםען זײנען

מארטש. מען21 דעם שבת רעם פאר

פון

מרעפםע׳• י
 (ע־מהצוננ)

דײקסעל שסואל

 םעסםקן א םים נעזונם, הױך, — ער
 די אונםער םד| בליק זיכערען א און יאעןװ

 װאם *בער ברעםען. שװארצע נעריכםע,
 נאנע־ ער jjm שטארקער. רער טאל קען

 לעבענ׳ם מסאלער דער אויןי זיך נענם
 V קרע&םינערעז » נאף םיט םטעזעקע

 װען םאכען, װילען פעםטער א קען װאס
 ׳שטאר־ כאך איז װילען נעננער׳ם רעם
הער

הערפערליך, סײ שװאך, שלאנק, — זי
 אויגען, בלויע גרויסע, םים גײםםיג, סײ

 אוג׳שולדיג, אזוי געקוקט האבען װעלכע
 שעהנע חאס אבער לאסטשענד. אזוי
 די און געװען מאכט איהר איז פנים

 ר»אט איהם צו האלב״גלײכגילםיגקײט
 בײצו־ װילען זײן בעהאלפען פיעל איהר

--------------קומען.
גאנ־ א נאר װי געליעבט, זי האט ער

 פרוי, א ליבען קען םאן שטארקער צער
 די געװען געפעלען בלויז איז ׳איהר און

 איבערנעבענ־ זײן ליעבע, זײן םוז הראפם
 זײענדינ און *פםערוױליגקײט. אוץ הײט

 באנע־ ניט געםיהלען, זײנע pK זיכער
 װידער״ <ןײן צײט, ערשטע די גענענריג,

 װאונ־ איהרע פון ערפילונג pK שטאנד
 אפילו אויםגעהערט גיר איהם זי ה#ט שען,

 שפא־ צו ערלויבט אפט זיך pk אכטען צו
 אפילו איהם און חשבון, pn אויף סען
ערנידערען. צו

 גע־ און באטערהט עם האט ער װען
 אבער שוין איז דעם, געגען קעםםען נומען
 זי ער האט שטארק צו :שפעם צו געװען

איהם. זי ווענינ צו און געליעבם
 אװעלו ער איז הריצג, א נאך םאל, אײן

 פאר געװיזען נים װאכען צװײ זיך און
 צו װאך ררימער דער אויח וי אה איהר.
אי איהם

 צו איבערגעבעםען,'וױ זיך אויסגעלאכט,
 צו נערעדט שפאםיש האלב קינד, קלײן א

מ שטיפעריש און איהם ת עג ע ג  דינ
האר. שװארצע

 נעבען :געזיעגט װיעדער האט זי און
און געזעסען שפעםער ער איז פיס איהרע

---------גערעדט ליעבע גרויסער זײן סון
 איה״ םיט איהם אױף געקמןם האט זי און
 צוםריעדעץ און אוינען גרויסע בלויע, חן

 ײינק־ טיעפע די איז אבער געשמײכעלט...
 לײכ־ א האט מויל שעהנעם איהר םין לען
-------. געציםערט איראגי טע

 פאר• װי אלעס אן שוין זי האט ניך
 בי־ זײנע צוױשען געפארעט זיך געסען,

 םרויען םון צײכענס געזוכט שפאסענד ׳כער
 צוגע־ זיר דערנאך שופלאדעז, זײנע אין

 ריי־ און לאכענדינ םרײלעך און, פוידערט
 װאדע־ א צו אװעקנעשלעפם איהם דענדיג,

------------װיל.
 ניט זי האט (מעהר װאך א טאל צוױי
 ער פלעגם שבת און םיטװאך :ערלויבט)

 קאנצער־ צו אױסנעמען זי איהר, צו הוכדען
 מינוט יעדע םארטיגער א בעלער, און טען
 pא זײן. צו םקריב איהר פאר ילעבעז זײן
 צוגענו־ אלעס גלײכגילטיג רוהיג׳ ה^ס זי

 געקומען, איהר װאלט עס װי פונקט ׳מען
 עפעס װען נעבײזערם, אםט נאך זיך האמ

 האט זי װי אזוי םוניןט ניט געשעהן םלענט
 מעהר, מאל קײן איהם און נעװאלט עס
 ער־ ניט ארוםגעהםען, גארטעל בײם זי װי

לױבט.
לי־ די פארבײסענדיג בלוט ביז׳ז און

 דעם פארשטיקענדיג זיך אין סיע^ פעז,
 נאכ־ איהר ער פלעגם צאדעז, און גרעכ״ז
 נע־ זײנען װעלכע זאכען, םאן אםס ״געבעז

 געפיהלען און םרינצ^פען זײנע גענען װען
 א נאכהער איהם םלעגט זי םארװאס ־־־

ארוכר אתגר פנים איבער׳ן געבען נלעט
•--------האלז. זײן נעהטען

ט, פיהלסטו—  דו אונגעחנכט ײי ני
 געםרענט, אײנמאל זי ער האם — ? בישט

 אויגען די איז איהר קוהענדיג אויפגערעגט
 דיר איך וועל איממר אז רעכענסמו, —

שפאםעז-?^ דיינע עדלױבען
 האט — דיר?... pפ גאר שםאסען —

 נעעםענם ברײם אוגשולדינ געמאכם, זי
 עס איר װאג װי — אוינען, בל\יע איהרע
 מיר דאך קענםט דו כא־כא־כא... גאד...

 דו, רערשטיהען... פינגער צװײ דײנע מיט
סדכא-כא... אזא... :עזונםער, אזא

 עס װען נאך עס װעל אץ־ לאך... ־—
!...טאז איז

? עלעקטריה־טשער דער און נו. —
ײז —  איז איבמדצוםראגען כאציהוננ י

לײכםער!.., פיעל ניט
ד? ליעבםםו שמארק אזוי — — מי

 איהם איהם, צו הארט צונעגאנגען א*ז זי
 אין שפאטחא pא נײגעריג ארײננעקוקט

 װי םיר, װײז םײערער, ינו — ארײז פנים
 םו נו, ...V דערמסיקען טיר וחנסםו אזײ

--------זײך. בעט איך צוליעב... דכי,
 צװײטעז א זי ער האם ־־־ םיר, זאג —

 האנס דער בײ םזנסט םיטם, אזא אין טאל,
 כאטש םיך ליעבםטו — נעטאז נעהם א

ציינד א דיר םאר ביױ* בץ איד צי אביסעי,

? פארםרײב
 דעתאד פארםראכם״ זיןי האט זי

 קאפ מיט׳ן געםאן שאקעל א טרויערינ
אגסלען: ביידע םיט געטאז הויב א און
 וױל נים, קוסססו :ביט וױים איך אז —

 םארדוײסם יא, קוםסטו זעהן, דיך איך
דא... ביסם דו װאס מינוטעדװײז םיך
דיר... סיט בלויז נים איז... אזוי און

 אזעלכע םאר א נאך האסט װאס, —
איד?... װי נאראנים

געלע־ אױפ׳ז זיך בײ בײנאכט, און
אײנשלאםען, נים לאנג ער פלענם גער,
 פארשקאלפענדער זײן פון געםראכט אלץ

קעם־ צו אזוי װי פלענער נעשאפען ליעבע,
האר־ אין טיעו* איז און איהר געגען פען
 װעט אלעס דעם םון אז געװען, זיכער צען

 איהם װעט זי װי גלײר כלײבען, גארניט
 אדער צואװארםען שמײכעל הארציגען א

 אײ הענט איהרע מים קאפ זײן איבער
--------בערלויפען.

און סימװאד װאך: א םאל צװײ
 סים אויסגעהן און קומען עכ פלעגט שבת,
 מד האם אװענםעז איבעריגע די איהר.

 בײ אדער ציםער אין זיר בײ פארבראכט
נע־ סאל אײן אבער זיך האט עס םרײנד.
 זײנען באקאנטעז א טיט ער אז םאכם,

 םעאםער א אין ארײן צוםעליגער־װײזע
ער־ זײץ צי און, אװענר מאנטאג א איז

געטרא־ דארמען זי ער האט שטוינוננ,
מאן. ױנגען אונבאקאנטען אן מיט פען,

 נאכצע די איהר פון שוין האט ער
 זײ און אראפגענוםעז ניט אויג הײן צײט

 צו ארײנגאנג ביז׳ן נאכגעפאלגט נאכהער
הױז. אין איהר

 גאנצע די זי האט ױננער־מאז דער
איהר ארים, אוגטער׳ן געפיהרט צײט

 צד גאהענם זיו דערצעהילט, היים עפמס איהם געקוםעץ אריין ציטער
״ ״* איהרען צו געזיכט זײן מיט בויגענדיג • י

 עטליכע איהר זיך געזמנענען בײם און
האנם. די געבמנדיג שוש א מאל

 שפאסענד געלאכט, פרײלעך וזאם זי
 איכער׳ן האנם מים׳ן סאל עטליכע איהם
 םלעגט ער װען אבער איבערנעסיהרט, פנים

אי־ זיך זי האט ארומנעהסעז, װעלען זי
הענט. זײנע פון אױסגעדרעהט מער

 װי פרנקט איהם, מים זיך האלט »זי
 זיך און געטראכט ער האט — םיר״ מיט

געשפרעך. דיער צו אײנגעהערט
מיטװאך^ ארײנקוםען איך קען —

געםתנגם. ױנגערםאז דעד האט —
— געענםפערם זי האם — !נײז —

ניםא. הויז אין קײנמאל איך ביז םיטײאד
 האם — אװענד״ םײן איז ״םיטװאף

— נעגעפען שםײכעל ביטערען א עד
םיט ארום זיך זי שםיעלט ״םיטװאך

קר־ םאדתז איר וועל אזוי אױב —
מען.

גע־ האנט איהר האט ױנגערפאן דער
 צוגעםראגען מויל צום מאל אלע גלעם,

געקושט. און

ן

n טאס t
מנ/ זיד און ר?רם איזזד  הי

y נעזתן םיר p» װאלם איהד וױ rvrsv- 
םאדליעבנ^.. ליך

דעם? אין נ«ך *װײםעלט איהר —
געםרעגם. הײס ער האט —

 אויגען די ן%א האקעטיש איהם האם זי
ארײנגעקוקם.

 אירא־ שפאסענד א — םאקע? —
 שטיםע איהר pא זיך האם קלאנג נישער

 אזוי װי םיר, ואגם אנו, — חןרהערם.
םיך^ איהר ליעבם שםארת
 דער האט — ! ? שפאסט איהר —

 איר — אנגעהױןט. םרויעריג זי ױעערםאן
כאםערסס... שוין אײך אין עס האב

 עס איך וואג װי באװאהר, גאם —
צולאנט. זיך האם זי — גאר...

 האט — גלײך״ נײדע זײנען ״סיר
 צודרמןענדיג זיך געטראכט, ביםעד ער

 שא־ וועםעס אין בױם, א פון שםאם צום
 — באהאלטעז נעשםאנען איז ער םען
 ליעבט זי בײדען... אונז פון לאכם ״זי
אונז...׳׳ פון לײנמם נים

 ױנגעך םים׳ן זי האט םארגעז אויױ
 א צװעלוי ביז סארס אין שפאצירט מאן

 א זײערער װי סונקט און ביינאכט זײגער
 אפ־ ניט רגע קײן אויןי עד האט שאםען,

 געקענט נים האם ער זיי. םון געםרעםען
 גע־ הלאר אבער געשפרעך, זײער הערען

 לאטטעדענס, pפ שײן שװאכען בײם זעהן
 אײ־ נאהענט אזוי געזעסען זײגען זײ װי

 איהר האם ער װי צוױיםען, צום נער
 האם זי װי און אײגגערעדם הײם עפעס

 אפדו־ זיך איז שפאסעז יאכען, םיעל נאך
vp\ אראפגעיאזט םיעד ענרליר איהם, פון 

 ױננער־ דער אקסעל זײז אויף האפ איהר
 צוגע־ ארוםגעכאפם, דאן זי האט םאן

 קױ געטםען װילד זי און זיך צו רריקט
 געארואװט צוערשם זיר האט זי שען...

 או; אויפגעגעבעז גיך עס אבער וועהרען,
 דער איץ האבען קערפערס ביידענס זײערע

 ײי אויסזעה; גמנוםען האלב־םונתעלהײט
י — -------- אײנער.
 הוסט א אונסער געשסאנען איז ער

 נים זיך אום אײננעהאלםען הוים דך און
 גע־ האם ער זײ... אויױ ארויפצואװארםען

 יע* אז פארלױרעז, איז אלעס אז םיהלט
 און נעווען איהם םון דרייסםער איז נער

 זיר האם ער — אז... און געזיעגט האם
 אײנ־ זיר אח ערד דער אױו* אראפגעיאזט

— גראז. אין םינגער די םיט געגראבמן
 ײי ער, איז םארנאכט מארגעז אױן*

 האט ער איהר. צו געקוסען ;מוועהנליך,
ם זײן נןור נעהאלסען, רוהיג גאנץ זיר  •ני
 אויגען די pא געווען בלײך שטארק איז

 םאר ערגעץ־װאו טיעף און שםרעגג האבען
געקוקם... זיך

 םיט דערפתןהם שמארק זיך האט זי
 םא־ דער אויזי אוועקגעזעצס איהם איהם,

 נעבען נאהענם גאר געזעצם זיך ׳פע
 PK ארײנגעהרקם פנים אין איהם איהש,

 אױס זעהם ער וואס באאוגרוהיגם זיך
 קראנק? ער איז אפשר בלײך. אזוי

 איה- םיס אויסגעגלײכט זי האם דערנאך
 שטע־ זײז אויף הנײםישעז די פיננער רע

 גערעדם pk טהע איהם דערלאננט רען,
 אזוי הארציג, אזוי װײן, אזוי איהם צו

צוזאגעגד. םיעל

^י _ - ___ ײ ם ח ג tp די איץ מ
און צוזאםעגגעדריקסזג

א? געדאכם. איחם זיך האם
ט איז אארק אין נעכםען םזן ני

מנר א און, נעותז חלום שחמלי
ני© אצינד גוםסײם איהר נאר איז
שיוערעזי דמר גאך חלום א װי

גןא• שהר אזא איז װי נאכם?... זער
ליך*...
pk ג׳ איז צערטליכקײם איהר 

 םון אראפגענוםען האם זי סען.
 בעסענ און גיםארע איהר

 זײנא געשפיעלם איד«ם שטענדיג,
 יעדע ענדיגענדיג און זאכען. סםע
 איחם *ו געבױגען נאהענם זיך זי ד*ט

■N עס געפעלט — :געפרעגם ליעבליך
 אין כיאל אײן האם ער ןוען אח
^ כחות אלע םיט זיך פינום, ^י, ל א ה ײנ  א

 ציםעחנן, ניט זאל שטיםע זײן זיך, דיג
:געטאן פרענ א

ערג׳ נעכטעז איהר זע:ט —
 נ זעהר מיף ס׳תאט געװען?...

r, ---------אײך. צו ארײנצולווםען
 שנעלען א איהם אױף האם זי

 געצגמי שטײכןל א םיט און געװארםען
:פערט

 םי א ווארט נעכםען?... —
 געטאן? נעכטען איך האב װאס

 דע כאלד זיך זי האם — הא!...
 ג אװענד גאנצען א כ׳האב —

 אונ ״די :ראמאן יוגא׳ס וױקמאד
 א גענוםעז טיש פון האם זי ליכע״.

 איך — דערלאננם איהם אוז כוך בען
 זי םופציג םיט הוגדערט גאנצע

 װאונדעו א ס׳איז דורכגעלעזען...
!...זאך

 אויו© אלעס וױ געפיהלט האט ער
 וױנ*!ל א אין דרעהען זיך נעהםט איהם

ערנעץ־װאו. םאלט אלײן ער און
 ה*ם בײנאכם זײגער א צװעלף כיז

סן איהרע איהר. בײ םארבראכט ער ױי  ו
 געשניטען האבען לאםקעס און רײד

 lam שארםען םיט נשמה, םארגלױוערמע
p איבערגעפילם ’t ה פארביטערט

ליעב^ װאהנזינינער און האם מ*ט
 ניד אריח אוינען די אין איהר ער ד,אם

 “חד• איהרע ײעה ביז און נעגלעס הוהט,
 שוק איז װעה זײן ווען און געדריהם

 m ער האט געװארען, אונערםרענליך
 וױלד זי און צוגעדריקמ זיך צו םיג
-------------קושזנן. םען

ן און געװעהרט שװאך זיר האם זי ן ד ט  י
 הא« דעם אראפגעיאזם םיער ליר
--------אהסעל. זײן

 געפעמן ניט אלץ זיך האט ער און
החן געקושט, געגלעט, זי :אגזעטיגען  אי

 *.V אננעשטרעגגט און, געשויבערט האר
מן ײײסען, איהר אױוי הענדינ אנ  שי

 גוס װי געטראכט, אייגגעשפארט האיז,
 ארוטצונעחמן איהם נעויעז װאלט עס

 1« שםײוי שטײן״, און הענט בײדע םים
 ליי־ ליננערישע איהרע ביז זאםענדריקעז,

רג אויף זיך זאיען אױגען און פען מג  שנ
-----------------צוטאכען.
געגאנ״ איהם זי vh אװעיזגעהן בײם

 מר ײען און טיר. ביז׳ן באגלײמען גען
 ײיעחנד םאר־הױז םינסםעח אין זי האט

p זי האט זיך, צו נעגעבען ציה א i r

אוםכליס נײער 8
עלים»ז)1(
לעבעדיגען םון

ר ז

 די *ז :כעזאגם »םאל עוין האמ איםיימןר
 רי פזור אוםגליק #ן זײנען ע^יגדוגגען גײע

סעטיגען.
?o*n

 קוםם ערפינרונג נײער יזןדער טיפ װײל
 גייזן r •piR חוצאח, נייע א אויסער צו אײך

9נײ א אנשםרענגונג. גײע א ערגערגיש.
םופרפעניא. און •לאגזןניש

מוגדען איז עס *״זיער לםשל:  געװןך עי
ז סםים־חיט. רען — i געוחנז װאס אי

 געװאוינם זיך מאם איזזר גום! געדרזןן ס'*יז
 *ײ געיתז און אויװעז די גיןסאכט רוםס. אין

 סםים־ האשעלױגדען זיגטמען ,אבער ערידען...
ך איחר האט זזיפ,  ®ין ^•מטעחן געקעגם גים ̂ד

 ארײנקלײמן געםוזם אויך זיך און לײםען,
 דעיי איז o^n און םלע̂כ סםים־חיט א אין

 1ניט א«יך םען גי« סםים קײן רעזולטאם?
 איתר קעגם אוױוזןן די צוליק ספכען פבער
 א פאר זואס וױיל עראטענס, נים. אויך אזוין

 ניא• און סטיס •אר וראחלען «ו עם זזאם זין
 פײײםז^ס׳ אזן אויך? קויחלען טאר דעחטו

 אײנאמײ ניט א״«*ד װײב אײער שוין \ויל
חענם... די דען

 ס׳איו <וען טפנאגרי^. םיט׳ן איז אזוי און
 קו־ איחר טלעגט פאנאכראף, קײן געײען נים
 לײעגעז ••עסעזי ארבײ*׳ דער פון אחײם מען

כ־ זיך סתם בוך. א »סאל צ״םונג, » כאגז̂ר
| וײמ ««מי װאו טען י  אבזגי יוזניט. דעי י

ne xwm? 19 17© *טעלט עסען כ׳ן9ג גל״ך 
1יי *וווזננטן אן לעז9ר«9® און דעם
ijn9 ־P* ̂זט קאװזן׳׳ם פזן כאזזןראם גז

. • 1קולות
יחמ םים׳ן איז זעלבע דאס און

 אײזד ®לעגט םעלעפאן, קײן געװזגז ניש ס׳איז
 ארבײט: איתר p*n הויז, אין ןזין װייכ

 קינדזןר; די צוזעהן באחען. מפררינטען,
 םעלזןפאן אײגענעם אץ האש םען זיגט אבער

םאג גאנצען א ווייב אײער שםעהט הויז, אין
״ ײעז «יז םעלע^נירש און י י נ ״ און בלויז איתר הערם חויז, יז* ײ

̂או  ה^לאו־ זי און — לויפם פי^ך די ״I ̂חא
x%p ס  ־—שרײענדיג צוזעצט װערם ל,ינד ̂ד
p.R רולגעז שכנ̂ד א םיט אײן ט5כזע:ד זי 

ם*ג... צעכטיגכן 9
* לזנצשע די דערתוי^ און ״  ©עז יועז *

 נג9ל ששונדען ©על^^ן בײם אפשםשהן לן״9ד
 איז — .קאנזיציאן״ 9 אײך גיש םען ביז
אובונליל- אן י4ג» דאם

 *־vy די p* םען האש צרות ^זעלבע אט
 אײ די pc גיש *וין רעדש סען פינדוגגען.

 סטיס•א ;irec9P זײ װאם חו»וות. בעריגע
חא־ סןרןי ^af^r 9 געלט׳ י»פש

 אז רעקפידם; נײע ל9י א װאך יעדע בען
 קלײבט םעג גאגצע םעלע^ן יין לזןדש פען
 װאס ניקעלס, ®רן סוםע א ם7נד9̂ אן זיך

לארם...9י 1אי גרײכען
 ערטינ• גײזנל א ב״ ty© האלם אט אנער

ט װאס דוגג  איכזד אלע איבזנרשמייגען ז̂ו
yan אוםגליק־ברעגגזדײ. זײן אין 

 C9n : ט9 איו סיךאח יי
?ימוגדזן. =9רי יראשלסאר לןגדאגזני 9

 דאם יון קול... א lrvcrufc®* קען \םע »ז
אײ אײער pR איחר װאס רעד «יי m םײ*ט,

vsn קזד אײד ײזנלצ! 19©עלז?* 1אי
iy5 פגראשידם©^ >•iynyi

I*ײעקליד שוין איז דאס און

 ,b װײליטייקען א אייף **י זיך ששעלש
 דורכ״ן געליעבשער אײער םיש רעדש איחר

 L»«| בלויז עס בייײבש אזוי איז טעלזנ^ן.
 ■גאף■־' אײער lit PRn דער אין און םרובקע

 Jtop חײם דער אין װײב ליעבםער,...אײער
 זואן׳ איצט, אבער דערװיסען. נים דערפון זיך
ijr א סאשאגר^ייען קענען װעם םזנז o ’tr 

ד עייז זיך חסתם הן זױי: אײער \ועש  0ח
 j גלליעמאן דעי «ו רעד ןןײערע אז זארגעז,

 ! — דאן און װעי־ען. **שאגי^ירש זאלען
1«רות איז

 § אויןי אײך נעהםש װײב אײער װעז
:טארחזנר
זעל•9 ׳די אזוינער, און אזוינער דו, ~

 - גןך חײנם ביזשו א־־וואו !אזעלבער און כער
lyn אווענש?! גאגצען א —

 לײקענצן וױדען געװיס דאך איהר •וועם
£ :בײן און ששײן
ײ ביזנעס! :ײ :יש; ערגיץ אין —  r ב

m !םישיגג 9
 ארויא ײײכ אײער כעדזפש — דאן... איז

לײעגען. אײך גיש און יע£9שאגי9ט 9
 אבצי. אויגען די אין יגסשערt ווערם ומיך

לײענם: אימר
 אור ױסעייע! קעצעלע! !לאו9.<־ו

 און ? דען־ז״אע װי ! דיר בײ 1וײ חײנש איך
ײן 1 אויגע^ע םאכסטו, זואס ? מ ב ױי  — ו

תין װיםען. זי ד*רן״ סבח 9  Iny* איך װאו
םען, ־יועל איך צעלע!״ קו }. םו

 זיע, (דאם 1 כמםא !מזמא I ב*י גוד
»tvr9%59cf ליא). י 1ײ קלאגגעז די

 װ► א אוםגליק. נײער 9 איז דאס און
 119 י1ױי יציגער,9רע©ח9ױ:ב אן דעי,

I ©וןנז׳בילען
 םאן, יענעם סיט pm אםים איך

m i נײצ די אז געזאכגז: זזאט j w i m y 
םענשען. ל9§ אומגליק אן •*ום

 ערטיגדוגג נײער יןןדער םיט אז
̂ ITO 9 אויך הוצאח, ינײע 9 ױיםןר «ו
9 ,r^nyriy 1 םוםשעניא ט איז •לאג



I ■ ;

שםועסעו
 רעד#ןם*ר דעם

לעזער■ n און
 גע־ װעיעז סיר — ױניאךמאן. מײז

ה#נ־ ד# װ#ס װעגען *ויסגעפיגעז
איהר זענם בריעף אייער לוים ,

 װײל דערפאר, געװ^רען *סגע#ל*סעז1
 *#פ א ונו קומען צו פארפעתלט ז#ט

גלוי־ קוים םיר קענען ד*ס *בער׳ ןומענ.
,^yj. ט מי ־ | ען באקאגט, אוגז איז עם וויי ײנ  ז

ען כעד6נוע 1%$ ג נ םי ט םי ײ ט װ ט #זוי ני  גו
ײ װי ונאןזונש; ׳ באדאר&ט װאל&ען ז ײן  אזן ז

ד ןן$בען י ט קייגם*ל נ$ך מי  געחערמ, ני
 אויסגזךטל^בען םעמבערס ז^לען ךערפאר

. ן ע ר מ ך מיש מען ד.#ש װ^ס־זשע, ^ און איי
 אן געםאכש b*v אײער פון ויבעריגע

c{‘ איחר װ#ם עשװ#ס, זײן מוז ד*ס 
שרײבש װ#רוב און אונז. פון גט1§*ר*ו^

WH ועלכעל ארז װעלבער גיט, *ו*ז>
 i פארא:טװ*רטליך דעם סאי איז געאםם#*ן

צו געװען ליינשער באדיישעגד דאן ו#לט *ונז
 אנגעלע־ ג»:צעו דער .װעגען זיך |געו1עמןוג1

עגפד ויכטיגען דעם אײך געבען און גענחיי^״

בײ־ * דורך _ פרייס. מ• 1דעארז*’דד.
 העגרי רי פ*ר אפיל אײער איז «ו^ול ןען

 אין ארײן ג׳יש סעשעלטענש ירסערי
 אוגז פ>ןחדריסט װ*ס עטװ*ם, וםער.

 זועלכע פאר ז#ו, די װײל ׳*נדערס,
 סולסשע ויי .װירקליך פ#רדינט יירש,

 מיר ארבײשער. ךי &ון זייט דער
̂ז אונזער אויסדריל,ען דארום  װאוצ
 עאר ד^אר סילי*ן * *אי דרייװ״

ױעל־ סעטעלסעגש גוירסערי סש. וי
 שען15 דעם ^גגעפאגגזןן *וין ?יך

 בעסשען דעם םיש װערען גערןרויגט י ^
 עולח, אן ןוירק^יך געװען וו*לש עס1^ד§$לגן

 ארבײ־ רי און וורבייטער*ױגי*גס ‘רי װען
 #&־ גיט זיך װ*לםען איי;צעל:ע rffc .ומר,

 קעגען זיי װי גרויטםושי;, *זוי1 נערופען
wf• זועגיג ד# זיינען עס ^•יל. דעם 

a ^אינסיםוזויעס. וושת־גו^ליכע #ועלנן
̂ש ״:אש^אלששװא״ — םאסעל. ה

^פון גען כמזער זיך בריף אײגענעם אײער ם
ן או ^ ען װ ע ך איז ד^סזעלבע נ  כויט יע«ט אוי

ף לןריטיקI ווייער גג, חעלער׳ס אוי טו חויו א ב
tv ױני^נם. מײנט דױם חויצע

׳אײ:פ«דששא:ען ניט דערמיט זײנש •ויחר

CAS*.■ ’״

 א פאר ליפע; איהרע '^וגעטראגען **״ן
trtpj* :־.

 אײגהאלטענדיג י,וים ׳איז עד װען און
V ,קלײנעם פון׳ם ארויס ׳טױן יוחנב״ו 

 יטטיל איהם זי האט ׳הויז םאר׳ן גארטעז,
םריהער! ײאס ׳טבת קום — :ג^וכגעשדיען

 איז און געענטפערט ניט האט עד
אװעק. ס:ץל
 אהאלב־אויס־ ער האט נאכט גאנצע א

 צ״כיער, זײן איבער נעיטפאנט נעטונענער
 אויפ־ װידער און געילענט מאל אלע ויך

צו און געבראנען הענט די נממט^נען,
ר-------------גערעדם זעלבסט זיך האט ע

 טאן: צו װאס באיטליסען געהענט ניט אלץ
 ארײן פגים אין שר,ר דעם איהר זאלער

׳איהר צו קוניעז ניט כיעהר און ווארםען
 ניט טראכטען, ניט זאך קײן סון )ודער1 #
 טריג־ זיטערנע או; עפעטער װעגען ואתען |
] WP ׳גליר. און ליעבע ביסעל הײסע דאס 

פולער אזא מיט אצינד איהם גיט זי וחןוס
--------------IV Dip

mm ^ וו
 »m ט#כ* זןדװײופ «עגמ« •ײעי

 װא.לםעז גןךוייט. זעוור איו סםרײ^פאנדס
״ חאבען װי רינשיגזנ, געװען דיום די  מ

tn פאנדס די װ*לשען זײן, צו דאו־פש r 
̂לש םען און געװען, ל*:ג  באדארפש ניש װן

 אםעסשענשס. ססעציעלע ל,ײן ה^כען דערצו
 דער איז דעם סאר גוישװענדיגקײש ידי גראדע

 חעכערע \ואס ^אר ארגוםענט ׳נזשארקסשער
 אר־ פאר׳ן לייכשער געמיס איז ע& דױס.

 סןנש, 50 רואך יעדע באצאחלען צו ביישער
אין *דער םאל v םים ארויסצונעהמען ווי

רליו/ 20 ראשען עשליכ־ע שי איצט גא
^ן עס מוז ע״  און האפען םיר און װערען, ג

ן ע ^ י  םי־ דעם פ*ר ערפאלג גרעסשען דעם װ
 דערזעלבער אין אבער ליאךדאלאר־פזד-ד,

 צו־ דער אין אז װערען, כעזאגש מוז צייט
אן די װאס ׳אלעס זאל קוניפש ײ חאט ױגי ו  נ

טען טיג, ען דעם פון בלויז קו ציג ײג  קתאל׳ א
ס צאחרען פון ױ ן ד ע אי נ י ס. חו ױ  אײער ד

ט אז םענה, מי ט מען ודאי־ן״ רימער צװײ ״  ני
 מאד־ זעהר קליבגט ארבייטער״ דעם ׳טסײסען

ל דעם אין נע י  זוער ארבײטער. אן שון כו
ײסט מ ט ער איז V דען איהם ע , רי ני אז  ױני

אן די און ני ו ט י  סא־ איהר קע:ט װי ? ער גי
שיעד אן כען ען אונמער ע װי  און איבײטער צ

אן. ר ױני ר ;לויבען״ םי ען פי ײג  אי־ ז
ט, ע צי עי :אטראב־ ארבײטער מײסטע די אז ב

ט עס םען גי אי ̂ס כ ע א^ס נור עמי״ן, א־ שיג  גוי
ײער סאר מיטלען ם ז ע עענ  יןזוץ. אי
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L E X I N G T O N  
T H E A T R E

.Lexington Ave. A 51st Bt
פארלאט] דעם נאכצויןופען אום

װעט פובליקום דאס םון
םערגעי

סי ס װ א ר א כ
ראשיעןאיזבא

 טעגץ, ציגײגער פאלקס־סאנגס,
ארקעסטער באלאלאיגא

באערעכקש•;! א סאי בלויז אויפשרעטען
אין צײט

טעאטער לעקםינגטאן
 עװ. לעקסיגנט^ן און סט. טע51

יעצם. שפיעלט
 ׳טבת. און מיטװאך כיאטינע אויך

סנן די אוין* באקומען צו מיקעטס  אי
ע די בײ סײד, דז ײ  ליעכ,ן אוירגע״ם װ

בר^דװײ. איסט 100

V.'jOJrJ.־

 ױניאדקאאפעראטיװ ױ
םאסײעטי

 יוניאן .11 ג. צ. ». 36
אױםשליםלױ םעוקויפם

ל װײפ  טהעע ל
פהעע סאלאםכיא

2441 נרעסערסי םעלעםאז
»רעם רענארד ױ

.3םטריט, טע23 איםם »2

 הענסטיטאדןןרנמ און נרעסטע קילםספע, די
װןלם וער אץ טצות־נעקערײ

םצותלאנואן םאיר ר '
MEYER LOMU HATZOHS

 ארבײטם־באדינגונ־ בעסטע די אונטער געװארען נעטאכט
אין װײחשעם העכסטע די קרינען ארבײטער אונזערע בען.

אינדוסטדי. דער אץ

סווני צוזײערע געלד שיסען וועלכע די צו
הײם דער אין

 קרוכים אײערע צו געלד שיקען צו איםשטאנדע יעצם זײט איהר
 פארהאלטען ניט דא זאל געלד די אז זיכער, זײן און ים זײט יעגער אוי״

 פאר־' א ערהאלטעז אויך און אורזאכען געשעפטם געװיםע צוליעב װערען
 אין װערעז איבערגעגעבען און אנקוםען זאלען געלדער די אז זיכערונג,

הענד. ריכםיגע ךי
 װעלכער ע״ה, גאלדבערג יצחה ר פון זוהן דער גאלדבערנ, שעפארד

 פארטע־ פאטער׳ם כאריהםטען זײן פון םײל א גע׳ירשנט נאר ניט האט
 עהרלימ און נרויםםוטיגע זײן גע׳ירשנ׳ט אױך האט װעלכער נאר גען,1

 געשעפטם־םע־ ראיעלע א,־ן געשעםטס־םעהיגקײט זײן פערזענליכקײט,
 גאלדסערג אלטער דער װאס הויז זעלבער דער אין איצט, האט טאדען,

 1באנק־גע־ א ערעפענט בראדװײ, איםט 171 א-ן עטאבלירט, האט יע״ה
 אידעז׳׳ היגע טויזענדער די באזארגען צו צװעק הױפט דעם פאר שעפט

 דער, אין קרובים נוים־באדערפטיגע זײערע צו געלד שיקען װילען ,װעלכע
,הײם.

 איזי באנק־געשעפטען אנדערע ןיא געלד פון שיקען דאש ורעהרענד
 דיע־ו פאר און :הױפט־זאך און אײנציגע די אוגז בײ עם איז בײ־זאך, א1

 םיו־ו האבען אונטערנעהםונג, דער פון ערפאלג דעם פאר און צדועק, ןזען
 אין«לע כאנקיר־פירםען גרעםטע די מיט פארביגדונגען געםאנט ,פריהער
 רוםע־ גאליציען, פוילען, — זיך געפינען אידען װאו אייראפא פון טײלען

 גרויפעו דיעזע דורך און — װ. ז. א. עםםרײך, טשעכא־ט*אװאקיא, ׳ניען1
 נע־ אוגז פון װערט װאם דאלאר, יעדען םיר פארזיכערען פארבינדונגען

קרובים. די צו איבערצוגעבען שיקט
 אין געטאן װערט דאם װי געלד, אײער םיט נים ספעקולירען םיר

 מא־ן זאלען װאם אינטערעםען אנדערע קײן האבען מיר װײל פעלע, םיעלע
 פאר םיר קענען דערפאר און נױםיג. געלד אײער פון געברויך דעם ןכען

םוםען. קלײנע אםילו שיקען ,אײך
 1נעהטט װאם באנק, אנדער אן אוי,ז אנװײזונג קײן גיט שיק/ןן םיר

 םירן אײך. צו פאראנטװארטליכקײטען םאראלע די ארונטער אונז פון1
 םאראנמ־, זײנען מיר װעלכען פאר דרעפט אײגענעם אונזער אײך ןגיבען

פארזיכערען. מיר װעלבען און װאדטלין־
 קראנעז׳' פראנקס, אדער װילט, איהר אויב דאלארם, שיקען מיר

פארלאננט.׳ געלט דאם שיקט װאס דער װי לויט װ. ז. א. פונמען, םארקעז,1
ארדערם. מעיל קאנטױ אונזערע

 קײז פרײנדע זײערע צו נעלד שיקען װילען װאס לײט קאנטרי אלע
 שעפארץ־ו באנקיר דעם צו מעיל די דורך צושיקען עם קענען ױראפ1

 דאםן ע״ה. גאלדבערג יצחק באװאוםטען דעם פדן זוהן דער ןגאלדבערג
 אזױ ארט כאשטיםטען דעם אין װערען אװעקגעשיקט גלײך װעט געלד)

איהר װאו אוים ניט םאכט עם װערען. ערהאלטען װעט עס ױי :נעל
ן-----1זי נעפינט1 לאנד. אין דא אנדערשװאו אדער פראנציםקא םאן אי

 םשעק םױרטיפײעד א ־טעיל די דורך צושיקען נלויז אונז דארפט איהר
 און פינקטליך אװעק אײך פאר עם שיקען מיר און ארדער מאני א אדער

כאנק. אונזער אין פערזענליך געװען װאלט איהר וױ אז.־י יראיעל
 כענקינכי סטײט יארק נױ דער פון געםשארטערט איז באנק אונזער

 בענ־ו אלגעםײנע אן טאן צו באפאלםעכטיגט אויך איז ארן דעפארמםעגט,
 אפצוגעבען זיך פארלויפיג כאשלאשען אכער האבען מיר ביזנעס. ,ר,ינג
 אנערקענענדיגי קרובים, צו געלדעד איבערשיקען דעש םיט גאנצען אין
 זיךי זאל װאם הויז, בענקינג ראיעלע א פאר באדירפניסע אבםאלוטע די

 געװיםענ■ און עהרליכען אן אױף דורכפיהרען עם און א״געבען דעם דיט
אופן. האפטען

 1אונטער װארט דיזען װילען םיר און װארט דער איז ״געװיםענהאפט״
 די דיענען צו הארצען גאנצען אונזער טיט מײנען םיר װײל טםרײכעי,
)אדן באקאנט נאםען נזער1א איז עם װעטען אידען טויזענדער פויזענדער,

 מיט אנקלאנג אין און עהרע מיט און עהרליך פינקטליך, זײ דיענען צו
 זײן װעהרענד האט פאטער ליבער אונזער װאם נאםען, בככוד׳יגען ידעם

ערװארגען. לעבען

IKER, 171L B'WAY, N.V.

ס ױו ס אץ סנן רןן ײיןערס ו  23 סאל8ל ם
דעלענאםען פאר עלמהשאן צום אויןז

 דעם שבת און וטען9 דעם םרײטאג דיזען האנװענשאן, צום
סטױט. וטע4איםט^ 231 אםיס, אונזער אין טעו,20

 און װאהלען די אץ דך באטײליגט !ברידער און שװעסטער
צום לאקאל אונזער פארטרעטען צו בעסטע די ערװעהלט

קאנװענשאן. נעקסטען

23 לאסאל כאארד עסזעהוםיװ
שער.1מענעד וואנדער, ת

MIMMHIIMUMNhI.,/jl

 ̂*

9 לאהאל יוניאז פיױעערס סלאז׳ס אויפםערסזאם
זיד באטײליגען צו אויםעגפאדערט זײנען מיטגליעדער יאלע

׳ אין י

דעלע»טען פאר װאהלען די
 לײ־ אינטערנײשאנאל דער פון קאנװענשאן וטער5 דער צו

ױניאן, וואירקערם גארטענט דיעס
טען20 און צוטען שבת, און פױיסאג דיזען

1920 מאוטש,
:פלעצער םאלגענדע די אץ

עװענױ. צװײטע 228 ,9 לאקאל פון אםיס אץ ו.
םט. טע28 איםט 166 האל, טאנאוואנדא אץ .2
 ׳סט. סעקמאן 229 לײםעאום, לײבאר בראנזװילער 3

ברוקלין.
 װעלען װעלבע מענשען אזעלכע צוערװעהלען געבעטען זײט איהר

 דער ביי לאד,אל פון אינטערעסען די םארטרעטען געטרײ און עהרענהאפט
אנװענשאן.

9 לאסאל נאארו עיןזעסוםיװ
םענעדזשער.' , האלפערץ דזש.

m.

35 לאסאל ױדאו פרעסערם ססױרט און הלאוה
!אויפמערסזאם

דױם רי זײנען לאקאל דעם םון באשלוס דעם נאך

װאו א סענט 35 אין געװארען נעחעמרם
דעם אפריל קראםט אץ אריץ געהט באשלום ױעזער און

ו. 920 וטען,
זײ־ באצאהלען צו אױםגעפאדערט װערען מעמבערס אלע

יעצט. גלײך שולדען ערע

גערע־ ספעטפ יעדער וועט הרשםען דעס נאך
סענט 35 װערעו כענט

הל א צ א ט טאון ב ד ״ ט ר א ען. פ ס ד כ כ לי ם ה ע ענ אננ אונ

35 לאסאל כאארד עהזעסופיװ
טענעדמער. בראםלאוו, דוש.

.1 לאקאל ױניאן
 פער15 רער צו ועלענאטען פאר עלעסשאן
 לײױס אינסערנעשאנאל דער פון סאנװענשאן

 שםאםפינדען װעם ױניאן ווארזמרם גאדמענט
ח, פען22 דעס אנענד. םאנםאג ע  7.30.1920 ם

פם טע5 איםס 2סו האלל, כעטהאווען אין אוהר
ײד מעמכערס םעוזו װאס זיו זאלקו ט א  נ

 דעם פאר וױ אסט עס װי װאהל, דיעען אין גקן
כאארד דזשאינט פון לאהאל נרעםטעו

 די װעלכע פון קאנדידאטען די זײנען פאלגענדע די
:דעלענאטען 12 אױםללײבען דארפען מעמבערם

V:.

נאלל יקהרליכןר עלפםער
די םון

קאטערס נארםענפ לײדיעס אםאלנאטײפעד
װ. נ. ל. א סז לאלןאל

1920 מאוטש, טעז27 שכת־אבענד,
בולװארד םאוטהערן 953 פאלאם, פאינט האנט׳ס אין

בענד. דזשעם שילער׳ם פראפעםאר בײ םױזיק
סענט. 50 — העםשעקם טיט טיקעטם

פאנד. רעליעןצ א פאר טגעהט אײנקונפ דער
׳^י
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אפטישען און אפטאמעטריסט
215 East Broadway 100 Lanox Avanu•

1709 Pitkin Av•., Brooklyn 895 Proapoct Avo., Bron

 שלעזינגער ב.

ק נ.  פינ

ײכעל י.  ר

 צוקערמאן מ.

ש פה. ױט אםלאו  ק

שמאן דזש. ײט  ד

 וױינשטײן דזש.

ײנבערג י.  פ

ד ה. ענלאנ ײז  א

 גארדאן ם.

ט א. ענ ד טו  ם

 לעװענםאן ד.

ער פ. טל א  ק

 שטערן דזש.

נאבלין מ.

ער ה. װנ  א

 װאגנער ה.

ם װם. לו  ב

 װארשאװפר,' דזש.

 קאהן ל.

&ס א. אײברא

ראכװין מ.

םאפץ ס.

אל נ. ט ענ װ ע  ל

ץ ם. ט ע  מ

ש ל. װיט  הארא

 דיקאװ מ.

אן י. מ ײ  בל

מאזער מ.
M

ש מ. ױה או ארב ג

 וױ מעהר ניפ שולויג זײנען װאס מממכערפ
 שפימען' צו זײן עו־לױנט װעם ױוס װאנען 13

 נעםטעטפט זײן זאל נוך ױניאן זײער דאם זעהט
 דיעזען אץ נאםײליגם זיו האם איהר דאפ

מלעסשאו.
i לאקאל נאארו עקזעקופױו די

עי, פ. ל ט א םענעדזשער. ק
מ.

סעק. רינגעד, דזש. ס.
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יעחרליכער טער3

כאלל און רעסעפשאן  עוחמיג 1מעדיסא און סםריט םע27
 •579 םקווער םעדיםאן םעלעפאן

ר, עטנואצ מ ײ  ••wnDpjnn ?ונסס ד
םענעד׳יזןר• רױיענ• שנ*צער. צואים
 טא־ זונםאנ און שבת אװענם. כרײטאג

 און טעז20 טען,19 דעם אװענט, און ענס־
םערץ• טען21

די בײ געגעכען

םט. טע1ע) איסט 83
לאמבעגא

נױראלחשי
גאוט

 פא״גען־עישײ •;1*י און ז^פטען אונרײנע
, װי קערפעד, אין ן עי גי  פאישטאשונ: סי

 אסט בלאדער־עטײנעײ, און גאל־ קאליק,
:יע ה^י־ץ־טעטיגקייט, £.*ן שטערונגען סא,

טערץ טען27 דעם אווענ־ שבת
r"

עװע. טע3 נעבען םט., װטע איםט ח9 האל, װעבסטער אין
בענד. ברעס שילער׳ס פראפ. בײ מױזיק

םענט. 25 טשעק העט סענט. 25 טיקעטם
 קאמעדיע לאקאילע

װ פ י ם א פןן א ם י ד
אויטאר. פון רעזשיסירט

פאראויס איז בילעטען םים זיך באזארגט
 צו װענדען צו זיך בענעםיםס םאר

חרש). (י. טשערעש דזש.

 ;אי שװערקײט און געלעהמבקײט :יאס,
p( בלוט־פאי־גיפטו:; גלידער, t קװעק־ 

 װ .ז. א פיספעלס, ,בלײ) אדער בער
 דיעזע £ון לײדען ױאס עלזאנען,

בלוש־צירהדלאציאז שלעבנזע און םע

 םיט באלאגערט םענליך איז אפים זיץ אז מעלדעט מײסאן מר.
 אםעריקא, נאך רײזע זײער װעגען נאכפרעגען זיך קוםען װעלכע םענשען

 יעדען אין און מ$ן, צו װאס באגעהן, צו זיך װי ראטה און הילף װעגען
 לא־ זאלען םיר אז קײבעל א צו אונז ער שיקט זיך פאדערט עס װאו קײס
 שװעם־ םוטער, אדער פרוי זײן אז מאן יענעם אדער קרוב דעם וױסען זען

אםעריקא. גאך קוםען װיל שװעגערין אדער מער

 דע־ םפעשעל א אינסטאלירט באנק די האט צװעק םיר־דיעזען
 אױם־ װערען פאפיערען קאנםולאטס נױטיגע די װאו פארטמענט
 אלע און קאםטאםערס אונזערע פון י^דען פאר םרײ גאנץ נעמאכט

 דירעקםע אין שטעלען צו זיך וױ געגעבען ױערט איגפארםײשאן נױטיגע
םײסאן. םר. םיט פארבינדונג

 שרײבען םױלען גאנץ אץ טײלען אלע פון פאמיליעם טױזענױע
 גרױסע די לױבענדיג קרובים, אטעריקאנער זײערע צו ;ילעגראפירען

 די פון געשיקט געלדער די פון אויפצאהלונג פינקטלינע א*ן גדץיט
םעםױעל םר. פארםרעםער, איהר הירך סטײטם ױנײםעד אװ

 ער־ בעפרײאונג, ערלײכםערונג,
לעזונג

 אהן ליידעז א*ן שמעיצע זײערע פרן
 דעם דויך :אי־ מעדיצין׳ אהז רײעס׳

 ראדריאן ריט׳מורד קער י עלע^טרזךכעם פו׳ם
אויםגעמארשםע יאהרען לאגגע אי1

 דױיל־ ראדיא־עלעקטראליטישען
פראצעס

עיע  געבראכט האבען הײצונגעז אונז
ערםאצגען. װאונדערבארע

 ענפז־ און צו׳גפ#יט הײל״פראצעס אונזעד
 און קערוער £ון שט*£ע שערליכע £עיש
 :ײע און לעבענס־ענערגיע נײע ^רויס יו©ם
 צירק,-לאי). ■£אד (שרײבש לעבען. אין ירײד

ט דער אונטער פזיכ  דאקטוירים. פוז אוי
*;,eBnptfi ׳אג, דינס :דאהען פאר *£ע

.2 ביז 1J £* שבת ;8—10 סון
 ערײ־ ׳בישרו«ך מ*:טאג, ;הערען £אר ^£ע

.8—2 ש:ת ;8—10 פון טא:,
Ratuo-Electrolytic Baths

סט. םע10 איסט 83
עװס. םע4 און טע3 צװישען

ע113 וועסט 05 ברענטש:  סםריט• ט
ק׳ שםערזעןגנד^נקר זייערע מרן געפינען

ק די דורך נאר געלו אוגז ״שיקט אנ ב ײםעד אװ ״ ײטס ױנ  / םם
עגע די װעלכע קײבעלס, פיעלע די לױטען ערהאלטען האבען קרובים הי

— פוילען פון

צו אז קוםט עס װי נלײך אױםנעצאהלט װערט נעלד ״דאס
 אין שטעהן קײן םאהרען, קײן ניטא װארטען, קיין ניטא ם־יםאן. מר.

 די אויםגעצאהלט אלײן איהט םון װערען טשעקם בענקם. די בײ לײנם
איבערגעגעבען• איהם װערען זײ װי מ״נוט

 ארבייט זעלטענער דער איבער איבעלראשט איל םױלען גאנ**
 יעדער אין םטײםם. ױנײטעד אװ באנק די םון כארטרעםער די פון

 םעםענ־ םפעשעל קוריערם, די װאו דארף אדער שטעדטעל שטאדט,
 און שםחה א װערט אן, קוםען באנק דער פון אויטאםאבילס און דזשערם

 אזוי אויןש זיך איםשטאנדע זײנען װעלכע םענשען די אנקוקען לויפט םען
 איבערנע״ זײ און נויטלײדענדע די העלפען צו נאר אום אפפערען צר וױיט
 כאנק דער דורך געשיקט זײ האט םען װעלבע געלדער די פערזענליך בען
םטייםם. ױנייםעד אװ

 עס איז םײםאן םר. פון טעטיגקײט אונערטידליכעד דער דורך
אין פארבינדוננען עפענע־ צו געלונגען איהט

 גע־ א״משטאנדע אי־ז אנדערער קײן װאו ערטער און שטעדט
לײדענדע. די צו געלד מיט דעדגרײכען צו װען

 געלד פאר עטאבלירט יעצט איז פאדבינדונג דידעלןטע
 װלאדי־מיר־ױאלינסק, פערעװאל, ׳לוצק קאוועל, נאך שיר,ען

אנ־ און ראװנא פאביאנעץ, תאניציפאל, )׳שזינסר קאמענסקא,
נובערניע. װאהלינער אין ערטער דערע

«

װעל־ אין ט־יסאן םר. פון קייבעלס טעגליך ערהאלט באנק די
 טעטיג־ די און אויםצאהלונגען םינקםליכע די איבער בעריכטעט ער כע

קוריערס• און ארבײםער םטע,ש ארגאניזירטען גרויסען 'ןיז פון קײט

School עװעניו• םעסאנר 35
 םעס רזשענ. עדעלשםיץ, יאזען:

.1643 פארםײםה םעלעםאז,
 NEXT PART TIME GROUPאדװענפ אין װאכען 8 טיקעטם

STARTS MARCH 16th.  פארבינדונג דירעקםע אין יעצט שטעהען פארטרעטער אונזערע
 זײנען געלדער װעלכע דורך ױראפ פון טײלען די אין בענקם אלע םיט

 אונטער־ םיט רעםיטם אן קומען טעגלין־ און געװארען געשיקט פריהער
נעלדער. אויםגעצאהלטע פיר שריםטען

קאםטאםערם נײע און אלטע טױזענדע צעהנדליגע אונזערע
אײנציגער דער אז איבערצײגט העכסט זײנען זײ און באקאגט נוט עם איז

 זיכערהײט נרעסטער דער מיט ױראפ נאר געלד שיקען צו פלא׳ן
הײטע איז אױסצאהלונג שנעלער םיר

 איבער פון אורטײל איינשםיםינןר דער
50,000 ijrrnro, ב״נע־ האבען וועצכע 

 יאזעי םון פאושטעצוננ רי װאהנט
 שעהנ* און צעצטע רוםשינסהי׳ס
א*ערעמא םםע

The following plan for a Part Time 
Training Course ie formed eapo- 
olally to meet the desires of those 
workers who live in New York 
City and desire to acquire a thor- 
ough oconomic and organization 
training in subjects of vital con• 
cern to them as members of the 
working class.

In evening classes two evenings 
per week it covers during four 
terms of three months each the 
same ground covered by the Full 
Time Course in two terms. The 
Part Time Course extends over 
two years.

Sessions

Economics ......................... 12
Fundaments of Socialism .. 12
Principles of Science .......  12
Modern Social History__  12
American Social History .. 24 
History of Labor Movement 24
Public Speaking................ 12
Evolution of Civilization .. 12
Civics and Politics __ ...  12
Evolution of the State__  12
Labor Problems .................12
Organization Methods __  24
Industrial Engineering__  12

ערפאלני. ערפאלג! נרעסםער
געזאננ- נוםערען 30

 םא־ זונטאנ און שבת *װענט, פריימאנ
 און סצטעז טען,19 דעם אווענם, און ם־נע

מערץ. צטען1
 אפע־ נײעםמע תםשעםקי׳ס יאזעף

רעםע  די און קאסםאטערם אלםע אונזערע פון בעקװעטליכקײט די פאר
באנק אונזעם םון נאכבארשאםט דער אין ארכײטען װעלכע יעניגע

The next group will s ta rt in March, 
1120. It is open to anyone who has 
sufficient command of English to 
grasp the m aterial given in lee- 
tures and reading. נויארק םט., דעלענםי 32  ביז אפען זײן באנק דיעזער אין דעפארטמענט אױםלענדישער דער װעט

 געלט שיקען צו געלענענהײט די יעדען נעבען צו דאםיט אבענד, אוהר 6
 םון אהײם געהען זײ אײדער ביזנעם אויםלענדישע פארהאנדלען אדער
ארבײט. דער פון םטאפען צו עקסטרא םארשםארען צו אום שאפ,

A lim ited num ber of scholarships 
providing for half tho tuition feo 
is available for those chosen as 
candidates. The fee for the com 
plete course, extending over two 
years, is $60, which includes mem- 
bership in the gymnasium.

א ט ע ר  ג^ב&דער *ון לינ
רומשינסקי יאזעןש םון אױפגעפיהרט

ד זאץ, לודװיג ראזענשטײן, סעםױעל  ח
rw ראזא •ראגער, נינא p. ראזענ* כאריס 
 לוב״ םעני אאהסער, סאבינא םרם. טאל,

 יאקאב און דזשײהאבסאן הײםי ריצקי,
 אפע־ דיוער אין זיך באטייציגען פרענה
 טשאר״ ה׳ הײםאן. לואיס אױך װי רעטע,

״צײבענױ.״ אאס נאסאנסאן לעס
 פרא״ ססו אײז עון רבינ׳ס דעם

פערפעקט. צענט
 אוים־ ארטיססען, פערזאנאצ, םחיס, אין
 שעהנםםער ?אסטױמעז, רײכע טאטונג,̂‘

 װאונ־ באצעטען, און טענץ שעהנע קאהר,
 אין ארקעסטער, נתיםער עפעקטען, דער
הינזיכטען. אלע
ם װערםה $10 םענ ױז ם דאל. 1 פאר א

סיםפא״ און כאד גרויסער עקססרא אן
רומשינםקי. א־צא ארקעסטעד ני

 ױניאנם, סאסײעטים, צאדזשעז, הנרות
 וױ. רעציעםס, ברענטשעס, רינג אינײטער

 מעצ־ זיך הענען ®ערזאנען פריװאט א;יך
 אין טיקעםס און בענעפיםס פאר דעז

טעאםער. פוז אפיס

Necessary English in addition 
without extra charge.

All Interested please inquire promptly in the office of theםטײטם  אינ־ אן נאר שוה־סםאר א סתם ניס
 צוגעפאםט װערען עס וואו םטיטושאן,

אופ;. װיםענשאפטליכען א אױן» שיר

7 EAST 15th ST., NEW YORK CITY םט 116 און עװ. מעױםאןםיםטעם רעזוירװ םעדעראל מעםכער
TREE MARK SHOE CO

32 Delancey St.

A A. DKI.BON,
aL שערם. שארפט און פיקםמ

 עוחןנײו.® טע6 484*90
יארל׳. נװ

סםריט םע30 און םע29 צװישע:

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM

5th Avenue and 32nd Street
CONTROL OF PUBUC OPINION

Fridays, 5.30 P. M.......$2.50, beginning February 13, 12 L

CURRENT WORLD HISTORY
Saturdays, 1.30 P. M....... $2.50, beginning February 14, 12 Lectures

ע ז י ג ר נ ו ט ײ צ
מ •ימלזז אויך װי מ  עג;• און אידי״* $נ

^rr ,ז7«״ויג«ל יון ביכער צײ*וגגען 
יי אין epniyi װערען

*p םױנטיננ אפ־טרדי״ם
יןןײן נין םם. קאנעל 195

ורענטיי!. 5485 1נהךלע«,

East Side Branch 
77-79 DELANCEY ST

Harlem Branch:
MADISON AVE. & 116thבענעדס און בעדזשעט

ני. «. ם. און האםײעםים ױניאנם, פאר
ארבײם• ױגיאן שםריקםלי

13 J יאר? ױר סםרים. קליגמאן

QI8TER EARLY IN PERSON OR BY MAIL IN RAND SCHOOt 
OFFICE: 7 EAST 15TH STHEET.

4:■ n .
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שלעזיטער

זײט.) ערשטער דעד םוז י^שלום
 ױראפ פון צורײזגעקוםען איז

 וועס ער חאס אץ כיונטער, און
ט  זיך כחװז באנײםע פרישע, פי

 גרויסעז דעש אין ארײנװארפען
“י אינטערגעשאנאל אונז*ר םון

 כייס־ די פון אינטערעסען די אין ;י*ן
נלימדער.

 כייזײ-אלײ דעם דאן אגאנסירט ער;
פראגראם.

 קװארטעט אלטשולער׳ס ,םאדעסט
- oyft 1א' האדציג א זעהר געשפיעלט 

מ  א טשײקאײס־זי פון האםפאזיציעס *י
 עולם בײש האמ דאס און -אגרערע,

אױםנענוםען. שםאןיז
גע־ ד.*ט פיראר גרעסערען א נאןי

 באי-יהט־ די ביעטצענויער, מאדאם סאכמ •
 מעמראפאליטען פין אריםאד^גא םע

 דער זינגען. אי־הר יטיט וזויז, אפערא ״
 און ענטציקט העכסט געװען איז עולם
ארויסנערוםען. ם$ל עטליכע ^איזזל

 דעם פ$ר דאן שםע^ט טשערםאן דער
אב. גענ. ‘״פאררוערמס׳ םיז חנדאהט^ר ^

ז ז~
 אײ אי; גערעדט האט יזאד,א| גענ.

 מיט גאסט דעם באגךיסם ער דיש. ^
 דערצעחלט ער 1או וועישער •־ווארציגע

 *שלעזיג־ װאס אײנדרוק גוטען דעם טון
 װ אײראפא, אין געסאכם זזאם גאד

איז ס  איײ אין געיוארען געשילרערט דןו
 אהער זײנען װאס צײטוגגעז ראפעאישע
 אויר האם האדזאן גענ. ןונטמוםעז.

 כאדאקטעריכד זעהר א ארויסג^כראפט̂■9
 באציהונגען ~־די װעגעז שטריד,• נױשצן

 אין אמעריקוא. אזן אייראפא *וױשען
 ניט מעז האט — ער זאגט — ײראפא*

 סײגוגג. גוםע נןײן גאר *פתןרייןא םון י
 אויף דארט זײ תוקען *אל בעססען *ױ\

 עגלה, בעל רײנען א אויף וױ יכא
n i האם װאם מעגשען פיאסםען א אױף 
 — ער זאנט ־— אבער יןלעגערם... סך א

 מאבען שאעזיגגער דוי שלוחים *זאלכע
 זע• זײ מייגונג. זייער בײטעז זאלעז זײ *ז ־
'tlRt-i ,ביויז ניט תאט אמערייזא דאס איין 

 א אויד פארםאנם זי ראם *ד^לארס,
 ארביײ ארגאניזירטע -גוט נמורהמירדיג *

ג נ ו ג ע װ א מ  םארםרע־ אזא דורף !מ
י  דארט זײ האבען ^יעזיגגער וױ מ

 נײער דער םון אויפגאנג דעם ?יזנרזעהן
 ארגאניזא־ פון אטעריחא די אםעריהא,

ארבײטער״אײ־ אזן סאאיראריטעט
“נינקײט.
 אפיאדירט ״שטורטײט איז גן^האן גענ.

געװארען.
 געזיען איז רעדנער צזוייטער דער

 סע־ אטעריקען דער פון פרעזידענט דער
אן מן  סעםױעל בײודער לײנאר, אזו חנוי
 ארוזם״ פאד^טעלעז בײם נאכזפערס.
 פרעזידענט אז נדשערםאן דער דערמאנט
 דער פאר עטאדח ארנײט כאםפערס

פ^יזא־ פאייטישע די פון גאסרײאוגג *
Z ארוים רוםט דאס אין אטערייא אין גערס 

אפלויז. גרויסען א
ט עױן האט גאמ-פערס לענגע־ א די

 פארזאמ־ א פאר ניט.געדעדט צײט חגר ׳
 איז ער און ארבײטער אידישע םון <ונג

 גיסעד א איזס נעװארען אוי^עגומען
 די אװאציע. עטורמייצער א מיט גאסט,

 בײם גיײר באחומעז ער האט אװאציע
אוים<ע־ זיך ד,אט ער װען אנםאנג,

פאראױח, אין אױך און רײדען מםעלט ,1
r זײן פון v : r w ,טײסםער״ שטארקער 

 דעם אויף האט װעיכע ׳דעדע האפטער
 בעסטען דעש געפאכט עו<ם גחיסען

U .אײגדרוק
 מיט גאםט רעם באנדיכט גאמפערם

 פערזאן דער ״אין װערטער. םײערליכע
ער ך^עזיננ - םו  די תאט — ער זאנט ־

 קראפט א געכראגען ארבײמער־באװעגוגג
 זײז שעצט ער באדײטונג. גרויס םון

 איהם מיט ניט איז עד כאמש ארביים, $
rm n אײגפארשטאנעז.״ אלעם

 רעפארטערס געװען זײנען האל אין
 פדעזײ און פרעסע עגנלישער דער פון

 מיט באנוצט זיך האט נאמפערם רענט
 1זײ הערען לאזען צו געיעגעגהײט ךער

םע‘ םי  פא־ פאליטישע לעצסע די װעגען מ
 שטאר־ א םיט לאגד. אין דא סירוגגעז

ipp1 ארא״ און קראםט סיט פו< שםיםע 
py m o j ארבײ־ אלטער דער האט םײער 

 םיעלע ארויםגעחנערט נמד־אגיםאםאר
 עולם םונ׳ם ?ײנען װאס אםת׳עז נרדסע

i נרויסען א םיט געװארען אױמגעגוםען 
 זײן אױםגעדדיהט האט ער בײםא*.

 די <וזוס צאח, און ווימצוםרידענהײם
^זינגםאן, אין ®מעצמאכער  צוזאםען זו

אגגע־ האבעז אדםיגיםטראציע, דער םים
ל/ רײלראוד אנטײלײבאר *די בי

 יןריטײ ווערטער שםארסע איז חאם
 םאר פאלםער דזשענעראל אםיירגי

יןױהל־ די גענען אינדןשאניןשאן
געשא• ניט אױןי האם ער און װים

זײן םאר קאורם סופרים דעם נט

*DC

c n m n sW
»יז אייך ױם

 געדונערפ האט — ארבײטער רי0
 .האבען — טריבױן פאיחס איסער דער
 האנסםיטו־ און גאטי,ײיכע הײייגע׳ דאס

 ארבײטעץ, אויפצוהערען רעכט ציאנעיע
 די ענטזאגעז צו דאס. וױניטען זיי רוען

 ײען סטרײיןען, צ• רעכמ דאס אדבײטער
 פונ׳ם ^נפאנג דעד איז ׳עס וױלען זײ

 פון אץ דעםאחראטיע םון אונטערגאנג
 רעגירונ;. פון םארם רעפובליקאנער דער

 אינדזשאנרר אן דורך געטאן ודערמ עס צי
 ^ודער דזשענעראי, וירני25א פון שאן
 נאנץ איז געזעץ ריילראוד דעפ ר־ורך
 פונ״ם :ןגנפאנג דער איז דאס — אנאל

 יעכד^קראטישעד דער פון אעטערגאנג
רעגירוגג.״ פוץ פארם

 פארענריגט פאס^ס ;רויס מיט א'ז
:ער

 ס א ו ו ג נ ו ר ע י ג ע ר ״א
ס ג נ י ו ו פ צ ע ר ר ע ט י י ב ר  א

ו ז צ ע ט י י ב ר ר א א ן פ י י  ז
 א־ < ק ש ט צ י ט ״ט ת י ב ה יו v ב
״ !י י ר ע ם

 גאכט דער ־צ^עזיגנעד, פרעזידענט
 װארט יעצטע דאס באקוײם ^װענה פון
 װי ג<ײר אװאציע גרויסע א באקומט ער
 אפ־ דער רײדען. אויף זיך שטעיט ער

<ס אויפהערען, ניט נ$ר װיי ױיז
 נ^ך ס׳איז און שפעטייך גאנץ שוין איז
 מוזיקארײטע רײכע א תרכצוםיהחגן ד#

פר^ןדאם.
 און אפלויז דער V'K העדט ענרליף

 איבער גיט ער אן. פא;:ט רעדנער דער
 גרוס דעם אמעריקא פוז ארבײטער רי צו

 די פיז זײ םאר געבראכם האם ער וואס
 ער און ים, זײם יענער פון ארבײטער
 נויט, די שםייכען קורצע אין שילדערט

 ער װאס עלענד שרעקריכען גרויסען דעם
 צו אפעלירמ ער און געזעהען דארט האט

 הע״יפען צו אטעריתא אין ארבײםער די
 װאס מים מענשען אום:ייהריכע יענע
נאר. קאז פעז

ױן גים שלעזיננער ברודער  אי־ אן א
 אר־ די םוץ צושטאנד רעם איבער בערבליק
 לעגדער די אין ארנאניזאציעס כײטער

 איז, מײנרנג זײן באזוכט. האם ער זואס
 דארם איז באוועגונג ארבײםער די אז

 איז באװעגונג די צושפליסעדם, צוםיעי
^ן עס צושפאיםעז,  צו״ דארט עתזיסטי

 װעל־ קערפערשאפטען, באזונדערע םיעי
 די אײנע טיילװײז זיך באיןעטםען כע

אנדעיע.
n כאדאהטעדיסטישע באזונדעיס 

 ענגלאנד. רועגען ער טאבט באטערקונג
 אינדירעלר אן געװען םײלװײז איז דאס
 נאטפערס, פרעזידעגט צו ענטפער טער

 דער פון שטעלוג־ג פײגדלינער דעי װעגען
 ארגאניזיר־ די צו רענירונג אטעיייואנער

ארבײפער. טע
— אייס עד ר*פט --- ע;כי־א;ד ״אין

 אדגאניזירט זײנען ארבײסער די װאו
 װאי , יט י ט י ל א פ אץ עיואנאשיש

 ״ברי־ מעכטינע די זזאבען אי־בײםער די
" לײבאר טיש ״י  רע״יירנג די װעט ׳פא.
 אעדדטאנל־ אן ארויפצוגעבען װאנען :יט
אפערי־ די וױ טײנערס, די געגען יט^ן

רי
גרויסען

אפרויז.
 אויף דעדפאנט *טלעזיננער .ירער -

 זאגט — אײראפא גאנץ ״אין רוסי.א:ד.
 אנפאגגעז זאל םען אז זיןי, פיהיט — ער

 דאס גאר דאם רוסיואג־ מיט האגדלען
 הונ־ שדעקליכען צום סוף א טאכען קאן
ײ זײן און לענדער. אלע די אין גער  מי
 פון. רעכירונגעז די װיבאלד Dip איז, נונג

ען טאז, ניט דאס װעלען אײר^&א  ײע̂י
 שא־ װעלען זײ רעװאלטירען, םע<קער די

 אג״ װעלען ױאס רעגידונגען אזעלכע םען
רוסלאגדר םיט האנדלעז צו םאגנעז

גע• איז אװענד דער װארט, אײז מיט
 און ארום געראטענער העכסט א וועז

הינזיכטען. אלע אין ארום,
 באנרי־ אגגעקומען אויך זײנען עס

 פארשיעדענע םין סוגנס*טעלעגראמען
 אײנצעלנע איז שעפער ארגאניזאציאנעז,

מ הארנעגי אין פערזאנען. א  סײן איז ה
 מיר און פארצולעזעז זײ געװען ניט צײט

 אינהאלט: זײער איבער דא גיבעז
 שלעזינגער, בענתשאסין פחגזידענט

האל. הארנעגי
 פין נאמעז אין אײך באגריסעז ״סיר

 א אײד זאגען און מעםבערשיפ אונזער
 גע־ זײט איהר הבא! בריד הארציגעז

 דער פון זיף אומקערעז אײער צו גריםט
 אום אײראפא, אין רײזע ערפאיגרײכער

 צװײ סארהעלטניסע נײע עםאכילירעז צו
 ארביײ די און ארבײטער אונזערע 1שע

 פא.־־״ זײנען ותלכע אײראפא, םון םער
 שרעסייניז דעם םון מװארעז אוםנליהט

 גע״ האט רײזע אײער וועיכדקריעג.
 אינםערנעשאנאל אינזער כבוד כראכם

 באװעגונג.״״ ארבײטזןר גאנצער דער
קלאוה, באארד דזיטאינם

 מײהערס ריפער סום
יארה• גױ ײגיאל,

נ’1 ------  - ! . - * חאל• קארנעגי
 איז העט יונײםעד ״די

 1»י אייף םים זיןי פאראײגיגען ױניאן
 ברודער צו זױלקאםען הארציגען דעם

̂ -»<עזי::ערד
צוקערםאן״ ם.

סעקרעמער. דזשענעראל
N

יארק. נױ האי, ,ארנעגיע
 םין םיםגליעדער די פון גאםעז ״אין

 בא־ #45 לאקאי ױניאז, דעזײנערם ■.\ער
 בענדזשאםין ברודער הארציג םיר ריסען ׳

 םון זקי צוריקיזעהרען זײן צו טלעזינגער,
אײראפא.״ אין רײזע ־ער

.45 אל4לאר עקז.־באארד
יארק. נױ דזאל, קארנעניע

 אונזער צו וױלקאמען הארציגען ״א
!״ פרעזידענם

םאן ײ קאפלאן, ה
•זיראדעיםיא. לי לאהאי* כעק.

פרעזידענט, טי,<זי^עדי בענדדטאטין
י. וו. ג. כ א.
 גראםולירען און באגריסען ״טיר

 צז אײןי גיכען אין האפען כײר :א"ך
“שםאדט. אין או׳נז בײ באנייסען

 און קלאוה א ד י ל א ם
 ױניאז םײמערם סק,ײרם

.67 לאקאל
שײםם םעתרעטער. ׳^<ביל)׳י, דז

 י• װ. <. ל. א. פרעז• שרעזינגער, ב. !
 צו הארציג אײך באגריסען ״טיר

 קעמםעג־ די אין זיך צוייקקערעז אײעי
 אייעך זאל דערהײם. אץ רייהען דע

 דיענען אײזי אײדאפא אין ערפאהרזנג
 אר־ די סיז אינמערעםען בעסטע די סאר

 איהר װעלכע פתיעז״ איז םענער בייטער
 “פו״׳אמינעגט. אזוי רעפרעזענטירט
 רינג׳״ ״ארבײםער דער

r n ,סעקרעטער. באסתין

W שלעזינגער משערסאז W W n 
האי. קארנ<גי קאםיטע,

 םרײגד פון װילקאמען הארציגער ״א
םרײגדד א צו

װײנריםש. נ. און מינם״ז א.

האל. קארנעגי ,♦טלעזינגער, פרעלידענט
 פארגעניגען און שםאלץ גדויס ,,םיט
 אונזמרע אין וױדער אײף מיר באנריסען
רײהעז.״

 םאבער דריעם איז דױיםם
פילאד• ,15 ל^ק. ױנײאן,

 ’ קאסיטע. רעסע&שאז שלעזי:;על, ב.
 <יעג אײד נעםושדאליזיײמאן ״די

 גענ־ צו װילקאמען זזארציגען א שיל.ט
 םיז מיםגליעד אלס שלעזינגעי, דזשאטיז

 “האוגסיל. אדװײזערי *ונזער
y .מענעדזשער. ישורון, ה. ע

געטאן. עס האט רענירוננ האנעי

pnpp אין ױני»| םאכער 
 ־־win אײו באנריסם בר.ד«ר־<תבע, םון

 םיהרעז אײך ערםאמ אייער ?*:
אונםערנעד־ אייעחנ אילע אין זיענע «ו

“סונגען.
ם ע א ש ד ח ר א א םילא־ ג

 םאכער קלאוס דעדפיא
םענז׳ןי• כארא, ב. ױניאן.

סאםיםע. רעםעם׳שאן שלעזיננער
 סאדאזד ר. םון ארבײםער רי .פיר,

 אונזער הארצינ באגריםעז שאפ, םהי׳ס
 צו שלעזינגער פרעזידעגט באליעבטען

 םיסי^ון׳ גרויםער דער םון צוריהקעהר זײן
 גע־ אנפארטרויט איז ער וועלכער מיט

 יױ אינטערנעשאנאל אונזער םון װארען
 האט רייזע זײן דאס זזאפעז םיר ניאן.

 םארשטענדניש בעסערער א צו געבראכט
ײט יענער םון ארבײםער די צוױשען  ים ז

לאנד. דעם פון ארבײטער די און
םאדאװסהי ר• פדן ארבײטער די

טשערםאן. געבעל, נ.

סאל. האדנעגי יטלעזינגער, פרעזידענט
 אײער דרירועז און אײד באגריסעז מיד

 װײ־ אײער םון צוריהקעהר צום האנד
״,רײזע. טער

הער־ ראזענפעלה אײדע
ם• בערעגשמײן, םאן

םילאדעלםיא. הינדין,

 ה^טיטע, רעסעפשאן טשערטאן
האל. קארנעגי

 םיר באגריסען םרײד ברויס ״מיט
 צוריסקעהל*םון צום פרעזידענם אוגזער

ןי ײ  ^ואדםען מיר רײזע. ערפאמרייכער ז
 1אי זעהן צו אי<זם אוםנעדולט גרויס םיט

שםאדטד אין אונז בײ גיכען
 הלאוה באארד דזשאינם

שיהאגא, מניאן םאכער
סענעדזשער. סקולםאן, ה.

 האל• כאדגעגי ^םיטע♦ רעםעפש^ן
 מעמ־ גאנצער אונ*ער פון נאמען אין

 גאםס, אוגזער טיר באגריסען בערשיפ
 וױג־ םיר זוי #אף שלעזינגער. פרעזידענט

 בײ צוזאמען אײןי מים זײן צו עס שע\
האל!" קאמעגי איז פײערוגג דער

 קל^וה באארד דזשאיגמ
 הלױױ אװ יתיטז םאכער

 פערעלשטײן ם. לאגד,
םענעדזשער.

׳ כעקרעטער מ ב
רעסעפשאן. האל קארנעני םשערמאן

 אתזער מיר באגריםען פדײד מיט
 צו־ 1זײ צו שלעזינגער, םרעזידענם נאםט,

 ערםאלגרײכער זײן םוז זיך רײןקעהרען
אײראפא. איבער רײזע

ײסט  25 ל. ױנ. מאכער דרעם או װ
םעה. שעהנהאלץ, י.

דעפארםםענס עױוסיישאנאל אינפערנעשאנאל
* I Iא רופט* ^ % י

 ם^ובליס סענטער, יוניטי ראלעם דער
 סעדיס^ון צװישעז סם. םע103 ,171 סהול

 אונזער אפילו איז עװענױס םינפטע און
 גרוי־ א איז אבצריער סענטער, אינגסםער

 סון אײנער וױלבערט, מר. ערפאלג. סער
 סע־ א גיט סענטער דעם אין לעהרער די

 פראב־ ״ארבײמער איבער לעסטשורס ריע
 מיטגאיע־ אוגזערע װעלכען מיט לעמעז״,

 םאראינםערע־ שטארס זיך האבען דער
 אפגעהאל־ ווערען למקטשורם דיזע סירט.

אװעגד. אוהר 8 דיענסטאג יעדען טען
 האלט לאגדאן םון בונע גלײדס מים

 ענגלישער דער איבער לעתסשורס נאך
 יױ בראגקס אין־דעם באװעגוגג, ארבײטער

 איגטער־ ,54 סקול •םאבליק סענטער, גיטי
 לעק־ די סט. פריסאן און עװענױ װעל

 דינסטאג יעדען געהאלטעץ װערען טשורס
 צו םיעל זעהר האט בונע םיס אװענד.

 ארבײ־ עגגלישער דער ודעגען דערצעהלעז
 איה״ באזוכען װאס די און טער־באװעגונג

סד. א לערנעז לעקטשורס רע
פאב־ סענטער, ױניטי צװײטער דער

 און עווענױ ווא״שינגםאן ,42 סקול ליה
 געװא״ געעשענם איז פאריןװײ קלערםאנט

 םיט״ אונזערע םון םארלאנג דעם אויף רען
 געגענד יענעם אין װאוינעז װאם גיליעדער

 םענםער דער אז ןײ אן זיד וועגדט עס און
 אײנ* דארפעז, ױי ערפאלג. אז זײן זאל

 ^םיזיהעל דער חלאסען. די אטענרען זאך,
 פון אויםזיכט אונמער׳ן לןלאס, טרײנונל׳

 םרײםאנ יעדען מיטעט בערעגםאן, שיס
 לעיר דארט גיט אװעגד םאנטאג אווענר.
 ״ארבײטער איבער מומנער, ייר. טשורכ

 םון םיםגליעדער אונזערע פראבלעמען׳/
 זיך אי לערנען, אי ײעלען נעגענד יענעם

 באזוכען װעלען די ווען אונםערהאלטמן,
סענטער. דעם

 אר• דעב םון סטודענטעןמןאונסיל דער
 הא־ צו <אנעוועם1 בײטער*אונײוערזיטעם

 ירע״ םאד צוזאשעגקונםם װעלקאם א בען
דער װלעכען אויו• שלעדננער. זידענט

 ״לײנאר װעגען דערצעהלען זאל נאםט
 בא- זײן לויט יזראם. אין עדױקײשאן״

 וועלען אײנצעלהײטעז םעהר אבאכמונג.
 װאך א םיט װערען געםאכם באהאנט

שפעטער.
 לעס־ איהרע זעאמפאר יןענאן מיס

 דראמא, מאדערנער דער טשורס^איבער
 פאב־ סענטער, ױניטי סייד איסם דעם אין
 יע־ עװ. םע1 גיער סט. םע4 ,63 םוקל ליה
 לעק־ דיזלעבע אװענד. דאנערשםאג דען

 אי; אװענד פרײטאג יעדען זי גיט משורס
 פאבליי סענטער, ױניטי בראנזװיל דעם

עװענױס. גלענםאר און סטאוז ,84 ססול
 פ.־ז אידיש אין קורס לעתטשור דער

 דע** יפון ״פראבלעמען איבער לעװין, מר.
 אפ* װערט װאס באװעגוגג״ איבײטער
 םי־ קלאוק דער סון אםיס אין געוזאלטען

 טע2 228 אין ,9 לאקאל ױניאן, נישערס
 אינטערעס גרויס ארוים רופט עװענױ,
ױניאן. דער םון מיטגליעדער די צװישען

 נאכ־ אוהר 1 מערץ, טעז27 דעם שבת
 נייעם א אנפאנגען לעװין מר. װעט מיטאג,

 םון ״פרינציפען איבער לעקטשור־סורם
 ײעלען לעלןטשורס די אױך עהאנאםיע״

 יע־ נאר און אידיש אין װעיעז נעהאלטען
 דיססױ א פארהומען װעט לעסםשזר דען

סי*ז.
 ׳פון ״פראבלמעען איבער לעקמשורס

 אויך װערען באװענונג״ ארבײמער לער
 דער םון מיםיגגען די בײ אפגעהאלטען
 79 אין ,17 לאקאל ױניאז, ריםערמאכער

 איז לעהטשור ערשטער ידער סט. דעלעגסי
 דעם דאנערשטאנ געװארען אפגעראלםען

מערץ. טען18
 אונזעיע אמאל נאר דערמאנעז םיר

 אין סענםערס די צו״גאזוכען מיטגלידער
 האנ^ זיי װאם בילדונג דער סון געניסען

 Y באנוצט םרײ. גאנץ באקוםען דארמ
געלעגענחײם. דער םיט

•). n
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̂ינפשאנאל יװיאז װאירסמ־ס נארםסגפ לײדיעס אינס  t i פון תאן

New York, Friday, Mar. 26, 1920., מארמש מע;26 דעם פרײמאג,

י ך מאנו■ קלאוקהאבעז
? חרטה ®ןןקטשורערם

אויס, עם זאד״ט סםניפ אלע לױט
 טוט קלאות־םאגומעסםשורערס די »ז

 םאר־ זיד האבעז *n וואס נ,1בא שםארה
 םון נאשלוס דעם אנצונעהםען פליכטעט

 .דער איז מאםיםצ נאווערנאר׳ס דעם
 זײצרע פאר שכירות העכעדע שן םראגע

 זײ טוט מעהר נאך און םלאכות. נעל
 גע־ איבערהוי&ט האבען זײ וואס באנג,
 אריע־ זיר מענשען ״אויםסײזײגע״ לאזט

ביזנעס. זײערע אין םישעז
 פאר־ שוין איז דאס װי ^אזוי אבער

ט זײ טרײען םאלען,  זײערע אלע טי
 זײערע םון זיך אתיטצודרעהען כחות

פארפלינטונגען.
באתאנט, װי גא^וערנאר־קאמיטע, די

 די אז פסס, איחר ארויסגעגעבען האט
 אר״ װאס ארבײטער, אלע פון װײדזשעס

 זא־ תאלוק״אינדוסטריע, דער אין בײטען
 אזמעםעזזר אויח װערען געיןענערט לען
 נוי־ און קלאר איז דאס פראצענט. 15

 םארטייטשונ־ גןייגע אין ניט זיך טיגט
 מאנופעקטשורערם ר< איצט ?וםען גען.
 בא־ pds דאזיגער דער אז זאגען, און

 װעל־ ארבײטעה די אױף נאר זי.ף ציהט
 איז שעפער די אין געארבײט האבען כע

 אנגע־ איז סכסיד דער װען צײט, דער
 און דעצ. טען2 צװישען נעטליף, גאנגען,

 גאװערנאר־תא־ די װען יאנואר, טען26
 אורטײל. איהר ארױסגעגעבעז האט מיטע
 צײט יענער צו האבען װעלכע די, אבער

 םאר ארבײטען מוזען די געארבײט, גיט
 לויט באשטיםט איז װאם פריי^, דעם
אגריםענט. דעם

 מאגופעח־ די םון לאגיה דער לויט
 יקרות דער אוים, סומט טשורערס

 סלאוק־מאכער, די געטראםען נאר האט
 צו גליק דאס געהאט דאן האבען װעלכע

 אבער, די שעםער. זײצרע אין ארבײטען
 די געארבײט, ניט דאן האבען װעלכע

 פריהעריגען דעם םאר ארבײטען כיוזען
םרײז. אגריםענט דעם פאר פרײז,

 אר־ אן װען םעהר. נאך םיינט דאס
 נעהט און פלאץ זײן פאדלאזט בײטער

 דער דארח שאפ, אגאגדער אין ארבײטעז
 דעם געבען ניט איהם זייגער באם נײער

 שאם זײן אין װייל פרײז, נעהעכערמען
אד ער האט  אײנ־ און געארבײט, ניט י

 די העכערען צו נאר ער האט נעשטיםט
ארבײטער. זײנע םון שכירות

 פלפול גאנצער דער איז נאטירליןי,
 אונ־ העכסט מאנוםעהטשורערם די פון

 איז האנדלען זײ װי אזוי אבער לאניש.
 פיעלע ניט הריגען דעם, םיט אײנקלאנג

 און קומט, זײ װאס דאה, בעל־מלאכות
 די מאכט דאס אז זיך, פארשטעהט עס

 די און ױניאן דער צװישען גאציהונגען
םרײנד־ איבעריג ניט טאנופעלטשורערס

* ייד*■
 טאקע מעגען מאנוםעהטשורערם די
 געלאזט האבען זײ װאם האבען, חדטד

 זײע־ אין ארײנםישען זיף ״אויטםײדער״
 ם^רגע־ דען זײ האבען אבער ביזנעס, רע

 ארוים־ ערשםע די זײנעז זײ דאס סען,
 אדװערטײזמעגטס גרויסע מיט געקומען

 געװאלדיגע די װענען פרעסע דער אין
 זײ אז הײנט, V ארבײטער די פון עולות
 זײער אין עולם דעם נענומען יא האבען

 עולם, דער ניט דען האט פארטדויען,
 נאװערנאר רעפרעזענטאנט, זײן אדער

 רעכט פולע דאם נעהאט ניט ככייטה,
? צדדים בײדע אויסצוהערען

הא* מאנוםעלטשורערם די נאטירליןי,
 ?אםיטע די אז געריכט, ניט זיף בען

 נינדער־ אזוי ״נאריש״, אזוי זײן װעט
 אורטײל אן ארויסטראנען און פאהרען

 זײ װען דאז, װאלסען זײ זײ. געגען
ד דעם פאראויםזעהז נעמענט װאייײיזז ח

 איבערצױ ענטזאגט גלייף זיף זולםאט,
 אויטסײדינע. צו סכסוך דעם נעבען
 זיי קעגען :פראגע די זיך־ שטעלט אבער
 איבערגענוםען שוין האבען זיי אז איצט,

 אפ־ לײכט אזוי פארםליכטוננען, געוױסע
 אונ־ אלערלײ דורך זיי םיז זיף ׳טאהלען
? דרײדלאף לאגישע
 לאנגע א האט באארד דזשאינט דער

 מא־ די איבערצײגען צו נעטרייט צײט
 האנר״ זײ אונגערעכט װי גופעקטשורערס,

מ אלע פיט האט זעלבע דאס לען. ײ  ז
 שלעזימער. פרעזידענט געטרייט כחות

 פארשטעהער די מיט נעהאט האט ער
 קאנ־ פיעלע אסס׳ן פראטעקטיוו דער םון

 א צו קוטען צו געזוכט און םערענצען
 איז עס אבער זײ, מיט פארשטענדניס

 דער און דערםיץ, געװארען גארניט
 זיר באשלאסען האט באארד דזשאינט

 םשער־ צום בריעױ א מיט װענדען צו
 אז גאװערנאר־קאטיטע, דער םון מאן
 פאר־ מאנוםעיןטשורערס די פאר זאל ער

 קאמיטע די װאס אורטײל, דעם טײטשען
ארויסגעגעבען. האט

 :םאלגט װי איז בריעף דער
באיל, &. עדװארד

באארד. לײבאר ספעשעל פון טשערמאן
 מאנופעקטשױ סהוירט און קלאוק ״די

 אויסגע־ האט אסס׳ן פראמעסטיװ רערס
 טען26 דעם פון באשלוס אײער טײטשט
 דער אבסאלוט איז עם אז אזוי יאנואר,

און זיר, לײענט ער װי דעם, צו געגענזאץ

 דאס און נעװארען, געמײנט איז ער װי
 גוטע די צו סוף א םאכעז צו סטראשעט

 צװישמן םארהעלםניסע עקזיסטירענדע
אסס׳ן. דער און ארגאני^אציע אונזער
 גרויםםוטײ דער פון אנבאטראכט אין

 ניט האט איהר װאס אנשטרענגוננ, נעי
 אינ־ אונזער םאר געםאכם צוריק לאנג

 אייר םוז םארלאנגען מיר מעגען דוסטריע,
 דער םון פארשטעהער די אײבצולאדען

 א נאך און ױניאז דער פרן אסם׳ן
 באשלוס, אײער זײ םאר ערקלעהרען סאל
 •ערזענ- יעדע אוגמענליך מאכצן צו כדי

 וואס געםאהר, די און אויםטײטשונג ליכע
V דערםון אדויםיןוסען קען

זיעגמאן, מ^רים
 דזשאינם מענעדזשער דזשענעראל

 ריםער און סוט קלאוק, באארד
ױגיאן." מײקערס

 םון טשערסאן דער אז זיכער, איז עס
 ענטזא־ ניט זיר געװיט װעט קאמיטע דער
 די װאס ערקלעהרען, צו מאל א נאר גען

 געהט עס לויט אבער, מײנט, קאמיסע
 ענם־ באסעס די זײנען קלאנג, א ארום

 םארטײ־ די אנצונעהמען ניט שלאסען
 קלאנג דער אויב קאמיטע. דער פון טשונג

 דאן אטת, אויף באגרינדעט װירהליך איז
 זאל עס אז געםאהר, א װירקליך דא איץ

 עקזיסטירענדע די צו סוח א יןומען באלד
 און ױניאן דער צװישעז באציהוננען גוטע
אסס׳ן. טאנופעקטשורערס דער

,**־צײכניס -
13 נוםער ״גערעכטיגקיייט״

שאװירא. נ. — װאד רי .2 זײט
 םיםיגג ב^ארך עקזעקושױו .3 זייט

 קאנו שעהנהאלץ. י. — 26 לאקאל
העלער. דזש. ־־־ «אן־*םר#חלען

 אין װאחלען ךי פון רעזולמאמ .4 זײם
 רעיאר® קאטלער. ם. — 1 קמל

 קאג גזער16 דער צו באארר דז׳פאיגם
ל. — י. װ. ג. ל. א. דעד פון

נער•
 *רגאגיזאציאנס און םרײד .5 זײט

 און רײזבערג הלל פון בדיען״ —
םארבער.

 אינשעמדיאו^^ רער פון עגעים .6 זײט
 |5רזנ«אי סטעןי א — פרעסע דער אין
טער.

 פרעםערס קלאוק דער אין .7 זײט
 א בראסלאװ. דזש. — 35 לאקאל

װ̂א פאצינא — (ראסאן) ליעבע נאך
גא&יץ־ביבעל. דעדאקםארס פדן .8 זײט
 ב. — בערלין פון איעדדיקע .0 זײט

 (פעליעמאן) קאגארי^אך... זינגער.
לעבצדיגער. דער

 דעם אין חעלדען חויפט די .10 זײט
 בוכװאלד. נ• — קאטוייד״פיעל

 n אסיפ ־־־ *יקאגא ביז באםטאן
סהי.

 בעדרי ראזע—ײעלמ פרויען די .11 זײט
בלינדער•

 43 — (םקיגע) קאנקורענש א .12 זײט
אזמועסען. קורגע שםואלזאהן.

4̂אדװערמײ?«נפ« — 15 און 14 ,13 זייטען
לכבוד עעחגער דער .10 זייט

 עד«ו איגטערגעפאנאל *לעזיגגער. זידעגש
 ?יך חערפ װאס דעפארםמענט. קײ^אנאל

 קלאוקסאפן דער פון א*ים ברוקלין אין
 פון גײעם םיין. טשארלס — ױגיאז?
װײטה. רזש• — בןזטטאן

 םטרײ ראפער און קימאנא די
טוב מזל א קומט קער

דרעס־מא״ הויז די פון םטרײק דער
 זיײ װאס ארבײטער די םון אדער כער,

 רא־ אין קימאנא די אלם באקאנט נען
 געענדיגט װאך די זיןי האט פער־מאכער,

ארבײטער. רי פאר זיעג א מים
 באריכסעט געװען שוין איז עס װי

 די האבען ״גערעכטיגסײט״, דער אין
 װאכען עטליכע נאף מאנוםערןטשורערס

 א געבען צו אײנגעשטישט סטרײק פון
 די צו װאף א דאלאר דרײ םרן הוסםה

 דעם אבעד ארבײטער. םטרײהענדע
 ענטשלא־ סטרײהער די האבען פארשלאג

צורירזגעװיזען. סען
 דער אין געהאנדעלט זזאבען זײ אוץ

 װי לײכטזעיג, נים אוםן בשום הינזיכט
 ערשטענס, גלויבען. עס קענען מאנכע
 מא־ די פון העלםט א איבער שויז האבען

 אד־ די מיט געסעטעלט נוםעקטשורערס
 דאלא^ 5 םון העכערוננ א אויף בײטער

 אר־ איבעריגע די דאך האבען װאך. א
 אר־ צו אײנוױליגען געקענט ניט בײטער
 הא־ צװײטענס, װענינער. םאר בײטען

 די םארלאנגט ניט סםרײוןער די בען
 זיי א-האופריז. צוליעב הוספה דאזינע
 דעם אין הוספה די נויטיג טאקע דארםען

 מי־ םיז שםײגט װאס ײןרות, איצטיגען
 דארום האבען זײ און מינוט, צו נוט

 אנבאט דעם צוריקנעװיזען עגטשלאםעז
מאנוםעקטיטורערם. זײערע םון

 םאנוםעקטשודערס די האבען דאן
 אנבאט דעם װעלען זײ אז געסטראשעט,

 אוי^ שכירות די פון העכערונג דער םון
 אבער צוריהיצהען. אויף דאלאר דרײ
 געםאכט עס האט םטרײקער די אויױ
וײנען זײ אוץ אײנדרוס, גןנא&ען א נאר

 װײטער און באשלום זײער ביי געבליבען
נעסטרײקט.

 רײרען אמעהױבען םען האט דאן
 הא־ סטרײקער די ארביטרײשאן. פון
 מא־ די אבער אײנגעשטימט, דערצו בען

 צוריקװײ- קענענריג ניט נופעהטשורערס,
 ארביטרײשאן, םון םארשלאג דעם זען

 זא־ ארבײטער די אז געפאדערם, האבען
 ארבײט. דער צורייןגעהן.צו כל קודם לען

 אײנ־ ניט ארבײטער די האבען דערצו
 די דאנה א אבער, ענדליך געשטימט.

 מאסקא- הענרי דר. םון אנשטרעננונגען
 שלעזינגער, פרעזידענט םון און װיטץ

 צײט אין פונקט געקומען איז װעלכער
 םון סעטלען דעם אין העלפען צו אום

 אנ־ צדרים בײדע האבען סטרייה, דיעזען
 אײנ־ דעם מיט ארביטרײשאן, גענומען

 אננעה־ םוז צד יעדער אז תנאי, צינען
ארביטרײטאר^ די םון באוטלום דעם םען

 האט ליאסיטע ארביטרײשאן די *יז
 שכירות די פון הוםםה די אז באשלאסען,

װאך. א דאלאר 4 זײן זאל
 בא־ דעם מיט אז זיןי, פארשטעהט

 האמיטע ארביטרײשאן דער פון שלום
 קיםאנא די פון סטרײק דער זיף דזאט

 די אםת, געענדיגט. מאכער ראםער און
 זײ װאם אלעס, ניט קריגעז סטרײקער

 א מיט דאןי אבער געםאדערט, האבען
 מאנופעקטשו־ די װיפיעל מעהר דאלאר

 םון סטרײס א נאד האבען רערם
 דארום איז עם און אנגעבאטעז, װאכען

 קיםאנא די אז צוױיםעל, יעדען אויסער
 די אױף־ װי ױניאז, מאכער ראםער און

 װעלכע די, אלע און אינטערנעשאנאל
סטרייק, דעם אין באטײליגט ץיןי האבעז

 נרוײ זעהר א מיט גראטולירען זיך מעגען
זיעג. סען

•״ארבײםער די אנבאטרעםם װאס
 באוױיי געקראגעז םריהעד האבען װאס ״

 זײע► םיז העכערונג ־ראלארריגע5 א ליגט
 גמ טיד גלויבען מאנוםעהטשורערס׳ רע
 פאתו א מאכען זאלען לעצטע די אז

 ארבײםער זײערע פון אראפצונעהמען
 m אויב שכירות. זײערע פון דאלאר
 _ און ביזנעס־לײט גוטע נאד זײנען

 Jw ײעלען אינטערעםען, זײערע שטעהען
 זיל זיד לוינט עם אז אײנזעהן, נעװים
מ ארבײטער זייערע געבעז צו בעסער  מי

 װצלען זײ װאןי. א מעהר דאלאר רעם
 צײנן^ רער מיט א\ן דעם. צו צולעגען אסור

 מאנוםעהטשורער© איבעריגע אלע װעלעז
ײ זײער נאכםאלגען מוזען געװיס י  ב

^ שםיעל.
 װי^נן ויאס ארבײטער, אלע עפעס. נאןי

 את|;ו פלעצער זײערע אויח רוהיג זיצען
 באזאחנען זיף מוזען טראבעל, שום
ט' ײאד נעהסטער דער פון םשף רעם  מי

 אהן ױגיאן. דער םון װאירהינג־קארדס
 אין ארבײטען הע<ען ניט זײ װעלען דעם

שעפעד. נעסעטעלטע די

 ״נערעכ־ םעטם נעבונדענע
טיגקײט.״

 <|THfv באשרענתטע א זזאבען םיר
 ,נערעכםינמייט״ םעטם נעבונרענע

 LM »ר״ז דער יאהר. ערשטעז םונ׳ם
ר 4 איז בוך א א ^  ■אס־ן אויםער ד

טיידזש.
 ר^בען װילען װאם לאקאיצם, די

 *םים| איז ײענרען זיר זאלען בור. אזא
 יוגיאן 31 ,נערעכטיגקיים״, די םיז

 «ערז«נלױ.| אדער שריםטליך סתײער,
ליבערםאן, ע.

םענעחשער,


