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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

ip p  ארא״ און קראםט סיט פו< שםיםע 1
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

ײםער דער  רינג׳״ ״ארב
r n ,סעקרעטער. באסתין

W שלעזינגער משערסאז W W n 
האי. קארנ<גי קאםיטע,

 םרײגד פון װילקאמען הארציגער ״א
םרײגדד א צו

ש. נ. און מינם״ז א. ם װײנרי

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 
ײו באנריסם בר.ד«ר־<תבע, םון  ־־win א

 םיהרעז אײך ערםאמ אייער ?*:
אונםערנעד־ אייעחנ אילע אין זיענע «ו

“סונגען.
ם ע א ש ד ח ר א א םילא־ ג

ר קלאוס דעדפיא ע כ א  ם
אן. םענז׳ןי• כארא, ב. ױני

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
ער די ט ײ װסהי ר• פדן ארב םאדא

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

שאיגמ  קל^וה באארד דז
ער אכ טז ם תי  הלױױ אװ י

שטײן ם. לאגד,  פערעל
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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PRICK 1 CENTtB
̂ינפשאנאל יװיאז װאירסמ־ס נארםסגפ לײדיעס אינס  ti פון תאן

New York, Friday, Mar. 26, 1920., מארמש מע;26 דעם פרײמאג,

ךי 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

װא^ 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,
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_T rue transla tion  filed with II
P ostm aster a t Now York Ctty on 
starch  26, 1926, as required by the A d
o( Congress approved Oct. 6U1, l i l t® 
known as the  “Tradiug with th•

Enemy Act״.
דײשלאנד. אין לאגע די

 אונ־ אן געװען איז קאפ־רענירוננ די
 עקספע~י־ פאנארכיסםישער *עלוגגענער

 ױנקערס און סיריהאריםםעז די פון םצגט
«p .גענעיאל און קאפ דר. דײכדטלאנד 

 גע־ פון םעג פאר א :אך האנען צוםוויץ
 בעריין פארלאזען גיעפוזס ומגלטיגונג

 פאר־ עס האבען זײ װי ט:עלי אזױ •וגהט
 פרי־ יונחערס די pc oisn דער כאפט.

 רע■ םיליטערישע בױן א ״טאפען צו הער
 גאנדגעזאלבםע א ״שפעטער איז •ובלײן

 א אין אױסגעלאזען זיך האט סאנארכיע
 יא האם פארדוך דער װאס בי־־אז. וויםען

 דעם אויפצוטרייסרען איז ווויפגעטאן,
 צו פאי!ק דײט״טע דאס פון באװאוסטזײן

 יאגע איצטיגער דער פון געפאהרען די
 טען13 םון קאו& גדליטערישער דער

 רעװאלר״ דעם אױפגעװעהם האט סערץ
 אד־ דײס״שעז דעם פון גײסט ציאנערען

אי ניט בײטער  לוט־ און קאפ קענען נ
 נאסקע. און עבערט קעבען נאד זױץ

 אין רעוואלוציע א אן •געהט איצט
 סא־ זאגעגאנםער דער קעגען דײם׳טלאנד

 און עבערט. יפון רעגירוגנ ציאליסטײטער
 םיליטער נאסיזע און עבערם שיקט איצט

 אר־ די פון סטרײס דעם דערשםילןען צז
 אר־ די האבען זײ װעלכען צו בײטער
 אויפגע־ צוריק טעג פאר א כױט כײםער

 לוט־ גענעראל און י,אפ דר. מאדערט.
r n שאטענס. וױ גיט פעהר איצם ?ײגען 

ט ר מ  צוריק איצט זײנען נאסקע און ע
בער־ אין צוריק זיינען זיי פאכם. אין
 אז אבער םארשטעהען ארבײטער דיליז.

 גערלין אין צוריהיןעהרונג עבערט׳ס
 א־ביײ די סאר געװיגס א ניט טײנם
 גע־ א ערקלערט האבען זײ װען םער.

 פאר געװען ניט דאס איז סטרײק, נעראי
 רער יפאד נאר :אסרןע׳ן, און עבערט׳ן

 אינ־ אײגענע זייערע פון םארטײדיגוגנ
 אינדוסטריעלע פיעלע אין סערעסען.

 פאר־ סטריית דער זיך האט שטעדט
 ס*וועםען רעװאלוציע, א אין *ואנדעלם

 די אבער געװארען. ערקיעדם זײנען
 גע־ געהאט ד״אם רעגירוננ עבערט־נאסקע

 אנצופאנ־ אטוגיציע און סאידאטעז גונ
in קאפ־לוטוױץ די סיט נים טלחפה א 

 אין ארבײטער. די קעגעז :אר הרעפטען
 -;J000 געפאלען זײנען אלײז לײפציג
v rz m\ דע־ דער ארױס איז עבעדט איז 

 זײגען יטרײבען איצטיגען ם בי נער.
SOOO I 'l r גערוא־ דער׳קמ׳עט טענשען 

 די צוױ״פען צוזאפענ׳טטויסען אין רען
סאידאטען. נאטקע׳ס אין ארבײטעי

רײ־ די זיינען אויס, װײזם עס וױ
 די אײנינ. :ים ארבײטער די פרן הען

 קאספראמיס קײן וױלען ספארטאקער
 אונאפהעננינע די עבערט־נאסקע. מים

 אי־ די םון מאנכע און סאציאליסטען
 קאטםראמיס א אויף אײן כעהע; כײטעד

 האט .'־עגירונג רי און עבעים. מיט
װעיל־ איז ערקרערוננ, אן ארױסכעראזען

 די נאך גיט זי װאס אויס רעכענט זי כע
 אר־ די )1 :ארבײםער סטיײקזןגדע צו

 רעכט ראס האבען איבײטער נאניזירטע
 די ווענעז װארם לעצטע דאס זאנען צו

צו )2 ;מיניסטארען pc ןאנמטעאונג
 לוםװיץ גענעראל ׳האפ דר. באיפטיאפען

 באםײליגט זיך האבען װאס אגדערע און
;אויפשטאנד רעאקציאנערען דעם אין

 פאםט אײזענבאהן, אין ענדערועעז )3
 אבטײלוגב. טעלזוסאן און םעלעגראןי אדן

 באאםםע אלע דארט םון אװעקיעיקען
 אין רעפובלײז א קעגען זײ:ען ױעלכע

ארײגנעהטען צוריק )4 דײם״פלאנד:
 צוליעב זײנען וועיכע ׳די איע אםט איז

סט אורזאכען •אליטיישע ^י עקנ  נע־ אוו
; נעזעצען ארבײטער :ײע )5 ;זואדען

 פא־ א םיז זיצדננ א רופען זאפארט )6
 סיכד די איבער באראםען צו זיך גדסיע

 אלע סאציאליזירעז צו ורענען אה לעז
 דערפאר זײנען וועלכע אינדוסטריען,

 איגדוס־ אנרערע אה םינעז, די וױ רײוי,
באתאלטע־ רי אװעהגעהםען )7 םריעז;

 די רעאדגאניזירען צו )9 ;שפײז נע
ארמײ. י

 ווזנלכע פאדערוננען אלץ זײנעז דאס
 נעהםט, ערפייען. ניט גלייך קאן םען
 די וױ םאדעדוננ אזא בײ״.*פיעל, צום

 אעדוסטריע. דער פון סאציאליזירונג
 אײגפיוד ניט נאכט איבער עס קאן סעז
nn* אץ לעבען א אבלעבעז קאן דעז 

 װעץ טאן. צו עם צוזאנען '\K האלטען
א/ עס  פיײנצרס א בײ ;עהאלםען ה

 האט יאוד־ לעצטען אנר^עגג , א םמרײק
נאבצרגע־ ציגעזאנט דדע/-דדש ללאיד

 רי — טײנצרס די פון פאדערוע די בען
 ער כדגען. די פוץ נאציאנארידדונג

 ותבמס האטיסיע, א אויסגעקליבען האט
 געזאים האם ער רעתאטעגדאציעס

 רע־ האט קאטיסיע די װעז אראפםירען.
 די פון :אציאגאליזירונ: די קאטענדיךט

 :געזאגט דדטאררדט ללאיד האט םינען,
 צהאנען טען טענ קריזים א אין נײן.
 אביסעי זיך װעט פמן אז יטפעםזר און

 אנגעהן װײטעיי םען האן אויסניכטערצן
 דעי אויף זיך םאריאזען צו געווען. װי

 זי אז רענירוגג דייבדפער איצסיגזןר
 עס לענערלין. איז װארט האלטען װעט
 או:־ גרױבען sזא מען װי אקוראט איז

 דעטאקראםײטע אוץ רעפובליקאנער זע־ע
 קאן מען אז באװײז אײן פאליטישענס.

 איצםיגער רער אויף פארראזען נ*ט זין
 זי אז דערפון זעהן טען קאן רעגירונג

 איהר פו; זיך צױטײרען פון אפ זיך זאגט
 רע־ עבערט די אויב נאסקע. ליעבלינג

 ענדע־ צו געטײנט באײת װארט גירוננ
 נאנגע־ דאן זי וואי^ט פאליםי איהר רען

 די פון פאדערונ: אלגעםײנע די געבען
 פון ארױס זאל נאסקע אז אדבײטער,

 װאס זאך ערעטע די רענירוננ. דער
 ״דאס איז ארבײםער די צו זא:ט עבערט
 װע־ ווארט לעצטע- דאס זאכען צו רעכם

 טיניסטארען׳/ ג»ון אג״שטעלוגג די גען
 זי זזאלט װיריוליכהײט דער אין ^בער

r?אפילו רעדט םעז גאסיזע. איהר טאר 
 נאר רעזיגנירען, יא װעם נאסהע אז

 ברעננען װעט ער װי נאכדעם ?»פעםער,
ארדנוגג. אין אלץ

 דערגערח צו אן כיען הױבם דערװײל
 עס קו^׳עטא. דעם װעכען אטת דעם

 פאד ד^ןט נאסהע m ארײס ז*ך רוײזט
 לר םיט פארהאנדעלט צײם לעננערע א

 מיליטאריסטען אגדערע אוץ דענדארף׳ען
 אטאקע יטטארקערע א אנפאגגען װעגען
 די מאכען א*ן ספארטאקער די קענען

 טיליטע־ די אבער שטארקער. רעגירונג
 פארזיבטינ, י\ט זײ;ען לןרעםםען ריעע

 אינ־ װעגען, האלבע נעהן ניט קאנעז זײ
 אין פאנטעל. סאציאל״סטי^עז א טער
 זײ־ ױנהערס די פון וזאונ״פ הײסעז דעם
 הא־ זײ וױ וױיםער, נעגאכגען זײ :עז
ן  געװען זײנען זײ נעהן. נערארפט מ
 יואםפראמע־ האבען זײ האםמינ... צו

 פארניכטעט האבעז זײ נאסקען. סירט
 אזזי אבער צדועק. אײנעגעס זישד

 װאל־ אנדעתט טיליםאריסטעז. האגדלען
ט כיליטאריסטען קיק זײ טען  געווען. :י

 צװײ פארגאסען ניט איז בלוט לןײן ןובער
urr .און רעגירונג נעוחגזענע קאפ׳ס דר 

רענירוננ. עבערכדנאסקע
 עבעדט־ די װעט אויס, װײזט oy װי
 זיעגרײד. ארוים וױרער רעגירוגג נאס<זע

 איז :אר ניט וױיל דערפאר איז דאס און
 דײם״ט־ אין פארטײ סאציאליסטי׳טע די

 גע־ אויך איז דאס — צױטפ^ולטען לאנד
 די נאר — רוסיאגד אין פאל דער װען

 כײטעל־קלאס די בורדטואזיע, ע2ידײט
 גע־ ורזןן איז זי װי ^םאריזער פיעל איז
i;«sc רוסלאגד. אין װען nאלע איז ־ 

 טא־ אונגעהייערזן אן פיז באיג״טאגען טאל |
f אר־ און פויערים אריםע שון יאריטעט 

 כױטעל־ די איז דײטישלאנד אין בײטעד.
ם. שםארס זעהר קלאס םטע מ א  צו ב
 דערהויפט עלייע^ די זײגען נאך דעם

 צײט יעדער צו בארײט פראנקרײך,
 העלםען און דײםשלאנד אין ארײן

 כדליטערײשע די נאסהע׳ן. און עבערט׳ן
 ?;וין זיך רײסעז םראגקרײך אין קליהע

 אז זיכער איז עס און דײטשלאנד, צו
 װעם ארבײםער די פון מאכט די אויב
 עלײם די עױן װעלעז םארשפרײטען זיך

 איצםיגער דער פון הילף דער צו סוםען
רענירונ:.

 דרײ האבען ארבײםער רײטיטע רי
 אונ־ די איבערצוקוטען. שוגאים גרויסע

 שסארקע די ;זײך צמישען אײגיגסײט
 װעלכע עלײעס די און םיטעל־קלאס,

 דײםש״ פרן שוועל אױם׳ן גרײט שטזןהען
לאגד.
 גאסקע אז איז, נײעס שפעטסטע די

 בײ .האלט עבערם אח רעזיגניױם האט
 כדניסטארעץ דעם אין ענדזורתנעז םאכען

פאדערונ־ רי כדט אנסלאננ אין לאבינעם
 אינדוסט״ די איז ארבײםער. די םון געז

 נעגענד, רדהר אין וױ גענענדעז, ריעלע
 אוײ די נעקראנען אדבײטעד די האבעז

בערטאבט.

 דער און טריבד דײ פענ«ם, דער
פדעזיענם.

 סערץ, םען19 דעם פרייטאנ, לעצםען
 פאראיינ־־׳ת די פון סענאט דעד האט

 םדח־ענט• דעם נידערשכדטם שםאאםען
 עננלאנד, ײיםשלאנד. פים אפדצך

 דאטיפי־ האיעז איםאלתז פיאנקדײך,
ד פרידענם־אפטאך. cm צירט . " ו

1W t ראםיפיצירט. האם לאגד n n o 
 ויון עיליחנס די צדױזשתז שוק זיםםײימ

p דיך תאס מעז דײכמד:אנר. r אזממד 
ס ביכהץ  Difn fjro אניבאסאדארעז. מי
 הריפט־ באציהונגען די *:געפאנגען שוין

 אײג־ די םוציהונגען. האנדעלס זעכליך
 אנ־ נים קאן וועלכען לאנד גרויסע ציגע
 דייםש־ סיט ביזנעס אין נעהטעז טײי

 איז רדסלאנד, םיט פלענצד די אין לאגד,
 איזאלידט. איז אטעריקא אמעריקא.
 דעם פת אפנעשניטעז איז אײעריקא

 גד־ אין איז אטעריקא וועלם־פארקעהד.
 דדעל־ קאסםאטעד רי פארלירען צו פאהר

 װאס לאנד א פאר נויטיג אזוי זײנען כע
 צו־ אלעס און פיעל. אזוי פראדוצירט

 גים האם סענאם דער װאס דעם ליעב
טריכױ. די ראטיפיצירם

 אז א^ז אפכדאך פרידענס דער אטת,
 אן ברוםאלער, א איטפזןדיאליסטישער,

 געװאדען גזדשאפעץ איז וועלכער אפדאך
 שאווע־ פון קארידארען געהײטע רי אין

 שטאאםס־ איםפעריאליסםישע ניסםישע,
 ארנ־ אוגםעגשל׳יך, איז אפטאף דער לײט.

 קראר אי״צט שוין איז עס און פיאקכדש,
 קע־ אפטאך דעם פון באדיננונגען די אז

 װערען. אויסגעפיהרט ניט קײגטאל נע;
מז-אפ־ בלוט־דזדשטיגער, א איז עס  רוי

 א איז פארבאגד פעלקער ידער אוץ ׳טאך
 דעם או:טערדרײ]עז צו טאנס שזוארצע

 דא זײנעז דזןס אחדץ געדאגק. פרײען
 זעלבע די אפטאכען, געדױיטע זעלבע די

 עה־ 1האבע װעלכע פארבאגדעז געהײםע
 םונדעסט־ םלדזטה. דער םאר זיסםירט

 דעם דאםי-םיצירם ענגלאנד האט װענעז
 פארלאמענם ענגלישער רעד אפביאך.

 וױ םדיםי, די אדדנמערגזדשלרעען האם
 דערלאננט. עס האט דזשארדזש ללאיד

מן דאס עי  אוז פראנקדײך געטאן האם ז
 האט װילס^ז פרעזידענט איטאליען.

ם ױטי די א^פנעבראנ  און פאריז פון ט
 ורעלבער סענאם צום איבצתענעבעז ד

עז אזעלכע דארף ם ענ ם  ראםיפיצידען ^ו
 פרע־ דער אנגענוסען. װערם עס אײדער
 סענאט דער אז געװ#ולם ה$ס זידענם

 די זאל יפאלק, אטעדמןאנער Dtp אח
 פרענען נים און אדתםערשלינגעז, םדיסי

 האמ םעגאט דער *בער קשױת. קײן
מז ט דעם באםראכםען אננעהוי מנ קו א  ד

 די דורך נעװארעז בא״טאפצן איז װעלכער
ײסע די איז מזזנער״ אלטע ״פימר  מה
 אנגזנהױבען האט טעז פאריז, אין זאלען

 וײדער־ אנװײתן און פראנען, פרעגען
 װידער־ ביטערע און שארפע שפריבע,
 פערצעהן באריהססע די געגען שפריכע,
 נעווארען איז פרעזידענט דער פוגקטען.

 סענאט דער און נעסטראשעט, אוז ב־־וגז
 בײנער די אין נעקראכען אלץ איהם איז
 פארשלמגע. אונאננענעתטע ייעדע1 מיט
 פרעזידעגט דער דקוט ,1919 חשרלײ, אין

 אין סענאט. צום טריטי די איבעדגעגעבעז
 וראשינג־ פון ארויס ער א״ז סעפםעטבער

 צ\ שטאדט פון נעפאךרעז אדן טאז
 און אהעאז פאטיפישען דעם ביז שסאדם
 צום גערעדט האם ער און צדריק,
 גע־ אױך האט פאלה דאס אבער פאלה.
 דער איבער ױך נעװאונרעיט און פרענט

 אפכיאך פרידענס א סון פארזעהעניש
 נע־ האט פרעזידענט דער זועלכער טיט

 דער האט נאװעכיבער אין פעדעלם.
 די טריטי. די צוריקגעװיזען סענאט
 דע־ אין און ׳טױם נעװען איז טריטי

 איבער־א־ פרעזידענט דער האט צעטבער
 לעצ־ און טריטי. די פאיגעבראכט נײעס

 געטײטעם סענאט דער זזאם פרײםאנ טעז
 אז זא<ען שםאאטסלײט אח ;םדיטי די

 אױ&־ ניט טדיםי די שזין וױנם טאל רעם
תםתים. תחית קײז שםעהן

 נאקם, סענאטאר לאדדט, םענאסאר
 דזשאנסאן סעבאטאר גאראה, סענאטאר

 סע־ איז הױפכדםיהרעד די געװען זײגעז
 רי דער׳הרנ׳עם האבען יועלכע נאט

 האט פאדםײ רעפובליסאנער די םריםי.
 טארזואם אײשו. איהר פאר געמאבט עס

 אטערי־ דער איז ? נעטאז עס זיי האבען
 דצר וױ ראדיתאל, מעהר סעגאם קאנער

 אדנזערע זײנצז פארלאטענסןי ענגלישער
 רי װי פארנעשריםען מעד״ר סענאטארעז

 און ם.י־אנתרײו עננלאנד, םון געזזדדגעמנר
 תען מען אז סלאר איז ׳עס איכמליען?

 הנרציג־ ברײט אין ראדיקאליזם, אין זײ
 צו ענטפער דער באשולדעעץ. ניט הײט
 טרימי די האבען זײ פאתואם פראגע דער

 דעם אין געםינעז מעז סען דער׳הת׳עט,
 אח ״עאלימיקס״. װארמ: אלנעכױינעט

 כע־ אננעםיהרט איז װאס סאליםיקס די
םײסמערהאפם. איז סענאם »יז װאדזש

ען איז עס  סא• ראדיסאלען, פאר נרינג מוו
 איז פעהלערען. געפינצן צו ציאליסםעז

 נצהעגט זײ האם בליגדער א םריטי. דער
 נים האבען סענאטארען די אבער זעהן.

 םעה־ רי ײענעז צוטיעל ריידען געזואלם
 פוגק־ פארבדעכזנרישע די ױזןנען לערען,

 םצנאטארעז די טדיםי. דער אין טעז
 האד־ גוונצצן םיט׳ז געסעגט ײד װאלםזס

 אויב םריטי. דער צו אזגםערשרייבעז צצז
 דענ^ p* האנט א נעהאם וואלםצז די

 דער אז זאך מוווואדסטע א איז עם אבער
 גאנצען איז סןןנווט חנס חןום ידעזידעגט
דער איז :אך דעם צו און איגנארירם,

 חגםאקיאם א אחנוידענט
מ ם  רמובלמןאנצר. זײנען סענאט *ר\ רי
מז א ײ זז  אראבלעם די-מגגערע געתאם ז

ר איז איז םריםי זײ גידעדשטיסעז םון  דנ
 דיסקוםײ צו ווויסםיירצז צײם זעלבער

 ױן עתאנאכזישע טונדאםעגמאלע די רען
 האבען אגפאע pc «ונתסעז.< םאליטישע

 באראה *\\ ^דזשאנםאן סאנאסארט טאתע
מן ױ ה ע ^  שאנטאנג וועגען םראנעז די אוי

n עלייעס די דתלבע פראוױנץ כינעזישע 
מן א  אבעד יאצאן, צו ודבעדגעמובען ה
ד ל  די געסראגען לאדזש םעגאטאר האם מ

ױמרסאכט  אנגעםאנגען האט סען און א
 םאר״ טעכנישע איבער דעבאטעז ענדלאזע

 גע״ איז עס טריטי. דער טון כױיםשועען
 װער״ איבער פילפול צאתדשער א צואחק

 האט םאלק אסעדי?א:עי דאט אזן טער,
 אינ־ אח נעדדלד די פארלארזגן איעאנצען

 האט עגדליך אסםאך. דעם אין טערעס
 בײ סד־סי די נירערשטיטט םענאט דער
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 מען דירעקט. געקוםען ניט איז שטיםונג
 סעגא־ אימנר נעשכדסטט פזײהער האט
 סרי־ דער צו רעזערװײשאנס, לאדזש טאר
 האט דאן דדרכנצפאלען. m װעלכע טי,

 רעזאלוציע די אנגענומען סמנאס דער
 אז לאדזש סעגאטאר פון פארגעשלאנען

 פרע־ צום צוריקשיסען טריסי די זאל סעז
 און צוריקגעשײןט זי האט מען זידענט.

גצשםארבען. זי איז אזוי
 אין פארמעל דערפאר איז אטעדיקא

 איז אטעריקא דײטשלאגד. טים קריעג
 װעט װאם אײראיא. טון אױסמךטלאסען

 דער פון ארױמװקוםען מאז א^צט סצן
 װע- פיער דא 1זײנע «ס פארלעגעגהײם.

 אמעהטען זאל ידצזידענט דעד )1 :גען
 סע־ רעפובליסאנער די pc פאדשלענע די

ר נאכמ*יחה. מ  פאר 1םײנע וחנמ ראס א
mצו זיר אונםערצוגעבעז פרעײדענט ם 
 גיט דאס װעט צר רעפובליקאנעד. די

 )2 עלעתשאנס; םאר איבדעהױפט מאז,
 טריטי די איבצרנעבעז אטאל נאך ?ען ער
 דאס אכער םארכמ^ אריגעעלער דער אח

 #1דעב»טע עסרלאזע ודיטצר פױיגען זזעט
 מא- עס קען ער )3 ;נידערשטיםוננ אק
 איז דאם און קעטפײךאישו, א פאר כען

 שיקעו הען ער )4 ;זאך טעגליכע נאדז א
 נאקס רעפובלייןאנער, אײנגעשפארטע די

 שליסען צו דייםשלאנד אין לאדזש את
םדידען. באזוגדערזגן א

אגנעה־ יואננרעם דער װעט דערזוײל
 םיט פרידען שליםען צו רעזאלמױע א םעז

 און אטעריהא םריטי. א אהן דייטשלאנד
 ביז־ טאן קענען דאן װעלעז דייטשלאגד

־b׳: קענען טעז װעם אפמאך אן אזן נעס ; 
שליםען. םער

קאםיטע. לאסק די װייטעד
 איץ איצם האלט קאמיםע לאסיו די

 אויף סעסיגקײט איהד פארשאדײםען
 פאר־ האט זי ערציהונ;. םק פעלד דעם

 םארגע״ וועט זועלבער ביילל א פארםיגט
 אין אסעטבלי דער פאר יועדעז בראבט

 בילל דער אז זעהן װעם זי אח אלבאני,
 דער נעזעץ. א װערען עגעלער װאס זאל

 נױ אין סקולס אלע אז פאדערם בילל
 ליײ א האבען טוזען זאלען סםײם יארה
 נטס.yזשTר אף באארד דעם םזן סעגס
 ריד־ אן* באארר דער אז זזײםט, דאס

 סקול א צומאכען קענען װעם זשעגםם
 כשר ניט איז עס אז דענקעז וועט ער װעז

 יןאנ־ דער קעגען איז עס אז פאםריאטיש,
 םאלגענדער דער װ. א. א. סטיטוציע,

וױבסיג: איז פו:?ם
װע־ געגעבעץ ניט זאל לײסננם ״קײן

 חראם אדער אינסטיםום םקול, א רעז
 וועלכע רידזשענטס אף באארד דעד בײ
 אינטעדע־ רי מים אנקלאנג אין גים איז
 פארשטעיזט עס יובלײןום׳/ דעם פון סען
 די פח אײנע איז סקול רענד די w זיך,

 ציע״ לאסקצרס די ותלכע קעמן סקולס
תר לז\  אז אױס וזײזם עס אטאהע.־ זי
 זײער *דיטנענעבען נים נאד האבצן זײ

̂־עג  זױ זײ אק סאציאליסטעז די אױף נע
ךײ הענעז כױטעל יעדצן כצן

 פא^״ איז האנטעחננץ סיעציצלע א
 אורענד, דאגעדשםאנ םאר מנזוארעז חפעז

 אױםצואדבײטעז פארסיש, סען25 דעם
ח האנדלצז צו פלצנער  נײעס־ דער מנז

 דעם בײ לאסהערס. די פון אטאקע טעד
 אדבײטער־ 19 שײז זיך האבעז שרײבען

 ףיר דעס צו אפנערופען אדנאניזאציעס
קאנםעדענץ. דעם פאר

ץ פלזה « פריעדעז• איגזדםםריעלען פ
 פרעזידענט האט אקטאבער לעצםצן

 קא־ פוץ פארשטעהער םאררופען ײי^םאן
 אינ־ אן צו פאבליה אדן ארבײם פיםאל,

 אײם־ זאל וואס תאנפערעינץ, דוםסר^עלער
 דעש אין פרידען פאר •לעגער ארבימזזע.

 כאנפערעדו די לאגער. אינתסמדיעלצן
 האט עפ נעלעבם. נים <ליאכב אבער האם
 פאר־ די בים אז ארוילעצוױזען באלר זיד

 y:sאזע נים און האפיטאל, טון שמעחער
 דזשאדזש װי פובלמןוט טון פארשטאהעד

 עלע־ די נאבצונעבען בןןדײם זײנען גערי
 ארביי־ די פון •אדערונגען כמגטארסממ

 פראנע אינתםםריעלע די אבצר טער.
ץ איז דער דױמ ברעכענדער. געװארען אי

*
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j n r » M v > T { i םנלײ־ער ען םי מ ־ חנד זי  שי
 ראזענוואלת דוייזליוס סיליאנער האגאער

תי געוועזענער דער א ט  טא- מאתגעדאל א
 דדשארזש שםדויס, אסקאר גרעגארי, םאס

 דע״ טען1 דעם װ. א א, קעחמגם^ װ
 קאנ־ איגתסטריעלע דיזע ד,אט צעםביער
 אױס״ ארבײם דעד צו געזעצם זיף פערענץ

 צװײ שלום םון פראנראם א צוארבײטעז
 טען29 דעם קאפיםאל״ און ארבײם עען

 זײער ארױסנעגעמן זײ האבען דמצעםבעי
 קרײ שםארק איז װעלכער לאז,8 ערשסען
 צורי^' ?יך זײ האגצן גצװאחון. טיקירט
 געםדאכט וױימער ר»אכען וײ און נעקערם

 םארענםםע־ געארובירט און געפלאנט און
 טען20 דעם געגנער. פון םעגות די רען

 אינרוכד פרעזידענםס דעם איז טארטש
 רע־ א מיט ארויס הןונםמרענץ סריעלע
 דער איז גענוםען גרונד אין אבער פארם•

 יוואס דעחעלבעד #לאז מאדעפיצירטער
 םא־ זיי האבען שפראך די ערשםער. ךער

 געבליכען איז גײסט דער אבער דעפיצירט
װי פלאן דער איז קורצען אין לערזעלבער.

 קאנגרעס םון אײנשטיםוגנ דער טים
 אויס־ *רעזידענם דער זאל סענאט אץ

 אינדוםטריעלען גאצי^נאל א הלײבען
 נײן פון באשטעהעז זאל װעלכער ל,*ורט,

 ות־ געשאפען אויך ז^לען עס טיטנלידער.
 םארשידעגע איז דיסםריסכד׳קאורטס רען

 סכסוכים אינתסםריעלע לאנד. םון טײלעץ
 דיס־ n צד וועדען אימגרגעגעבען זאלען

 די קענען זײ tm\ און מװרםס, טרי^ם
 נאציא־ דער ז#ל שליכםען, ניט סנסוכים

 אויב און ט*ן. עס פרובירען <ן*ורט נאלער
 א איבערגעבען וועלען ניט וועם סען

 אונ־ די זאל דאן ת^ורטם, די צו סכםוןי
 רו־ צו רעכם א האבעז טערזוכועם־בױרא

 און ביכער די אונטערזוכעז צו עדות, פען
 צדדים בײדע די ברזןנגען פרזבירעז זעהן

 נאף װעלעז זײ אויב און אויסגלײןי. אן צו
 אזיסגלײד אן ברצנגעז קזמען גיט אלץ

 זײ װעלען אדבײט און האפיטאל צװישען
 ^פײ ״פ^וכליס nm צד איבעריצזעז עס

 פדעזייענטס דעם אז הײסט, דאס ניאך.
 ביז׳ן געהט ק^נפערעגץ איגדוסטריעלער

 ארביטדיי־ געצוואוגנענע pc שװעל סאטע
 איז, פלאן ידעם pc נעפאהר די א*ן שאן.

 דער טיט קענען לאורטס דאזיגע די אז
 נעצוואוגמד םון שוועל אריבד%#יעם ציים

 אין א^ נײעס קײז ארביטרײשאן. נע
 שטריר ׳אײנציגער דער ניםא פלאז דעם
 ארויסגע־ יא האט װעלכער פלאן׳ דעם פון

 גאמ־ סעםועל פון אטאתע שארפע א רופען
 שא^־ ערםונטערט דער^ועלכער איז פעדם

 די דורף אז האלט גאטפערס קאדיםעס.
 אר־ די האפען סיסטעם שאפ־קאםיטעס

 זײ ױניאנס. די ברעכען צו בײטס־גענער
 באװע־ ארבײטער די צוצופיצלען האפעז

 פון ארבײטער די םיט האסדלען און דני
 פון עבא דער איז עס שעפער. אײגצעינע

 רא־ און גערי דדטאדזש םון פאליסי דער
 האגדלען נאר װילען זײ אז קעפעלער,

 פעקטאריס זײערע pc ארבײטער די כױט
בעאםטע. ױניאן כיט :יט ןיא

 האם ענגלאגד אין אז אכית איז עס
 שאפ־ די רוםם, םען װאס ענטזויקעלט, זיןי

 פרא־ סעהר א אלס באװעטנ:, סטואידס
 די ארבײטער. די פון װענתנג נ-עסױוע
 ארבײ־ די פון נעהמונג א:טײל אקטעוע

̂אפ א פון טער  זאך. גוטע א געוױם איז ש
 איײ די װען ־געפאהר א דא איז עס אנער

 א אן פיהרען שאפ א pc גענםיםער
 ד; קען ־דאן שאפ־קאםיטעס• פאר פײן

 .וועלפע^ןאך, מין א װערעץ באװעגונג
 ארבײםער. די דעמאראליזיחגן זאל בעלוױ;

 גענוכ ד,אם ער און גלויבט, גאטפערס
 שאפ־קאסיטע&, די אז דערםאר, אירזאבע

 איגדוססריעלע פרעזידענטם דעם .וועלנע
 םיט׳ן איז רעיואמענדירט, לאנפערענץ

 און ױניאנס פוץ װערען צו פסור צװעק
 לעזט באוועגונג. ארבײטער גאגצער רער
 רע־ דעם םון בא״טאםער די םון :עטען די

 ראזענװאלד, איז עס אםאל. נאןי פארט
דער איז עס הואווער, הערבערט איז עס
 זײער נרעגארי. טאסאס םרעסער װ. װ. א

 איז האמיטעס שאפ די פאר עגטוזיאזם
 ענגלײ די םון עגטודאזם דער ניט געוױס

 גאםפערס אנן םאציאליםטען, גילד •טע
 דער װי װײט אזוי גערעכטע א איז אטאקע

 ניט אבער — קאפיטע דער פון רעפארט
וױיטער.

 דער פון באארד עהז. סונ׳ם םיטינג א
 ױניאן מײקצרס דרעס און וױיסס קײױס

 נעװארע אפגעהאלםען איז ,25 לאת.
 סצז.16 דעם מארטש אווצנד, דינסטאג

טשערמאן. הײמאן, ס. פרײגד
 עדי- ״לײבאר נ, נ א ל ה. ברודער

 ער־ װעלכער ״פארווערטס׳/ פון טאר
 פאר באארד עקזעקוטױו פאײן שײנט

 באפדײען צו באװעגונ: אטנעסטיע דער
 פריזאנערס פאליםישע פארשיעדענע די

 סענםראל דער פון אננעפירט ווערם וואס
 ױגיאן לײבאר סענם. ױניאן, פעדערײםעד

? װיביענס די אץ כרוקלין, םוץ  ױניאן טרי
 אר־ הױפט די דאס ערקלעהרם ג7לי

 פאך־ צו איז קערפעישאפט רער םון בייט
 ארבײ־ אמעריקאנער די אינםערעסירען

 װאס באװעגוגג, דיעזער אין יזגיאנם טער
 גרעס־ אזיך ארגאניזאציע דער איז עס

 אנציגעהן װי אזוי ;נעלונגעז םענםײלס
 גרױסע זיך פאדערט ארבײט םים

 גע״ אראנזשירט דעם צוליעב איז םאנדען׳
 פאר פארשטעלונכ טעאטער א ווארען

 פאײאנג זײן אויף און כיאטינע׳; םיםוואך
 דאל. 50 פאי תויפען צו באשלאהען װערט

טיקעטס. טעאטער
 װעבט־ דער פון שאפ־קאמיטעס,

 עם״ און ״עס קאטפ., װײסם פאינט
 א:־ פארשיעדענע פיז און קאטפ., וױיסט

 עקז. פא־־׳ן ערשײנען שעפער דערע
 פארלאננעץ זײערע פאד לעגען און באארד
 פאר־ באאלד עחז. פונ׳ם װערען װעלכע

האנדעלט.
 אי:־ דער פון פרעז. שלעזיננער בר.

 הבלת הארצינען א קרינט םערנעשאנאל,
ם  אגקו־ זײן בײ באארד עקז. פונ׳ם יני
 עקזעקוטױוע. אונזער פון םיםינג צום כיעז
 גרוס א כיעטבעיס אונזערע צר ברענגט ער
 ארבײטערשאפט ארנאגידרטער דער פון
 פאר׳ן ער גיט קורצען אין אײראפא. פון

 זאכ־ באלעהיענדען א באארד עהזעקוטיװ
 װעגעז דערצעהלענדינ באריכט, ליכען

 אדבײ־ פרױעךקלײדער די פון לאגע דער
 ער דײםשלאנד. און פראנקרײך אין טער
 אײ־ פארלויפיג, אז געזאגט, אויך האם
 דער טיט באקאנט גענוי וחגרט ער דער

 אינ־ דיעס און װײסט דעי אץ סיםואציע
 איצט אז זאגען, בלויז ער קען דוסטדיע,

 ױניאנס די דארפען מאל אלע װי םעהר
 באגענענען קענעז צו צוגרײטען גוט זיך

 די פון אנגעפיהרט רעאקציע מעגליכע א
נעבער. ארבײטס

 װערט דעדע זײן פון װארט יעדעס
 דער טיט אױסגעהערט, באארד עקז. פונ׳ם

 ווען און אױםטערקזאטשײט, גרעסםער
 פונ׳ם ער זוערט רעדע זײן פארענדינמ ער

 בר. און אפלאדירט הארציג באארז־ עקז.
 באארד, עקז. פונ׳ם טשעדכיאן הײטאן,

ם איהם באדאנקט  עקז. פוג׳ם נאטען /ינ׳
 און אינטערעסאגטען זײז פאר באארד

באדיבט. באלעהרענדען
 דער pc רעלאםענדאציע דעי אויף
 צו באשלאסעז ווערם קאטיםע עלעחשאן
 עקז. פונ׳ם טעדבערס צװײ צוזעצען
 אחוץ קאםיטע, מלעתשאן דער צו באאזיד

 צװײ ערזועדילעז ברענטש יעדער זאל דעם
 װערט עס קאמיטע. עלעקשאז דער אין

 בריעף ארױסצושיקען באשלאסען אויך
 װעגען זײ אנצוזאגען טשערלײט די צו
 און שוסטערמאן ברודער װאהלען, די

 ערװעהלט װערען ראטשטײן שװעטער
 עלעקשאך דער אין באארד עקז. פונ׳ם

קאםיםע.
 גע־ ערװעהלט איז װאס לואטיטע די
 די באטראכטען צו צװעק דעם פאר ווארען

 שאפ־טשערמאן פולם רעהאמענדאציעס
 דאס באארד, עקזעקוטױו צום םיטיננ

 אפגע־ זאלען בייטינגען שאפ־םשעךמאן
 צו װאכען, צוױי יעדע <וערען האלטען
 געשיקט צוריק איז באריכט דער װעלכע

 צו באארד עקז. לעצטען צום געװארען
 רעקאטענדא־ דיזמ באטראכטען פיגאל
 בא־ א נײ אױפ׳ס ארײן ברענגען ציעס,
 רעקאטענדאציעס זײערע אויף און ריכט

 די אננענודען באארד עהז. פונ׳ם װעדען
. באשליםע: פאלנענדע

 זאלען מיטינגען שאפ־משערלײט .1
 דעם װאכען, צװײ יעדע װערען נערופעץ

 אין דאנערשטאנ פערטען אוץ צװײטעץ
 אוי־ זאלען טיטינגען דיעזע אויף מאנאט,

 1אי מיטגלידער באארד עקזעהוטױו סער
צוגעלאזען ױגיאן, דער פון באאטטע
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ז ׳װערען י ו ל ־ ב ר ע ש ם ״ פ א  ש
/ גאר דאס אי , ט י י ל  װעלען װאס ד

קאר־ שאפ־ט׳טערמאן זייעדע סיטבדענגען
טען.

 סעקרעטער א און טשערפיאן א .2
 וזע־ ערװעזזלט זאלען םיטינגען דיזע פאר
 די־ מאנאטען. דרײ פון צײט א אויף רען
 צױ זאלען סעקרעטער און טשערטאן זער

 עקז. םונ׳ם זיצוננען די צו װערען געלאזען
 באטײ־ צו זיך רעכט דאס םים באארד

 אין ניט אבער דיסקוסתס, אין למען
אפשטיםונגען.

זא־ מיט״^ע; שאפ־משאדלייט די 3
 רעהאמעגדירעז צו רעכם א האבען לען
 װאהל־ דעם פאר פלענעד באארד .rpy צום
ױ;יאן. רעד פון נוצע; און זײן

 תזקאכמננדאציעס, אי^ װעגען .4
 געטאכם םיטיננען דיזע פון וועלען װאס

 זײ צי באאדד, עקזעקוםיװ צדם וועיען
 צי װערען אננעגוטעז באארד פולם זועלעז

 צים ווערען באריכםעם צוריק זאי ׳םינ
שאפ־םשעריײט. די פון דיסינג

 ״עקס׳אפײציא״־מיםגלי־ צװיי די .5
 דער און טיעערכיאן דער הײםט, ראס דער,

 טי־ שאפ־טשערלײט די פון םעתדעטער
 כײ־ די אױף זיצען װעלען װאס טינגען,
 מעגען !,’1זאי באארד, עקז. פולם טינכען

 צום יטאפ־ט׳טערלײט די צו באריבטעז
 עקז. פולם באשלוסען די דיסקוםירען

 באשלוסען דאזיגע די אײדער באארד,
 איבעמענעבען ממפכערס די צו זײנען

אפ׳טםיטונג. פאד געווארע;
 בא־ א פאר לעזט סעקרעםער דער

 דעם םון פארהאנדלונגען די פון רינם
 װאס :דטינג שאפ־טשערםעלס לעצטען

 טען11 דעם געװארען אפנעהאלטען א*ז
 װיכ־ פארשידענע די צוױשען מארטש.

 אויפנענוטען זײנען װאס פראגען טיגע
 א אין אז כייםינג, יענעם צו געװאדען

 מלאכות בעלי די ארבײםעץ שעפער סך
 ענט־ זײ װאס צײם דער אין אווערמײם

ארבײ־ נײע ארויםצונעהטען זיך זאנען

י צו באשלאסמן . ו
פאײתחרען צו באארד עמ. צום
njrS » איז Tut אווערטײם, טען
 די פון געװארעז ערװעהלט מע

 סאפון שװעםטער די םון באיעטעהעגד
 ם»ד|| ׳סדױםצקי^ קאפלאן, רערדיס,
 td פארםנד, בר. און מינטץ שטערען,

 צו אזוי װי §לענער אויסצוארבײטען
 TW »יז םראגע׳ װיכטיגע דיזע זען

 םון^ באדיכט דעם מיט צוזאטעגהאננ
 וױיסס דער פון פענעדז״טער לעװיז,
 fp אוגזער pc דיװיזשאן אסס׳ן דרעס
 ױניאן דער פון באציהונגען די װעגען

 א אנגענומצן װעיט אסס׳ן דער
 רעז$ל_ דמר פון איגהאלט דער לוציע.

 באשפױעכאן. טיטערלײט די דאס איז, ציע
 ארױס ?יך זאגען און לאגע איצטיגע די

 וחןרען געױפען זא<ג קאנפערענץ א דאפ
 איג״^! דער פון לאקאלען פארשידענע די פון

 דיי' #יארק גױ נרעיטער פון טעדנעשאנאל,
 שײכות נאהענטע א האבען װאס

 אויסצוארבי כדי אעדוסטריע אונזער
 ארגאגיזאציאנס אלגעטײנעם אן

 או גוט־גערױיסמן. ווערט באריכט דער
 און־ אנגענוטען, רעזאלוציע די װערט

^ דעם פאר ערװעהים װעדט קאםיטע ע ײ  צ
m האנפערענץ. אזא צױרופען צוזאטען m 

^ די אדײן נעהען קאםיטע דער ן ו ן ל ר  נ
ן אוז האראוױסיז לופץ, האראװיץ, ל ו מ  ז

סשערגושין. שװעסטער אױך האלץ
 1 ערװעהלט איז װאס קאטיטע די
 די pc מיםיג; לעצטען צום װארען

.. סלאן א אויסצוארבײטען כדי לײט . 
 איז וואס לא;ע יעצםיגע די לעזען צו אזוי

מ דעם צוליעב געװארען געשאםען י  §fm ס
 זײערא פאר לעגען זײ אינדוסםריע, דער

 ־ .tfcf פאר׳ז רעקאמעגדאציעס און פלענער
 װערט םאדלאמ זײער אזיױ און באארד

̂  יטשעדגח»ק שוועסםער די פון קאכױטע א
 0סי עדװעהלט האראװיץ בר. און ראקאף,

 ®ון. קאכזיםע דער מים צוזאטען םולםאכט
 חאי איז ה^דלען צו ט״שערלײט די

פ*אגע.
םעהרעםער. ?זעהנהןןדץ. י.

האנװמנשאן-שסראהלען
 אײנ־ װיכטיגע זײנען גןאגװעגיטאנס

 אר־ אן זןפ לעבען דעם אין ריבטונגען
 זעל־ האב איף ארגאניזאציאן. כײטער

 טעטי;־ לעבעדיגע אזא בע$באכטעם טע;
 עיב־ דער אין װי ױניאן, א אין יןײט

 שױן װעלען סיר האנווענשאן־פעריאדע.
 האבען װאס יענינע, די םון רײדען נימ
 אין זיך כיישען צו נאטור א טאל אלע

 יעצט זײנען זײ געיטעפטען. קהל׳יטע
ריהרט איהר וואו רראט. לענעדיגער א װי
 עלעקטרי׳טע ארויס טרעשסען $ן נאר זײ

 זײ־ װאם יעניגע די זאגאר אבער פונקען.
 ״רו־ נאנץ צײטען נעוועהנליכע אין נען

 היפ־ דעם אונטער ווערען כלענשען “היגע
 אין פארוואגרעלם רואנװעגשאן פון נאז

ױאולקאנען.
דיכ־ אלע, בײנקען צייט, ?א^װענשאן

 געגוס דעם נאןי ארע לעכצען אלע, םען
 א <ואס אטטאספערע גײסטיגער דער פון

באיטאפט. **אנװעניטאן1
 איז שטראהל פריהלינג עױטטער דער

 דוכט איז, זון פריהלינג די כאצויבערנד.
 פאעטעץ מאנכע אז עריזװיקעגד, אזוי זיך,

 ערהא־ דיעזע פאר בענקענדיג אויס נעהען
 אײנפאף קענען זײ יא-הרעס־צײט. כענער

 מא־ נליקליכען דיזען רערווארםען נים
 םאי׳ט^א־ זײער אויף װעקט װאס מע:ט,
 נעלעגענהײט די זײ גיט און מחע פענע

 גאט צו סיפיםאניען שענסטע די שאפען צו
 צי־ נעהטען פאעטען, די זײ, נאטור. און

 םועעלע. די םון מרעל דעם זון, די זאטען
 דופט דעם גרעזעלע, דער םון יזאליר דעם
 דעם םון טיטירה דעש טעלע,יבל די פון

 אזא דערםון מאנען און נראז־שפרינגער,
 יע־ אויױ םרײסעלם װאס בילד רײצעגדע

 עס4אי איז דאס ^ועזען. לעבעדיגען דמן
אויפטאן. קען םריהלימ ױאס

 גז• זיבער איז קאטוענשאן די נאר
 כעדור האם זי םריהליגג. פאר׳ן *עטארתער

 קראפט. צוציהוגגס מעהר זיר, אין רײץ
 גע־ דאס האט װער אלעטען, נאך וױיל,

ט  1קײ נים ,פריהליננ? פון •טענקײם די דא:
 אויפגמטאן נאט אדער האט דאס טעניט.
 מענשליכע א-װער־וױיס־צוער. גאר אדער
 נא־ אין זזלק הײן נים זיכער האבען הענם

 די — האנװענשאן די אבער שענקײט. מור
 לעבעדיגע מענשען, האבען קאנװעדטאן

 טראץ צום און געפאכט וועזענס אירדישע
 באזיצט שעהן. אזוי זי איז רעם אלעם

 רופט זי זיףי• אין רײץ גוואלדינעז אזא
 טרופײטערט, איץ יטאלט און װעי,ט און
אהין... אהין, אהין, אײך רײסם און

 פאיגע־ דאס האבען ותלען הונדערםע
 א קאנװעדטו*', די בײזװאוואױנעז ניגען

 כױ־ נעבאןי װעלען םויזענדער צעהנדלעע
 י-״־ הײס. דער אין זיצען בלײבעז זען

שיקאגא, איז זײן יןענען װעלעז דערטע

 וחל. םויזעדנע גײסםיג, און קעדפערליך
 חך^י פארםדאטען זײן ביויז דארםעז לען

 םאקע אהײן דערפאר אם גײסטער. זײערע
w האנווענ״טאן א איז v,\ דו וואלטען  ו
 אמחד דארםען און םאהיען געקענם אלע
 90 פארלארעז ש.יין עס װאלס זײז, זע;ד

 .־ •jrp אלע װאס זאד א חן• איהר פון חלקים
 דאס װערטה, קײן ניט האט קרינען נען
 םיר נעזעץ. עקאגאמי׳טער אן כטעט איז

 װןוס ^פגעזעהן אז זיכער $בער זײנען
 ק^גוועג־ א צו זײן קענען אײניגע כלויז
 ה#בען נים װעט אײפערזוכט אז יט$;,
באװעגונג. אונזער איז פלאץ קיין

 פ»ר צײט יעצט דאס האט יווער נאר
 די׳י װאס די אויםגוסען. סענטימענטאלע

 אבי״ זיד זאלען עתחנהלם נים גאף נען
 fc• זײעף ארויסצײגען און אניטטרעננען סעל

 p שזין רלאבען װעלכע די און םעהיגקײט,
 II ױד זאלען בטרל זוכה דעם נעקראנען

 «א<וט שגעל ארבײט. דער צו טאז נעהם
 קײן פארנעסט טשעטאנדאנםשיקלאך, די

 ידי — שנעלער קופם הײם, דער אין נים ןאך
4םטא§*. געקפט שיקאגא — אבארד ^אל

 מאר דער פאר ״טיטירס״ פאל דרײ
 שיקא• םאר הורראה מאל 6 און װעניטאן!

 ברו*:/_ פאר לעבען״ ״זאל איטוצענד און גא!
^ אײגצי׳גער אונזער סקולמאן, דער כ־י עלי  ג
m ! יווײס־פרעזידעגם! •טיקאנאער טער  I 

t *  m a:־,k“
 דערצעתלען אײך מיר װעלעז יעצט

 טאר־ צו געװארען ערוועהלם איז עם װער
קאנװענשאן. בײם 17 לאקאל טויעטען
: זײ זײגען אט

העללער, רדט.
גאלד, לואיס

ניסגעװיץ, ד.
בערקאװיץ א.
v בעלסאז, א.
גאלדיז, א.
ליפםקי. ל.
 רײזעל פרעהליכע א זײ װינשעץ פיר

 קאנ־ בײם ארבײט זײער אין ערפאלנ און
וועגשאן.
I׳ n װעגען נזדטריבעז שוין האבען פיר 4 
 אםא< נאך דא ווילען םיר דױס. העכערע

 #אן אפריי םען1 דעם פין אז ערקלערעז,
 די װאך. א םענט 35 זײן רױם רי װעט
 גיז, אײנגעצאהלם נים נאך האבעץ וואס

 זיר נעבעכזעז זײנען אפריל
 צאזזלען דארםען זײ *וועלען זאגסט
װאד• א םענט

 םעכד אונזערע אויז» פאדערעז םיר
ר 5 דעם אפצוצאהלען בערס ע  | ^ל
 דיןד מיר םאגד. דאלער פיליאן דעם פאר
װאלטמ*, און נענוג ססעפפס יטוין כעץ  ס׳
 דארמז דא זאלען זײ װען עולה אן װעז

ײצד^ נעהמט p» היםט צופיעל. ליגען  א
אײך. פאר װארם װי סטעפ®.

סעת• העללער, דזש.
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 פאר עלעקשאן די אויך איז !יך
םאר־ ?אטוענ׳שא! רער צו !גאמען

געװא״ ערןועהיט זײנען נןאלנעגדע י1|
\ י

שאעזיננער, ג.
י;$טלער, ם. ׳׳;

םיינבערג, י.
צוקערפאן, פ. ־

מעטץ, ם.

מאזער, ב.

סאפין, ם.
קאפראװיטש, פ. ׳־
װארשאװסקי, דזש. ־

סטודעגט, א.
 לעװענסאןי ד.

װײניטטיין. דזש.
 דעלע־ די פון פערסאנאר דעם יװעגען

 װייל ריירען, צו ׳װאס ניטא איז {*&ען
 באװאוסטע גוט זייגען ערװעוזאטע אלע

 םעםבערס אלוטיװע באקאגטע אלעםען
 איז עס יװאס אויף לאקאל. א<נזער

 אויף איז זיך, אפצױשטעיען װערטה *סנר
אמעפײן. אין מלעלד.>$ן *ךי

 \ועם עלעתשאן יד״ײנסי־גע •אונזער
לא־ אונזער פון היסטאריע דער אין ין
 לעבהאםטע אזא איז סאל קײן נאןי ג

םארגע־ נים לאקאל אונזער אין
 אונ־ םארגעיןוםען איז ערעהיטאז רי יווסען.

 דער פון קאסיטע א אױפזיכטפון דער
 .אײד־ ביזגעס סיט באארד ועקוטיװ

 די אנגעםיהרט ־האט ׳װערבע *ענטס,11
\וע• עס װי אופן זעיבען אויף׳ן נקיטאן

 שטאט און נאציאנארע די אנגעפיהרט גן
 רעדזשיס־ איז סעפבער יעדער ו^עלדשאנס.

 בא־ און בוך ױניאן דער געװארען, יירט
 בא־ אין געשטימט און געסטעפפט,

 גע־ :אטירליף האט דאס פאיס. יווגדצדע
 וײ־ רעסטװע<ען פון און צייט סד

tf|N לאנ< שטונדען געשטאנען מעמבערס די 
pat זייער צו אנגעקופען איז עס בייז לײן

*opm
גע־ באשטימם אן אנפאג: פון איז עס
גע־ עלעקשאן די זאל 8.30 ראס (\

 און ;עװען. איז אזוי און װערעז וסען
 פאלס די אפען האיטען געקענט םען אלט11

 <ע־ מענשען נאןי םעוגליף װאיטען ;*יעגער,
 זיך האט פלײס פאליננ דער ־שמימט.‘

 אײניגע די און צײט אין צוגעפאנט אבער
 װעלען געבליבען, אויםען זײנען וועלכע

 צום אױף װארטען ניט פאל צוױיטען דעם
 עס ׳װי צײט אין גןומען װעיען נאר <עצט,

אנאנסירט. ,^»ז
 עלעקשאז אונז/גר איז אלגעסיין אין
 ערעגן־ אלע רי םוז ״טעהנסטע די %ןווען
 אפגעהאל־ הײנט כיז זײנען ,װעיכע עאנס

jh; ױגיאן. אוגזער אין נעװארען
 און .דעיענאטעז די גראטולידען מיר
קאגװעג־ דער אויןז ערפאי:: זײ וינ*טען

• m
מענעדדטער. ?אטיעיר, פ.

 איסט פאר לײסעאום מאלקס א
יארק. ױו

ט פין דאס ^  האט י^־ק נױ א
 איז יארק נױ איסם ערװאנט. עגדייך

 פאר לעצטע די אין אויסגעװאתסען ^»נעל
ןחר  ב^װאוינטען א צו װילךערגײט א פרן ̂י
הײזער. און גאסען מיט י■לאץ

 בא־ דער םון װאוקס טיט׳ן צוזאטען
 קיא- דאם געװאקסען אויןי איז םזנל<ןערונג

 אר־ זיף האט עס און באװאוסטזײן. סען
 אסאסײ לײסעאום ״פיפעלס א נאגיזירט
ײד זיןי האט ־װעלכע ודימאן״,  נענוםען גי

 בא־ דער פאר ׳טאפען צו ארבײט דעך «ו
הײם. א וועגוננ

 באאדד דעם פון מיםינג יעצטען אויפ׳ן
 בא־ אי-ז אסס׳ן דער םון דירעקםארם אװ

 ׳טוין איז הזיז א דאס געװארען דיכמעט
 די געװארען. געקויפט צװעק דעם ס*ר

 םון הארץ סאסע אין זיר געפיגט ;־גילדיגג
 וין6ל איז דאלעד טויזענד יארק. נױ איםם

 נאף דארף עס געװארען. ןןײנגעצאהיט
 טויזענד 12 נאר זוערען »םען1געל אבער

ר, ע  אםס׳ן לײסעאום פיפעלס דער און מי
תנדעט  מים םאלק ארבײטער צום זיף ו

 געלד דאס געלד• דאס פאר אפיעל אן
 פון׳ם פארלויף אין װערען גדטאםעז יחורןי

 אויס־ זײנען לאםיטעס און מערץ, פאנאט
בען מלי  צו צלועק דעם פאר געװארען ו
 אר^אניזאציאנען ארבײטער די מוז^כען

יאדק. נױ נרײטער פון
 אפעלירט אסס׳ן לײסעאום פיפעלס די .
 •אויפצונעהמען ארגאגיזאציאנען אלע *ו

 זײ װאס אויסצוהע־ען און ה^טיטעס דיזע
 צױטי־ װילען װאס די זאנען. צו ^ובען

 טרד• צים שיקען דאס קאנען בײטרעגע *ען
i n w,- .פעגסילװײניא 321 טײער, א. 

י• נ. ברוקלין, יו״
גרוס, בדידערליכען מיט

לײסעאום, פיפעלם די
ץ, v ה א ק ע.

קאט־טע. פיבליסיטי 1טערפאיט

n

װ. ג. ל. א. פון_דער קאנװענשאן
לאנגער ל. פון

p-o. ױ פון ם ז,ארער ג שאיג . כואבער קלאוק באארד דז אן ױני

(פארטזעצונג.)
קאנפערענץ. ערשטע די און n לאראל

ענטפער אן נעקראנען נאר ־האט באארד רזשאיגט דער װי

*— f• ו ס t ן w י^ • ד י י • ־ ׳ ׳ ״ • •r •

 הא־ ־דעי!ע;אטעז17 לאקאל פארטרעטער. א זײנעם יטטעלם
 ערװעה׳ען פארטרעטער זײער װעלען זײ אז ערקאעהרט בען

 באארד. עקזעקוםױו כעקסטער זייער פון םיטינג נעקסטען בײם
 איז יןאנפערענץ, צזם פארטרעטער א שיגןען צו אניטטאם נאר
ט ארויסנעקוסען ראקאל דעד  עײןלעהדונג, פאלגענדער דער טי
 צוױ־ קאנפערעגץ, דעם בעפאר טעג צװײ סעױן, טען20 דעם
ארבײטס־נעבער. די און ױניאן, דער ׳טעז

יוניאי■ מײקעים ריפער רי פון ערקלעהרונג אפיציעלע אן
׳כטעי׳ונכ אונזעי־ װעגען קלאוקסאבער אלע צו ד>רו:גpרpער אן

װאך־ארבײפז. *ו
ר ען פי ײג .וואך־אי־בײמ. געגען ז

ר < ען מי ײג ען: פאלגענדע די פאר װאך־ארנײש געגען ז אכ װז א
ען װעט .ןןאךארבײפ )1 ל‘. ב ױי א שטיק־אר־ יעצשיגען דעם ב

ש די פון בײגד^ר היי פייי ^ ל ^ ס  װ^ע ער איצש. ג^נישש *,ןר וואס בי
ײן םון שקלא,־״ א ןוערען שין ז ם יעדע סא נו װאס ב*ג אין םי
םעז װעם איחם ס?ו ארבײטען• צו ^וי

דיש־ אונערטרעג^ינע אן צו פיהרען װעט װאך־ארבײם )2
אזע^זני. די *ין ציפ^ין
ײט )3 ׳ /׳״ ■ * *• ♦*« •דיפאיקלענערעז^ועט װאךארב י׳ י טען:

דזשאב. נײעם א גןריגען צו ארנײטער רי פון
 םוץ פארדײשטען די פארקלענערען װעט .װאךארביים )4

 קײגםא* זועם ר,ײגען װעט מען װאס ״סר\יל" דער ארב״־םער, די
ט ן ני י י ך אזוי ז ק־ די ן.*jd פארדינסטען יעצטיגע די װי הוי  עפי

ארבײטער.
פ װעט ץואךארבײט )5 ײט ךער םי  אי ארײנברענגען צ
סעקעאן־סיסטעם. און סעטש — איבעל גןפעחרליכען דעם טרײד
םאר־ אין אדכײםער דעם צוטײלען װעט .וואך״ארבײט )0

, ^זידענע ען ס א לערנעיס׳ אםערײטארש, :בײש־פיעל צוש יװי ^
װײטען לערנערם '׳גראד עראאןען לערנער חעלפעיס,  גראד,.לער־ צ

 ײעש אוטאמענדעז אזעלכע אוגטערע װ. ז. א. גראד דריטען נערש
 ־ארבייטער)שטיר יעצטיגע די פון צאהל אוגשאדײמעגדע זעהר א

ען ע ר שקײל׳/ ידעם ק ע רי ״ בעריג  אונ־ א־בײטעז װעלען אי
םיט שקײל טעד׳ן ש דער , אנ׳ ־צושטימו:;. װני

ם רער )7 גזו ײד אוגזער אין סר,ײל םיני ש װעט מד  ני
ן י י ם, דעד ז מו ני ען שטאטיכטיקס סאר,שיםוש. דער נאר מי ײג  צ

 יירי־ פעלע׳ םעד״-בטע אין װאך-ארבײטעי*, פון 35% בלויז אז
ם דעם בען רו ני ײט צאהל גיעסט*; די סקײל, םי ב  א-נטע־־׳ן אי

 כלע״ר עטױאש ר,יי;ט צאד,ל אדנבאדײטענדע בלויז א און ש^ייל,
םיניטום־שקײל. ידעש *אר

גױםיג. ניט איז װאך־ארבײט
סען, מיר ע די פון צאױ.ל •גרעשטע די אז װיי  שטי? יעצטיג

ען איבײםער ס טי ם איין ע  װאך• פון איבי׳ען די װעגען אונז מי
ך, װײםען מיר ארבײט. עי •די זאגאר אז אוי דזי  װאך־ די פון סי

ען טרײד קי^אוק אין ארבײט־בןזװעגונג נ י  איז אלעס אז ׳צו ג
ױ װאס אפת ען זאגען מ  בא• פיחרער די װ&ן-ארבייט. געג

ז ײאך־ארביים אז ׳אבער חויפטען ג אבסאלוט אי טי י ו ן נ  אי
ען אום םרײד ען שעדליכע ׳די אבצו^אן ל ן אינ  ס^ב- — מרײד פו

ײ מ^נופעקטיצורינג. װעם ־ײ^ך־ארבייט אז ד,זא׳* באהויפטען ז
^. די טטאשדארטיזירען  סיזאגש, די פא^־-לעגגערען אגידוסםרי

ר עגםפערען דזנש אוין״ װ. ז. א. פן^לגם: װי מי
ט איז •וואך-ארבײט )1 ג, בי מי ױיל גוי איב־ יעצטיגע די ו

עז טרײד אין לען ײנ ט ז ן רעזולטאט דער ני ט־איז. װעלכער פו  ני
p לוין״שישטעם, 'r v עמ פאלגליך און *רבײט, װאך אדער  די זו

ע לוין־סישטעם דעם אין ענדעדוכג ײנ נ ק ם ?[1,אי אפיטזוסען. ני
ם װעט װאך־איבײט )2 כאב־טאנופעקםשו• ידי *&עאשען ני
ר רעיש. כען, םי לוי ײן דרעלען שו^־םאנופלתטשורעדש די אז ג  ז

אן רעד מינז שעםלען צו ער*טע רי  װ^ך־אד־ גאגעבעז און ױגי
סאב־סאגופער^מזורער, א בײ :דעי איז דערפון שבל דער בײט.
 פאר־ דער אונטער שםעגדיג איז ארבײטעד אײנצעלגער דער <ואו

ג ?יבםיגער נ שו א א ן אוי  ארבײטער אן װעט הבית, בעל דעם פו
אג א אין גארשענצזס «עד.ר סאבען  גרריסען דעם אין אײדער ג

ײפ אונטער אפילו װעט ^אלגליך און אינסײד^»א«, אך־ארנ  וו
 ביליגער נא־־טענט זעדער קאשםען סאב-םאנדפע?טשורער דעם

ע •דיזע מאגופעקטשורעי■. רעם איידער ײ א ע  סאב־פא־ װעגען מ
ט איז גופעקטשורערס ײדינ אר דער סון געװארען גע  שלעזיג־ ביו

עי פון פרעזידענט דעם גער, אלײן. אינטערנעשאנאל ד
ר •װאש א:ב?>טראכט ׳אין נעחסענדיג )3  ער־ ר״אבען מי
הן אײנער יעדער קײן ,2אראגדאף3 אין שלערם ע ײגז  װאך־ אז א

ם װעם ארבײט  סאב־םאנו־ א טרײד. דעם שםענדאריזירען ני
ליגעד קאשטען װייטער װעם פעקטשורער  אײדער א~בײט די בי

- אןןי בלייבען רועט מי־ײד דער און טאנופעקט׳ןזורע^ דעם  איי
יעצט. כיז װי ^אימאל
ט װעט װאך־ארבײט )4  װײל סיזאנס, די םאילענגערען ני

^ע- דער אר אר ^ז־נ שטדיע אונזער שון סי ט אינדו  דע- אין * לי;
ע דעד פון גאטור סט-י דו ט און זעיבטט א-ג  װע־^ען־ני״ט אין ני

זי פראזע רי לויךםישטעם. איז בי  אזיו איז קלאוקש״ בײ ״
װען איז זי װי יעצט *דית ט גע ט יעס, צוריק. יאהר 25 סי  מי

איז װען *דדי?. יאד,ר 25 ן1ם׳ ײ אן ק  דער און געװען ניבי ױני
ך האט דאנופעקטיסודער ט אויסקלײבען נעקענט זי ײ אינ ױ א  רו

ײן װי שטיק־א־בײט. א־עי•  האבען געכלוםט, איהם האט ץ“הא ז
טעי װעט עש אין ״סלעל׳ ארן ״שיז.אן״ גע־אט א-יך ײ2  װײ'

זייי אזוי

ם, םון סיסטעם זאגעכ׳אגטע די )5 ײ מ װאךארב  n װי לוי
ם פארגעשלאגען, יעצט װערם ײל א םי ק ס נןי םו ני ־ א p« םי ײז ר • 

א יעדען אין קאםיטע  וורבײ״ יעדזןן *imb ®רייו א סעםלען צו ש
 סעשלען צו רעכ« וו זזן^בען וועם קאםיבזע .די .וואו באזוגדעד, טער

ל, דעם <ואר גידריבער אדעו׳ העבער םקזז ם- «ו עז פ»ר םיגי מי ־ י  אי
ע די ^װעקשםעלען \ועם באזונדער, בײטער רי םפ דו ן אינ פ׳ י ו ו  ו
ן יעצם. ביז װי שטאנד זעלבען ײן *י  סעםלען םען ^וועם שאפ א

ען העבערע ײז ר ן און פ ען א אי ם ײ װ ײג״ דער בידעריגערע. ג  א
שיעד ציגער ן זועש בדעגגעז װעם ^ואך־ארבוים װאש אוגטער י י  ז

עצפ װאס אנששאט :דער ען רינכט י ך פ ען א איכער זי ט פוי
עי אונטער םען װעט גארסענט.  םעטלען ויאך־ארנײט-סיסטעם ר

ם ר א ט ײ ר ד סעכשען. לעבעדיגע — ^ע ע ד ן  װעם אפערײטאר (י
ײן םעי). א האבעז און שטײל א ז ראם־נו

פראגראם. אינזער
ע די ג צי ן איבלען ארע צו רפואה איינ ז םרײד, אי ט אי י  נ

ם װאך־ארנײט ײן ני עפעלע ״קלוגע״ ק ן אי ט או י ן :  ^געלוג־ קיי
ע״ ע8די גענ טי א מ א עין פיהרער, פון י ד ^נ ן שט^רי^ע א — ז  או

^ן דןןר פון קזןנטחאל פאלשטעכדיכע י  שעיסער״ .אלע איבער ױנ
סע רוי ד קלײנע און ג סיי ן אינ ײד, או ש ם  ס^נופעקטשורערם אוי

ן  זועדזןן געט^ן לײשט קען ד^ש כמב־מאנופעקטשודערם. או
ף י פן פאלגענדען או :או

ם זאל ביזנעס־איידזשעכש א )1 ן ד^בען גי  $דער ^0 קיי
ז וױ אםענדען, צו שעפער 80 י  שעפער 15 $דער 10 יעצט. נ

v ײן ־צוקונפט דער אין ז^ל העכשטען אם א פון דישטרי£ט דער ז
ביזנעש־אײדזשענט.

2(
̂גט ̂־ :פ

א)

a טען ט א פון פלינ שע: ײדז א עס־ ײן זן^לען ביז: זוי ז

I
רען צו אניזי ^ן אלע ארג י ױנ ד כ ן שעפער ני ײן אי  ז

דישברי^ט.
רען ב) ת פי צו ײנ שמעגדיגע א ען פאל ג נונ נ רי א ב ־ אן ן ױני  אי

ע ײנ שעפער. ז
ײן זאלען אלע אז זעהן צו ג) ט. ז י לי ך * ױני
ע ארבײטען ז*לען ארבײטער די אז ׳זעהן צו ד) צלינ ע עז  ג

שטונדען.
־ װערען געטיילם כלײך ז?ל ארבײם אז ׳?עהן צו וז) װי צ

ארבײטער. די שזען
ן ו) אך די או פטז ען סעש^ען צו :הוי יעדען אין פרײז

.5שא
ט דער שענ אמען ז^ל, ביזנעס־אײדז ט צוז  שון קן^םיטע א םי

ן פי־ײז־אדזשאסטער דער ׳שא? ײן פו שטרי^ט, ז  יעדעד און די
ן צי — שאפ א אין געבזאכט איז װ,אס כאימענט  סי־ ^גפאגג אי

*י, ן צי ז טען אי אן, מי ן צי סיז  גע־י ז»ל — שיז?ן, ע:דע אי
ײ װערען שעטע^ם ר ביזנעש־אייודזשענט. דעם ג ײבען סי ״ ז זי

ײ זאגאד מען װעט דאן אז ׳כע.ר ,  פעקששורערם.*ס^ב־סא: די נ
ען אנ ען. א מ לענ
אן די )3 ש א עביאנלירען זאל ױני םו י שםענדארד מיני ״1או

״ א אדי , ״ב י ו ײן אין אז אז ן שאפ ק ױ אי ט ז^ל י^רק נ י  נ
ײן ײן ז ען געסמבם ז,אל װאש גארסענט ק ד  דער װי ביליגער װז

ם־ םו ני ײז8טי ן ר ניןןן. דער פו ו ו
^ן די )4 שען נןל#ר זאל ױגי ״, װ^רט רעם פארטײט אדי ב ״

ען ז^ל װ*ס ײנ ע ־y»i א ם ן ^םי־^נשס״ קליינ  ״בעק״• ®ליינע א או
ע *לע ריג כ מען װעלען װ^ש זאכען אי ף קו  זאל גארשענם א אוי

םען ײ ס״ ה ג מינ רי ט ״
אן ךי )5 גי ו ם א בזךשטימען ז>>ל י םו ני ז8 מי ײ  םדי״ פאר י
ס נ; שפיעל, צום װי סיז*גש, אלע כסעש געד״ען ^ועלכע ׳םי  בײ

שןרטע א ב^כאנד.^לס, געפײ׳שםע בעלטש, «א?עטס,  תאל־ בעק :ע
כ, אנשןד J• א לי בער ײנינ מער זו. א. א. ל ם״ אזעלכע אונ  או

ל נרעסםעד דער כםעט װעם שםענדען ײ ן ם  כארםעגמ יעדען פו
ײז, באשטיםםען א ראבען ר א ם־ םו  אוגבאדײ״ אן בלויז ארן םיני

ן מײל שענדער םיגג די פו  דעם װערען איבערגעל^זען װעם םרי
ט שענ ײן ביזגעס־אײדז  ז־עם אפשאפען װעט דאש אאצושאצען. אל

ען עצטיג די־ אײשפידירען װעט ארן מרייד אין כאאש י ר^נ ^ן־  ױבי
ען און ש*נש ײז ר פ ־ אן ן שאפ יעדען אין מני שטאדט. אי

ט ן קאנטי־^ל פ^לשטענדיגער א םי ^ן .•דער פו י  אלע איבער ױנ
ט שעפ^ר,  פ)אןי םיניםרם־ספמנדארד א םון עטאנלירוכג דער םי

ט שםיק־ארב״ט, לויז אז געזעץ דעם םי  םרז אײדזשענש אן ב
ן כארסענם יעדען סעםלען  סשאנ״ מרײד די װעט ,8שא יעדען אי

ם ר ײזי א װעטעט פאר פאדפאלגונגען װע-רען, ד ן א^טי  ױ־ דער אי
אן ן אויפתערען װעלען ני  עקזיסשענץ די רואס בעגעפיטש אלע אי
אן א סרן  אי־בײ־ די שון װערען גענאסען װעלען ברענג־ט, ױגי

ע פון און זעינשש םער ע ע, קי עי ד ײן רדעט ד^ש דוי ^:  אונטעד ז
*ואך־ארבייט.
ז פיאגראם אוגזער ר ארע.1?* א אי  “פאי די אז ׳שארלא:;ען מי

עז זאלען *כ^ב־שמנופעקבזשררעיש די בײ ידיענשטען ב הוי ע פג  אוי
ײד די פון שאידיענסטען די פון שטאנד דעם צו יײעיעז ם  שע־ אינ

 פאי*״ רי אז — ברענכען װעט ײ.אך־ארבייט ײאט דעם אנשטאט פער״
ן דיענשטען שע פי ט ײעלען שעפעי גרוי ר ע ענ צ ק ר א  צו װערען פ

עי שעפער. באב־כ^נופער,טשורערם די פון שטופע ד
בעסער? איז איר־יר, ד*;נ?ט װאש קיאו?־ד.אבעי,

פלאנטער. יעצםיגען דעם לעזען צו פארשלאג אונזער
ן ען איז װאם דעם פו ב כז׳ ע-ק^ערט איי אי װ ע  יזד־ד־ תעד ג

ע אונזעי־ זעת♦ אײנער צי אזי ר קייאר. ״ ען מי ײנ  טטיכי^ג’*:‘א ז
ט. געגען ײ ב ר א ר־ א ט -'*ך־אי־בײט, די טעהי־*. נ?ך װ  יז װי לןי

ט יעצט איז ^ד ש ע קג ע װ ז געױארען, א ײן אי  *י־יד װ^ך־איבײב ק
ע ג^ר ניכ^ ד נ טי ײט. ש ר ױען פ^לנדיך, ־ארב  נכײעז װזלטען כי

ע רי ציג ײנ ן ד&גדלכן *ו א ען' ׳פ-יאגע, דער אי ט ר װן־  א-ינ־ דאם טי
ג מי טי ען. ש װיז ע ^ג רי ר צו ען סי ײנ ;אך טיט פארבונדען #:עי־ ז

\

 קאגװענשאן הומענדער דער צו
אינםערנעשאנאל דער פמ
םינדעס־ דער זײז נים מעהר קען עם

 ארבײסער־באוחך דער םאר אז םפס, מער
nir*O » ם^ור עמעהס לאנד םון גונג T 
סער חנר איז העםיםע ביטערע פרן  ^הענ

ם• <נת בתים בעלי די צוקונםם.  די!•יגדו
 געצוואונגעז געוחנן זײנען וועלכע טריען,

 אר־ די םון םאדערוגגען די נאכצוגעבען
 הא• םלחםודיןוהיען, צןור די דורןי בײםעי

 אלע די צוריסצונעהםען חשה גרוים בען
 זיר האם וועלבע רעאקציע, די גצװינסען.

 גאנצען איבער׳ן צוגאסעז כגואליע א װי
 האם װאםענשםיי^זםאנד, דעם זײט א:ר0

 בימערע עט<יכע געבראכם זיך מים *וין
 דער ארבײמעד. די םאר נידערלאגעם

 קוילען־ שםאל־סםרײק, דעם םון דורכםאל
 הלענערע פאמזיע־דענע און םםרײק

ען םיעלע אין סםרײקס  דאס ;אינחסםרי
 רע־ דער םון זיך םארהאלםעז סיםפאםישע

חנג  אויבעך רי אין בעלי־בתים די צו ני
די וױ םסרײהם אויםגערעכענםצ ך  בא- אוי

ע דער םון ציהוננ ח גי  םאדע־ די צו חנ
 האם אײזעגבאהךארבײםער, רי םיז רזגבען
 בעלי די ^יז םום דעם םארשםארהם םיעל
n?' און בחים r .םען ײ איעםי  ווערעןיז

 ארביײ די טאנ. צו םאג םון אגרעםױוער
 צו געהצריג ווי אום סעריבאוועגוע,

 מוז םיםואציע, איצםיוע וײ באנעגענען
 דעם געבען צו צונדײםען םאלשםענדיג זיד

וױח»יממאנד. נויטיגען
 אינ״ אלע װעגעז אםת איז עם װאס
ד איז דוסטריעז אנ  אםת םעהר נאד איז י

 מעקס־ די נאדעל־אינדוסטריעז. די וועגען
 זיך געםינען קלײדער־ארגײטער און םיל
ם <אנע. ספצצ'*<*ר א איז  ?יײ גאר גי
 אמעםײגע די אונמערװארםעז זײ נען

 און נאנםראגע פון געזעצע עקאגאםישע
 נאר ארבײםער, אילמ םים צוגלײך אגבאט

 אין איז עקספלואםאציאן פון פעילד דער
 זײ *ױיל ברײםער, םיעל אינרוסםריען רי

ט זײנען  םאישטיכד קײן צו צוגמבונדעז ני
 פרא״ די און םא׳שינעריע די פלאץ. מעץ

 אײג־ און װאג אין לײכם זײנעז דוקטען
 הען מעז אז אזוי געבוי, זײער אין פאד

 אריבעדפיהרען שוועריגקײםקן אהן זײ
 אר־' די צװײםען. אוים׳ן פלאץ אײן פון

ט אויף פאדערט בײט  םיזימע םיעל ני
 הענען הינדער און פרויען גרזגפטען.

 םענער. װי גום אזוי װערען באיטמפטיגס
 אגבא״ אין געהכוען נאןי וועלען מיר ווען

 זיך געםינען עם אז םאהט, דעם מראבט
 םויזענרע שםעדטלעןי קלײנע די אין

 גע־ האבען װעלכע קינדער, און פרויעז
 םלחמה־ די סוין אםוניציע בײ ארבײם
 בא״ אהן איצםער אום נעהעז אוץ יאהרען

 ן גצרוא^ריגען דעם איבער אז ;שעפטיגוגג
 ניט םאםיליעךםאסערס די זײנעז יתתח

םאר גענוג פארדיענען צו איטשטאנד

 זיי־ דעריבער און םשפחה. גאנצער דער
 פא״ דער םרן םיםג^יעדזגר אנדערע די נען

 »בי פאר ארבייםען צו גארייט םיליע
מן העלםען צו אום געדיאלם ויעלכע! א  ם

 הענען ערשם םיר וועלען — קעבען״ א
מ די םאסצםעהן ו  V? םוז באדייםוגג פ
 פון אריבערםיהרען דאס לאגע. איצםיגער

םע רי האם קאנםרי די איז שעפער צ  מ
 כאראק־ עפידעםישעז אן אנגעטםען צײט
 בא־ אײן קײן ניםא כםעם איז עס מעד.

 זאל װאס קילײדער, פין םירםע דײםענדע
 א אין וואו־עס־איז ברענםש א האבען ניט

 צוױי, צו זײ פרן םאנכע שטעדטעל. הלײן
 בעלי״ די בדענםשעס. מעהר און דרײ

 אויסגעציײ לאנע די םא^םעהען םיבת
 דערםון ציהעז צו זיך גרײטען און כענט

 פא־ לעצטע די זיך. פאר נוצען פולע די
 ענכד דאס װי ״יארה נױ אין סירועען

 סאנופעקטשו״ ווײסם די םון זיר זאגען
 ארבײטער די נאכצוגעבען אםס׳ן רערס

 אז װאס וױידדטעס, אין העכערונג די
 האם ארבימרײטאר אומפארםײאישער

 פוײ די בארעכטיגט; אלס צוגע׳פסק׳עם
 קלארגדסאנופעהכדשו״ דער פון שסיה לע

 נעגענאיבער אםס׳ן פראםעקםױו רערס
 םארביסע־ רי ;ױניאן הלאמןמאכער דער

 םון םאכצן קלזגנערע די אין סםרײקם נע
 די װי פרױעדהלײדער, און מענער־ די

 און ארבייםעד פעמיקאום שוירכדםאכער,
 אז באיוײזם, אלעס ראס — *נדערע,

 צו צוגרײםען און ריכםען זיך םעגעז םיר
 צו״ נןזהענטער דער אין מלחםות ביטערע
קונםט.

? ט$ן צו אלזא׳ איז, װאס
 יעדען פאר קל^ר איצם שוין איז עס

 פאר ישועה אײנציגע די אז בעאבאכטער,
 צוזא־ עסגען דעם אין ליגט ארבײמעד די

 םארוואנדםע פון ארבײטער די מענביגדען
 פאר־ אלגעסײנעם אן איז אינדוסםדיען

 די פון יוני#נס פארשיעדענע די באנד.
 פאראײניגמע די אין נאדעל־אינדוסםריען

 פון םעהר צעהלען האנעדע און שמאאםען
 ריעזיגע א איז ד^וס מעםבערס. םילי^ן א

 די איז עס און פאראײניגט, װען םאכם,
 אינ־ אונזער פון אויםגאבע װיכטיגסםע

riu הופענדער דער בײ םערגמשאנאל tp־: 
 אין ׳שריט טטעןnp דעם פאכעז צו
 דזשע־ קומענדע די זאי ריכםונג. ריעזער
 בעאויפ־ ווערען ב#ארד עהזעקוטיװ נעראל
 שטע־ צו זיןי קאנװענשאן דער פון טראגם

 נא- אגדערע אלע םימ םארבינדונג אין לען
 ױניאנס אינטעתאציאנאלע און ציאנאלע

 אניאל־ די װי גאדעלתאינרוסטריע, רער אין
 קעפ־ רי װאירקערם, הלארהינג גאםײטעד
 ?. א. װאיתןערס טעחסםיל די מײקערם«

 צענ־ א 1שאפע צו צוועק דעם םיט װ.
 פאר ױניאגם רי פון םארבאנד םראלען
 די םארמײדיגונגס״צוועקען. און אנגריף־

 אין דערםאר, רײף פאלשםענדיג איז צײט
זי־ ?יר וועלען ױניאנס באטרעפעגדע די

ד  דיעזען אויוי אארופען סיםפאגױש מ
פארשלאוג

n א?א וואס םעגלכקײטען, ריעזיגע 
 בא־ די םאר געשאםען וראלס פארבאנד

 שווער נאר זיר איז ײניאנס, מרזופעגדע
 קערפער־ צענםרא^ע די פארצושםעלען.

 שא־ געקענם <ײכם גאגץ וראיט שאפם
 םאר דאיאר םיליאן צעחן 1פו פאנד א פען

 נעקענם וואים עס קאשפפס־ציועקצן.
 פאר נויםיג ווען סםרײקס אויסהאלםען

 געצדואוגגען זײן נים און טאגאםעדיאנג
 םינאנציעלע צוליעב אונטערצוגעבען זיד

 איכד געװען וואלם עס שװעריגקײטעז.
 ארגא־ ריעזיגען א פינאנסירעז צו שמאכד

 לאגד גאנצען איבער׳ן ניזאציאנם״קעםפײן
 ב-א־ זאיען מאנוםעקםשורערס די אז אזוי

 אין ארבײםער די םרן םאכם די געגענען
 א:ט- װעיען זײ װאר שמעדםעל, יעדען
 איד דרעז אוו פאבריקען. די םיט לויפען
 אםיסורסים פאױ האבען מורא נים װאיט
 וױכםיגסטע דאס א? זאגען, איך װאלט

 פעג־ די געווען וואלט פארבאנד אזא פון
 אינדוס־ גאנצע רי אפצושםעלעז ליכקײם

 כיו שםינער דעם םון גלײכצײםיג, מריע
 די אפ מראגם וואט שיק־אינגעל, צום

 םע״ א — סטאר איז קיײדער פארמיגע
 *ייג־ n ?ײז W? וואס קאםף, םיז טארע

צוקינםם. דער אין עדפאלגרײכע ציג
#ר ע ב ר א פ ש.

.25 לאקאל םון םעמבער

םארשפרעכען דץ האלט עד
רעדאסםאר: אוז פרײנד רערrטי מײן

 אוגזעך איהר געמןנסם זוארשײנייד
 np וועל איןי וױ שנעל אזוי אז אפםאןי,

”l י״מ P װערקן איף דארוי פילאדצלפ^א 
^ אונםער שרײבער א י  אויםזיכט. א

 דער םון שרעקעדינער קײן נים כיז איך
מ יעצם ^בער גאםיר, ח  א זיך איד ש
 ארי״ שויז איר 1בי אלזוסען נאך :ביסעל

 אז יאהרען י ד בײ און דרײסיג בער
 ניט איז איגגעל, חדר א ווערען דארף מען
 איכערהויפט ביסעז. געשמאקער קײן
 גע־ םורא יאהרען םײגע אלע איך האב
 א זיינען זײ רעדאהמערע. פאר האם

 םמן רעדאקםערע, די אט פאלק, פאדגע
 עמפ־ זײ. םים זיכער נים פאל קײז איז

 איהר םארשטעזזם מעגשען, םינדליכע
 םיך װעם איהר אז אבער האף איןי פיך.

 זאג אנבעלאנגם מיד וואם שאנעװען.
תלםיד. נעהארכזאמער א זייז צו צו איך

פוגתט. צום געהן םיר וואיעז יעצם
 םי״ אורטײלען זועלען זאל מען װען

 פאר םען קען 15 לאקאל גאך לאדעלפיא
 איז םילאדעלםיא אז זאגען נים פאל קײן

 די שױן ס׳איז שםאדט. םארשלאפענע א
 די און דא בין איך אז װאך פיערםע

 מיך האיטען 15 לאחאל פוז פעפבערס
פראבלעםען די וױיל םאל,־ אלע װאנעדיג

ן *רבייםען עס םעמבערש װעפזגס ל^קאלם, ז ששיש׳ פו  <ער אי
שאיגם ד באארד. דז ײסען םי  פא^אײכיגונג אונזער אז גופ^ גאנץ וו

ז באארד דזאןאינם דער «ין י ם א ע פאר גי כ אי ענ רז ע צען. פ  נו
ען ר.»>:דלעסדיג עג מרע \ו ר האבען איגטערעסען, אוגז  איםער םי

ן ן אי ע ע ע די *ון איגםערעסען די ז בעריג ר ־וו״ל לאןאלס, אי  םי
בען לוי ן ג : ־דעם אי • צי נ רי ן אלע פאר אייגער א  אלזג או

ר געם. ב אז דעריבער, עדקלערען םי ד אוי ײעז !ואלבדגז מי  ייי״ נע
ם די אז בעריצײגם, טע ארי  א האבעז װעאעז שטיגךארבײטער סאי

ר װאלםען ארבײכ^ וואך ם םי ען םקריב פארבגיגען םי  אונזערע געוו
ײגונגזנן ן ם ערע או ײן דעם פאר איגםערזנסעץ אונז אהלז  דער םון זו

םעט ארי ן סאי ערע פו ה און ^װעםטער אונז רי ר.3ב
ר אגן םי ײפ װ ב אזטאףק, זעהר אבער צ י  קלאוקפ^בער די או

לען ר ײאך־ארביים. ױי ד אז ערקלערען, םי ען םי ײג  אי־ װי כםעם ז
םעם די אז כערצײגם, ^רי ױלען קלאוקמאנער םאי מ ו י ײז נ ױ ק צ  יי

ם װאש דאם ארבײם. ו יאתר א םי ק פערםעל א אן רי  די האבען צו
טעט 700 אפכשגעבען אורזפאבער‘?' ארי  איז וואך-ארבײם םאר םאי

ײן ניטז גיאד ם מז שאװייז, ק ן יאזזר א םי  אמײטער פערטעל א או
ען ײנ ך קלאו?מאכער די ז ר װאך־ארבײם. פאר אוי בען, םי לוי  ג

ט אז  נן^ר שטיםען. 700 די א^געװישם יאזזר לעזוטעם האט גור ני
ע * באשאשען ד.?ט אלדיג עזו ש ג  אז יואך-ארבײט, געגען מאי^ריטע

װען ודאלט לס אזנעד א גע ? סערי םיי ס אר־ .אײנצופיחרען מי אד  ײ
ײט לען דעם געגען ב ן װי םעפבערם. די פו

ר ט צרם םאר דעריבער ש***גען סי שאיג ע אז ב#ארד, דז עז  די
ם די «ו /ווערען איבערכעגעבען ז$ל ן םעפבעי - די פו טין  ש

פונג דעפערענדום א פאר ל?זז*לס שטי ם. א^ עצ ר י  אז תאלטען׳ םי
ט״ דער או װ טדוי־ ש ן ״ ײן האט פאר־א־יאחרען פו ײ פאדײטוגכ ק  הי

ט יארי'*• צ ע ז פראגע די װען י ן אי פ׳ י ג או ג תו ר א ־ ס ע  דער סון מג
אן׳ י ען די פאר ארן ײנ ג י ן או ו  רי איז — קל*וקמאכער יעדען פ

ט ײ י אין כעכאן װערפ ר*ס רעפעו־עגדום. א פאר י  ק*:סעדװא~ י
טע ב ױו ס פ אנ רני ן י ו ן לאנד, פ ר או או ראדיקאלע א אלם מי  ױגי

ס מ־־ען ט געדוי ען פארשטיקען גי עז ען די ג ײלי ר פריגציפ. ה  מי
ט פאדערוגג: *ויאקטישע און גערעכטע א איז דאש איי  גלו

ד
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ען, װעט רעפערז^דרם־װאוט ײג ם די אז צ ען םעסכעי ײנ  ז
ר װעלען ל׳אז װאך־ארבייפ, געגעז  געגען ערלח איין פארהימען םי

י װאס פעסבערש, די י ט װעלען ם װינגכן גי ש ף זאך א ארויפ  אוי
ר ״עגען ײז ע ײ לען. ז ן װי ר או ען אריך װעלען םי ײד ם ם  אםעג־ אוי

בז םעו קען רואש קא^אשביאפע, לי 1 װעלנע פאר שטרײ?, א יויד קי

איז oy אויב װיעדער, באגייפטןןרם: גיט איז מעםבערשי■ די
 שטינךא־בײטער, לאוקםאכער. מאיאריטזנםק די אז ׳אםת װײקליך

 ארויס־ דאס ײילזנן םעםבערס רי און ײאך־ארבייט, םאר זײנען
 דעם סון רעזולטאט דער ej:iv דאז שטיםען, זײערע כיט װײזען

 פיחרער די אין גאגײספערוגג און םוט ארײנגעכען רעפערעגדום
 דערזעלב^ר אין <ועלזח זײ און וואך־ארבייפדבאוועגונג, דער פון

 ױאס לאהיל, יעדזנר פון סופארט שטארקסםען רעם קדיגען פײם
 פון אײנפיחרונג דער פון פארזיכעדוגג די םײנען װעט אליין דאס

װאן-ארבײם.
 ניט װאוט רעםערענדום הײז יעצט זאא װאדום הײנט

װערעןל גענוםעז
 «ו אפעלידען םיר ארד.4ב« דזשאינט .דער זו אועלירען סיר

 אונטערשטי־ *ו שטילך^אלס, די פון פיהרער און מעפבערס די
 געװאלם ניט זעתר װאלטען מיר פ^דערוגג. גערעבטע אונזער שען

 װאל• מיר בליגדערהײט. םרײד אין רעװ?לו*יאן א אנפאנגען
 נעהםען ז*ל באארד דזשאיגט די אז זעחן געװאלם ניט זעהר מען
 יעם םים עקשפעריםז^ט אן פאכען *ו שרים ריזיכאלישען אזא
 אז פעסט־געשטעלם װערם עם איידןר פאטיליען, 25,000 פון “גלי
 וועיען, כעפאבט דארף עקשפעריטענט װעמען.לער אויף יעניגע, די

רעם. אויף אײנשטימיג זײנען
* * ♦

 דזשןזינם די אויב אז ערקלערעז, םיר װילען שלום ש-ש
 זו רעפערענדום־װאום א צו פר^גע די איבערגעבען װעט באארד

 אין פןןראינטערעסירם דירעקש זיינען װעלגע שטירךלאקאלס, די
 ײאד פאר אויסמרעכען זיך װעט סאיאריטעש א אדן םראגע, דעד

 פי־ איז מאראלען פולען אונזער געבען ידךיען סיר אז ארבײט,
 מילען רעם לעבען אין דויכפידירוגנ דעד פ*ר סדפאיפ נאנציעלען

4פ?לנ פרן
 רי איז ראס סיאגע. דיעזץר ייע-ען נאר דע:?ש אוקטאכער,1?*

 זיך ®אר האש יוניאן קראו?מאבער די װאס פי־אנע מיבשיגהטע
ע^זיסםענץ. גאנגער איהר פון פארלויף אין געהאש

דאש-| פחאגע. 17 לאקאל ?ײן נים איז דאש אז אייך, געדענקש
 אײך. םון אײנעם יעלען פאי םוים און לעב?ן פון פראגע א איז
לאקאל פון אובטערשיעד אהן

I רעפערענדום א &*דערט
 .17 אאק. ױגיאן. פאכער ריפער און האאוה נדטילדרעז

) (פארםזעצונג ם׳ ^פ
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*V נלײך ואנעז ודל 
a אז n איך וואס איינדרדק 

ר פאר מן <ואס צײם ת
 די פאלגענחנר: איו רא

 פייקערס דדזןס און װײסט דער
מ דיגען םילאדעלפיא אק  אי

 ארגאגיא רער לעגען און לײב
 רער צו רעספעקם א;א אכמוגג,

 םזמ זעהם ױגי^ז דער םזן שאפס
vo\ אינ ױגיצן, אנדער אײן כײ 
יי  *י< צו ױגיאנס. אידישע נ

 פאיגעגדצר דער גענוג זײן וועם
 תײן געהאט גים האט ױניאן די

 און' צײם לאנגע א םאר דזשער
 אנגעקליבען זיד האבעז פלײנםס
 ײנ• אנדער אן אין צאהל. גרויסער
 געײאן םיםגליעדער די רואלטען

 נז נעװען זײ זײנען דא אוז הינ
 ארבײם, זײער םיט אנגעגאנגען ?יד

 נז ארן שטערוגנעז קײנע געפאכם
 צו םעגליכקײם זײךא ײעט עס ביז
האמפלײנטס. זײערע דעז

 םאו איײן דאר װעט איזצ*
 תאב איף וואס ערשטע דאס אז

 אנ<? איע ױי אפצורײטגען איז
 קאמפלײן מעחרסטע די קלאגען. נע

 איז ■רײז״דיטפוטען געװען זײגען
 געשאי< ?יאגען די ?ײנען פעלע אלע

 צופרירענשםעלוע דער צו געװארז[ן
 האבען פעאע סד א 1אי םעםבערס. די

/ pבעי) כאקוסען עי פ
 א געהאט מיר האכען סאנסאנ

 איו מיטינג דער םיםינג. םשערםען
 אוי האם פען באזוכטער, א זעהר וועז

 ירניאן פארשיעדענע גענופען
 אויג האם םען וועלכעז איז גײסט דער

 געגעבעז מיר דאט פראגען די נופען
 צו ב^ײסטערוננ או| שראזש נוג

ארנאטזאציאן. ח^ר םאד בײטען
 םארשטעהן, אלײן יועט איהר

 נין איך אז רעדאתטאר, ליעכמר
 גענױע א געב^ צו אײך סיג פא»
 np אזא םאר ונײאן דער פון צובג

 אי שרײב איך װאם אלעס צײם.
 מאפענג^ םון אײנדריקצ בלויז זיעעז

 איד װעל בריעוי נע?סםע די אין
 מײנע איבעדגעבעז צײם צו צײם

n די דזדך טי\לען זיך און דריקע M 
 דער פון םעםבערס די מים םיגקײמ׳״

 פרײ םײנע אאמ םיט םערגעשאנאא
 איבעו האף איןי װאס לייז־ען און
j\, .15 לאיזאל אין בען

 |W אלעםען גריסט געזונד, םיר זײט
, - גרום׳ הארצליכעז טיט וחנגען, מײנט

פרײנד, אײער
רײזבערג, הלל

םילארעלפיא* 15 לאה. מעגעחשער

 אױס דױקט 6שא ױינקאוט
 1: אפײ דיערע צו אנערקענונג

 םרעזענטירען און םערס
שאפ״טשערמאן. דיער

 קוצער׳פ םון ארבײטער די ״םיר
 סם״, םידעלטאן 125 םון שאם, רײגקאוט
 םיםיבג, שא■ א בײ םארזאםעאט ברו?אין,
 םארסש, טען10 דצם אוחןגם, םיטװאך

v עדױקײשאגאא װיליאםסבורג איז
 fypni במהייז, עותנױ, טרו• 76 ענס,
צ און אכטונב אונזער אױס ג. ג ^ו ר ע  1אג

 אואים כרודער םענעדזשער, אדנוער
 ברוד*י סעהרעםער, אוגזער צו אוז אער
f אונזער צו את • םריעדפאן, סעם m r . 

 דצר פאר האיין, ישראל כרודער טשערםאן
M זײ װאס ארבייט איבערגעבעגער n * n 

IfW פון ענטװיקלונג דער צו נעאײסםעט n 
אי. P•*“ מ

 שאא אונזמר צו אנערהעגוננ אאס
 £ ?יק םאר ?לײן, ישראא ברודער טשערםאן,

ר^י האבעז ארבײט אונערםיעדליכער  טי
ט פרעזענטירס איהם  נאלדעגאר א פי

 יואם םאקט דעם טרא״ץ סש"\, און װאםש
 א ער ואלם1 פיה און ארבײט זײן אױט
 באד בארארפט באלוינונג גרעסערע פיעא

1 הוםעז.
 אונחז• אוים פיר ךריהען ;לײכצײטיג

 יענינע, די אויף בארױערען
 אלטצ ״די נאך שטארת אדי בײגקעז כע

 י• אםאאיגע די גאך צײםען״, גוטע
 ותל■ אזן ,20 לאקאל אונזער אין בײגעס

v כע m\ ױ®. פארגינצז אוז צוזע^ז ניט 
 שעיצד אלע װאס צוטרויעז גרויסען חןם

 ב יעצטינע די צו ארוים צײגעז
 שטמרו מאכען און ױניאן אונזעי פון
<י איז  בײ איז װעאכעס ארבײט, ?י

 אונפארצײאיכער אן םאםענט םיגעז
.ברעכען.

 אונזערע אוינ• םאדערעז םיר י
 צו בעאםטע געטרײע און עהרליכע
 און פאםטען זײער אויח באײבען

 ארבײט, הײאיגע זײער ועצעז
געבראכם. נוצען םיעל אזוי אינז האט

קאםיטע, פרעס
פריעדבערנ, םאקם
אעססער, נײםעז

זוײנער, ה.
איװאי. פאקס
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פרעסע דער אין איטעומשאנאל אונזער פון :נינים
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 שיקאגא םדן ױניאן םאכער ׳ס
ױגילעאום. יעהריגען 35 איהר ם

 די האם םערץ *טען13 םון׳ם װאך די
 8 געהאם באוועגונב ארבײטער #יתאגא׳ער י

 פראכט םיט איז עס — טוב, ױם נרזיסען
 דאפעײ דער געװארען געפײערט נלאנץ *ח

ר קלאוקםאכער דער פון מבילעאום סעד  י
 זײט ױבייעאום יאהריגער 35 דער *<יאן,

 דער איז נעװארען געגריגדעט איז ױני*ן ןיי
 יוניא! דיזע זײם ױבילעאום יאהריגער _

p אינטער־ אונזער צו אנגעשלאסען דך ה*ט 
גצשאגאל.

 ״פאר־ דעד האס געלעגענהײם דער צו •
 א געהאט טאג יעגעם שיהאגא סון ממרםס״

 בילדער׳ ארטיקיען, םיט פיידזש ספעציעלע
 װעיבע פיז באנריסונגען, און צראינערונגען

זיי. פון אײניגע איבער דא גיבען סיר
 גרוס א שיקט קאםיםע ױבילעאום זױ

 שלעזיגגער. פרעזידענט צו
בא־ נעװעז איםער איז *שלעזינגער

םלאכות, בעלי שיהאנא׳ר די בײ ליעבט
אי־ האבעז קלאוקםאכער שיקאנא׳ר די

 דאס פאקם, דעם םים שטארצירט םער
, איז שלעזינגער ר ע ר ע ײ  און ו

 ליעב אםם האבען קלאוקמאכער עלםערע
הא־ זײ װען צײםען, די דערםאנקן צו

ן ׳ישאפ איין אין געארביים איו־זם םים מ
 געווען אמאל איז ער ראס אויך און

 אונזער םון איידזשענם ביזנעס דער
על־ פון^אונזערע םיעלע נאר ױניאז.
ער־ בײם איהם רוםען םעמבערס םערע
אימער, דענטען אלע און נאמען שטען

 ליעבע ספעציעלע א האט ער אױך אז
הא־ ח״נמאל נאך אבער שײואנא. פאר
 אײי איחם סעסכערס אונזעדע בען

!הײנם װי ארױםנעוױזען ליעבע םיעל
 נעהאט האבען זײ וױ נאכדעם הייגט,

 אזוי וױ זעדזן,, צו געאעכענהײט די
אונ־ סיט לןאנפערירם האט שלעזינגער

 פארלעגענדיג מאנוםעקםשורערס, זערע
 סיט םאדעחנגען, אונזערע זיי מאר
 און שםאלץ שכל, םאקם, םיעל אזױ

 אזוי האבעז הערצער אונזערע וױרדע.
תע א  צו כראװא געסלאפט םחיה׳דינ פ
אדגומעגט, יעדען צו װארט, יעדער

 און !אתיסגענראכם האט ער וחניכעז
כרו־ טײערער נעגריסם, זייט דערפאר

 ױבילעאום דער פרעזידענט. אח דער
 גרויסען א צו איז ױניאן, אונזעד פון

ױבילעאום. אײער אױך גראד
 נדטיכטע די ״דורכבלעטערענדיכ

לעצ־ די פאר ארכאניזאציע אונזער פון
 אלס ׳אײך םיר נעפינען יאהר, 25 םע

/ןצה* איז װארכדזאמר םיהרער, דעם
 גוט אזוי ארגאגיזאציע די און געבעד,

 אורזאכען געבדנ האבעז אי-ײן, איהר װי
א:־ דעם אױ^ אײגער שםאלץ זײן צו

דערען.
 און ױדאן אונזער װינשע; ״םיר

 גליקליכע לאננע, פערזעגליך, אײך
יאהרע;.

לאק. קאבדםע ױבילעאום דײ
ױניאן.״ װ. ג. ל. אינם. ,5

 א אויד האט לאםיבע ױבילעאוש די
 םאר באגריסומ אינטיםע גאנץ מארציגע,

 דער סחולםאן, ווײס־פרעזידענט וווטער
 דזשאינט *פילאנא׳ר דעם פון סממרעטער

 םאלנט: װי זיך לעזם עס םווורד.
ר ע ד רו כ ײ סקולמאז, ^ !געגריםט ז
 צו איז ליעב צו אונז ביזט ״דו
 קענעז זיך זאלען סיר אז נאהענם

בא־ און נעזאננען לויב אין ארײנלאזען
ען ם לואםפלימענםען. כדם דיר ^

 אז אכער, דיר פארזיכערען ״סיר
ם כדר  ױגיאן אונזער דאס מײסען׳גו

 סאר םארדאנסעז צו פיעל זעהד האט
 און ליעבע אמת׳זן דייז סויוטעס אײןר

עסט דו װעלכע אינערגעבענהײם  צי
 םאר ארגאניזאציאז, אונזער צו אדױס

 מיט ביזט דו װאס צײט נאנצער דער ־י־
אונז.

 חןםאעהט און אנערימנונג ^אױב
אויפריכטע־ פאר באלױגוע די איז

 גיבען דאן ־— לאיאליטעט איז סײ&
האר־ נאנצען םים׳ן דיר צו דאס םיר
, ן  אונזעדע אלע אז זיכער זײאנזײג מ

זעלבע. דאס זײר צד פיזזלצץ םעםמןרס
קאםיפזע, ײבילעאום די

ױניאז• װ. נ. ל. א. .5 <*ס.

פין
םיםנלידער. עלמסםע די פץ אײנעם

,1897 יאוזר איז נעריעז איו ״דאס
ײניאז, אונזצר סאי. סאנאט חזם ־יאין

 300 א םיז באמםאנען דאן איז וחנלמנ
 ניזנעס־ אלס ביזנא א. םים כמםמןדס

ט תנ ײדמ  שלעזינגער ב. אונזער »ח א
 אננעפיהרם איז עס םעקרצםאר. אלם

 צו ארםערס,5 בײ סםרײק א געװאחנן
 פון פירכיא גרעסמע די צײם יענער

שילא:א איז קלאוחס

רעפארםער. םטעןש א פון

 א צוליעב םען האט געסםרײהט#
 סלאכות בצלי ^נעלע די : הלײגיגקײט

 די און ״פארטנערם״ װי געװען זײגען
 ג^וכמלע־ געסוום זיך האבען אנרערע

 ימיאן די אװעתגעהן. גאר אדער אען
 סטרײס, א ערקלערט דערםאר האט

 איז הבית בעל אײן װי נאכדעם און
 ראוזלאגד אויח קלאוהס םאכען אװעק

 פא־ א אין צװײםער א און סעםעםערי,
 קלײדלאך, נעהען צו סטײ^אן ליס

 באסעס די געהאלפען. ניט זײ האם
 מיר און אונטערנעגעבעז, זיך האבען
 אר־ דער צו געגאנגען זיעגרײך זײנען
בײט.

 רעם איז סםרי-ל צװײטער ^דער
 אויגוסם, מאגאט אין יאהר, זעלבען

בײ און םעלד״ אײנעם בײ געװען איז
ל י י  P געפעהלט ניט האט סטרײק דעם

סקעבס. די באישיצען צו ׳שלעגער
 איז וועלכעד פרעסער, א ״אײנער

 די םיהרען פון טיפיעף דער געװען
 האט אדבײט, דער צו און פון סקעבם

ת זײנע אלע אעע^טרענגט ו  זיײ אז ^
 געריהרט ניט זאיעז ^מענשען״ נע

 נעווען איז אניפטרענגונכ זײן װערען.
 אײנער אלס ״האב איך ביז גרוים אזוי
 לו*ל א נעקראגעז לײן, פיתעט דער םיז
פלײצע. דער אין

 האס־ אין םאנאטען 3 ״אפליגענדע
 מײן מיט צוריק יזוטענדיג אוץ ׳*טאי9

 םײן אין ניט (׳טױן אײננעפרײםט קויל
 דעם געםונען איך האב פלײצע),

 האט ױניאן די און פארלארען סםרײק
מ געהאם לי ט  הא* װעלכע םעמבערם, ע

 א פאר םעארטער דעם אפגעהיט בעז
 גצ־ חאט סצן וחןיבע יוניאץ, נײעד

ארגאגילחגז.״׳ דארפט
םטראבינסקי.

 אונ־ פון ױױאן דער צו באגריםוגג
בארא;?. אב. סעק.־םרעזשורער זער

 םים באקאנט נים איך בין ״לײדער
 ללאוקמאכער דער פון געשיכםע דער

 אלטע גאנץ די פון עיהאנא אין ױניאן
 קלאוק־ די אז בלויז, וױיס איך צײטען.
 לאננע א האבעז ♦עיהאנא, אין כיאכער

 האמגן קעםפע זי־יערע אח םראדיציע,
 װי צדריי^ װײט אזוי אגגעפאנגען זיך

 35 םח כייעך א — 1885 יאהר דעם
 שלע־ פדעזיחננט װאם דאס פון יאהל.

 װײס כאל, םאנכעס דערצעהלם זיגגער
 ציײ געװיסע צו האט יעיקאגא אז איך,
 און שעהנעדע פיעל א געהאט טען

 אזתר יארק נױ װי ױגיאן מעכטינערע
 אמע־ אין ^טאדט װעלכע אירגעגד

דיקא.
 דיזער מיט באקאנטשאפט *םײן

 װאםערע מיט אן זיך פאנגט ױניאן
 אײנ־ מײן און צוריק, יאהר 12־10

 שײזאגא אז גערוען, שםענזײג איז דרוק
 װאק־ אימער װאונדערבארע א האט

ארגאניזאציאן. סענדע
 קעמפע רי זײנען ^טאדס קײן ^אין

 ניט יאהר עטליכע נ7לעצט די פאר
 און שנזל אזױ געװאז״עז דורכנעםיהדט

 בײ װי אנהאלטענד, און גדינדליך אזוי
מיקאנא. אין ױניאז קלאוהםאכצר דער

 םיעםסםען םון דעריבער וױנמ איך
 יאהר, לאנגע און נליק פיעל האחיעז

 און כםרט, 5 לאקאל םון םעמבערם די
 בכלל. ׳שילאגא םון מעסבערס אלע

 ברידער! און ^װעסטער פארװערטס,
 געהט — אונז צו באלאנגט צוקונפט די

ריכטתג. דיעזער אין אימער
ליעבע, םיט ״אײער

״ א. ף. & ר « ב

 איהר צו ױניאז, דער צו באנוײסונגעז
 םון אאגעדרױןט אויך זײנען ױבילעאום

 געט־ םאתס דר. םון זים^נד, םאריס גענ.
 םראדקין׳ם ׳םון אדבײטער די םון נמר,

 נעװערק־ די פון סעהרעטער םון שאס,
 האפסאן םעם טון הענאח, לעאן מאםטען,

 הארצינ אלע זײנען זײ אנדערע. נאך און
ליײ ערלױבט פלזןץ דער אבער געמריבעז,

* * * איבערצזדרזקען. אלע זײ נים דער
״םארװערטס״ נוםער זעלבעז דעם אין

 ױם־ ספעציעלער א אפגעדרוקט אויך איז
 װערט איז װאש עדיטאריעל, מוב׳דיגער

 אמןר זיך װעלש מיר איבערצודרוקען.
 אײ־ בלויז געבען םיט באגוגענען םוזען
אױסציגע. נינע

 זנדיםאריעל דעש איץ ײי נאכדצם
 ידבײ דער װאחם איבעתענעבעז, װערט
 ?זריײ דער רופט געםײערט, װצרם לעאום

ס: כער אוי
 לעבען יאהר דרײםיג און ״פינף

!ױניאן א םון
 דאס גאנצען אין איז ״וױפיעל

מ מלי רמזני  אדבײ־ אן םון עבען1' די
ק^אוקסא״* די האבען װיפיעל !טעי

 איבער. די אין דורכלײדעז געםוזם כער
 זײט םעג ארבײטם טויזענד צװעלף

עקזיסםירם!* ױניאן זײער
 נים דער געװען איז ״...שווער

 נע־ הומעדינע די םון תאםף גלײכער
 נעגען דעכםלאזע די פון זאטע, די נען
 איז מווערעד נאך מאבםהאבער. די

 פיאנירען ארבײםער די אנגעהזפעז
 און אונװיסענהײט נזגגען קאשז דער

 פון רייהען די אין גלײכגילםיגקײט
זעלבסם.״ קלאם ארבײטער
 שײ אין ױניאן קלאוסמאכער ״...די

 פעסטען א אויןי איצט שטעהט האגא
 גאנצזנ די האנטראלירט זי פונדאשענט.

 קאן סלאוהםאכער־באם קײן און טרײד
 געגענצו־ איהר זיך םארגינען ניט זיך

 צו קראנקעךשאנד א האט זי ׳שטעלען.
 זא־ מיםגייעדער איהרע אז םארהיטען

 דער צו אנע״שען דארפען ניט לען
 זי שוגאים. זײערע םון ״טיצאריטי״

 באזו־ צו נוירם טרײנד א אויך האלט
 הראגסע איהרע פון הײמען די כען

 מיט העלשען צו זײ און םיטנליערער
םאט. און ראט

 די האם עטוםע העכסטע ״איהר
 דער־ ױניאן הלאוהפאכער שיקאגא׳ר

 װאך־ םוז אײגםיהרונג די דורך גרײכט
 צו םך א דערײן אין האם זי ארבײט.

 אײנפלדס שטארהען דעם םארדאנקען
 ^רעזײ אינטערגײישיאנאל איהר םון

ישלעזינגער. נענ. דענט,
 דער ^לעזינגער, בעגדמןאםין ״גענ.

 פרעזידענט ־באריהמטער1װעלכ איצט
 לײדיעס אינםערנײעאנאל דזןר פון

 פרא־ א איז ױניאן, װארקערם גארמענט
 קלאדקסאכעד ^^קאגא״ר דער םון דוסם

 םארבונדען איהד דורך איז ער ױניאן.
 לעצםע די זײם קלאוקםאכער די פים
 עחפטע זײן נעווען אמ זי און יאהד 25

 פארבערײ־ איהם האט וועלכע ׳שולע
 וועלכען אםט הױכען דעם םאר מעט

 אויטארי־ זיח איצט. באקלײדעט ער
 קלאותמאכער ^ילאנא׳ר די בײ כמט

 הויך זעהר באזונדערם רערוש ^טעהם
 ויאױ םאר אניםאציע ממארקע זײז און

 םאר געװירקט דירעקט חאס ארבײט
םארוױוײזליכונג. איהר

 די פאר פארדיענסם נרזיסעז ״א
 האס ײאדארבייט פיז דורכפיהרונג

 די פון סעקדעטאר דער געהאם אויך
 גענ. ױניאן, קלאוקםאכער ^יקאנא׳ר

 לאנג מאנאטען האט ער סקולפאן. ה.
 די אז ענערגיע גאנצע זײן אפגעגעמז

 פאקט א װערען זאל ײאך־ארבייט
^ןיה^א. איז אויר

 װאך־ארבײט םון אײנפיחרונג ״די
 נע״ אויםנענוסען ניט אנפאננ פון איז

 םון באגײסםערוננ גלײכע םיט װארעז
 גע־ אויך זײנען עס ארבײםער. אלע
 האבען װאס קלאוקםאכער אזוינע ווען

 מעהר דורכדעם װעלען זײ אז געגלױבט
 זעהעץ איצט געװינען. װי םארלירען

 אנהענ־ פריהערדיגע די אויך אײז שוין
 א םאר װאס מטיק־ארבײט פוז גער

 גע־ האט װאױארבײם די נוצען גרויסע
 די ױניאן. קלאוהםאכער די בראבט
 ײאר־ארבײט די אז אײן איצמ זעהען
 בא־ און פארבעםערמ בלויז גיט האט

 םון פאזיציעס עקאנאםי׳צע די פעסטיגם
 אויך האט זי אז נאר הלאוה־מאכער, די

 סאלידארײ איהר םארעטארקם פיעל
 פרעכד זײער םארםיעלםאכם און םעם
 םון און אינװעניג פון םאכט און טיזש

דרויסעז.
 די באנריםט ״פארװערטם״ *דער

^ז סלאוסטאכצר  צו שיקאגא אין ױנ
 בא־ ער ױבילעאום. דאפעלםעז איהר

אפפערװי־ און םוטינע איהרע גריםט

פיהרעד. סיבפמא איבערגעמנע אס
 שבוו םאתצקומעז איז ױבילעאום דער
 זת־ פון ^מארװערטם״ .דעם איז אווענד.

 דער באריבט.ו\י א שוין םיר געםינען טאג
 װעם דאס *ון אויסגעזעזזז האם ױם־םוב

מן םול א  גאנ־ דאס לעזעד אונזערע םאד מ
:באריבם דער איז אם בילד. צע

תהרי־ 35 דעם פיז ױם-טוב ״דער
 קלאוהםײקערס די פון ױבילעאום גען

 נעװארען געםײצרט געכטען איו ױניאן
 אראכט םים אױדיטארױם אשלאנד אין
 טויזענד פױער העכער גלאנץ. און

 דעם אעעםילם האבען <ןלאוקמאכצר
 די זאל. *ראבטםולען און נרויסען

 עולם ריעזינצן דעם םון באגײסםערונג
 אלע־ טון לײענען געקענט םען האט

 יעדצן אויף האט טען •נים׳ער. מענס
 <ןון געפיהל דעם באמערהען געקענט
 קאםפם״ או[ אלטעד זײן םיט שםאלץ

טרײד־ארנאניזאציע. פעהיגער
 דעט געעפעגט האם סקולמאן, ה.

 װעגען רעדע שעהנער א םיט םיטיננ
 דער פון געשיכטע גלענצענדמר דער

 סאציאליס־ דעד ױניאן. קלאוקמײקערס
 באגלײט האט פאראיין געזאנגס טישער

m טשערמאן׳ס דעם m דעם םיט 
 םאציא״ דער םון נעזאנג פראכטפאלען

אינטערנאציאנאלע. ליסםישער
 פיטער גערעדט אויך האבען עס

 ױניאן, nm םיז לאיעי דער זיםפאן,
 םון עדיטאר לײבאר זיםקינד, פארים

םײגעגבוים, וױליאם .פארװערםס׳/
 אוז פארםײ, סאציאליסטישער פוךרער

 צװי־ פועלי־צױן. די פון שוכםער, כג ־
 געזאננם דער האט רעדעם די שען

 ״די ליעדער די געזונגען אויך פעראײן
 ראזעג־ מאריס פון םאכער׳/ פאגטעל

 אברהם םון ״פאלהכדצוג״ און םעלד
רײזען.
גע״ דודבגעםיהרם אויך איז עם
 קלאסישע און שעהנע ?עהר א װארען

^ םו« פראגראם דעתלאםאציא! םוזי
 ?שו־ אלעהםאנדער סאלא-געזאננ. און

^ באריהםטער דער קאװסקי, ע י  “פ
yim און שפיעלער :n הא־ גיגםטלער

 םוזיקא• om אין באטײליגט זיך בען
 »•D«>pm דעם אין פראנראנ^ לישען
 באטײ־ זיך האבען ®דאנראם ציאנם

 מאד. גינסטלער, כאריהםםע די לעט
 םון ביאליס מים און ראפאלא הלארא

 מעל• עני םים און מעאםער עםפײער
טעאטער. פאלאם םון צער,

 אמת םון אמגנר אן נעװען איז דאם
 ײעל־ נעגוס, עסטעםישעז און נרויסאן

שיקאגא םון קיאוקמײקערס  די כען
,:ערענסז[. צײם לאעעא װעלען

ריםײטעל א אין לאעװ אניטא
םאסירונג. םודקאלישע גרויסע »

 אױסגעצײכענםע די לאעװ, אנעטא
 פדײנ־ אונפארנעסליכע די און פרימאדאגא

 םעמבערס די װעמען ױניאן, רm םיז ײז
 הערען צו שארגעניגען om געהאט האבען

 װעט צוזאםענסונפםעז, זײערע כײ אםט
 דא־ האל, עאליאן אין קאנצערט א געבען

אפריל. םעז18 דעש אבענד, נערשטאג
 אן אראנדשירט האט לאעװ סים

 פראנראש םײנעם אױסעתעװעהנליכען
 קאמפא־ רוםישע .,ליעחד *ח אריעם פון

 פון טײל גרויסען א םארנעהסען זיטארס
פראנראש.

 נעםיהלען פדײנדליכע איהרע צוליעב
 לאעװ מים האט ױניאךםעמבערם, די צו

 טיקעטס. די פון פרייזעז די רעדוצירט
 פון פרייז געוועהנליכען דעש אנשמאט

 טי־ א קריגעז מעמבער ױניאן א קעז $1.10
 פון טיקעםס די און סענט 60 פאר תעט
.  פארקויםט סעםבערם די צו וועס $1^

.$1.15 םאר וועתנז
 עדיױ om אין באהומען צו מײןעמס

 אינ־ דער םון דעפארממעגט הײשאנאל
םהװער. ױגיאן 31 ױניאן, םעמײשאנאל

מאגען

עקם־לאקם

סערסיזניאןאיז
 זיך פאננען •אליםיק מון װאלקענס די

 nm תלאר, היםעל!וערט דעד צתעוק. אז
 םאראיבער. שויז איז טוםעל עלעהשאן
 א פאר <ואס — !שיחאגא !עיקאגא

ם זזאט!... זי <ןראפם צוהיגרעס ײ ני  אי
ך איז ״לויםעדם״ די פון נער מ מ  גע־ נ

 נים הארץ! געבראכען א םיט בליבעז
 ״דיס־ מרעקליד געווארעז איז אײנער

ר אפאינטעם/ מ  העל־ םען תען וואס א
 גע־ דאד האבען דיפאפאיגטעטצ ? פען

 לוי־ 27 םון n״iin מעז ויעז זײז. פוזט
m:yn בלױז עױועהלען H םאקע איז 
!...ביטער זעהר

 די אז •זאגעז, צו איבעריג איז עם
 אונ־ האבען קאגדידאטען דורכגעםאלענע

 זײ מען קען םעהר אבער סיםפאטי^ זער
העלפען. ניט

 אונז בײ איז זאנענדיג, אמת דעם
 אזא געװען ניט תעמפײן דער לאהאל אין

 לאקאלס, אנדערע די אין װי שמארקער
 א געװען אױןי איז עלעקשאן רער און

 םונדעסט־ שטילערער. א און װהיגער
 ריעזיגער. א געװען װאוט דער איז װעגען

 אונ־ פון געשיכטע רער אין קיינמאל נ$ןי
 גע־ אפגעגעבען ניט איז עלעקשאנס וערע

 דיעזען װי וואוטס םיעל אזוי װארען
 אפ־ איז שטימען 1,700 נענויע — טאל

!געיוארען געגעבען
םאלגענ״ געװארען זײנען ערוועהלם

 םון נעמען די גיבען (םיר פערזאנעז דע
 שטיפען, צאהל דער לוים ערװעהלםע די

 ברעבד דזש. :געתראגען) האבען זײ װאס
 לובינ• ה. זיעגמאן, מ. לאנגער, ל. לאװ,
 ה. גאלד, דזש. למ»ז,mהענ דזש. סר,י,

 בארענשטײן ה. קאראלינסקי ם. לעװין,
אראנסקי. מש. און מאשהאװיםש ה.

 נא־ זיר פיהלעז ערװעהלסע דיעזען
 שםי־ גוםער א אין און םונטער םירליך,

 הא־י זיי וואס צדפזײדען, זיעעץ זײ כױננ.
 וועי־ צו ערװעהלט גליה דעם געהאם בען

 רעפרעזענ- צו זיר הלײבעז זײ און רען,
 בעסטען רעם אויף לאקאל דעש טירען
 עס װי קעינען, נאר װעלען זײ װי אופן,

 מעכ־ און גרויסעז אזא פאר זיך פאסם
אונזערער. װי לאהאל טיגען

A
 מיט דורכרעדען דא זיף װילען פיר
 אננעלע־ אן וועגען מעמבערס אונזערע
 םיספאר־ םיעל שאפט װעלכע גענהײט,

 לײכט זעהר יןען װעלכע און עטענרנים
 װע־ מעםבערם די ווען װערען, פארפידען

 דאס און אויםםערקזאמקײט שענקען לען
 פאלגענ־ איז דאס פארגאכלעסיגען. ניט
 בײ װי צײט יאהר 6 שויז ם׳איז :דעס
 טוי־ םאנד. בענעםיט א עהזיסטירט אונז

 דא־ טויזענדער צעהנדליגע און זענדער
 אויסגע־ צײט דער םאר שױן איז <אר

 מעם־ די צו בענעםיט געװארען צאהלט
 םא־ נאך איז באדויערען צום און נערס

 קליײ א איבער מיספארשטענדניסען ראן
 םעםבערס די װאס דאס, װי ניגיוײט
 צײס. אין קראנק ניט זיןי כיעלדעז

 מאל אלע דױס זײנע צאהלט ברודער א
 אסעם־ בענעפיט סיק דעש אויך צײט, אין

 װעט ער םאל איז אז פיהלט, ער פענס.
 צו בארעכטיגט ער איז װעיען, לראנק

 אז פאסירט עס אז און בענעפיט, זײז
 בי־ דאס זיף ער האלט קראנמ, ווערם עד

 אז ויף, םארגעםט און פאקעם אין כעי
 מעל־ טאג זעלבעז דעם גלײך דארף ער

 נעהט עם אז און ױניאן, דער איז יעז
 זיף: ער דערמאנט וואך, א אוחמ ׳טויז

 ױניאן די איהם שיקט ווארום סטײםש,
גים? בענעפיט קײן

 א מיט לעטער א שרײבט ער איז
 םון בענעםיט. זײן םאר אפיס צום טענה
 איז ױניאן דער אין זײט, צװײטער דער

 געװא־ איז ער אז ניט, נביא קײן לײנער
 ניט, רוײסט מצן אז און קראגק, רען

 דערצו און ניט, דאקטאר קײן מען שיקט
 עי־ די בענעפיט צאהלען םיר װי אזוי
 קומט טאג, טען10 דעם אױף ײאזי שטע
 סריגט ער אדער אז אוים, במילא עוין

 דריטער דער אויף בענעפיט די ערשט
 צײט דער אין װערט ער אויב אדער, ארוו

 ניט. גאנצען אין בעינעםיט קײן געזונד,
 אזוי אז געםיהל, דעם האט פעפבער דער
 בע־ איהם הומט דערפאר, צאהלט ער װי

 ױניאן, די קראנה. איז ער װען נעפיט
 צו געהן זאןי די לאזען ניט קען װיעדער,

 םיםםאר־ ארוים קוםקן דערפלז לויז.
 זא־ םון אונצוםרידענהײט שטענדניסען,

 שול־ ניט איז ױניאן די װעלכע איז כען׳
 רעזולםאט אלס קוםען װעלכע נאר דיג,
 םעכד די פון נאכלעסיגסײט דער פון

 אלע אויף דארום פאדערעז מיר בערס.
 רולם לגעגדע1נ^ נעהמען צו פעםבערס

אנבאטראכט: אין
 דאם (זאל הראנה װערט איהר ײעז
חח!), ניט בעכער  חןם גיליקי לאזם פאסי
 שיהט לאקאל. אין .וויסען טאנ זעלבען

ױנ־ אײער צײם זעלבער דער אין איײן
יאן־בוך.
פאר םשעס אייצר הריגם איהר ײעז

א^ א םיט איהם צז דערנעהנטערט זיך האט זי אנדערב  ז
 האם וואס געדכט, דין איהר באלױכטען האט װאס שמייכעל,

 האט זי שםײכעל... איראנישען א אנגעהאלטען אייננע׳עקשנ׳ט
 די;ע, איהר אײגגקבויגען האט זי איהם, צו דעמעדזנטערט זיןי

 ציםע־ פיט האבען פנים בלייכען איהר אויף טאאיע. ישלאנקע
ט אויגען, איהרע געלױכטען םײערלעך ריגע  געפלאפט האט חי
 פאר־ איהרע זיף אין אײגגעזויגען האט זשאק מויל... איהר

 גאנצע דאס צוטרײסעאט טאל דאס איהם האבעז װאס סומעז,
 פון געעען, רױט שמארק אזױ זיינען ליפען איהרע װעזען.

 זינ־ הײסע פיעל אזוי ארויסנעלויכטען האט שווארצאפעל איהר
 פיט׳ן צוגעפאלען זיא אײננעבוינען זיר האט ער אז ;ליכקײט

 אין אז געדאכט, זיך האט עס אקםעל. פארי־לואיז׳ס צו קאפ
 כיאל א טיט אפ. גאגצען אין זיך זי גיט לאסקע דאזיגער דער
 ^יופ־ זיך האבען װאם הענד, די פון איויסנעריסען זיך זי האם

 אױס־ האט ד דך. צו צוצוציהען זי כדי איהר, ארוש געוויקעלט
 דיגע יאגגע, איהרע ז׳טאק געװארעגעש צוטוכיעאט דעם געצויגעז
םינגער.

 אײער צו צואענעז פיגנער די באויז איהר קענט דערװײא —
פינגער... די באויז םויא,

 גע־ זיף ער האט איפען זײנע םיט פ:ים צוםלאמט זײן מיט
 איהם האט מען ײאס הענטעא, קאײנטשינקען דעם צו דריקט

האנד. די באדעקט האבען לרטען גיכע דעראאנגט.
אפגעשטױסען. איהם זי האט באװעגונג אײכטער א כיט
 זאנ־ א 6נײ פארטגעזעצט זי האט — זשאק, איצט׳ און —

 איז — קוא, װײטען א װי אזוי עפעס און דערבאר־צערטאיכעץ
כייכד ניט דערפון קײנעם אבער אײף בעט אץי אפגעכיאכם...

 בעס איןי באשטיטט... האב איף װאס צײט, יענער ביז
 זיף טרעפען צו באמיהעז ניי״טט זיך זאאט איהר אז אפילו, אײף
!צײט יענער ביז מיר מיט

;זשעסט אודצופרידענעם אן געטאכט האט ד׳עסטאנזש
:פארטגעזעצט האט זי

 װעט איהר ;אװזאכען די טרעפען צו נישט פרובירט —
 איבערקאעהרונגען. אהן פאאגט טרעפען... נישט םיײװײסײ

 פאר־ נײע רין זוכט װאס איהר, װי כיעניט, א פאר טוז דעם אויםער
 זיכער כאה צוקינפטיגער א פון זיך אפזאגען דאס געניגענס,

 פארװאונדערט זעהר װאאט איך און גענוס. םין קוואא א זײן
 דינקײט גאנצע די אפמדטעצט נישט װאאט איהר •װען געװארען״

איבעראעבונג. דאזינער דער פו
 האט טארי־אואיז געטאן. ציטער א האט ר׳עסטאנזש זשאק

ערװארט. האט ער װי ראפינירטער, פיעא ארויסגעװיזען זיך
אזוי. װיא איף !יא אלײץ... געהן איהר װעט אהײם —

 װעאכע חאומות, די צו זיף אפגעבעז אאײן, באײבען רא דארוי אץי
 אפיא■ דאך חאוט׳ט איהר אײך... פון פאו^׳הויאען זיף װיאט מיר

 פײן װי אנדע״ש, עפעס םאראעגען אײף װעא איר אז נישט,
קערפער.

 פאר־ דף יזבגעה׳דיג געטאן, שמײכעא א האט ד׳עםטאנזש
 א\ז. םארײקואיז שםאאץ װי געװאוסט, גוט האט ער נײגט...

 ^ופע־ או געצװײפעאט, נישט האר א אויף אפיאו ער האט ראך
 זײן דאנק א שט^אץ, אי.הר צוברעכען צו געאינגען אידום זועט טער

געאיעבטער. אאס געניטקײט
 ער האט — ? ממרסעא סעאעסטא, זאגען ׳וועאען װאט —

 צוריק־ אאײן בין איך אז דערזעהן, װעאען זײ װעז — געםרעגם,
 זיף װעאען זײ ז ד.ערג די אין געבאיבען זײנט איהר און געקומען

באאונרוהיגען.
- ? זיך באאונרוהיגען סעאעסטא, —  אויסגעשריען האט ־

 ישטעג־ איהר ,גונטער װידער זיך פארשטעאענדיג מארײלואיה
בעאו:־ זיך קען זי יא, אבער — םאסקע. איראנישער דיגער

v פאר דארױ איף וראס האײד, דעם װעגען רוהיגען rw 
 דארן• זי וועאכער אין דאאע, אעצטער דער םאר נעהעז
 ב זי תענט איהר אבער ניצע. אין טעזmטD•אזי װאר
 אוי|ל| זיף נויטיגט זי געעגדיגט. אאץ :עכטען נאך האב איף
 טואאעט. דעש אנטאן הײ;ט איהר העאםען צו כייר אין

 עס װאו האטעא א אין עסט מעז װאס מיטאג, פשוט׳ען
 באזוג קײן נישט םען דארף טוריפטען, באויז צוזאסען זיף

איבער... אלײן טיך אאזט־ז״טע טואאעט...
 א אין שפעט אאיין האבען טו־א נישס איהר וועט —

זיר? אהײטצוקעדןךען
 אוים׳ן זיך האט טארי־אוזדז — ? האבען טורא —
 — :פניש זײן אין גאײך לוקענריג פארטגעזעצט, צואאכט,

 װא » עפעס אז ׳טרעקען, באױז זיך טען ד*רף זאך אײן
 גי נישם וואאט קײגער פאיגװאלטיגען... נישט טיך זאא

 נישםא.׳־| װאוינונגען רדין זײנען אדוש וױיא קואות, םײנע
 ביז מײדעאשאםט די אפהיטען זארגזאם אזוי זאף! שעהנע

 א עפעס םון קרבן דער imווע צו כדי יאהר׳ צװאנציג און
 נע פארט ײאאט דאס םודח, זיך זײט אבער ! חיה ציגער
!איבעראעבונג אינטעיעסאנטע אן זעהי

געאאכט. זי האט װערטעד דאזיגע די ארױסרעדעגריג
 צופרי זעהר געװען זשאק זי;א האר״ו זײן פון סיעפעניש דער
 ארו קאעהי־ער אאץ האט ער װאס פארדארכענהײט, דער םון

 געטדי אאץ איהם האט םארײאואיז איהר. אין געזעהן
אװעקצוגעהן.

צוריקסוסצ^ מיטאנ צו װעא איך אוטריהיג, :ײטט זײט —־
 גרע׳ א אויף זיצעז זי איבעראאזענדיג אװעח, איז דטאח

 פעאערינע. איהר צושפרײט האט זי װעאען אױו* בערגעא
ז זװ טאא א נאך כדי אודמןדדעהם, טאא אלע זיד האם

פנימ׳על. ליעבע
 פינטצי א םון גרעסער ני״טט אויסגעזעהן זשאק האס איצט

 וױינען. געגרכיען האט זי !פרײ כוארי־אואיז איז איצט
 אויפגעחױג זיד האט װאס פעאז, א אױף הגיע די אויף הענדיג

 V הימעל, אםעגעם אונטער׳ן געװײנט. זי האט ׳ים איבער׳ן
 | :געװײט זי האט ים, אוגנעהױערען cm דך פאר הענדיג

 4א םויסטען צוזאםענגעדריקטע טיט אנגעיטפארט זיך האט
שטיין. טען

 בע ריך אי״ װעא קני די אויף !אנדדע !אנדרע —
 דיף איף װעא גץי !א:דרע !אנדרע !... קױט א אום
 אנ !איפען מײנע אויסשטרעקען איף װעא דיר צו !זעהן

!בסוד באגעהרסט דו װעאכע טײנע, איפען די
 א איהרע אויסגעשטרעקט זי האט פאר׳כישופ׳טע, א װי

 אױסגעצױנצן זיך האס ױ ;גערדפען האט זי װעמען דעש, צו
 בד איחר געיױהאט חאט וױנט דער ;לענג גאנצער רער אין

געזינט. נענדיג
! אנדרע ! אנדרע —
 טעלצי^ דער םון װערטער רי וױד^־־־האאט זיר פאר האט זי
 צוועאפט^ן דעש :צוגעשיחט איהר האט אנדערע װאס גראדע,
 איז הײנט !פארסעא קײז אנקומען יטיף רי דארף אפריא

 אויוי אװעק דאנעז פון זי װעט פריה פארגען !צעהנטער
 טו דעם םאמעשטעאט זיף האס זי װעאאסיפעד. אײכטען

 ו אלטריסע אונאשטענדיגע דאזיגע די אט סע^עסהא, װאס
̂כיען צו אאיין אױםקומען װעט איהר װען פאכען;  *\yp איהרע ז

p m אונדאנחבארער דער אויףי ביאחאאגעץ זיך װעט זי 
 באקאאגען. זיר זי װעט װעאט גאנצער דער אויף אואיז,

 ד׳ םוז געזיכט עריטטױנטע דאס םארגעשטעאט זיף האט
ip קאײבט זי װאס נאטיץ, דעם לעזען װעט ער װען טאנזש, t 

 OPJTT ״אין :אימיקםאהרען וועט זי אײדער איבערצולאזען איהם
קוטס« (פארטזעצונג זיטאת!״ ארוש, זזדשיש

 2 ענװעאאפ אין איהר געם״נט בענעםיט,
 רעסיט אאס אײנעם פאסטעל־קארדם,

 צװײטען am און טשעס, דעם פאר
 צוריקשײןעץ, און סײנען איהר דארפט

מאל. א נאר זיף מעלדעם איהר אויב
 זאאט איהר װען איז זעהט, איהר װי

 האיײ דרײ דיעזע כאלים, דיעזע אפהימען
 פארמי־ דערםיט איהר װאלט גיגקײטען,

 הא־ לאמיר םראבעא. גאנצען om רען
סאן. דאס װעט איהר אז םעץ,

***
 אויפםערקזאם־ די ציהען װילען מיר

 אויױ נאף כיעמבערס אונזערע םון קײט
 אאע אגגעלעגענהײט. װיכטיגער זעהר א

 א האט לאגןאל דער אז אײף, םון װײסען
 שוין עחזיסטירט װאם בױרא, לײבאר

 פרע• הונדערטער סיזאץ. גאגצען דעם
 געשיהט בױרא דער דורןי זײנען סעךס

 די ארבייט. דער צו סיזאז דעם געװארען
 אלע, װייםען בױרא דער םון נוצליכיןײט

 געװא־ געשיהט זײנען װעלכע ידי םײ
 םײ און איהר, דורך ארבײם דער צו רעז
 אוץ שעפער די אין ארבײטען וועאכע די,

mv'^T פרע• םאראאנגט האבען באסעס

 פעסט האבען מיר אפיס. דעש פון סערס
אויםצוהאאטען. בױרא די באשלאסען

קע־ םיעאע װאס אבער, איז צרה די
 am םיז אפגעװאוינען ניט נאד זיף נען

 אדער פארל, אין ארוםצוקריכען געדאנק
 טיטערפאן דער דדטאב. א אאײן לריגעץ
 אר־ דער צו ארויו* יניט אבער זײ אאזט
 וױדער כיען הופם תאדר. א אהן בײט

 :זאגט ױניאז די און ױניאץ, דער אין
! אז מיט לא ^  דו ניט. ניט מע א

 ױניאן דער אין קום דזשאב, א דארםסט
 דדטאב, א קרינ און םארשרײבען זיף

 װעל־ די אז ױשר׳דיג, ניט איז עס װײל
 װארטען און ױניאן דער אין זיצען כע

 און הריגען, ניט זײ זאאען פלעצער אויױ
 אנדערע זאלען צײט זעאבער רער אין

דזשאבס• הריגען אלײן
 די קריגען װיא װאס רער נאטירליף,

 דערצעהלען אײך װעט װאירקעגײןארד,
 צו קארד די אבי װעלט דער אין אלעם

 ס" װי סײ אבער הריגט ער הריגען.
ניט.

inm מיר ^D בעסעי איעטעז אויױ 
דאכעז. צו ניט שטערונגען קײן מעהר

 געחט נים, ארבײם קײז האט איהר װען
 יזוםט נאר דדטאב א זוכען אלײן ניט
!ױניאן דער

 V* גלאם פאאץ אײער ניט פארלאזט
 ב איהר בעםאר ארײן װעלט דער
 ווו איהר אויב ױניאן. דער אין זיך

 ל; םון אפים איז הופט דושאב׳ א
'myטען5 אויפ׳ן םריה דער אין ן 

 םון אפען ספעציעא איז פלאץ דער
 נ םענש ספעציעלער א און אז אוהר

טאג. גאנצען א דעיםיט אפ זיר
־jDNt װאנם, די דורכברעכען העאפט

 ערם אז זײן זאל םיסטעש נײער דעי
בענעפ^ט^ אײגענעם אײער פאר טאקע

*י• ***
 װי פאל א נאד אײף לאזען כייר

 דעם םון אז, װ^ד נעקסטער פין אז
 0םעג 35 זײז דיוס די װעט אפייל,

 אסעםמענם בענעפיט סיח אין װאך
 האם איהר אױב פאנאם. א סענט

' באצןיהאם :יט ^mv ,שואדען 
♦שנעאער. ױאס צאה^ט

ו ו א ל ס ע י נ ••?. י ־־
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נינעל ־ נאטיין וערה^ו׳ס פון
^ זועמען ע איג גלױבען^ װעפען פ

 אװ ברארערהװ־ אינטערגעשיאנא: די
 ױני^ז׳ יאקאל װאו־יערס, |<עקטדייזער

א,גז<ר יעף ב, א אין צידזט ׳דרײ נוםער
ווױםכיעריןזאט

 קו־ רי צו ג באצ אין א;;ע:וײען האט '1 <
וואהה׳!!. פיעזידעניטער ^מענדע
 פאר ברארערהוד די ווייד יןורצען אין

 מע־ גיבס װײ\אם האנארייבר •רעזיךענט
 פרעזידעגםס איצטיגער אינזער האדו,

 אױם־ װע׳־ט רעוארוציע רער אין אײדעם.
 אזוי איז מעקאדו אז מײנונג, די גמדריקט

 יונײי ש-ן פר<ז-רע,ט זײן צו נעבארען וױ $
 װעט ער אז זיכער, איז זי סטייסס. טעד
 ״סקװער א געבען ארבײטער, די אונז,

דיער״. |
 אנגעגוםען שױן אפ־טר, טיר, װאלטען

 און װ. .V ב• אינט. דער פון מיינונג די '
 מיר האבען פעקאדו, פאר הירא נעשריגען

 ערהאיטען פ$סט דערזערבער מיט $בער
 קערפער־ אגאגדער םון בריװעל אנאנדער

״ערק?ערט װערט עס װעלכען אין שאםט,
 דזשעגע־ װי פרעזירנט, בעסערען קײן אז

 ג^רניט ארבייטער די דארפען װאיד, ראל
I .פאר דיעל סקװעי א פאר איז ער זז^בען 

אײגםער־ איז ער אדבײט. א-ין סאל
 ם. א. דער פון פ^ליסי דער פיט שטאגען י

 ט*ג עהרליכען ״אן פ^דערט װערכע ל. *.
 װייר־ טאג עחרליכען אן פאר ארבײט
 קאוױרט דיעל סקזוער זײן פאר זשעם״.

 אין ״ױגיאניסט״ רער װי צײטינ:, אזא
 אין זשורנאל״ ״לייבאר דער װי שיקאנא,

 צײטונג ארבײטער די װי און
 אין מישיגען. פלינט, אין נױס׳/ *לייב$ך

 איהם װעגען ז$:מ צײטונג יעצטער דער
 םעדערײ־ סטײט דעם פון פרעדדענט דער ״

 װען :nze’ פארגענדען לייבאר, אװ שאן
 סאלדאטען זײנע פיט גער־ןיב״ען א*ז יוואװ־

 שט^היד דער אז זעהעז, צו ם א גערי, און
 אה, װערען*־ נעבראכען זאיו סטרײק

 װערען געהאלטען — חרילד.? !נײן
 די צ־זאפענגערופען ער ה**ט ארדגונג, אין

 גע־ אזוי זײ צו און ®דבײטזגר־פיהרער ,
: ואנט

ארבײ־ ניט רארפט ניענ״טען ״איהר
 איהר אבעד גיט, וױיט איהר אויב ׳ען1

 דער פון אנדערע צורייןל-איטען גיט ^טארם
.‘*רכײט׳
עהרענ־ פעהר עפעס זײן ג^ך קען
 א ערװארטען א־בײטער די קעגען וזאםט׳׳

 דערפאר\רעקא־ דיע?^ סקװער ״יגעסערען
 פון פרעזילענט דער אט יטטארק מענדירט

 פון לײבאר אװ פערערײ׳טאן סטײט דער י
 אלם װאוד, לי^נערד דדצעגעראי םי^יגען,

ארבײ־ די פאר פרעזירענט בעפטען דעם
טער. י

 פרעזירענט־ איס ^זא^א מיר ה^בען
 זײנען װעיכע םעניטען, צװײ האנרידאט

 גע־ װי בײדע דיעל, סהװער א םאר בײדע
 פרעזידעגטען זײן צו ערצויגען און נארען

בײ־ און יטטאאטען, פאראײניגטע די םון ?
 פון אונז צו רעמאםענרירט שטארק דע %
y, סעניטען, י' :syv פון נאטען אין רײדען 

 ארגאניזא־ ־ אדבײטער און ארבײטער
 אר־ די םאר פראגע זיףירי טטערט’ ציעס.

 פאר כיאנען זײ זאלען װעטען בײטער:
»*dc’ פאראײניגטע די פון •רעזידענט

> אטעז ^
m אװ פעדערײשאן אמעריקאן די ׳אטת 

ר א ב  ״בא^טראף רעצעפט: איהר האט ^י
ע ע  .‘פרײנד׳ דײגע באלוין און שונאים, ךי
 ניט רעצעפט דער איז פאל דעם אין אבער
ר ח  שײף דא איז װאם אנװעגדבאר. גוט מ

 בײ־ אז *טונאים, אונזערע באשטראפען ׳או
r t איבעד־ אטת׳ע אונזערע ראד זײנען 

 א פאר זײנען בײדע ,פרײנדל* ,ומבענע
 עהרליכען אן פאר בײדע דיעל, סקװער

 וױיד־ טאג עהרליכען אן און ארבײט
oyry. ארביײ ד־י זאלען פארט װעםען טו 
 טהײערע צװײ די פון אויםקלײבען מער

©רײנד?
 פאילע־ -א אין זײנען ^יר בנאמנות,

 טונה א געװאלט .װאלטען מיר !־מגהויט,
 זײער פון ׳װארקערס. עלעקטדיקעל די ון

 נאנץ זײנען- זײ אז אוים, זעהט ;יןדיעח
 זײ אז ׳א*:ז דערצעחלען זײ לײט.

ען ע  צוױשען עייטטע סאםע די געװען ןי
 אונטע־שמ־צט האבען װאס ארבײטער,

 :״ך װײסץ־ פרעזידענט פון צורוח
 ־י :״־*;ײ •־, פריל- מאנאטעז צװײ

■ז“‘־’־ ,י• . * גע*'.־ ערהלעיט איז *ה

 טעות רױין מאבען ניט געװיס קעגען ״טען
 פרעזידענט א פון אויסװאהה זײער אי,י
 מםתטא ׳טטאאטען• פאראײניגטע די פון

 מע־ גיבס וױייאם האגארײבל קענעןיזײ
 רעקאטעגרי־ זײ אז אויסגעבוגדען, קארו

 אזוי און זוארעם אזוי או:ז איהפ רען
הארציג.

 יןענ^ן זייט אנדערער דער פון אבעד
 אז פאקט« דעם איגנארירען ניט אויף טיר

 װאוד יעאנארד דדטיגנעראל הינטער
 װי ארבײטער־צײטונגעז, אזעלכע יטטעהען

 ״ליײ דער יטיקאגא, םין ״',;יאגיסט״ דער
 ״לײבאיד רי באפארא, פון ז־טורנאל באר
 פיע״ דער און פײטיגען, פלינט, פון “נױס

 אװ פעדערײשאן םטײט דער פון זירענט
 אז יאנג. קארל מר. פי׳טיגען, פון לײבאר

 װאוד, דדטעגעראל פאר קאװירען אלע זײ
 פרעזידענט״קאגדי־ פאסענדטען דעפ ארס

 דאדפען ארבײטער די װעמען פאר דאט,
 נאך טר אפ און עפעס, דאף פוז •טסיםען,

 װאס טו דעם. אין זײן עפעס׳ װי מעהר,
> טאן מיר 1ז*<»רע

סי. דער פון ענטפער דער איז אדער
 נױ פיז ױניאן) פעדערײטעט (סענט. ױ. עפ.

 ענט־ ריכטיגער דער גאספערס׳ן צו יארק
> פער

 אוץו גאטםערם׳ן צו /ונטפעד איהר אין
 פײנד די באיטטראפען צו פארלאנג זײן
 אז זי, ערקלעדט פרײנד די באלוינען און

 אר״ פון פרײנד אזעלכע געזוכט ד,אט זי
 די און רעפובליהאנער די צוױשען בײט

 דא־ און געפינען, ניט ארן דעמאקיראטען,
 אונטער־ צו באיט-לאםען זײ האבען ריבער

 װעל־ אדבײט, םון פרײנד רי נור שטיצען
 פון טיקעט דעם אויף לויפען װעלען כע

פארטײ• לײבאר דער
 דער אפיטר, געװען׳ שוין װאלט דאס

 פארלע־ אינזער פון אויםװעג ריבטיגער
 עף. סי. די װעס ׳װאם אבער ׳יא געגהײט.

 פדן ־בראדערהוד אונזער מיט טאן ױ.
 װעט װאס און ? װאירקערס ערעקטריקעל

 ארבײטער־צײטונגען, די סיט מאן זי
 םאר היטעל ביז׳ן גױאלידען כיאנען װעלנע

 פא־יטידע־ די טיט און װאוד, דדטעגעראל
 םעדעריײ סטײט די פון םרעזידענטען נע

 װירסליר איז פראגע די ל״באר? אװ ׳טאן
 אםשר, װייס, פארפ^^גטעיטע. זעהר א

 אויף תידוץ א לעזעיי אונזערע ןיפ אײנער
דעם^'

■0 * * יזי
אגבאט• אן

 ביז האט צײלען די םרן ״טרײנער דער
 נים אורזאכען פאריטידענע צוליב איצט

 דער צו פ<יכט פולע זײן טאן גײיאנט
 אויח געגומען האם ער װאס א*ירגאבע#

 םון רעדאקציע די איבערנעהםענדיג זיד,
 גאנ- םון צײט דער אין ״;ערענטיגיױיט״.

 צװײ בלויז ער איז יאהר לעצטען צען
 רעם פון מיטיננען די אויף געװען כיאל

 םון מיטינגען די אויף באארד. דז׳טאינט
 געקאנט גארניט ער האט לאקאלם אניערע

 די מיט דארום באקאנטשאפט זיין זײןי
 אינטערנעיטיאנאל, אונזעד פון לאקאלס׳

 און פראבלעטען פאריטידענע זײערע מיט
איבער״ אונגעניגעגדע, זעהר א איז נויטען

 זייעד 1חמ״א£&אףי£ו א פאר חויאס
נים ער האט *לײ\ דערפאר און םונג,

איבער־ ״גערעכטיגקײט״״ דעד אין געקאנט
 װאם נויםיג״ איז עם וױ אלעס, געבען
 געהאלפען ב»דײטענד לאקאלס די װאלט

ארבײט. זײער אין
 ער און םרײ, סעהר ער איז איצס

 די צײט צו צײט פון באזוכען גערז װעט
 לאהאלס פארשידענע די פון מיטינגען

 דער אין אױןי שפעטער און יארה, נױ אין
 םי־ די באזוכען ניט וועט ע׳ר קאונטרי.

 רעדען צו צװעק יעם מיט חלילה, םינגען,
 ער װעט אלץ פון מעהר נײן, זיי• פאר

 גוטער א זײן צו צװעק דעם טים קוכיען
 םיר בעטען דעם צוליעב און צודעיער.

 לא־ פארשידענע די פדן סעקרעטערע רי
 פאםטעל א ארײנצױטיקען אונז לאלס

 אנ* אונז זאלען זײ װעלכער אין קארד,
 די זואו פלאץ, דעם און טאנ דעט ;ענען

 מיםינגען, זײערע האבעז זײערע לאקאלס
 םײ באארדס עקזעקוטױו זײערע װען אויך,
 בא־ :עהנטערע די אז גלויבען, טיר טעץ.

 דעם אין לאקאלס די צוױיטען קאגטיטאפט
 איז ״גערעבטיגקײט״ רעד פין רעדאקטאר

 בײ־ קען און װיכטיגקי־יט גרויס פון
ניצליף. זערזד זײן צדרים רע

* ♦ *
טי דער פון רעפארם דער ד ױני  הוי

טע .25 לאקאל פון קאמי
 דעם געיײענט דאף געװיס האס איהר
 דער פון פארװאלטער די פון רעפארט

 אויב און פארק, פארעסט אין הויז ױניטי
 דעד אז האפס, װאם אײגער, זייט איהר

 בעל דער אטאל װערען װעט ארבײטער
 געמוזט איהם אידזר האס לעבען, פון קבית

 אינ־ באזאנדערען גאנץ א מיט לײעגען
סערעס.

 אוג־ 1א ארײן פאלט דא װירקליף,
 געניטלױיט, פאדערט װאם טערגעהםוגג

 ערפאלג, אן זײן זאל עם אז קענטניסע,
 קײנ־ איצט ביז זיעען װעלכע מעניטען, צו

 װי םעהר, געװען, ניט ביזנעס אין טאל
 אנגעזעהן. ניט זי^ האנעז ׳טאפ זײער

 איז, סטריט װאל װאו בחרם, זײ פרענט
 בא׳פע־ מיסטעריעוע די אט אזײ װי און

 דער םאר אמעריקא :א:ץ פיהרט פעגייט
 אויד זי פארגעסט אוידחא, א:ב ׳א'ז כאז׳
 מענשען אלע בהיצור, קע״טפנעס. די ניט

 זײ האבען אמאל מיט און גראז, װי גיין,
 װאם געשעפט נרויס א פארװאיטען צו

 דער״ און דארער. טויזענד הונדערט קאסט
 מי־ט ניט ג^ר כטעט זײ האבען נ$ך צו

 ניט עס איז צופיהרעך. צו הענד ״די ױאס
 בעס־ די מוז הענד אזעלכע אין אז זיכער,

 דורכ־ זיכערער א זײן אונטערנעהםונג סע
װערט איבערראיטט רוי און פאל^י
 רע־ דעמ אין לײע:ט אירזר װען איהר,
: פארט

הא־ טיר װאס £ינא:*ךנא־־יב:!, דעם ״פון
 קען ׳ב»)ארד עד,?עקוטיװ צום צוגע״סםעלם בען
ען דעזול:זאםען די ד#ס זעהען, טען  סך א זיינ

 אין ^פטיםיסנזען גרעםטע די אפילו װי כעשער,
ר ד; ך האבען קאטיטע או: פןןרגד»טעלמ. ד^ס זי

ען ״נזיר ײנ או;־ ראס םעלדען, צו ^טאיץ ז
עי ^ן ז י נ ו צי*ג;־ *#רי״וזם פ^רלוי^יג י

 פלאץ״ דער אוגטערגעחםונג. דעי צו יײגט
סיזאן ערשטעז דעם שויז האט עס׳ הײסט

באצאהלמ.״ אלײז זיר
װאונדערבאר? ניט װירקליף דאס איז

ט דאס איז  באלד, אז גאראנטיע, א *י
 װירקליך •װעט ארבײטער דע־ר און כאי״ד
 בעל־ גאנצע די איבערצוגעהםען זײן רײף

זזענד¥ זײנע אין הבית׳ישקײט
 גע־ דער ניט איז מאל דאם אבער

 דא געגעבען האבען מיר יװעלכען דאנק,
 אונזער םון גרונד דער געװען אויסדרוק,•

 טאהע איז אויסע!, זײנען מיר װאם נאטיץ.
 גארניט שוין האלט עס הויז. ױניטי די

 יױ די און זומער. שעהנעם דעם פון זוײט
 אויח שטעהן שויז איצמ דארח הויז ניטי
 אנהוי־ ניט קעז מעז טאגעס־ארדנוננ. דער
 איז עס דעם, פאר ארבײטעז םריה צו כען
לעצ״ די פאר אלעס לאזען צו געזונד ניט

ק זוםחני לזמיםען סי% א  תי
 כעסער• פאר פיאץ געטנ געווען איז דאך

 אבעך איז צו• עס גים »<ײן יואםיטע די
 די אז תירוץ, דמר געװען זומער לעצטען
 אױםגעטאן געםוזט האט ארבײט ;אנצע
 איז עס און װאכען. פאר א אין װערען
 מאנכע״אוג־ פאר גרונד נוטער א נעװען

 עס דארף יאהר דאס פאלקאמענהײטען.
 תירוץ. אלס גילטעז, ניט עס ^ען אק נים
 ארדנונג די אז װיכטיג, זעהר איז עס און
 בעסע־ װאס א זײז זאל הויז ירניםי אין
 א עפעס ניט איז הויז ױניטי די וױיל #חג

 ױניאן. דער פון טײל א נור זיד, פאר זאך
 איבעראײנ־ פולסטער דער אין זײנען מיר

 אין רעפארט, םון טײל דעם מיט שטימונג
: פאלגענדעס געזאגט װערט עס זועלכען
 איו הויז״ ״ױגיטי די מז פיהלען, ״מיר
 און ױנייןן, אוגזער פון םייל f געװארען

 םולע די פ^קרםען דןןרןי בפװעגוגג דיעזע
 האבען מיד אלעמען. שדן מיטארבײםערען^ם

 ארבײטער־ *,גאנצע דער ש>>ר דעמ^נםטרירט
 קען ױניאן א אםעריקא אין באױעגונג

 גע״ די װי פו:קצי#:ען, אנדערע האבען נאך
 און ק*«יטאל צװישען סבשונים װעחנלינע

 Dgr. ׳דעם אויף ׳!זטארץ זײנען םיר ארבייט.
 אין ערעטע די געװען איז יוניאן אונזער

̂ם באװעגונג. אזא ^נצופאנגען ^שעריקא  די
 צו ארבײטער די ביי :•*רלאגג א ארויס רופט

 "1 לעבען בעסער עעהנער^וון א צו עטרעבען
אנ * *

 זײן ב ע י ל האט אײנער װען
ארכײם.

 פון קרײזען אונזערע אין רעדט מען
 די מעהר און טעהר אלץ פארקלענערען

 ארבײט מען אז איצט, ארבײטס־שטונדען.
 פון מען הערט װאף, א שסונדען 44 שוין

 צוםיעל. פיעל נאר איז דאס אז םיעיע,
 געװען װאלט שטונדען 40 אז הערט, איהר

 װעל״ אזעלכע׳ פאראן גענוג. פאלשטענדיג
 או ערקלערען, און װײטער, נאד געהען כע
 ניט גאר איז ארבײט טאג א יטטונרען 4

 זזאט וועלכער די, פון אײנער צופיעל.
 װירהען, צו אויף ניט ד.ערט און געארבײט

 װערען זאלען ארבייטס־שםונדען די אז
 דאף און שלעזינגער. ב. איז װעניגעה אל״ו

 װײם אלײן ער איז, דאם װי פאראדאקסאל
 ער זײט ארבײטען. ניט הײםט -װאס ניט,
 דזאלט י״י־אם, םון צוריק געקומען איז
 גאר־ װערט ער און ארבײטען, אײן אין ער

מיעד. ניט
 ער פיטוטער. א איז דעם פון סוד דער

 גע־ ניט איז ער ליעב. ארבײט די האט
 םו־ זײן איז עס ארבײטען. צו צװאוגגען

 איז ארבײט דערבײ. װילען פרײער לער
 זײ־ אויף זײנען דארום פארגעניגען. זײן
 מיט פול אזוי ױראפ פון רעפארטעז נע

 די האט ער װײל אינהאלט. כײט פלײש,
 ער זײט אויף, דארום און ליעב, ארבײט

 געװען שוין ער איז צוריקגעקומען, איז
 םון לאקאלס, אלע םון מיםיננען די אויף

 געװערקשאפ־ אידישע פאראײניגטע די
 ער איז װאף די װ. ז. א. ׳װ. ז. א. טען,
 ער װעט װאף נעכסטע קליװלאנד״ אין
 אגיטירענדינ, איבעראל שיקאגא, אין זײן

 םרישען ארײנגעבענדיג ערמונט״רענדי^
 פון ארגאניזאציעס די אין מ'טה און לעבען

אינטערנעשיאנאל. דער
 שטונײ לוירצערע פון רעדעז דאס יא,

ױ די װען איצט, זין א נור האט דען  א
 מעגי^ דער .װען נויט, א ׳דוז א איז בײט

 אבער איז פרײ, איז ער מײנט, ער חאטש
 אבער װען שקלא^. א אמת׳ען דער אין

 דער און שלאגען יײעט שעה גליקליכע די
 דאן װערעז, פרײ װירקליך װעט מענש
 זאך, אזא װעגען הערען גארגיט מען װעט

 דאן װײל ארבײטס־שטונדען. הורצע װי
 איהם איז װאם דאס, טאן יעדער װעט

 זײן םון אויסדרוה דער איז װאם ליעב,
 טאל הײן נאך יוזאט יןײגער און נשםה,

 טהוט ער װען זײגער, אויפ׳ן געקוקט ניט
 און ליעב איהם װאס ארבײט, אן

מהײע׳ר.

ו
 היםעל פארבלוטיגטען אויפ׳ן

 שלאגגען קופערנע זיך שנירלען
 — שיםעל פון פארבלויטע רוקענם פיט

אונטערנענאנגען. שוין איז זון די

 שנורען זילכערנע זיך װיקלען
 שטאנגען, פיאלעטעװע אויף

 — שפורען לעצטע גאר זײ צעפלאםען
אונטערגעגאנגען. שוין איז זון די

 קרוזשעװע־פראנזען ל־אטעװען
 פ־־ער־פארהאנמױ, זײדענע

 — װאנזי; םון היםעל דער ײך בארגעהט
אונטערגעגאנגען. שוין איז ײז ־י

 היםעל צעאקערםען אויפ׳ן
 שרענגעס, אין אוים זיך ציהען

 גיםל ריעױגער א פארענט
;שפאנעז בערישע םיט זיך גליטשט

 נעבעל־געשטאלטען רויכיגע
 שערעגעם, אין אױם זיך ציהען

שפאלםען די אין ארײן דרינגען
םטעננעם. רויכיגע בלױליכע, • י׳

 נעבעל, אינ׳ם שטוב די זיך הילט
 נארען׳ דער נעבעל אין זיך הילט
 מעבעל טים׳ן שטוב דער םיט איך

פארלארען.״ נעבעל אין װעדען
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בערל
^ דער אויד װי בריע^ (דיעזען י י  װאס כ

 *״גןך גוםער נעקסםען אין עח»ײנען וױנם
 גןך #לעזינגער •רעזידעגם חאם רעכםיכקײם״

פ.) אין געײען נאך איז ?ר װען שר«בען ױר̂ן
1.

ן׳ לי .1920 פעברואר, 1מע6 מי
נאכ״ בערלי, אין ארײז קומט טען אז

 אין ײאף א שלוםפערט םען װי דעם
 אין װאך א אפ הונגערס מען און װארשע

 װאלם מען װי אזױ זיך פיהלם.סען וױען,
 װע־ אזוי נךעדן. א איז ארײננעקופעז

גאנ־ די געםיהלם זיף־ איןי האב :יגסטענס
 געשםא־ דא בין איך װאס טעג, צעהן צע
 װארעם געװע, איז רום סײן אין נען.

 און׳ װאט־ געקראגען איך האב עסען צו
 הויפט־ און געװאלם, האב איך וױפיעל
 יעדען געדארפט ניט איך האב זענליך

 שטונדע א אפהארעװען פריה־טארגען
 הוײ די םון שלוםםער דעם רײניגען אויף

 םאייגען דעם פון אװעמןאום פון און זען
 װאר־ אין םאן געםוזט האב איך װי טאנ,
 גע־ גאסעז די װערען בערלין אין שא.

 לאנדאן, אין אדער פאריז אין װי רײניגם
 אוין עסען צו םעז שריעגט געלד םאר און
לאנדאן. אין אדער םאריז אי: װי

װע־ אנגענוםען גיט אבער דארף דאם
 דײטשלאנד אין אז באװײז, א פאר רען
 אויבערםלעכליך ארדער. אין אלעס איז

 סײדװאקס די :אויס אזוי טאקע עס זעהט
 סענ־ םאר׳ביזי׳רועטע םיט געדיכם זײנען
 זיײ סטריט־קארס און סאבװײם די שען,

 קען םעאטערע די אין און געאלאהט נען
 קריגען. נים טיקעטס היין איצט םען

 רײנ־ םון םענעדזשער דער קאהאן, (הער
 סיר האם םעאט*ר*, ״דײםשעס הארדט׳ס

 טע־ די איז געדענסם ער ?ײם אז געזאגט,
 װי גוט אזוי געװעז ניט ביזנעס אטער

 קוקט םמן װען אבער וױנטער); הײנטיגען
 אז םעז זעהט אויגען אםענע כיט נאר

 עס אז און כלי, שברי א איז דײטשלאנד
 פארלױפען װאסערען געגוג נאך װעלען

 אויפ׳ן װאס זײז וױרקליך װעט זי ביז
איז. זי אז אויס זיך זעהם קוק ערשטען

ענער־ און םמד.יג זײנען דײטשען די
 ענערנישער םיעל און פעהיגער פיעל גיש,

 ענג־ די װי אםילו אדער פראנצױזען די װי
 םלחםה א פארלירט מען אז אבער לענדער.

 זײטען א,ע פון שטעהען זיענער רי און
 קאם די לאזען און שװערדען אנקע>בי כייט
 םעהינ־ הײז ניט העלםט אױםהויבען, ניט

 פאלט מען ווען ענערניע. קײן און יןײט
 איײ פארשלאסענע א אין לײב דעם ארײן
 םעתר שוין איהם העלפם שטייג, זעדנע

ניט. כח זײן
גרע־ איהר גים נ$ך איז דאס אנער

 איז צרה גרעסערע םיעל א צרה. פטע
 (קורס). װאלוטא איהר םון צושטאגד דער
 ארונטער־ אזוי איז פארס דײטיטער דער

 איהר פאר איז עס אז װערם, אין נעפאלען
 אנ־ אין קויפען צו אונמעגליר אבפא^ים

 אר־ און מאט^ריאלען די לענדער דערע
 דײםשלאנד איז הענען װעלכע טיקלעז,

 אהן און װערען פראדוצירם נים גיפא
 צו אום באגעהן ניט זיך קען זי װעלכע

 דעם אויף ראלע א עיעס כאטש שפיעלען
 ארטיקעל, יעדען פאר װעלט־מארקעט.

 פוז ענגלאנד, צו אנקוםען םוז זי װאס
 װי מעהר םאל 17 באצאהלען היינט זי

 ארטי־ יעדען םאר און םלחםה, דער פאר
 אםעריקא צו אנקוםען םוז זי װאס יזעל
 איז מלחםה. דער םאר וױ םעהר פאל 25

 ארטיקעל יעדען םאר װערמער, אנדערע
 געקראגען םלחםה דער םאר האט זי װאס

 ן י י א םאר אםעריהא און ענגלאנד אץ
 17 באצאהלען הײנט זי םוז , <ז ר א פ

 אין םארה 25 און ענגלאגד אין פארה
 געלד איהר איז נידערינ אזוי אפעדיהא,
געפאלען.

באדיגגונ־ םריעדענס די פ^חפה, די
 אין דײםשלאנד האבען קורס דער און געז

 װעט איהר אויב און פארקריפעלם. גאנצען
 אז צײטונגען, די אין לעזען קורצען אין

 מיט םרידען שליסען געהט דײט״שלאנד
 זי אז וױסען איהר !אלט סאװעט־רוסצאנד,

 אדער ליעבע אויס ניט טאן דאס נעהט
 אדער באלשעװיהעט, די צו פרײנדשאפם

 צו נענונ שםארה זיך פיהלט זי װײל
 עלאיס, די םון װילען דעם געגען האנדלען
 םאר־ אױס און שװאכקײט אוים זאנדערן

 דאם צוליעב ניט הען זי אױב צוױיפלונג.
 םימ האנרלען געלד איהר פון :הײטי4ב'י
 האנד־ נעהםען זי םוז לענדער, עלאיס יי

 העז ניט אז רוסלאנד, סאװיעט כיט י־עז
 ענערגיע איהר טראץ עקזיסםיחןן ניט זי

םעהיגהײם. איהר או;
 ..צױ הארדעז׳ם מאהסיםיליעז א*ז
 טאהע שזין איז װאך דיעזער פין הונפט״״

וועל־ אין ארטיקעל, לאננער א נעדרוקט

 און עבערם סרעזידענם בײ באזוך א אוים״ש- יעצם זעהמ שםארם די וױ
 קלארהםאי־ער. בערלינער פון סמרײק דזשענעראל א כאוטר. קאנצלער

 — באוו^וגג. ױניאגיסםישע טרײד און סאציאליםםישע די —
אלע צוױשען אײניגקײט פאר אפעליירען קייטס1אק קארל און בער«-שםיין

y רועלט. דער אײן ארבײםער

שלעדנגער ב. פון

ג די כען ײנ ^ ענ  אייםנעםאדערט ווערט י
 ױס־ סאוױטיז ײיח פריעדעז שליסען צי

דייםשלאנר. ראםעוחח דאדורזי א'ן יאנד

»  V *
 םאר־ האב איך װאס טעג צעהן די

 אינ־ די געװען זי-ינען בערלין אין בראכט
 רײזע. גאנצער סײן פון טערעסאנםסטע

 ריע־ א געםונען דא איף האב ערשטענס
ט ױניאן שגײדער זיגע  גרויסען א פי

 אז װי הױת און ;סטרײק קלאוקםאבער
 קאנפערענצען דא זײנען סםרײקט םען
ט  מאסענפארזאס׳כגנגען און באסעס די פי
 גאםירליך, איר, כיז סםרייסער, די מיט

 גע־ זיך איבעראל און געװען איבעראל
 מיינע פעגש. הײפישער א װי פיהלט

 ״היכד גױיסען א נעםאכט האט *דײטש״
 די אי טרײד. קלאוק בערלינעיר דעם אין

געםײנט, האבען אדבײטער די אי באסעס
 אויסגעלע־ אלעס דאם זיף־ האב איף אז

 בין איו װאם טעג, עטליכע די אין רענט
 פײן כאװאונדערט האבען זײ און דא דא

 איך אז שפראכען. לערנען צו םעהיגהײט׳
 גו־ קאװנער אין געװארען געבארען בין

 42 םיט נאך האב איך אז און בערניע
 און ״דײטש״ רײדען געקענט צוריק יאהר

 גע־ אויף האבען טאטע־כאפע טיין אז
 ״זײ האכען דאס ״דײטש״, רײדען קעגט

 װעי, דהי בײ געװאוסט. ניט נאטירליך,
 פיער נאך איז סטרײק פאכער קלאוק דער
 די געװארען. געסןזטעלט קעמפען טעג

 לועהעכע־ א נאכגעגעבען האבען באסעס
 די פאר פראצעגט 90 ביז 75 פון רונג

ארבײטער. קלאסען פארשיעדענע
 דעם געהאט איך האב צװײטענס,

 בלויז ניט פארגעניגען און כבוד זעלמענעם
 בא־ װערען צו טאקע נאר װערען באקאנט

נאונים, טעיסאציאליםטי די םיט פרײנדעט
 קארל און בערנשטײן עדוארד גענאםען די

 בײ פאסיליען. זײערע םיט און קאוטסקי
 קו־ געפוזט איך האב בערנשםײן גענאסע

 כא- צו איער רינעד צו טאג יעדען פען
 הא־ פדוי זײן אין ער טהע. צו אדער פער
 קינד. אײגען אן װי באהאנרעלט םיר בען
 האב איך װען צײט די ניט נעדענה איך
געזעהן. םרײנדשאםט םיעל אזוי

 פימ געשפרעכען די פון אז זאגען צו
 פארשםעהן נענופען בעסער איך האב זײ

 גענונ. געווען ניט װאלט סאציאליזם דעם
 גע־ ״למדן״ א פאר פשוט מיר האבען זײ

 םון ענין דעם אין איבערהױפס םאכט!
 גענאסע ״אינטערנאציאנאל׳/ דעם

ט האט בערנשטײן  אײנ־ פיעל אזוי מיר פי
 װעלכען פראנע דער װעגען גע׳טענה׳ט

 אונ־ רארפען םיר ״אינטערנאציאנאל״
 איר אז זיך דאבט מיר אז טערשטיצען,

 װעגען לעקטשור א זאגאר שוין װאלם
האלסען. געקענט דעם

 אװעתגעפאהדען בין איך אײדער
 צו אנגעפאנגען איך האב בריעח (דיזען

 ענדיג איך אבער בערליז, אין שרייבען
 האבען פאריז), נאך װעג אוים׳ן איהם

 גענאםע און בערנשטײן גענאסע בײדע,
 װעל־ אין בריעף, צוגעשיקט םיר קאוטסהי

 צױ איצטיגען דעם באשפרעכען זײ כע
 בא״ סאציאליסםישער דער פון שטאנד
 אמערי״ די צו אפעלירען זײ און װעגוננ
 טרא־ ניט זאלען זײ אז ארבײטער, קאנער

 יענע םון ארבײטער רי צו האס הײן גען
 אין איז אםעריקא װעלכע פיט לענדער

 העלםען זאלען זײ אז און געװעץ, קריעג
 אינטערנאציאגאלע די רע־עםאבלירען
 דעם ארײנצוברענגען און םארבינדונגען

 די צוױשען סאליראריטעט םון געפיהל
װעלט. גאנצער דער םון ארבײטער

 פון פרײנדליכקײט די דורך דריטענס,
 זיך געלונגען םיר אױ בערנשטײן נענאסע

 דעם באוער׳ן, און עבערט׳ען פיט זעהן צו
 סא־ רעם און םרעזירענט סאציאליסטישעז

 דיימשער דער פון יןאנצלער ציאליסטישען
 געשפרעכען לא:גע זײ םיט און רעפובליה

 װעגעז און דײטשלאנר װעגען האבען צו
 דײטשלאנד םון רעגיערער רי אלס זײ

 מאיאריטעטס״ די םון פאליסי דער װעגען
 דעם זיגט אלנעמײן אין סאציאליסטען

 ליעב־ הארל װעגען הריענ, םון אנםאנג
 טרא- לוהסעםבורלם ד^זא און הנעכט׳ם

 םון געשעהעניש רי װענען טױט, גישען
 װע־ און רוסלאנד װעגען רײכםטאג, דעם
 װענעז געגענשמענדע, אנרערע םיעלע גען

 איג־ האט סאציאליםט, אלם םיר, װעלכע
ם^יגונגעז. זײערע הערען צו טערעסירט

 זיײ אפיסעס באוער׳ס און עבערט׳ם
 װילהעלם אױו* םאלאסם רעם אין נען

 װעלכע ציםערעז, דיזעלבע אין שטראסע
 פלע־ ?אנצלערם פארינזן־ די און װילהעלם

ײ םון איז זאך הײן פארנעהפען. גען  דא
דיזעלבע געװארען, נעריהרט ניט טען

 און םשערס דעסקס קארפעמס, טײערע
 ווענם די אויף אויל־פײנםיננס דיזעלבע

 די לײהענען, איר זאל ײאס בעסאר. ווי
 נעזעסעז בין איר װאס פינוטען םופצעהן

 האב געװארם, און רעסעםשאךרום אין
 באקוועם. זעהר ניט געפיהלם זיך איך

 פריצים א פאר וואס װייסט װער
 געײארען זײנען באועד און עבערם

 > געװארע• לפלוכה עולה זײנען זײ זינט
 רײמש םײן גאר זײ װעלען צי װײס יוער

 גאנצען אין זײ װעלען צי און פארשטעהן
 וועלען זײ װען דיסאפאינםעט װערען ניט

 דער יענקי אםעריקאנעם אן אנשטאם
 אםעריהא? סון אידען א זיך פאר זעהן

 ארײנ־ זײ צו עגדליך בין איך װען אבער
 עם״ עדשטע די האבעץ םיר און געקופעז

 זיד איך האב אויסגערעדט, װערטער ליע
 םים׳ז דא זיץ איך אז פאדגעסען באלד

 דער םון קאנצלער םיט׳ן און פדעזידענט
האבען הײםיש אזוי רעפובליק, דײטשער

 ײאס און ;םײזיען צו זיך געפאכט פיר זײ
 געװען איז לוננ אויפ׳ן נעװען איז עס

צונג.. אויפ׳ן
סזןנשען, װי אױם ביידע זעהען זײ

 םאר־ יאהרזןן זײערע אלע האבען װאס
תן און ארבײםער, צװישען בראכם  זײ ו
 געווערק־ די וועגען רײדען צו אן פאנגען־

 דא האם איהר אז איהר זעהט שאפטען,
 נים האבען װאס .יאטען״, מים טאן צו

 סםרײהעדס, םאר געהאלםען רעדעס בלויז
 אנ־ סטרײהס טאקע האבען זיי זאנדערן

 געגאנגען פיהעםען זאנאר און געפיהרט
געפאדערם. זיך האם דאס װען

פארשטא־ ״דײטש״ טײן האבע; זײ
 ערהלע״ פראנען טײנע אלע אזײזז און נען

 עכ־ זײערע פון םיעלע .געגעבען. רוננען
 גע־ ניט זעהר םיד האבען קלערוגגען

 געזאגט, זײ האב איף װען און שמעקט,
 אז אויסגעדאכם, םיר זיך האט ווארום,

 אײנםארשטאנען. סיר מיט זײנעץ זײ
 אױסגעדאכם, מיר זיך האט איבערהויפט

 אײנםאר־ געװען מיר מיט זײנען זײ אז
 זײ האב איך װאם אלעם, אין שטאנען
 נאסקע׳ן װעגען נאסקע׳ן. װעגען געזאגט
 זײ און גערעדט םיעל זעתד מיוי האבען
 בא• אײנציגע הײן איהם וועגען האבעז

 ׳גומ נייט םאבען, צו געהאמ ניס מערקונג
 װזד אויר זעלבע ראס און שלעכם. ניט
 אוים־ זיך האם םיר הײנע. טיניסטער גען

 זײ־ הײנע אי און נאסיןע אי אז געדאכט
 םים “גראטא ,פערסאנא קײן גיט נען
ײ. ז

 שםונדען סיעלע האב איך
 אנגעי דיעתלבע באשירעכען אין
 ^אונ די םון םיהרער די םים םען
 די םימ סאציאליסטען״, גינע
 כױם אויר איז ״ליגהע׳״, די םים און

 זײנאן וראס לאגע.חזן אלע םיז נאסען
 וועהרעגד האב איר םיהרער. הײן

 פארשי פיעל אזוי געהערם רײזע
 סאצין רײטשע רי װעגען טײגונגען

 צו אינטערעסירם האם פיר אז טעז,
 הערען צו און גרופע יעדע פים דען

תו אין זאגען. צו האם זײ פון יעדע
טיעדע ביז איר ו נ ע םרןםי ײנ 10 ם
 וױ אזוי און ביזי, נעווען בערלין אין

 האב שעהן נעײען אייר א*ז וועםער
 פיעל און ענדזשאיעט באפת זיד

רענם.
 א פארבראכם אויר האב איך

 באװאוג און אנקױזען אין נאכםיםאנ
 ״פארוהגדםס״ בערלינער רעם רמז

 ױי זאך לײכםע אזא נים איז דאס
 בער׳לעער פון געביידע די דענהען. קענען

 ז ©ךן װי הויך אזוי נים איז *םאױוערםס״
 זי ^םארװערםס״, יארתער נױ אונזער

 אײו (אין פלאר, סיער םרן גאנצען אין
 בילרינגם װע:י; איבערהױפט פען זעהם

סיעלזנ, איז זי ,אבע־ ס^אי), םיער איבער
וױ גרעסער פאל םיעלע

,יפארװעדמס׳'
ביו

יאוממנר
 און צייטונג ריעדנע אזא

ם דדדהזורײ פאז ביע" אזײ פי
» ביז נאך איך האב אײנריכמונגען, '  א

mm נעזעהן. נימ
 גע• איז ציריה ױאכען אײניגע פים

 ג^ןוא• אלט בערנשםײן עדוארד נאסע
 סאציאלימ• דײםשע רי און יאהר 70 יען
 גזד חאבען ץניאניסםען טרײד און םען

 פאסענ- דורך ײבילעאום זײן םייערם
 צו אונטערנעהפונגען, און פארזאםלונגען

 % בין אוננתרהאיםונגען דיעזע פון אייינער
 - ײבי• דעם (פרן געלאדען געוהגן אויך איר
ם^ יױינפאל "w איד איז איײז)״ לאר  ני

 י וואס שטרגרען אננענעהפע די פארגעסען
 | אוג״ רי פארבראכם. ראדט האב איך

 אין שמאםגעםונדען האם םערהאלםונג
ײ רי אין ),4',ראי (סיטי ראמהויז אפ  פי

 ןיי• באװעגרני דער פון פיהרער גענםסטע
 געזו:• האט כיען געװען. אנװעזענד גען
 נעהאלמען ליעדע^ סאציאליסטישע גען

 גע• נים אויך האט ביער הײץ 1אי רעיעו
 נעפא• פיר פיז האט עולם דער םעהימ.

 cm .ראב איך או^ ״רעדע״ א דערט
 גע• אין בײשםעהן נעקענט ניס נסױן

 עגגליש אין גערערם האב איך רעדם.
 איבערזעצם האט בערנשטײן גמנאסע און
דײטש. אין
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איז ע סאדנע, אז ,,npttt a ס׳  װיג־ און פיינ

 פאררוקם אסםעהרסםעכם זוערען נײעס םיגע
ען. די פרן װיגקלען די אין ^ונג ײ צ

ש אפנז ך דונ ר, זי  יזןנע נור םאקע אז פי
ען — •נײעס פאררוקפע קלײנע, ײנ ם גאר ז רוי  ג

ג און בפי פ די גיש און װי סע די םי רוי  קע• ג
ף און I זייבדנז ער׳יגדע די אוי

 זײבען קא:אריי%אד 3500 אז איך, לעז אש
ען פ קו  רײש׳*־ פון װאד, לעצםע אונז, צו אנגן

ציפזער א עס1ע האש םיר אין און — לאנד
% y««M %

דײשז־^אנד! פיך און — לאכאייי^אך
...1גאי קאנאריקיאך,

ך תאב איך איז פאר׳חיד.*?ז׳ש. זי ר ס׳  הי
ען פאדנע עס8ע װאי ן גע פ׳ ען. אוי איי זז

ת; אנזזשאש — קמגאריק^אך חי שזז  כלי־
פויגעל  א איז דאש I סרלװער אנפשאש זינג־

1 גײעס
ן — ? ױען און שען װען צייש א אי אי  י
עו עס א*ן רעװאלוציע, א ברענש ננ שו זי ײי  ק
גאסען. די איבער

איז . ס׳ . . . ז י ל ו ן װ ס י ס
ז’ס ע א אי װ א ק • •tשהרי: אישיןז״שי״שע מי

לא:ד... ױנקער א »אר
ך האב איך און ןי־א־ בז;ןיכ־;: זי

• I#

I m **• * • p +א%
I

 i*t צײש א אין ך.
וז שיש אפכעבען געקאנש

ד :ז *יי זי
 רעישכהלזנז

ד דער ז ײ ד

ם א ױ שרן ג

ס איז אזוי װי רן
£ארהישעו צו

דזוגגער? פון
 זי האם ודגר און

ען, און בלום ײז  א
אד דעװען ^ רי א אנ  V ק

דז האב איך .און ז עז ;:
אד 3500 ײי אריקל ^ג  ײ ק

ן ׳גפרײםזגן ה. אונזער אי פדינ
ײ און רי װעלען. ז ענ  זינג

ער דער פון  - דײבמ^אכד גיי
װיאזעלם... אזזן לאגד

ײ ארן  ברענגען ײעלען ז
^דלדעי.... *ון װעלדןר... דײשזדנ
 דאא נאשור דאך איז א^עסען גוןך און

 פ*ר אוכיװערםאל שאקע איז װאם אייכזיגיג
ל א קאן אלעםען נאך ;א^לצען שיגי ז נאכ  «י

ן לעבזגז דאס פ^רזיפען ײעלדער רײסי*ייז1 ו  פ
קאנזי אן שערי ױ פון בירגער א  יןרר^ נ

ע א װ• גוש, אזוי ״..,4נאכשיגאי היג
שיגאל — גאבשיגאל איז אלעםען, גאך  :^ג

 װ< אוםעדונ^ װאלד איז װאאי װי אושעדום,
הלינג איז ^*יזזלינג אומעדום. פרי

ען דאש ײנ ר ז ר נו ip םי rrp o ^יוועלס 
ר אסקירניאחעס.2 ענןן םי ד ק י * ז ר ני י י  א

ן ס*ר װעל* דכ*י שיש שײ^ען ^ י װ

% \

י
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 א פאר איצט יזוכיט אטעריהא אין
 אוז קאנרידאטעז םון פארײד״ ״דרעס סין

 אויס־ פ*ליםישע םין א ק»גדידאמיעך,
 ״פרינציפען״ הםינים כל פון *םעלונג

 1אי םיר נעפינעז םאג אי*ע אישוס.• *ון
 א:י נײע עריןלערוננען, נײע צייטונגע; *י

בײ־ פון פרעמענדענםען די pc •סומין׳ס
 און חטידים זײערע אין פארטײען
 קוסעז קאנדידאטען די <ײטענ«גמען.

 פאליטישע בעסםע זײעדע אין וורויס
 נעשליפענע געם^קטע, פײן אין גנדים,

 םון באשײדענהײם דעו־ םים •ראזען,
 די זײ ערקרערען קאקעםקעם, !עניטע׳

 די אמוגה, זייער פון פרינציפען נרונד
 װע־ גערײזס דארםען װ*ס גרונד־פראגען׳

 פון פרעזידענט צוקינפטיגעז דעם פון רען
 וױכ־ די און שםאאטען, פא־־אײניגםע די

 פוז פרעדרענט א װאס כיערות, םיגסםע
 יאנד דאס ראטעװען צו אום באזיצע;,

*p ״תריזיס״. איצטיגען דעם
 פרעזײ א םון אױסװאהל רער װען

 א; בלױז אפהעגגינ געװען טלװא דע:ט
 קאנדידא־ די פון דרשות פייערליכע די

 שווער געוועז וױרקריןי עס וואיט סעז,
 וױיל זײ; pc בעסטען דעם אויסצוקרײבען

 זײ קלײבען אלע שעהן, זײ רערען *לע
 הריא אז אזױ, װעדטער זײערע אויס
 איהר וױלט, איהר וױ סײםשען זײ קענם
 אין גומעיאסםיק, א װי ציהען, זײ הענט

 סאר־ םיט ווילט. איהר ריכטוגג נועלכער
 קוױט־ ציהען איהר מענט אױגען סאכטע

 זאל גורל דער װי און תגיפרעך אדער <עך
ע;, גיט ׳שטאנד־ דעם פון עט װעט פא̂י

 אלץ זײן םשױס״ ״בעסם pc «ונקט •
אײ:ס.

 פאר־ פאליטישע װאו יא:ר, א אין
 פיזי$ר ״טםעגדיגע כײן ניס ה*בען ־סייזןן

ע, םי  אן װאהל־קאמפײן יעדער קוטט ^
ט  םאל אלע מוז ביען םאטערניש. סי

 נײע רעקלאסעס, נײע אויסטראכטען
 װען קאנדידאםען. נייע *אטראיןשאנס׳/

 װאהל־חאםפײז א אין פראנע הויפם די
m מוז פערזאז, א םיז פאסיגקײט די 
 פערזענליכע באדצען תאנדידאט דער

 קלאסען אלע צו אפעלירען װאס םעלות,
 סאליטײ די װאו לאנד, א אין בירגער.

 באנרינדעם ניט זיינען גרופיױנגען מע
 סא־ און עקאנאםי׳שע באישמי-םםע אויף

 פלאטפאר־ די םוזען גרופיױנגען ציאלע
 קאנדי־ זײערע און פארטײען די 1פו סעז

 סטאר, דעפארטטענט מין א זײן דא־טען
אר־ : טוב כל pc יזייגעז קעז טען װאו

 די פאד ״שוץ געזעצנעבונג, נײטער
 הוגדערם פדײהײט, פאריטײשע סראסטס,
ען , ׳אטע־יקא:יזם •ראצענט טי  געגעז פי

 און פדאפיםען, גאראגטידאע יקרות, דעם
ך א  קאנקורי־ די פון ביידע ;אך. און נ

 דעש ^ט האבען מוזעז פארטייען רעגדע
םאק/ גאנצז  צו־ טוזעז בײדע וױיל ״ס

 פון עלעדענטען אלע םרידענ״זגטעדען
 אויסזיכם גוטען א האבען צו בדי םאלה,

 ־ksP פארטײ. רענירענרע די װערען צו
 ניט אונז בײ נאך זײגען סען־פאיטײען

 אױסנע׳טפדא־ מײן, איך טאדע. דער אין
 נים קלאסען־פארטײעז. אפענע ׳נע:ע
 גיײ דער ניט און שערtיסטי^סאציא דער

 איז פארטײ אדבייטער גענרינדעטער
 ראל באדײטענדע א ישפיעלען צו באישערט

pw די םון אײנע װאהלקן. קי^ןנדע די

 זײ יוועם פארטײען אראונד״ ״אל צװײ
 1םי םשך רעם אין זאטעל אין זײן כער

יאהר. פיער קוםענרע די
 יואס או; תאנדידאםען די זיעען ווער

 i אישוס און פרינציפען זײערע זײנען
 גאך מען קען פראגע דאזיגער דער אויף

 אויןז בעלנים ענטפערען. ניט כאיש־מימט
 נענונ דא זײגען פרעזידעגם־אםט דעם
 רעפובלײ דער אץ פארםייען. ביידע איז

 אין וױ ײעהר דא זײגען פארםײ גאנער
 פארםײ יענע װײל דעטאקדאםישעד, רער

 אויסזיכםעז, בעסערע האם זי אז רענקט,
 D־np תעז פױעזידענט-קאנדיראם א און

 אין אויבעךאן סאםע צים פיהרען ;יכער
 דער — עהסםרעכיעז צװײ די װאשיגגםאן.

 פראגרעסיװער דער אח דעאקציאגערער
 סענאםאר פון פארטיאםעז זײנען —

 דזיטאנסאן. אײראם א*ן פאינרעקסטער
 בא־ קיק נים האם צוױי די פון קיײער

 בײדען זײ זוייל שאנסען, גיםע זונדערס
 —״אל־עראונז זײן צו ײעלה די פעהלם

 זײנען װאוד און יאודען קאנדידאטען.
 רעפובליקאנער שטארקסטע רי דערוױיל

 גענעראל װענען םעלד• אין קאנדידאטען
י צו װאס סך קײז ני״שםא איז לואוד י  ו
 מיליםערישער א סאלדאם׳ א איז ער רעץ.

 ארבייםער דער םוץ שוגא א פאטריאט,
 אלגעםײנער םון אנהענכער אז כאװעגוניג,

 — איבונג םיליםעדישער ;עצװאונגענער
 גערי׳ם פון תלמיד א — װארט אײן מיט
 רעפובלײ די בײ פאפולאריטעט זײן חדר.

 די װאס עולות די אין גרויס איז האנער
 באנאננעז איז אדטיניסטראציע װילסאן

 אײנגעוױקעלם איהם האבען איהם״ געגעץ
 מארםידערטום. פון סאנמעל א איז

 תאנדי־ פין דעם פיז איז לאורען װערנאר
 ס־1ב; אם אױס זיך טויגען װאס ,1דאטע

 ער ״פרעזידענטעךגעהילץ/ פאר טען
 ער ט^ווזןל. אין אי גאט אין אי גלויבם

 דאס אז — ער ז*נט אזוי — דעגהט
 םאר־ א צו צוריקהעהרען זיך מוז לאגד

 םונדא־ די אז אפעריהאניזם, ;ינפםעען
 גע־ ניישם םארען םרײהײםען מענטאלע

 פא־ אויף נעיעג דער אז ווערען, ישםערט
 ער אויפהערען. מוז סײנונגען לימײשע

 דעפאר־ קאנסםרוקטױוע אין אויך נלויבט
 צװי־ ?ןלום צו פיהרען װעלען װאס מען,
 פאר־ א אין ארבײט, און קאפיטאל מען

 ־פאליםי^ אינטערנאציאנאלער זיכטינער
 דעם מאבם און שעח\, רעדט ער װ. ז. א.

 מענשעז אינטעליגענטען אן pc אײגדרור,
פאליטיקער. פראקםישען און

 אז באםעיהעז, צו װערם דא איז עס
 פרעזידענם דער באטיער, םורעי ;יקאלאס

 אײד איז אוניװערזיטעט, קאלאפביא פון
 דער אױף פ;י־עמענדע:םען די פון אײנער

 ער אױך יזאנדידאםור. רעפובריקאנער
 אפעריקאניזם, ^ניכםערעז ווענעז רעדט
 ־*,פאל אונזער אץ סעגס״ ״קאטאן װעגען

 באיטםימ־ און קלארע אזוינע :אך און טית
 באקאנם זײנען װאס די אבער זאכען. טע

 װעלם־אנשױאונ^ אלגעמײנער זײן כיים
 נע־ ביםערקײם זײן שאװיניזם, זײן מים
 זײז ראד^ןאלעז, און סאציאליסמען נען

 םאר־ לײכט זיך קענען אינםאיעראנץ,
 אלס אױפגעםאן װאלט ער װאס שטעלעןי

 ׳שסא־ פאראײנינטע די םון פױעזידענט
טען.

pK לאכער דעסאהראטישען דעם

 1אי מאגגעל קײן ניט אויד זיך .פיהלט
 אז ^®םועםם, םען .“נעדיילץ ״פרעזידענםען

 1»לײ װייסןוז דאס םעגליך, <א:ץ איז עכ
p װעם 't דריםען א פאר קאנדידאם א 

 חלילוז וועם איזזם אהן אבער ^4מערמי
 דעמאחראםישע אויף יקרות <ןיק זײן ניט

 װילסאז׳ס טערןעדו, װיליאם קאנדײדאטעז.
ס־ פינאנץ געװעזעגער און אײדעם  םעי

 פון אײנער איז קאבינעט, זײן אק םער
 צײם דער איז האנדידאםעץ. שםארקע די

 האם סםרײק תױהלעךנדעבער דעם פון
 די אדיף אנגריח שארםען א געסאבם ער

 נע־ אפע; זיך און באראגען ־ תויזזלען
ארבייםער. די םרן זײם רער אויף שטעלס
 פארםייען בײדע פון פאליטישענס די
 דאס אז פארשםאנעז, דאן שוין האבען

 דער םאר “ביד א ״נעפאכם מעתאדו האט
 ניבען אלע ?אנדידאםור. דעסאתראטישער

 םינאנסיסם פעהיגער א איז ער אז צול
 בא־ ער מעלות א פא•־־ נאך װאס אבער
 פרעזידענם, פאר האנדמ־אט אלס דצם

 פרײנדשאפם זיין זאכען. צו nviur איז
 אונבוךשםים־ אן פין ו אי ארבײםער די צו

 דעם איז שטעלוגג זיץ ׳כא-אקטער םען
 פא־ א נעווען איז סטרײת קוילען־גרעבער

 אויח מען ?ען דער^אר אוז צונ, ליטישער
 אלנעםײז איז פיעל. צו בויען נים דעם

 פראגדעסיװען דעם ער סארטרעט אבער
פארכדי. רעםאתראםישער דער אין פליגעל

 מעג־ א מאל אלע איז בוײיען זויליאם
 דעםאהראםען. די בײ קאנדידאט לינער

 און שטײגער, זײן אױף ראדיהאל איז ער
 אח נאנפאלגערשאפט פערזענליכע א דזאם
 געהאם האם רוזותלט וױ פארםײ, זײן

 ער אויב פארםיי. רעפובליקאנעד דער pא
 הא־ אבער ער וועם לויפען נים *לײן ײעס
 רער אויף זאגען צו ביסעל ד״יבש א בע;

קאנװעג״שאז. דעםאקראםישער
 די בײ קאכדידאט שםארגןער א גאר

 באקאג־ גוטער אונזער איז דעמאהראטעז
 ױסטיץ דער פאלטער, בויבזשזל א. טער

די אױף יעגער הױפט דער און םיגיסטער

םיחט־- ױימ און באוואוסט איזנםען זיינזס *pmn נים סך קײן
מ jn גאנץ זײגען ערקלערונגען ל^ 3 n t 

 געװעזענער דער הואווער, זזערבערם
 קאנדי• א im שפײד־אדםיניססראםאר,

ר םון אבער שטארקער, א און ר*ט מ עי  וו
 פאליםי״ אלםע נים. םעז װײסם פארםײ,

 זאנדצרבאר־ די איז דאס »ז זאנמץ, שעגס
bo* די געדענקעז. זײ װאס (אמדידאסרר 

 דזאס האבען איז איהם װילעז דעםאהראםען
 זועדט םאסער וױיל ארדיסצוזאנען, מדרא

 רעפובליהאנער, די פס נאםינירם הואווער
 אינדאר־ האבען זײ *ז םײנען, דאס װעם

 ; קאנדידאם רעפובליקאגעד דעם סירם
 אויןי איהם וױלען דעפובלמןאמןר די און
תז זיד םורא אױך האבקן »ון  זײן צו סו

 הואװער און נרונד. זעיבען דעם אוים
 די צװישעז דערװײל באלאנסירם אלײן
 ניט אופן בשום װי< א} פארםײען ביידע
 א צי דעםאקראט, א איז ער צי ואנעז

 זאנ־ נאך איז לאגע רי רעפדבליקאגער.
ױ די װאם #דערפאר דערבאףער  יארק .נ
 בא־ געוועהנליןי וחנרט זואם װאירלד״

 דע־ דער פון אפיצ^אז דעם פאר מראכם
 אנגעהויבען האם פארטײ, סאתראםישער

 עתןלערוגג, אז םיט “״בום הואװער דעם
י שטיצעז הואיחװץ װעט זי אז נ י ו  א

ז ע כ ל ע ו ט ו ע ה י ל ר v ט ¥  ז
 םעג־ גאנץ איז ay ן. ע ם י ו ל מ י נ

 באלאנסירעז, לאנג אזוי וועט ער אז ליף,
 הםיא פון ?יך וועלען פארםײען ביידע ביז

 דכצר׳ װי כמעם עס איז דאן *ון אפזאנעז,
 אונאפהעגגי־ אן אלס לריםען וחנם ער אז

מן דעם פאר תאנדידאם. גער א  בײדע ה
 ײײל םורא, ביםעל זזיבש א פארטײען

 אין פלאנםער א אנגעמאכם וואלט דאס
 אלע צושטערם p* סאשינערײ דער

פלזןנער. איז דףטבונות
n אישרס p̂ אין קאטפײז דעם 
 װענינער אדער פ^זר שוין זיינעז 1920
 צװײ־ אהן װעם, אױבעךאן דעם קלאר.
 אויסערליכע אדנזער פארנעהםען פעל,

 םיליטער־דיענסט, אלגעםײנע פאליםיק.
ײד דועיזמ ײזרות רער »ון פראהיב״טאז  א

 די שטרייםס־פראגעז. אננעזעהצגע זײן
 האנדירא־ פארשימןנע די םון מטעלוניג

 באריהרט װעט םראגעז דאזיגע די צו טעז
ארמיקעל. צװייםען א אין װצרען

I

 זיך שאר יעדער גען
אנדערי*, ע״עס גען

: איך זעח
ך וועט עס צען זי זי

ײ־ ;אכשיגא^ען אבעי• .  ז
אגדעיש...

:*ובטיגאי ע yט ,
ן  ביד־ אםעריןאנער אן «ון ששײגעל » אי
*, ׳ג*ש פיה^ען זיך װעט און ׳גער  היימי׳

ך וואלט זי װי «ונקט  א אין ;?פידדש זי
על ®אשערלאנד... א*הר אין *פייג

ען װעט זי ןr תאבען ת:אה װעט און זינג  י
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 םיט אנגעפילט לופם די איז וױדער
 ױניאנס לאקאל אונזערע אלע קאנװענשאז.

 צו פארזאסלונגעז סםעציעלע שויז האבען
דעלענאםען. ערװעהלעז
!שיקאנא נאך םיר פאהרעז אלזא,

ך קלײב איך  איז ארײז װעג אין pn? ןי
 םײ־ אי! לדרף״. ״צידה סײן פארטיג פאך

 אײנגע־ אויך איף האב טשעםאדאנעם נע
 םערציג אח םינןז און הונדערט די פאקט

 האנ־ באסםאנער דער םון רעזאלוצימס
 די אז זיכער, בין איך דעז — װענשאן
ײ יןוםעז. צוניץ װעלען זײ פון סייסטע  זי

 פרא־ אויםגעװארפענע פיעל אזוי דאך נען
 באס־ איז קאנווענשאז דער אױױ בלעטעז

 פארמוליר־ שעהן די א*ן פארבליבען טאן
רעזאלוציעס. םע

 אפגע־ אמאל נאך ערשט כ׳האב יא,
 איבעתע־ װידער און זכרון מײן םרישט
 רעזאלוציעס. קאנװענשאן אלע לײענם
 בעאבאכםער אונםארםײאישער יעדער

 דאך האבען מיר אז צוגעבעז, םוזען װעט
 אז איז פראגרעס גמװאלדיגעז געםאכט

pc װײטער א איז שיהאגא ביז באסטאן 
 באוױזען נים האבען מיר אםת, !םהלך

 אויםנע־ האנװענשאן דער אריףי אלע די
 אבער לייזען, צו פראבלעסען װארפענע

 וױכמיגסטע און שװערסטע גרעסםע, די
 אהנא״ אונזער פון לעבעז אינ׳ם פראגעז

 פארענם״ ראך םיר האבען ניזאציאן,
!פערם

 אםת׳ן א םון טרױם נעכטינער אונזער
 א און סאג רבײמם1| שםונדיגעז אכם
 ארבײטס־ שםונדיגער פעתױג איז םיער
 וױרקליכקײם. א שוין הײנם איז װאך
 װײסט קלאוהםאכע^ די האבען ׳נאר ניט

 עט־ אוז װארקערס גודס וױים כמרלר,
 אײנגעםיהרט יארה נױ איז בראידערערס

 זאנדזגרן ארבײטס־ייאה הורצערע דיעזע
 גע־ אויך איז אינםערנײשיאנאל אונזער
 פערצינ און םיער די אײנצופיהרען אננען

 אונזלךע p» װאך ארבײטס שםונדיגע
 איבער׳ן שכתדט םיללע אין אינדוסםריען

 אינםערנקשאנאל אונזער לאנד. גאנצמז
 אהן פאףריענען, ױניאנם אונזערצ און

 םאר קרעדיט גרעסםען דעם צװײפעל,
 אונזער פאר אויםטו געוואלדיגען דיעזען

םיםנלידערשאפם. גרויסער
 פאר• צוױיפעל, אהן וועם באסבמיה

 די אלס נעשיכםע״ אונזער pא בלײבען
i זואו שםאדם, קאנלוענש^ז v w היס־ 

נעװארעז. נעפאסם איו באשלוס םארישלר
 דער געװען איז וױכםינ ווענינער נים
באט־ pא קאנװענש^ז דער פיז באשלוס

 דער אץ ײאך־ארביים אײנצום־הרען םאן
 בלויז דארןש אײנער אינדוסםריע. קלאוק

 ארײנ״ ,5 נוסלר רעזאלוציע איבערלעזען
 םון באארד דזשאינט דעם תרך נלבראכם

 ױ״ מאכלר ריפער איז סקוירם הלאוק, די
 איבערצײ״ צו זיך אום יארל}, נױ אין ניאן
 רעװאלוציע געװאלדיגע םאר־א וואם ״גען
 דיזלן אין נעװארעז דורכבעםיהרט איז מס

 באס־ אין (ןאנװענשאן דער זיים םרײד,
ט^ז•

 מאנו־ קלאוק די װען טאנ, צו הײנם
 יארח נױ איז אסאסיאײשאן פעסםשורלר

 דער גענען צײזק רי װיעדער זיך שארפט
 שםיס אײנםיהרעז זװוײק וועלענדיג ױניאז׳

 רעזאלו״ די באקוםס סרײד, איז ארבײט
 היסםארישעז באזוגדער א ,5 נוםער ציע,

 רעזא־ יענער םון נוטהײסונג רי װערט.
 פאר םויםמןלאפ דער געווען איז לוציע

 אי״ םרײד קלאוין אין שםײדסיסםעם דעם
לאנד. גאנצען בער׳ז

נענ־ נעכטיגע נאך די אז װײס, איד
 צו הײנם זײנעז ײאך־ארביים, פון נער
 די־ פון פארטײדמער הײסעפטע די טאג
 באװענוננ יעצםיגע רי אבער סיסםעם, זען

 צו יארק נױ איז ?לאוקמאכער די צוױשען
 םארםײדינונגס״ דאלאר םיליאן א שאפען
 די װי קלאהרסםען אם באװײזט פאנד,
 איז ,5 נומער רעזאלדציע, דער םון גבואה

 ,r ללבען. אין געװאושז פארװירקליכם
 נײס־ און םאראלישער עלזאנאסישער, דער

 א*ז כדטגליעדער אונזערע פוץ טצב טינער
 ײאױ זײמ נעווארעז, ערהויכקז געװאלדינ

 1א' געװארען אײנגעפיהרם איז ארבײם
םדײד. קלאוהס גאנצען
 איז האנװענשאז אעמערנקשיאנאל די

 דעם םײערלן פאזיםיװ וועם שי<ןאנא
 1דע אין זואװ־-ארבײט פיז םריאוםזי

 אנ־ אודאי וועם און אינדוסמדיע קלאוק
 זאל װאך-ארבײם דאס לעגדעז, וײ נורכמז

 אונזערע אלע אין ווערצז אײננע&יהרם
 איבעי׳ן אינדוסטריען קלײדער ־ םרייצז
לאנד. נאנצען

» ♦ »
עדיווז. אן איז ^גערעכםיגסײם״ די

 אין דורכנעפיהרמ אויך האבען מיר דאס
 באסטאנער דער םון באשלוס דעם לזןבצן

 לא־ א^ע צוגויפצדשפעלצעז קאנוחןנשאן
- גתיסער אײן אין קאל־ארגאנעץ ט' ײ  צ

סמגעבען  גאינטעתײשיא• דער םון איזי
 אר אלע פיז אמכתרעםעז די םאר גאל

תד מ  פרויעדלןײי־ פארשיעדצנע דײ טון בי
 איז װאט אויםגאבע, אן בדזמסשעס, דער
דורבצױ גריגנ אזוי אגנעוןוסקז נים נאר
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מ פיז ציעס נ א  <ראהטע&ארש לאקאלע ם
מז הענען ײ ה ע נרױגמ n באנ םו י י ד  מ

סוקסע(^ ריעזען פון
׳םיר זעהעז צודית, אדיזי קױןען יא,

 אונ״ אדאנרעם מתאלדיגעז פאר־א וואס
 זײם געםאכס האם ארגאניזאציאן זער
 קוקצן און באסםאז, אין קאנווענשאן דלר
 ערשט, םיר באגרײטען פאדווערםס, מיר

 לײ ov פראכלזמ״ח שװערצ פאר־א וואס
 איז קאנןועכשאן אונזער םאר פאר גען

שײןאגא.
 לחד נײע נױמעל, נײע צײם*ז, ייענ
מ באםםאז אק קאנותנשאז די תר.  א

תז צײט א אק פארגעקומען  נאנצע די ו
ם, לאבד אונזזגר וועלם, מנ רע מ  איז אדיינ
t איז פלאכמז אין נעװעץ d גע־ האבען 
 םלחםוד־^אגע דער םים רעכענצן זיך פוזם

 וואס פראנלזנםמן, טלחסה פיעלע די און
 פא־ אין ארויסנעשםופם האם לקבען דאס

 שםי־ נאנצע רי צייט. דער פוץ דערגרונד
םלזזםזז׳דינע. א געווען איז םוננ

 די םארגעסעז נים קײגםאל װעל איך
 באס־ דער אויף נשםוד־שכױסוע געדריקםע

ת האגווענשאן םאנער  אוץ שלעזימער מ
 די אדיינגעבראכם האבזנז אנדערע פיעלל

 קריזןגסלסעקרעםער בעםצז צו רעזאלוציע
 קראה מארשאל דעם און נײקער

 לאקאל םיז .pvo בלום, ברודער אז ׳דער
 םון וועחנז אוחמגעריסצז נים זאל אײנס

 ער־ קענעז וועם ער בת קאנווענע*ז, ךער
 נעשעםםס אלע איבערגעבען און לעדינען

 1ךײ צו יוניאן דער םח אגגעלענענהײםעז
שםעל־פארםרעםער.

 זיך געזענענען דאס #איהר געדלנהם
 אונ• םון אנדשרע פיעלע און איהם םים

 געםוזם האבען ײאם דעלעאטעז, ־זערע
איז פאהרען קאנווענשאן רער פה נלײך

? קאזארמעס
 קאנווענשאן די וועם אבער, דערפאר,

 אנ־ גאגץ א אק פאדקוסיז שיקאנא אין
ר  אוכד אגדעדע גאנץ אוממו־ צײכ^ ת

ה םארשסאהט שםענחנן.  פרא־ די אז זי
 אפשר זימען רצקאמוטחמױאן פון נעז

 תאכר םעהר אינתסםדיעז אונזערע ^אר
 פארענט־ צו שוחנרער סך א איז פליצירם

 איז יוניאנם אנחנרע םאר וױ סערעז,
לאנד.

^ צום נעהםט, ת שי  םון פחוגע די ביי
 ױניאן םזײיד אסױציעלע די עםיגראצ^

 אױףי שױן האט סאאסארי pא באוועננת
מז טראמ ברענענדער דיזער ע ענ איהר נ

עגםפער.
 ליײ אװ פעדעדיישאן *םזןרמןאז די

מז װיל באר שלי  פאר םויערען n פאר
צוױי וחממסטענס פאר איסיגראנטען

 אזא צו צושטימען םיר קענעז צײט. יאהר
אזא צו&רידענשםעלען אוגז יןען V פאליסי
. ענםפער

 װעט שײןאגא, איז קאנווענשאן אונזעד
 אנגע־ דיזער צו עגםנמר אז געבעז מוזען

 פון לעבען אינ׳ם פראגע וועהםאנטזזר
ארגאניזאציאן. אונזער

הע־ מיר אז זאנמן, צו איבריג ס׳איז
 גלײכגילםיג באציהעז ניט אויך זיר נעז
 —םארבאנד שנײדער אילוועלםליכעז צום

 בא־ ארבייםס םרדיערמע די דאך האבעץ
 אין ארבײםער ערTשני די pc דיגגונגען
 גרוי־ דער מיט שײכות ענגע אן אײראפא

צייםען. נארסאלע אין עטיגראציע סער
 םעהר האב;ש זיך, דוכט וועלען, םיר

 איך דע; — איבערלעגוע פאר אויר צײם
 םון שטרײט־םראגען אײביגע די אז ׳האוי

 אונז װעלען 17 לאקאל און אײנס לאהאל
 הלײנ־ אנשםאט דאכוט^ען. נ*ט מעהר
 הלײנע־ פאליטישע און פאליטיה ליבע

 PEopp חשרריסדײהשאן װעגען קײטען,
 נאנצע אונזער װידםען קענען םיר חעלען

 מויוענדער צעהגמיגער די לטובה צײט
םרײדס. אונזערע םון ארבײטער

אנבאטראכט, pא נאד כמן נעהמט
 אדער ״זיין :פח פראגע האםלעס די אז

 •רזןזײ םיטץ פארבמדדננ pא זײז״ נים
 אמבמרגײשיא־ אתזזנר סח אמם יענט

 האםנגגדליה ״מעהר אויך אונז װעם , נא
 םיעל אפ זיך אטעסם באאונרוהיגען, <יט

תיסער אמזער ערכ פרײער,  קאטוזמשאן נ
 וועט םראנע די אז ״סייז איר שיקאנא. ז א

 «שוט גאר באאונרודןעאן נים מעהר או-ז
׳  םון שוין וױיס שלעזעגצר וײיל ׳ױפארי

^ י אפ- ניט איהם וועלען םיר אז ׳הרוננ^

u n i
.a־׳■׳ ■)

 נעםיטליד נאנץ אלזא, מיר, י;ע-ע
תר צו צ^טרעטען ענו  וחן־ באםראכםונג נ

ורעל־ מדאגען, וױכםינע נאנץ אייניגע
ע, םײן לוים באדארםם, 1יוא.םע כל ט ײ  ס

 םון שאאלםען די איז יוערעז סףוסירם
 נע־ זײ בעםאר ״נערעכםינקײם״ אונשר

האנווצנ״ אונזער אויח אײסדיוק ׳־עז - • I1?“
 פון ערילויבניש געםעליגער דער כייט

s ,אין דארום איך װעל רעראקציע 
 סײנוננ םײן אויסדדיקצן װערטער קידמ
 נעק־ די אין פראמח םאלגקנדע די ײע׳ען

״גארעכמיג״ אונזזגר ®יז נוטעדען
ז :

ד ארנאניזאציאנם אן וחוגעז ח

שםע זײ ת ער ״וױדזשט דער פון קרבנו
ע^ שדג ם אארד״׳ y כ

נא* הײז נים איז באארד** ״ויידזשע
 נא־ א םון נאר קראנקהײם, » םח סעז

 אוםנעלוכיפער־ װילדער, א 1םי ײשקייט,
עי  יעצטע די איז וועלכע נארישקײט, ט
 צזוײ געװארעז פארשפרײם שםארק צײמ
 אםעריקאנער דער פון קלאסען *ימ שעז

 די צוױשען דערהויפס, — נעזעלשאפט
 פאר־ שםארק אזוי האם pא — פרויעז

 קרבנות, איהרע פון מוחות די םדנקעלם
 ארויס־ אננעהויבען האכען יעצםע די אז

םשוגעת. פין ססנים ערנסמע ווײזען
 בא־ דאס איז באארד״ ׳וױדזשמ די

 צעהלט, װאס טישעלע, הילצערנע ריהמםע
 בלויז דארף כוען נביאות. זאגם און מרעפט
 נאר אדעי הענט, די ארויםלעגען דארויןי

 דעם און הענס, די פון שפיץ־פיננער די
 — וױל מע םראגע א פאר װאס שטעלען

 ^ריכ־ דעם באלד גיט טישעלע דאס און
 אז זיך, פארשםעהט עס ענטפער. טיגמן״

 ערנסס, שרעקליף זײן דערבײ םוזט איהר
 גרויס מיט טישעלע צום פארהאלטען זיד

 קײן דעמ בײ פרעגען ניט יאון דרך־אר״ו׳
 דאס זיך װעט — אניט פראגען, שפאסיגע

 אינ־ אײר איז באלײדיגם געםינען םישעלע
 אכער, אויב, עגםפערען... ניט גאנצען

 מיט און ערנסט דערצו זיר באציהט איהר
 װיכטיגער איז װאם — 1או רעסםעקם

 (לסען צוטײיען מיט — אלצדינג פון
 ראמאלט — צוטרויען) םולען פיט השם,
 וואסע־ שטעלעז טישעלע דעם איהר מעגט

 ײעט איהר און וױלט, איהר םראגען רע
 זיכער אזוי ענטםער; אן קריגעז זיכער
 )זאגען יאײף איף זאל װאס וױ׳ װי...

באארד״ ״װידזשע מגר פון ״חכמה״ די וױ
אליץ...
 ״װידזשע דער םון ״חכטה״ די און

 — װיסען איהר םוזט — איז נאארד״
 ״קלאר״ איז דאס צדױיםעל. יעדען אויסער

 ״םעסטימא־ הונרערטער די םון באװיזען
 געגעבען טאג יעדען ווערען װאס ניעם״׳,

 װאס פרױען), (םײסטענם, טענשען פוז
 ערפאהרונג סך א געהאט אלײן האבען

 ״װידזשע אל־וױסעגדער דער מיט
כאארד״/

 פון ׳ה. דזשײ. פרס. דערצעהלט אט
 אז טיטי, יארס נױ הײטס, װאשינגםאן

 אײנ־ זי האט וואכען פאר א מים צוריק
 נאר איז זי װי אזוי פריה, נאנץ מאל

 אפידגענופען געלעגער, פון אויפגעשםאנען
 דע־ ׳אירויפגעלעגם וױדזשע״ ״ליטל איהר
 האט זי אײדער נאך אח םינגער, די רויף
 געװעהנ־ איהר ארויסצוזאגען געהאט צײט
 הײנמ סיר שטעהט ״װאז^ :פראנע ליכע

 וױיזער קלײנער דער שױן האט פאר^"
 אנגעװיזען באארד״ ״װי-דזשע ד^ר אויןי
 אוים׳ן בוכשםאבען אפגעדרוהטע דײ אויף

 צונױפנעשטעלט האבעץ װעלבע םישעלע,
 קריעגערײ). (א ״קװארעל״ װארם דאס

 װיײ ה. רזש. םרס. האם וועםעןןי״ ״סים
 דער אוױ* װײזער דער און געפרעגם, טער

 אנגעװיזע; דאז האם באארד״ ׳װידזשע
 צונוים־ האבען װאס בוכשםאבען, די אויף

 און ״קעטהרין״. ווארם דאס געשטעלט
 ענדיגט — םוײהטארגען זעלבען דעם נאד

 האט — ״טעסםימאני״ איהר ה. מרס.
 העטהריז, דיענםם־מײרעל, שװארצע איהר

 בא• גראב זי צוקריעגט, איהר מים זיף־
 פאר־ אינגאגצען זי דערנאך און ליידיגט

לאזט.
 םאלגענדע איבער גיט םחי צוױיטע א

 :“באארד ״װידזשע איהר מים ערםאהרונג
ם געװיסעז א האט זי תנ  אנ־ דער אין #או

 בײ אנגעפרעגט #םאן איהר פון וועזענהײם
 לענד־ איהד צו באארד״ ׳וױדזשע דער

 װיע־ איהר מאנאט מוםענדען װעם לאדד
 ענםפער דער רענט. דעם העכערען דער
שע םון דז װי  געווען איז באארד״ דער/
^  א זי באקומט ארום װאןי א p« m\ p״

 <וזנל־ אין לזגנדלארד, איהר םון ברױועל
 קוםענ־ פון אז וױםען, איהר לאזט עו כען
 וויהר םאר רעגט דער וועט אן ערשםעז דען

 מעהר״ דאלאר צעהן םיט זײן אפארטםענט
 ״חדז״ דריםער דער געווען שויז איז דאס

קנאפע א pc םשך א אין רענם אוים׳ן

ן ע ױ ר ם פ ל ע װ
(כלעדער) כעדרית ראזע פון

 אינטעתײשיא־ אונזער pK פארםסענט
נאל.

 םאר פאנד דזשענעראל א װעגעז .2
אינםערניישיאינאל. אונזער

 אינ־ אונזער םאר היים א וועמנז .3
 ױניאגט לאתאל די און מערניישיאנאל

יארק. נױ אין
 דעפארט־ מרײד נידעל א װעגען .4

םענם.
 -ijr און יזאאפעראצראן װעג^ .5

ע בײנס. אמראםױו
 םון קאונסיל דיסםריקט א וחןנען .6
 און יארס נױ איז ױניאגם לאקאל אלמ

 ארנזער םון רעװיזיאגען אײניגע װענען
קאנסםיםוציע.

 געםיחלם זיף האט םרוי רי צײט. יאהר
 םוג׳ם אזוי ניט ;געקרענקט שםארק

רעיז/ לענדלארד׳ס  מאן׳ס איהר םו| וױ ״
 .״װײ דער םון ענםםער דעם איבער שפאס
 זיך האט באלד אבער כאארד״. דזשע

ען סמוויז  “באארד ״װידזשע די אז אחי
 װאס לצנדיארד, דער ;רעכם נעהאם האט
 איז רענט, דעם נעהעסגרם איהר האט
 לענדלארד, םריהערדיגער איהר געווען נים
 צוריק ערשם האם וועלכער נייער, א גאר
הויז. דאס אפגעקויפט םעג פאר א מים

ט זײנען •די פאלען, אײנציגע די ג'
 געגעבען האט באארד״ ^וױדאמע די װאו
 אײך וועלען מיר ענטסער. ריכטעען דעם
 זאלט איהר אבער סוד, א אויסזאגען רא

גע״ א :דערצעהלען נים לןייגעם יאיהם
 אםאסיאיײ ״פאנופעקםשורערס׳ ײיסע
 דרעס־אינדוסטריע היגער דער םון שאן״
 עקזעקוסיװ איהר םון זיצוננ א אױף האט

 ״װידזשע דער בײ אנגעפרעגט קאםיטע
 ארביײ איהרע םון ױניאן די צי באארד״

 די אויױ ״רעיז״ רעם געװינען װעט טער
שעס/ ארבײטערס  ױנ־ די זועלכע ״װײדז

 סא- ׳יי םון געפאדערט דעמאלט האט 1יא
 באארד״ ״וױדזשע די נוםעקטשורערס.

 ױניאן די אז נעענטםערם, דערויף האט
 א אויף און געוױנעז, םאדעתגג די וועט

 ״װידזשע די האט פראגע וױיםערער
 עס גרויס װי אנגעוױזען אויף באארד״

 ארבײטער די וואס ״רעיז״, דער זײן װעם
 פאר א אין הוה, כף און« ;קריגעז װעלען

 םאנוםעקטשר זעלבע רי האט ארום טעג
 םא־ די נאכגענעבעז אסאסיאײשאן רמרם

 באװי־ האם און ײניאן, רער םון רערונג
 די װאם ׳רעיז׳/ דעם ארבײטער די ליגט

אגנעוױוען... האט באארד״ ״װידזשע
ײע דאזיגע די װאלט  די געצקע, נ
 אויף געײארען באנוצם באארד״ ״וױחשע

 ׳די וױ שאלות־ותשובות אזעלכע בלויז
 אדער איבערגעגעבען דא האבען סיר װאס

 געווען נאד עס *ואלט םראגעז, עהנליכע
 נים געווען דאן וואלט עס דעילײחנז. צו

 דערװאקסענע פאר שפיעלצײג א װי מעהר
 לײדער, שכל. קינדערשען מיט םענשען

 שפיעל- נארישע דאס אט װערט אבער,
 גאנץ גענומעץ םרזיען פיערע פון צײג

 איץ אױך כאנוצם ווערט עס און עינסט
 אין דערהויפט — פראנעז, װיכסיגע זעהר

 אכגעלעגענחײטען פאםיליען פון פראגעז
 טרויע־ זעהר אפם גאנץ ברענגט אוז —

 איז םאמיליע אײן ניט פאלגען. ריגע
 איז םאלק פאר אײן ניט געװארען, חרוב

 זיינעז קינדער און געװארען צושײדס
 רע־ נים שוין — געװארען פאר׳יתומ׳ט

 םאר־ ארן שדוכים צוגאנגענע םון דענדיג
 דעם צוליעב אלץ — געליעבטע שטויסענע

 נײער דער אט אין גלויבען דוכיען בלינדען,
 איז וועלכע באארד/ ״וױדזשע געצקע

 א <אר ׳נײע קײן גארנים אײגענטליך
 אותות־וםוםתים׳דײ אלטען דעם פון גלנול

 װעלכען װעגען טישעל, הייצערנעם גען
 קינדער־ !אונזערע אין נאף האבען מיר

 ito ווען אז דערצעהלען, געהערט יאהרען
 גע־ א הענט די האלטען דערויןז םלעגט
 גענוםען םישעל דאס האם צײט, וױסע

 אויסקלא- אדער “״קאזאטשקע א טאנצען
 װאס יאהרען צאהל די םיסעל א םיט פען
געווען. אלט איז םרעגעד דער

 שעד־ די איז אלצרינג פון ערגער אבער
 זיף ארײנלאזען ראס יװאס װירקומ, ליכע

 דעם אױף האם נארישקײםען, אזעלכע איז
 אין ארײן זיך לאזעז װאס די םון גײסט
 צײםונגען די אין םיר לייענעז אט רעם.

:געשיכטע אזא מערץ טען5 פוכ׳ם
 זײנען יזאליםארניע, מארטינעז, אין

 מוםערס — זיי פון ררײ םרויען, םיער
 זינען םה געװארען געריהרט קינדער, םיז

 םיט סעאנם לאנגעז א םון רעזולטאט אלם
 זיײ םחיען די באארד״. ״װידזשע דער
 גע־ אין נעווארען געבראכט צוערשם נען

 דארט זײנעז זײ װי נאכדעם אין, ריכם,
 ערקלעהרט עקספערמעךפסיניאםארעז םון

 פונ׳ם זײ זײנען םשוגע, אלם נעװארעז
 א אין נעװארען אפנעשיהט נעריכט

 שםעטער זיך האמ עס װי םשוגעים־הויז.
 אין םרויען, פיער די האבען ארױםגעװיזען

 פארבראכט זיעבען, םון האמפאניע א
 און םיער אוגגעשלאפען, און אומגענעסעז

 םע־ א אין נאכאנאנד שטונרע! צװאנצינ
 דער באארד**. ״װידושע דער מים אנס

 םארשלא־ א אין פארגעהוםען אזי סעאנס
 דורץי האבעז, םרויען די װאו ציםער, סען
 צו־ ניט םעאנס, םונ׳ם צײט גאנצער דער

 זײערע נים אפילו הײכעם, זיך צו געלאזם
 םענער זײערע האבען ענדליןי הינדער.

 זיך האבען און געדולד דאם םארלארען
 וואו ציםער, דעם אין ארייגגעבראכען

 אגנענאננעז. אלץ נאך יאיז סעאנס דער
 געקוםען איז זיד אײנברעכעז זײער אבער

 םרויען די םון פיער : שפעט צו ביםעל א
 אנשטיענגוננ שרעקלימױ־ דער פון זײנען
״װידזשע דער טיט סעאנס לאננעז אינ׳ם

 געואגט װי — או| םאו־שסאנד,
משתעיו אין איצט זיך ױי םיגען

 ״װידזשע נארישע אײטע,
* # *!קרבנות

 װעגעו־ פאקפען איינטערעסאנטע
פדויען.

 ארבײ אלע פון העלםט א איבער
 װערען עס זואו פאכריסעז, די אין

 j*n ״װאלםהעם״״ באריהמטע די םאכם
 קלײנא זײערע םרייעז. זיעען לצר,

 צוגעו מעהר זײנען הענם געשיסטע
 דינא קלײנע, די םיט ארבײטען צו

״ עס ײעלכע םיט זעגעלעןי, און לעכלעך  ״
 JM שרײפעלעך עדעלע די נעשלעפט רעז

םאשעךזײגערעל. םונ׳ם רעדעלעך

 אין םרויען םאדהײראטע צאחל די
 עםליהן^ לעצטע די אין איז אינדוסטריען

jga הונדערט אויף געשטיגעז יאהר in^B 
י זײנען #אויס זעהם עס וױ iW י ip 

 םארשיעדענע די אין ארײן סרויען
 נאר רערײייל, אויף נים דוסםריען

תמיד.

 נח®ד■ פון מעבעל־פאבריהען גרױסע די
 גא^ אדװערטײזען מי^יגען, רעפירס,

 ^ו׳ iv װיליג זײנען וועלכע הויז־םרייעז,
 H כ^<ך» םאבריקען די איז ארבײםעז מעז
 תענאן םרויעז די טאנ. א שםוניעז פאר

 ןיייי װאס שטונדען, די אױסקלײכען אליץ
נאסװעםסםען. *ם זײ םאר נען

םארשעו/ בריםישער באריהםםצר א
 רי אז זאנט, סקאפיעלר, ט. אלפרעד דר.

 םיױ* איז םרוי חרכשניטליכע הײנםינע
 םארטגעשדיםןנ• סןי א אינטעלעקטועל אוז
באמןן. איהר םון נער

 םאגאך אמעריקאנער פראםינמנמער א
 ״םאםאגרןד דער םון מיטגליעד א ניאף,
 םידל דהי אװ אסאסיאיישאן פערם׳

t דײ ראם סטײטס״ ייאנטיה r n n ך ^ ם  ני
 נא• ײ1 אײדער געזיכט־םוידער לײן ;וצען

 ערקלעהרט, ער םאטאנראםירען. זיף הען
 פארםלאסם געזיכט אױם״ פױדער די אז

 פארשםאלס און פנים פונ׳ם אויסדרוה דעם
 נעזיכט־ליגתן, עדעלע די אפאראט םאר׳ן

 אײס• אז געזיכם דעם צו גיבעז וועלכע
 כאראקך סאן אײגענאדטיגקײט םון דרױז
םער.

 אזיצו, בורכיא, פון פרוײדאקטאר א
 נזד א ענטדעקט האם זי אז באהױםםעט,

 ױ װעלכע םים מיקסטור, כעםישע וױסע
 כמד לעבעדיג צוריק געשםארבענעם א קען

 סעק• דעם אויסזאגען נים ײיל זי כען.
 זאגם, זי אכער כייקסטור, איהר פון רעט

 ווערצן באהאנדעלט מוז טויםער דער אז
 וחד מיקסטור געהײמניספולער דער מיט

 עה ביז נאכאנאנד חדשים צוױי ניגסמענס
יעבען. צום צוריק פאלשטענדיג קוטם

Wm

 שםײ• ט״למאן אײב םון פרעסער
 םארעה״ און הױז װניטי די צען

סיהרער. זײער רען
 עקזעקוטױו דער pc אפיעל דער
 אר• טאג א פאר 25 לאקאי פון באארד

 ״הויז ױניטי די אויםצוהאלטעז אום בײט
 אפ־י זיך קוםען ארבײטער הונרערטע װאו

 אײ• אין מאנאטען זומער די דורך רוהען
 ילאגד םון געגענר שעהנסםע די םון נע

 צפענ אץ מאונטײנס, רידזש בלוי די אין
 גע- אויםנענוכיען איז סטײם, סילװײניא

 מילםאן אײנ pc םרעסער די םון װארען
סםריט. טע33 וועסט, 2ס םון

 אפטד האבעז זײ ײאס מיםינג א ביי
 באשלא- אײנשםיםיג זײ האבען האלטען

 םען,22 דעם פעברואר ארבײטען צו סען
 םאר• די און .געבורטסטאנ, ײאשיננםאףס

 אויפ־ דאס םאר אװעקגעבען דיענםטען
זומער-הײם. זײער םון האלטונג

 בילדינג די איז םטוב, ױ דעם צוליעב
 עלעװײםארס די און געשלאסען געװען
 בײ דעריבער, און געלאםען נים זײנען
ד ניט זײ האבען װילען, בעסםען ?ייער  ט
טאג. יענעם ארבײטעד־ קענט
 ארנאנײזצר דער װאסילעװםהי, י.

 פאררופען רזאם רעסער די םרן םיהרער און
 םיל• אײב םרן פרעסער די םון אמיטיננ

 זײנען זײ אז דערטאהנם זײ און מאן
 בא־• זיי האבען גלײך איז שולדיג. עפעס

 פןןר דאלאר הונדערמ געבעז צו שלאסען
 בי• םאר דאלאר 25 און הויז ױגיםי דער
הומ. ױניטי םון לײברערי דער םאר כער

באשלא־• איינשטימיג איז דעם חוץ א
 װאסי״ ברודער דאנקען צו נעװאיען סעז

p פאר לעװסקי׳ן 't אוײ־ אונערמיעדליכער 
 צו אום םרעסער די ארנאניזירען און בײט

 לאנע עקאנאמישע זײער םארבעסערען
חמ גים װאסילעװסקי בדודער װארום  או

 פרעםער די םאר ?נערגיע און צײמ זײן
ץ אין איהם שטיצען צו ער^טע די אח  וי

פון ארבײטער רי געװען זײנען ארבײם
ול
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 *נערהענוננ זויס און םילנמז. א־יכ
 פרעםער די א־הם הןובען ארכײם זיין

 K און ריננ דיימאנד x םיט פרעזענםירט
.קאױ־בןוםןינס. נאלדענפ פאר
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 און זיו, אנשטרעננען לעצמעז נאב׳ן
 םאך* און פרײנד נוסע פון הייוף דער $וים ■

 שוױנדזוכטיגער דער איז *ברידער״ אײן
 סוי־ צײטונגס־פאר א געוןארען סלכיא<

סעי.
דא־ דער מיט אז ז$גען, ניט הען סען

S מלכיאי זיך האט פינםה נײער ומער 
 די אונטער גריקריכען. א פאר נערעכענט

 זיך ה$ט ער װאם אבער ,*וםשטענדען
צופרידען. געװען ער איז נעםונען,

 אין ארבײט^ר אן לענגער סארבלײבעז
 געיזענט. ניט םלביאי! יטוין האט םאבריק,

 און געטראגען, איהם האבען כחות די גים
 ער־ איהם עס האבען דאתסויריט די ניט

,<ױבט.
אוםשטענ־ בעסערע אינטען געוױס,

 אינ־ באדארפט געװען מרכיאר װארט דען,
 אװעקפאה־ קריפאט, דעם בײטען גיאנצען

 לופט די װאו געגענד, א אין ערגעץ רען
 םאיזע זיך און פילרער, און ריינער איז

 איננאנ־ צײט שטיהעל א אױף זײן סיאש
 גע־ האט אזוי דאטת־&רנסה. די םון צעז

 איהם האבען אזוי און דאקטאר דער זאנט
<ונגען. צעםרעסענע זײנע אונטערגעזאגט

 געהעגט עס האם װער אבער, איז
 און דחקות אזא רלות, אזא >' אױסםיהרען

 עין קײן קינדער, קלייגע םיט שםוב א
!...הרע

 םען דאח* אומגליה צו הערםט, דו —
 איינםאל ניט פלעגם —־ ג<יק האבען אױך

 דער צו זאגען הוסםענדינער, א מלכיאל,
 סענ־ אזא געטאז װאלט װאס — אידעגע,

 p'P צו נים באלאנג איך װען װי׳איך, מעל
 גוטע אזוי גלאט טאקע און >' םאראײן
 גוטע האט םעז אז גוט איז עס סרײנד.
 םאײ פרײנד.... נוםע נױט א *ץ נווײינד.

שסעהסט
גאנ־ א געװען איז דעגינען אין און

 ציי־ די םון געשעםט דאס װײל אםת. צער
 אפגעחויםט האט מען װעלכעם סונגען,

 װעל־ און גױע, איירישער אלטער אן בײ
 םון וױנהעל א אין געםוגען זיך האט כעם

 הילצערנעם א אויף ג»ס, רעש׳יגער א
 הונ־ דרײ אפג/ןקאסט האט זייױײועסטעל,

 האט דאלאר הונדערט דדיי דאלאר. דערט
 די אין אםילו גע׳חלומ׳ט ניט מלכיאל
םארםאגען. אמאל זאל ער צײטפן, נעסטע
 םארבעסערוע נרויסע קײן כאם׳ט און

 םלכיאל האט לונגען צעלעכערםע די אין
ײ  האט געםיהלט, ניט פרנסה נײער דער נ
 ^טייועל א געםיהלט דאך אבער ער

 א פון באזיצער א איז ער װאס םרייסט,
 םון געישעשטעל יא אײגענסום, שטיקעל
 דאס נויט א אין ציהען קען סען װעלכען
חױנה. ^עטיקעל
 אװעקשטעלען זיך פלעגט םלכיאל װען

 צײטונגען, מיט קעסםעל הילצערנעם בײם
 רעיט׳יגער דער אין אז געפיהלט ער האט

 חלק. שטיקעל א ער האמ גאס לעבעדיג^ר
 װאס #נאז רויטער דער מיט דער, אט

 זיײ איז ״ז׳טוירנאל״ א איהם בײ קויםט
 איז ״נלאוב״ א הויפט װאס דער, און נער.
 נעהמט װאס דײט׳ש דער אוץ זײנער. אויך

 װאס יענער, און ״שטאאמ־צײטונג״ א
 סאציאליסט דער און ״העראלד״ א נעהמט

 ״קאלל״ א לאזען איהם דארף מען װאס
 זיײ אלע — װאך אלע ״נײשאן״ א טיט
זיינע... זיי נען

 אונטער־ ׳טוין יעדען םלענט ער און
 איז ער אײדער נאןי צייטונג, זײן טראגען

 נאר איהם פלעגט ער װען צוגעקוםען.
 ער םלעגט דערװײטענס, פון רערזעהן

 צוזא־ א מיט אקעגען לויפען שוין איהם
צייטוגנ. םענגעװיקעלטער

 לערנען ער פלעגט — זעהסטו? —
 םלעגם װאס זײנעם, אינגעל עלטערען דעם

 רעש׳יגע די אין ארויסהעלםען איהם
 סיט ׳א יענער, אט זעהסם — ׳טמונדען

 נעהמט יענער װאנצע, אםנעביסענער דער
 צוזא־ סען װיהעלט ״שטאאט־צייטונג׳/ א

 לע״ דערלאנגם. מען און אזוײא, אט טען
ך!... / רעןזי

ח זיך םלעגט ער אז און  מעשה מ
 אין שטאך א דערםיהלען און טארהוסטען

 טראכ־ זיך ער םלעגט לוגגעז, קראנקע די
 מען שםעטער, צי םריהער, ״מילא, :מען

 כאטש זאל איר מטארבעז. מוזען װעט
 אונ־ װעט אינגעל דאם ביז ציהען גענען

 איננעל, דאם אביסעל איז טערװאקסעז.
 כאטיט ז̂י װעי«ן אידעגע, די אביסעל און

 דערהאל־ צו נשםה די װאס מיט האבען
- םען.  קינדעײאו, הלײנע מיט ׳טםוב א ־

!נעבאך
:געמאכט אבער זיך האט

 ^וױגדזיכטיגער דער װען איינמאל,
 סון געשעפט צום צוגעקומען איז סלכיאל

 אויף אז דערזעחן ער האט צײטומען, די
 קענען פונקט ׳נאס זײט אנדערער דער

 רעד־ מיט װעגעלע א אויח זיצט איהם,
 פאר א*ז פיס, בײדע אהז קריפעל א <עך,

 מיט קעסטעל הילצערנע א שטעהט איהם
אײטוגגען.

1:•':־אי אריט^ר דער ה^ט אנפאננ פון

 פארבלאג־ ערגעץ האט ער אז נעדעכעגט,
 ארומ־ גענוםען זיך האט ער און רזשעם.

 זיך האט ער אז זײטען. אלע אין קוקען
 ריכ־ אויפ׳ן איז ער אז איבערצײגט אבער
 םינ־ געגוםען איהם האט פלאץ, טיגען

 גאם גאנצע די און אויגען, די אין סטערען
 ער דרעהען. גענוםען איהם םיט זיך האם
 קוים אברים, איע מיט צימערענדיג האם

 ער אײדער און צײטונגען, די אויסגעלעגט
 דער־ ער האם נעװארען, פארטיג נאך איז

 צוגעגאנגען איז קונה א זײגער װי זעהן
 קױ א נעטאן װאר% א האט תריםעל, צום

 צײ־ א געגוםען האט און כיטבע, פערנע
טונג.

 גע־ צעטראגענער א זיך האט מלכיאל
 אזוי זײטען, אלע אויף ארומקוקען נוםען

 איםיצען. םון הילף זוכען װאלט ער װי
 אײן םון נערװעז געדרעהט זיך האט ער

 צי־ די געשטופט צװײטען. אוים׳ן ^רם
 געקלוג־ קעשענעס, די אין הענט טעריגע

 געװאר־ זיך כטבעות, קוםערנע די מיט נען
 אהער זײ גערוקט צײטונגען, די אויח םען
 אוי־ די מיט אײנגעגעסען זיך ׳אהין און
 ײידער און אתעגען קריפעל דעם אויף גען
זײטען. אלע אויח ארוםגעקוקט זיך

 צװײטער א װי דערזעהן האם ער און
 צוגעגאג־ איז זײנער הוגד דריטער א אין
צײטוננען. נאך הריפעל צום גען
 מלכיאל צעשראקענער קראנקער דער ־

 שפריגנט האר״< ד^ס אז געםיהלט, האט
 איבערגעלאזט האט ער ארויס. איהם םון
 צע־ א איז, און ר»שקר אויח צײטוננען די

 אװעקגעלאפען צעםישטער א טוסעלטער,
אהײם.

* r  מיט צוריק געקוטען ער איז באלד
 צע־ אלע און קיגדער. אלע מים און װייב

 ארוכד זײ זײנען צעשראקענע טומעלטע,
 װאס נעװאוסט ניט האבעז זײ געילאםען.

 האבען אנדערען נאכ׳ן סונוז אײן טאן. צו
 ׳םיס די אהן קריפעל דער װי געזעהן זײ

 בײ לעצטען זײער — צו זיי בײ נעהםט
שטיקעל לעצטע דאס ׳מויל פון סעז

ברויט!...
 די צו גענאפט אלע זיך האבען זײ

 ארוםלוי־ גענומען האבען און צײטונגען
 קונ־ רי םארלויםען זייטען, אלע אין פען
 צײ־ די זײ שטוםען און װעג, דעם דעץ

ארײן. הענט די אין טונגען
 ײאלטען זײ װי אזוי אבער, הונדען די

 פון אלע זיך האבען ׳צוזאםענגערעדט זיך
 גע־ זײ זײנען אלע און אםנעגעחרט, זײ

 װעגעלע, צום ריכטוננ. אײן אין גאמען
 אהן קריפעל דער געזעסען איז עס װאו

פיס. די
 דעם זיך ראט — !מענשען גוטע —

 איך — שרײען. געװאלט מלכיאל ארימען
 איך לסות. נוטה א מענש, קראגקער א בין

 פון שפײזער א בין און בלוט. מיט שפײ
!...קינדער קלי׳ינע םיט װײב א

*p זאל ער אז געםיהלט, האט ער 
 צו־ די ארױסגעריסען ער װאלט לןענען,

 װאלט און לונגען, צולעכערטע פרעסענע,
 ?עס־ הילצערנעם אויפ׳ן אװעקגעלעגט זײ

 זעהען, זײ זאלען צײטוגנען. די כייט טעל
 איבער־ זיך אלע זאלען זעהען. אלע זאלען

צײגען.
 ניט אבער האבען מענשען גוטע די

 הארצען אין מלכיאל׳ן בײ װאס געװאוסט
 פון געװאוסט ניט האבען זײ זיך. םוט

 שםײען זײן פון לונגען, קראנקע זײנע
 כמעט, אײנעם, נאך אײגער און בלוט. םיט

 צײטונגען זײערע נאך אריבער זײ זיינען
םיס. די אהן הריפעל, צום

 װען נאכט, דעד אין שפעט נאנץ און
 הינ־ די םיט און װײב דער מיט םלכיאל

 גאנצעז 8 געטראגען אהײם האבען דער
 אין און צײטונגען פארבליבענע מיט פאק

 עטליכע בלויז׳ געקלונגען האבעז סעשענע
 איהם בײ זיו האט טטבעות, הופערנע

 האר־ פון׳ם ארויסגעריסעז װעהטאג מיט
 נע״ יא שוין מיר האסט דו אז גאט, :צעז

 געשטראפט מיך האסטו װארום שטראםט,
 בע־ האסטו װארום לוננען. קראנקע םיט
?... !צוגענומען ניט פיס די םיר בײ סער

 שאפ־ דעם פרעזענטירט
משערמאן

 (רובין באראן, ד. פון ארבײטערר די
 עװענױ, יארק נױ איסס 159G בראס.)
י וזאבעז  שאפ־םיטיננ, א אויח װאה י

 בח־ שאפ־טשעדםאן, זײער פרעזענטירט
 ריננ נאלדענעם א מיט יורמאן, םעם דער
 ברודער קאױ־באטאנס. גאלדערנע און

 וױרקליך פרעזענם דיעוען האט ױרמאן
 איז סיזאן דיזעז רויייל פארדיענט, כשר
 דורך געװארען פארמידען טראבעל פיעל
 האםיטע די האנדלונכ. טאהטישע זײז

 געזוג־ דאם פאדנוצען צו איהמ װינשט
מעדהײט.

׳נרוס ב־ירער מ״ט
יקאםיטע. ד

ע צ ר ען סו ס ע םו ש
מען װי ס ונ ר דע א ם ק דו ע ר

ח די י

ײט. דזש.  איחר בריף ײערא — װה
 איז ער ־םען.9 דעם ארויסגעאזיתם

 און געו^רען •ארלעגען עדגעץ ^בער
 «עח « באקוםען איהם הוןבעז םיר
םונג ך« .ןיוען ליכםבענ*ען, ®אר ײ  א«ז ג

B«רpםיr ,םסתםא ר^ם איהר און בע*ל#ס?ן 
 יעם געאזאלטען און מ>רינם אײער געזוכם

 אזחר ח^ם באריכ& חןםזעלבעז רעדאקכ^ר...
 פזעג א#ר א םי« אנשרײבען געקזןןנם דןןך

 ן>נגעקוםען זינער עס ;ו^לם דאן פרידזער.
 גזך דארום איהם װעם איהר צײם. אין

ען ךעם אין •יגען ע ם ײנ נוםער. ה
פ סי י א ^ נ י ל א v װ d  —T ארעפעגמ־® 

ט ליכען  ר^כװעגשאן־ אײערע פארגניגען סי
 װײ־ די אגב*פרע*ט װאם ^בער, ;עדאגקען,

ן םיר װילען ארםיקלען טערע י ו באצײ־ *
 זיי אז תגאי, א אײך םים אויסנעהםען םעבם

 און ״פז^עשי^" •װעגיגער זואם זײן זאלעץ
 פאר־ דען איחר ד^ם זאך. דער צו םעהר װ?ם

 אוג־ אין ©*רלאנגס ה^כען מיד װן>ש געסען,
 קאנװענ־ קוסלנדער דער איבער סןטיץ זער
 נויםיג איז ד^ס גוגקט. צום און קויץ :׳«ען

 גא«יר איז עראזטענס, זאני׳ו♦:‘ צװײ צוליענ
 אויך דן>ך װעלען ורװײטענס, םײער, ?עד.ר

 אויך און װ^רט. צום קוםען ײעלצז יאגדערע
 זא^בען ״נערעמטיגקייש״ די םו« זײ

 *#רף און קודץ אויפגעפמסש: אלז^, ילאץ.
לןןזונכ. ךער איז

 כ. פון ארטיקלען די איז — לעװיז ב.
 ע;«ער אן געפינען איד״ר װעם *לזןזיגגער

 ד^זיגע די אזוי זוי פראגע, אײער אוין•
 £אר אםעדיקא פון גד»יקש װערם .וואס הילף,

ר^ אין אידען פאראונגליקטזן די  װערט ין
 אנבאשרעפט זואס פ^רםײלונג, די פ^רטײלם.

̂ייג. קײן ניש װײמ איז ארבײטער, די  ערס
n זײ־ װאש העגה אין ליגם ארבײם גאנצע

 גרויסער רער צו סיםפאםיש גיט װײם גען
איז װארשא אין ; ארבײםער־קלאס םון גויט

 װיען אין םיזעראבלע. א ג*ר פארםײלוגג די
 פארםײלוגגס־ די *דיוגעז ^זלעזיגגער ה^ט

 איז ר,אש און בעשערע, פיעל א אלם מעפ*דע
 ארכײם געםרײער נוםער דער פארדיזנקעז צו

 געײארען, גזךסיקט איז װאש גיליש, גענ. פון
 פיפעלס דעם פון ערעטע די פון איעער אלש

 ריכטיגע םיט אז קל#ר, וױיזם ד?ש רעליעף.
 ^נ־ געק#:ט פארםײלוגג ד« זו^לם טענ^ען

 צייט, איצטיגער דער אין גום. גאנץ געהן
 מעהר זאל חיל^ די אז פלאנעװעם, מען װען
 די פון סאכען צו אום זועיען, בעגעבעז גיט

 צו נור בעעלער, וזילפלאזע פא-אוגגליר^טע
 זעלבסט־ פון סאס געװיסער א צז זײ העדפען

 די דארפען געװיש םען װעט ׳סםענדיגק״ש,
 ארביז־ דעם קענען וואס טוער, אמת־ריכםיגע

 װען געװען, װ$לם בעסםען אם םער־קלאש.
̂רף װ&ש געלה דעם פון טײל א וואלם מעז  דן

 די צו איבערגעבען ׳ארבײ£ער די פאר געד.ן
 ארבײטער־םוער פאראנטװ^רםליכע באקאנםע,

 דער.ארבײ־ װעם דאן ביז גופא. ױדאם אין
 ארנײטער די װערען. פארםײלט איםער טער
 עס אז זעהען, ד*רום םוזען ^םעריקא אין
 חינזיכט. דער אין זוערעז אגדערש פיעל זן>ל
 בײ־ ז״ער אויםפיהרען. זינעד עם קענען זײ

 בןן־ א ג^ר איז דעליף־געלדער די צו טיאג
 א ה#בען אויך םעגען זײ און דײמענדעד,

 םארלאנגען׳ זיכער יןענען זיי חוח, אמזיקעל
 געחן נים ז#ל גיבען, זײ װןזס געלד, ד$ס אז
 קלאס. זײער םרן די צו װי אנדערע קײן צו

 געםייגט, ניט װערט ד«ש אז זיך, פ^ראזטעחם
 בעסם ןײער ם*ן <יט ז»לען ארבײםער די אז

 םי- 35 רי ®אר %רימו״ קוםענדעז דעם אין
̂ם מען װ#ס ליאן  צוז*מענצו־ באשל^סען דזי

ם^ן זײ מוזען דאש אמעריקא. אין ברענגעז
 צײם דעדזעלבער אין אבער מ^ן. ׳ײעלעז *ױ

 סאדע־ זײער אויף פעשש אמעתן זײ דארפען
 ז^ל געלידער די פון פ^רטײלונג די #ז דונג,

 בעסערען פיעל ;א אויף .ווערעז ^נגעפיהרם
איצט. כיז גלװען איז עס װי אופן׳
 הערם דארט און דא ׳יע — גרינשטײז. ד.

 גוטע ס«גץ קריגען װ^ס ארבײטעי, פון מען
 ד#ש איז אלגעסײן אין אבער <ויידז*עס.

 פון שטאטיסטיקש רי לויט jidh גיט װיים
 דער איז יז^םישןח אינד^ססריעל סשײם דער

 שון װײדזש דודכ^נימליכער ;ועכענטליכעי
 לעצטען איז ארבײמער םויזענד COO איבער

 אי־ עטװאש װי ׳םעהר ניט געײץן יאנואר
 אג־ אין נעהםען װעט איהר אז דאל. 2G בער

^ ׳דעם באט׳ראבש א  לעבענשמיטעל אלע רןום ם
ךערש קאשנזען  זװ װי טײערער, פר^צענם ה̂ו
 דאל 26 רי פוז \ועט וראם גדקאסם׳ האבען

̂ך איז םאקםיש ̂ בלייבען איצם דאלאר דער דן
 דןןשזןלבע און סענט. 40 װי װערם« גיט מ״וור

 קל^וק־ אונזעדע •װעגעז ריגםיג אויך איז
 ביי רײשען ווײדזשעס הויכזן װעטעש מאכײר#
 ךו זיך דערסאנט אויגען. יד אויף סאנכע
 איהר און םלעק׳ *זם כאנאטעז אין װאכען

 א פון ווייט נ$ו איז עש אז פ>«רשטעהן, ־*עבו
גן־עדן. קיאור«מאכערשען

 מים איחר םײנם װאש — שקאלניק. י®.
 צו־ געלעגען איז װאש גליק, גאלדענעם אײער

 אלײן, איהר װײשם אמת, רעם זאגם ? טראטען
 אויב און ? ז^גען געװ#לם האם איתר ײאס
 אונזערע עס צאלען װי מו נים, וױיסם איהר

װישען? לעזער
אײנפפר״ נור פיר-זיעען — קלײן. ש

ײזד^ סי• ע יי מ vi jvm «או מ v
ב^פםןן, «ום אלץ גי© באךי איו אלײן אונז כײ

 זוזןלמ דער אין גלאם וויוור יצד• װייםער
. ײן ז ערשםענס «ו ט עס אי י ן אז אםת< נ  אי

ן ארבײםער די ח#בען •ראגקרײך י ו  געה»מ *
ס, אנ K ביי װען ױבי m ײן א«ז  זכד ק

מ װען גי ן גע ז אםת דער דעם. פו  ױ<תט אי
ז עס •ארקעחרם. ם ג»ר נאך אי  צוריק, לאנג גי

ס װי ^נ גי ו ען ז ײג װען ז  .פאר• שםרענג גע
ז כאטען  דעם ןזגבאםרעפט װ«ס פרמגקרײך. אי

ז ער דאס לעבען, פון סמזןנדערד  גידעריבעד אי
ז י ען דעם פ«ר ®ראגקר״ך י ש צויזי אנ ר  אר־ •

 דאש — אםעריקאנער דעם פאר װי בײםזע-ר,
ת איז ם  םען שםועסם דעם ^ועגען אבער א

ען םוו ®םענדעדד דער אז ד$ך, ב הזי ע פג  אוי
 אי־ עון געפאהר די אנבאםרעפם װן^ס װערען.

ש^ן, ײ ר חד ז^גט םיג  אלעס, איבער ד*ך אי
ש ה^ט איחר װ*ש ן געלײענ  נ#־ יענעם אי
חר און טיץ, ט, אי ײנ  עפעם זאכש איתר *ז ם

א פועל רער אגדערעס. צ  *לעם דעס פון ױ
ד פוז איז, ען מי ז  אײ״ דעם העלפען זעחען סו

ם, ארבײטער ראפעאישען ײל ני ר װ ען מי ײג  ז
 אונ״ פארהיטען צו אוצו גור, ־םילאנםר^פען,

ם אינטערעסען. אײכענע זערע  ןזמ«>ל :>>ך לײענ
 װעם איתר און ארטיקעל, גיזנצען דעם איבער

עחן, ײגז םען גרוגד אין אז א ענו ט ג ײ  איהר ז
שפענדיג ם אײנפארשטאכען פ^ל  אי, איהם. םי

חר ד^ט װארוש  אײער געשרינזןן פ^רם *י
̂ש ‘> בריף ר ערקלערען. איהר ד*רםם דן  םי

גים. עש קענען
ד — ר. א• 362 בד. לען מי ך װי ט זי  גי

 אײער איבער ײלעז8אור צו אונםערשםעלען
ז זי צי רעז^לוציע,  גיפג צי באגרינדזנט, אי

ם ר עסק. אוכזער ני ען םי ד #נער םוז ײ  א
ן אז ערקלזןרען,  קען ״גערזנכטיגקײם״ דער אי

ײן אזעלכעס פאר ם ילאץ ק . ני ײן י שיקט ז  ז
 ר. א. פון ןןרגאן דעם *פר״בד״, צום אריין
פארעפענטליכט זי דארף ״זי װעט דןן,־ם

װערעז•
אן. ס־ ם פ א װע־ פארלפענטליבט װעט — ה

נומער. ישח י־-יס «״י ר?י

V*- • • •10 • •«- »־
תןגדלונ; א געװ^רען א ם סאר ב ף רוםאטיז  אוי

ש ופונדערטע װאש  *ז זן^געז, עש באנוצען װ̂ן
 צײגמ, באריכפען די פון װאוגדער. זא אי עש
 עטליכע בלויז בעסטע. דןןש פון איז עש אז

ן אפילו אריפסענטס  קײסעס ערגסטע די אי
 אגדערע װען װאוגדער אויסגעםןזן ח^בען

פגעטאן. גן^רגיט הןןבען רפואות ם עש אוי ע  צי
ען צו םיג ײ ק דעם באז רי ײם און עשיד יו  דיל

ך געפיגם וואש זן^לץ ן זי ס־ בלוט די אי ארוי
ג : די בעג ר״ ם וואם אלעש ם  קער&ער, דעם פאר׳סם׳

 װערען ן>:גזנשװאליבקײם וועהטן^גען״ אלע
פן^רשװאונדען.

 ארײנגע־ צוערשט איז װ$ס םריםםעגם די
אזוי אי דעלןזג* םר. פוץ געװ^רען בראכם ט ז  גו

 רו־ פון לײדט װוןש יעדער »ז װיל, ער ד^ש
 םון פעקעדזש ס. i 75 קריגען זאל םאםיזם

מז און פרײ איחם בי רו  אויפ־ קען עש ײ#ש פ
 אז פרובירען צו זן^גם: דעלא:* םר. םאן.
ס מר.  באקעם־ זיבער װעם םריםםענם דעל«נא'
ם רוםאםיזם דעם פען  שלעכט װי קוקע-נדיג ני
 גאנ־ אפילו און ׳איז קייס די פארלענגערט און
ך האבען םריטםענםש אנדערע װען דעם  זי

ען װיז ע סג ױר, א ארוי ב ׳איך װעל פײל  אוי
ט קײנמאל ײן גענוצט ני  אזיקען מריםמענט, ק

75 i ב פרײ, פעקעדזש סענפיגען מ־ אוי  אי
ײדען װעט שנ ס ץ דעם אוי שיקען און נ$טי  צו
ם אדרעש און נ^םען דעם  חעל־ צו סע:ט 10 םי
ן **סטיידזש באצאהלען םען ײ די או  פארעפרי

עקפפ;^ס**ח םונג
F. H . D E L A N O ,

1225 C G r iff in  8q. B ldg., S yracuse , N. Y .
 פע״ פרײען אײן שיקען בלויז הען איך

אדרעס. אן צו <זעדזש
C938»H8̂ CHX8X8X83tiO«$08C«̂ CK̂

יפט ו ! ש ר י ל ם י ל ש ם ױ א

 טהעע ?ילי װ״ט
 טהעמ ס^אםניא

י8םש צוועםאםשני
2441 גתזגדערסי םעיעםאן
 פרעפ לענאיד די

ג םטריט, טע23 איםט ♦2

רןי

בראדערס זרנשםײן פון פרעסער
אױפםערסזאם

 איסט ח4 שאפ, בראדערם װײנשטיץ םון פרעםערם אלע
קומען צו אויפנעפאדערט דינען םטריט, טע23

ג שאפ א צו נ טי מי
אײ ארבײט דער נאך גלײך אזײנער, 6 אװענד, מאנטאג דעם

,35 לאקאל פון אפים

228 m עװענױ
 םרעסערס אלע און װערען גענומען װעט קאל ראל א

 אנװעזענד מוזען פלעצער זײערע צוריקקריגען וױלען װאס
זײו•

,35 לאקאל םון נאמען אץ
בראםלאו, דזש.

מענעדזשער.

באלל יעהרליכער עלפטער
די םון

סאטעוס גארטענם לײדיעס אםאלנאםײסעד
י. װ. ג. ל. א. סו לאקאל

1920 מארטש, טען27 אבענר, שבת
בולװארד םאוטהערן 953 פאלאס, םאינט האנט׳ם אין

בענד. דזשעם שילער׳ם פראפעםאר בײ םױזיק
פענם. 50 — העטשעקם םיט םיקעטם

םאנד. רעליעוש א פאר טגעהט אײנקונם דער
y / f

יעהרליך״ $io,ooo צו $5jooo ״פערױענס
 אין קורם א אויפצונעםען אײך פאר געלענענהײט אויםערגעװעהנליכע א;

דרעשעם. און םקוירטם קאוטם, םוטם, קאטטיננ און דעזײנינג,
 .ט צ ע י װי דעדינערס אויױ נאכפראגע נרויםע אזא נעװע; איז ביפאר טאל ק־יז

 ׳טילער יעדען צו נענעבע; װערען לעסאנס פריװאטע אינדױוידועלע
דעזיינע־ ערפאהרענעם און פראפםישען א בײ

און אײנפאכע מאדערנע, זײנען אינסטראקשאנס אונזערע
פראקטישע

אינפאדםאציאן. פאר טעלעפ^נירט אדער שרײבם
דאנערשטאג. און םיטװאך דינםטאג, מאנטאנ, אבענד־קלאםען,

FRENCH-AMERICAN FASHION PUB. CO.
210 Fifth Avenue, New York, N. Y.

T e le p h o n e : M ad ison  S q u are  5185.

35 לאסאל ױניאו פרעסערס ססוירם און קלאוס
!אויפמערסזאם

דױם די זײנען לאקאל דעם פון באשלום דעם נאך

װאד 8 סענט 35 אױף געווארען געהעכערם
דעם אפריל קראםט אץ ארײן נעהט באשלום דיעזער און

.1920 וטען,
זײ־ באצאהלען צו אױםגעפאדערט װערען מעמבערס אלע

יעצט. גלי־יך שולדען ערע

גערע• םםעםפ יעדער וועט מרשפען דעס נאו
־ סענם 35 ותןרען כענט

אונאננענעהמליכקײטען פארמײדט און באצאהלט

35 לאסאל כאארד עהזעהוםיװ
טענעחשע־ בראסלאװ, חש.

 מעמבערם און טשערליט שאפ
ױניאן דרעסםאכעה און וױיסט דער
 פאר• צו אױפגענופיען םיטינג לעצטען בײם ה^ס ב^ארד עהזעקוטױו דער
 אוינד אין מיטינג טשערלײטע שאפ לעצטען בײם ווי אזוי :םהאגע די האנדלען
 מצאכות בעאי די ארבײטען שע&ער סך א אין אז קלאגע, א געירוארען געהויבען

 ארביײ נײע ארויםצונעהטעז זיך ענטזאנען זײ װאס צײט דער אין אווערםאים
 לויט און ארבײט, ר«ײן געפינעץ ניט קענען און לײדינ ארום געהען זועלכע טעו*,

 אװערטאים, ארבײטען צו פארב^טעז שטרענג זוערט ױניאן דער ־פון רולס די
ט באזעצט נים זײנען סאשינען אלע ױעז s אפערײטארס, פי

 אױם״ טשערלײטע די אויםצופאדערען באשלאסען באארד עקז. דער האט
װעיען. דורכנעפיהרט םינקטליך זאל■ רול דיעזער ד^זס צופאסען

 און באשלום דעם אויסצופאלגע; אויפגעפאדערט טעטבערס די װערען אויר
פעגליך. נאד װי מלאבות, כעל נײע פיעל אזוי שעפער די איז ארױפצונעהכיען

 קארד א אהן ארבײט דער צו זיך אװעקזעצען הײנעם לאזען ניט אבער זאאען זײ
ױניאן. ד;יר פון

 נלײך זיך דארפען ארבײט, פאר םלעצער קײנע ניט האבעז װאס פעסבערס
ױניאן דעד פון אפיס הויפס אין רעדזשיסטרירען

5 רום ססריט, טע21 װעסט ו6
רעדזשיפטרײ־ ספעציעלען א געעפענט יוניאן רי האט צװעק דעם צוליענ

בױרא. שאן
 זײ וױיל װערען, דורכגעפיהרט פינקםליך מוזען בא״טליסע דיעזע

ױניאן. דער פון מעמבערם אלע פון אינטערעםען די אין זײנען
דרעסמײקערם און וױיםט לײדיעם באארד עקז.

25 לאקאל ױניאן
םעקרעםער. שעהנהאלץ, י.

ארכײסער אלפעױישאן און טײלארם לײויעס
so לאסאל ױניאן

מימינג מעמבער דזשענעראל א
אכענד אוהד 7.30 טעג30 מארטש דינסטאג,

:צװעק עװעניױ. טע5 1362 האל, מארים טאונט אץ
רעלעגאסען האנװענשאן פאר מלעהשאן

 קאנדיראטען. פעהיגםטע און בעםטע די ערװעהלט און קומט
קענען ניט איהר װעט זאנסט קארדם, ױױאן די מיט בײינגט
so לאסאל האמיטע מלעסשאן •ןואיטעו

SCOn HEARING’ S COURSES
CONTROL OF PUBLIC OPINION

F rid ay•, 5.30 P. M ....... $2.60, beg lnn lBB  Feb rua ry  13, 12 Lectu re*

CURRENT WORLD HISTORY
12 Le c tu re sSatu rdays, 1.30 P. M ....... $2.50, beg inn ing  Feb rua ry  14,

R E G I S T E R  E A R L Y  IN P E R S O N  O R  B Y  M A I L  IN R A N D  8 C H O O L
O F F I C E :  7 E A S T  15TH S T H E E T .

RAND SCHOOL MUSIC LEAGUE CONCERTS
Series D

This FRIDAY, MARCH 26th, at 8.20

Jacques Gordon
Distinguished Violinist—3rd Appearance

Assisted by

HARRY KAUFMAN, Pianist 
Admission 30c. Direction S. Jospe

April 2 SASCHA JACOBSON
April 9 MAYO WADLER
April 16 Mr. & Mrs. ALEXANDER BLOCH 

,pril 23 CHAMBER MUSIC
NOTE:—Series Tickets (5 Concerts) are $1.00 

On sale NOW at Rand School
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כוד ױניאז אײער
יוניאן דער פון פראטעקשאן די אײך פערזיבעדמ

ך באנק א אבער ט
םסייסס יונײםעו אװ נאנס די פון
זעלבםטשםענדיב אײך מאבם און צוהונפט אײער פערזיכערט

שאפ אײעו פון שויס פ$ד א
ע שםעהט איגסטיטלשאנס בא:ק פראםינענםסטע און גרעםםע די פו; א״נ

אמעריקא אין

םטי״־טס ױנײטעד אוו גאנר, די

סטױט טע32 אוז עװענױ טע5
 פ־ז לייט ביזנעם און םאנופעקטשורערם פארנעהםםטע די נאר גים װאו

זאנדערן דעפאזימארם ױינען געגעגד דיעזער
אדבײטער ױניאן טױזענדעד צעהנדליגע

ם זיינען ודעלנע שעפטע  פרן טעקםטיעל־אינדוםטדיע גאנצער דער אין בא
 דיעזער םיט ניזנעס דיער טוען און אקאונםם האכען נאבבארשאפט דער

באנד,.
איז פטייטם ױנייםעד אװ באנ״, די

איינעם״ ימועו פאד כאנס ״א
 אינדושםריעלע גרעשטע די פדן םיםעל־פונקט דעם אין שטעהט זי וױיל

יעדען. פיר כאנןװעהם אדן נאהענט איז שעפער.

 אדױם־ אדער געלד דץ דעפאדטען קען ארבײטער דער
 אין ארױןצ נעהט ער אײדער ברױכט ער וױםיעל נעהמען

 װענ זיץ אױןע אבענדם אוהר 6 ביז און דינער־צײט שאפ,
ארבײט. דער פון אהײמגעהענדיג

ברור.־ ביז געלד מיט-דץ ארומטראגען ניט זיך דארןצ עד
אדדימפאהרענדינ. בראנר,ס די אדער לין

 פראפ־ט־רענדע א איז באנר, דיעזע אז א*ז, פאקט הויפט דער און
איז זי וױיל דערםאר ארבײטר דעש פיר

 מעלנע יאוט נױ אין באנה אײנצינע ױ
געל־ אייעו־ פון איכםעדעסם אײד צאלט

 װעלכען אץ אן סאנ ועלבען ״עם פון
אסאונס. ני־עפ א מפענט איהר

ר םאנאט און טאג װעלכען אין אוים ניט םאבם עס  א עפענט אי־
ט ע ״ פ־ז רענענעז צו אן זיך הויבם פראצענט די אד,אונט. נ

אן טאג זעלבען דעם

ט זאלען זײ אז ארבײסער די פון בעקיועהםליכקיים דער פיר  ני
די װעט ביזנעם, באנק זײערע פארהאנדלען צד צייט קײן פארליערען

א עפענעז םטרים םע32 און עדוענױ טה5 אן באנק
אדבײסעו פאר דעפאדםמענס ספמשמל

 זײ־ טוען אנדערע פון אונגעשטערט א־ן פריװאט קענען װעלען זײ ױא־
שא; שפעשעל א־ן ביזנעם ערע איינציגען. יעדען גענעבען ווערם אטענ

לײדיעם פאד אכטײלוננ נאזונדעו א
 אכםײלוגג סעפעראםע א געםאשם ווערט לײדיעס די פאר אויך

ע פרידדאם, נעלד ארױסנעךטען און דעפאזיםעץ קענען וועלען זײ װאו  אהנ
 באהאנ־ װעט זײ ©דן יעדע און אנדערע םיט צוזאטענקונפט אין קוםען צו

העפליכקײם. גרעשםער דער מיט װערען דעלט

 ססײםס ױנײסעד אװ די.נאנס
ע און עװענױ m או ססריט עפ

ײע םױזענדעו־ םים נעוזארען נאדגרעסערט נאר ױש איז דעפאזיטארם נ
םים זאנדערן

ךאלאר מיליאנען צעהנדליגע
 פיגאנץ־אינש־ פראגרעסייװען דיעזען פון ביזנעם די צ״יט. קורצע א אין

 גע־ האט מען אז געװארען פארנרעשערט פיעל אזוי א,-י״ איז םיטױטאן
 פיע־ געװארען געעפענם יעצם זײגען עם און פלאץ םעהר צונעהםען מוזט

ע םפעציעל א,*; דעפארטמענטם גײע לע ש די נ ע ל ם י או ײן ג א נ ו ל ײ ט ב  א
קען צום אין טײלען אלע גאך עיפכקארםען א.ץ געלד עי

 טשעכא דייטשלאנד, רומעניעז, גאליציע, עםטרײך, פױלען,
שדועדען םראנקרײך, איטאליען, סלאװאקיא, ױגא און

םים פארבינדונג נײטראלע אין ׳טטעהען װעלנע לענדער אלע נאך א־ז
אםעריקא•

 אין כענקם גרעםםע די כױט פארבינדונג אין שטעהט באגר, דיעזע
 אין נענענדען אלע אין פארםרעםער םטאף גרויסען א האם אץ ױראפ

 פערזענ־ דער אדנטער אוישנעצאהלם פינקםליך ודערען געלדער פוילען.
מײסאן. פאמועל מר. פרז פארדדאלטונג ליבער

אן באנק די באזוכען צד אײעעלאדען איז יעדער
םטריט. טע32 און עװענױ. טע5

שאן פראכםפולען ד״<ז;ץ באשראכטע; ארן  איבע,־צ*י- זיך *ץ אינםטיםו
םט- מאדערנע פינאדךפארװאלטונג, פראגרעסױוע װאם נען  אץ •—םי

 יױ ארו באנק די פאר געםאן האבען םעםאדען ביזנעם רעעלע הענסםע
םטײםם. נײטעד

 אין דעפאזיטאר א זײן צו םערגענינען אדן עהרע געדױסע א איז ■עם
* כאנק. דיעזער

טאג זעלבען פון איכםערעםם באקוםם איהר הײנט, דעפאזיטאר א זוערט
כרענטש הארלעם ױ »ן ־ כרענסש דעלענםי די

םטריט מע116 און עװענױ םעדיםאן םטרים דעלענםי 79*77
געשלאםען. םייערטאגע געזעצליכע אבענד. אוהר 5 ביז פרײטאג אבענדם. אוהר 8 ביז מארגעגם אוהר 9 פון טאג יעדען אפען זײנען

םטײטם װנײטעד אװ באנ־ די
םט. דעלענסי 79*77

m אװ עװענױ m2 ספריס
םט. ח6 און עוג מעדיסאןםיסטעט רעזוירװ פעדעראל מעםבער

T H E  B A N K  O F UNITED S T A T E S
MADISON AVE. at 116th ST.5th AVENUE at 32nd STREET

Member Federal Reserve System
77-79 DELANCXT ST.

כענערם rat כעדזשעש
 בר. a ס. און סאםייעםים ױגיאמ^ פאד

םל' ק אן םםרי ײם. מני ארב
אן 134 ט ם. ?לינ ױ סםרי יאריז נ

. וו■ ,־■ . . . .

p m טעאםער
רם »ץ םמדים םע27 סיזי  זווחנניז. י

 »6® ססומר סמנדמאין םעלעפאן
ר, עמנואל מ ״  ־דידעקמאר• קונסס ר

^ צו»ים ר מ בענעזי׳יזער. דזייענ• ^ני
נ ^ ם ײ ר ד פ ב ע ב ^ 

זונטאנ און שבת
*בפנד rat בײםאנ

מ28 »ון טעז27 םען,26( םארםש) «

ע נ ד ר ג ע ד ל ע פ
שע םי ייסנמז. 3 *ין איז־ילת ^טאנ

n פון * s דדרשבח
שיסירט עקב פון רעז  בן־עםי י

p דעקאראציעם a ברןזםבערנ לואים 
n *:טריוקם״םודק »  p t .הירשכײן

 אפריל טען1 דעם אבענד דאנערשםאנ
ערס^לג ־װןוכינען13 א נאך

םינען ם#ל לעצטען צ*ם  םיזאן הײנ
םאר עחרענאװענד צום

װ •אסיפ א ט די

עסס^דעס כרןןנסס
מדינ מ  דיםאװ. roi(i שון קן
 אדיט^ד. פח רעדפדםידט

ם זיך באזארגם ק בייצעםעז סי פאדאדיס. *

M A O i l
עווענױ. םעפאנד 35

 jwj jp»n 4עדעלשםיי יאזעןז
1643 n a u « w s  ,racst?yo
אדװענע אץ װאכען 8 טיקעטס

 ודבמר פח ■ור׳טייל אײנשםיסימר רער
ד ח^בען וועאמ םענשען, 50,000 ײנ  ב

 יאזפי פיז םארשטעלוננ רי וואהנם
שעהנ־ און אעצטע רומשינםהי׳ם

KQinVBK SCO

ננון רנינ׳ס «*®
ערפןןלנ! 1לב3עדפ נרעםטער

jjKtyj גוםערען 30
 מ*־ זונטאנ ייח שבת אײענם, פדיימאנ

 1»י נמז27 טעז,36 ד«ם אווענס, און ט-;ע
מעדץ. םען28

 אפע־ נײעםםע רום׳סמםקי׳ם יאזעןן
רעטע

רנינ׳ס דעם

ץ יײברעםא  ב»דער j ט
קי יאזעןש פדן אויפגעפיהרט ם שינ ם  ח

ד אודװיג ראזענשטײן, סעמיועצ  ח
r דאזא •ד־אנער, גינא imp. ראזעני בארים 
 ל\!ב• ®עגי לאקסער, םאכמא סרס. טאי,

 ^יאקאב אח דזשײקאבסאז הײםי ריצקי;
 איע־ דיוער אק זיך באםײציגעז םרענק
 נמ*אר־ וז׳ חײטאן. ?ואים אויך װי רעטע,

,,צײסנג^י״ אצם נאמננסאן לעס
 *דא״ ססו m גמץ רבילס דעם

פערםעשם. צעגט
אצ, פוזיק, אין  אויפ־ וורטיסגמז, מתוונ

 שעחנסכתר ■קאססװכײס, רײבע שטאטזנ•^
jsatfm םעבץ ?מהנע קאהר, a i\m װאונ־ 

 אק ארהעםבמי״ גרזיםער עעעסמנן, דער
םנ איע 4העדכ

עאםױז װערםה $1 ס דא^ 1 &אר טגמ
סיםפא״ אח כאר נרײסער עקסטרא אז

דוכמדנסתי. ןר־צא אדקעםבתד ני
£ םאםײעמים, צאדזמען, חברות *ג מ\  י

ע ארבייםער ווי בראגםמעס, די
ממז •רױממן אויך  כמא־ ׳דך קענעז •עד׳
טס פאר יעז ם ptt בעמאי ם מ  ווין מי

שאאפמר. פיז א״ױס

ז ז א ר ס

סם 83 ע10 אי סם. ט
 לאמבעגא

 ביוראלדזשי
גאוט

 **לגןךעראיײ אלע און י^הגז אונרײנע
 סיג״לין, וױ קעריעי׳ ײיז

 *ספד בלאדער־אמזײנעד, יייז **■ ?*ליק׳
 ניע־ תארץ־טעפױנקײט, §ון ^םעדדגג^ן עא,
בלופדפאדחארשוננעז, רעז׳

ם ז י ט א ם ו ה ר
אס, עי ן גזנלעהםםקײם אי  אין עווערקײש או

n ,קװעק״ (פון בלוש־»ארגיפטוגג גלידער 
זו. .ז. א ■ים»עלם, ׳בלײ) וןדעד זילבער

 קראנד די־עזע פדן לײדזנז ײ^ס •עי־ז^נזז׳
 ׳בלו:ד*ירקולןאני*ן אזלעכטזנ א.*ז הײםע

געפיכעז
 ער־ בעפרייאוננ, ערלײכטערוננ,

לעזוננ
 אהן ליידען אין שםעריע זײערע «ון

 דעם דורך ניזל מעדיצין׳ אהז דײעם׳
 דאדריאן ריבממיד עלעקשין־כעםיקער פו׳ם
̂ח״ען לאנכע פאר  אויסנע^זיאזשע ־י

שען הײל־ ר#דיא־עלעקטראליםי
פראצעם

 געביאכט האבען הײצונגעז ןןאונזעיע
ערםאצגען. װאונדערבארע

ש־ און *ו*«*לש חײל־׳יראדעס אוגזע.ר  ̂ז
און יןד8קער ■ון *עדליכע »עים
asn ח לןײענס־עגזנרגיע 7ניי ®דויס  גייע י
. ייז ד*רײ ן מ  !ירקולאר). (*רײבששאד ל

מקםױדיט. פת אויטזיכט דער אונטער
W ד^נעדאמאג, דינספאג, :מםעז ®אד 

It) n ;8—10 םון :r 4 ב*ז
ך, מ^נשאג, :דיזדען £אי א*ע  שךײ־ מיטר̂ו

n 2—8 ;8—10 •ון »יג״ :r.
HadkKKIectrolytic Baths

סס 83 ע10 אי םט. ט
עװם. שע4 און שע3 «װי«ען

ט 50 :ברענט?ו עס ע11ג וו ט ם רי ם  ס
•p אסעריזנןגגראגקר זײערע פון גע£יעגן

טױ־םארק
י שוה נ א פ מ א ס

נױאדק פט., דעלענבד 32

 אינ־ אן ני»י ׳טוה־ססאר א סתם גיט
 צונעפאםם דועיעז עס מאו סםיטיעזנז,

 אוםן. וױסענשאפםציכען א אויף שיך
#

 אבענד. 7.30 ביז טעגליך אפען
אבענד. 10 ביז שבת

TREE MARE SHOE 0 0 .
32 Detancey St.

A. DEUJON 
א pa פיקםט ר א » m y r

יעווענװ, טע6 »84*90
כ ר א י ױ 4נ

םמריג^ m30 pa jro2S «וױש*;

ע » י ר
ן ײייד ײ• י ז י - »װ «<רי•! jnyu• ו  ך

ן » ד «יי*ו*ג«ן, לי ן ב״נז «ן »ו יי מי «ו  י
*־ןן ■ וו ד• »•« נעדרויז

l^p •ריגמינג אא־פו־ױיט
עי 1961 אנ PUT p םסג ק i

•רעמייז■ •05 1»זיןי*

יעהרליכעד םזןד3

נאלל און רהםעפשאו
די כײ נעגעבען

 ( באםאן און םאכער באסארחאל
י. וו. נ. ל. א. a לאסאל יוניאז
 סערץ םען27 רעם אװענד, שבת

jnw םע3 נעבימ םנ^ הםע ויםט 119 ה*י, װעבםםער א־ו
כענד. כרעס שילער׳ס פרא^ כײ םיוזיק

סענפג 25 טשעה הזןם סענט. 25 טיקעטם
«

 המכםס־םארערנע אװ נדעפסע עלםסםע, די
װעלס דזנר אין םצזת־כעהערײ

מצותלאנדאן םאיר ר
NEVER LONDON M A H

 ארבײטס־באדינגונ־ בעסטע די אוגטער נעװארען נעמאכט
אין וױיחשעס העכםמע די קריגעז ארבײטער אונזערע נען.

אינדוסםוײ דער אץ

 נדױסע און
פדאגראם נאלע

כײ קאםפיזזישאנס
 רימםקײקאדםא• מוםארבםקי,

נריענ דוואראת, נלוק, קאװ,
אנרערע און

האל מאליאז
אפריל אבעגר, דאנערשטאנ

ם • ע ן8 ד ע אכענד. 8.15 ם
 פריײ ס^עציעלע און םיעצ־רעדוצירטע

 םאר גע־ווארען געטאכם זײגען זייען
 אינםעדנײ־ דער פח םעמבערס די

שאנאצ.
$1.15 און סענמ 60
 דעש אץ כאקוםען צו פױקעטם

 pc דעפארםטענט עדױקיישאנאל
אינטערנעשאנאל, דער

םקווער. ױניאן 31
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 בארנעט
בעקעי ?.

א^םישען און אממאמעםריסמ
215 E ast Broadway 100 Lanox Avtnua

1700 Pitkin Ava^ Brooklyn 896 Proapact Ava., Bronx
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 לכבוד באנקעם שעהנער ך
שלעזינגער פרעזידענמ

■JS0 4. it«f
V t l

סלו אין װ חערם װ»ם רו חןר פװ w נ
; יוניאו? סלאהםאכער

סא־ ״רעסעפשאן דער פון ארביים די
 װעל־ לאקאלם, יארקער נױ די םון מימע״

 פון נאםען אין ארגאני^רט זיך חאט כע
 פרעזידענט געבען צו ױניאגס לאקאל די

 האט הבא, ברוך הארצליכען א שלעזינגער
 אװענד, מיטװאף לעצטען פארענדיגט זיך

 בעטהא־ אין באנקעט שעהנעם דעם םים
 א אי געװעז איז באנקעם דער האל. וומז

 דארט זײנען עס גרויסער. א אי שעהנער,
 פאסענםאר־ א פאר מענשען געגוג נאווען

 געקוםען זײנען עם זיך, דאכט זאםלוננ.
לא־ א פיון םארםרעטער עטליכע צו גלזיז

 עס עולם גרויםער א םאר װאס אבער &ל |
 !אױפנעקליבען הרע, עין אהן זיך, חאט '׳

 גוט זעהר געװען איז באניחעט דער
 דער דערפאר קונזט הרעדיט אראנזשירט.

 כרױ םון באשטעהענד קאסיטע, באנהעט
 ברודער ,9 לארןאל פון האלפערין, חנר

 שעהנ• ברודער ,23 לאקאל פון װאנדער,
 דיױױס ברורער און 25 לאיואל פון האלץ,

 אזוי זײנען טישען די .62 לאקאל פון
 באנחעט דער דאס געװארען, אראנזשירט

קאנװענשאן. א װי אױםמעזעהן אויך האם
 א צו טישען די זײנעז נעװעהנליו

 װערט גאסט יעחןן און נוםירירט באנתעט
 ער טיש־גוםער װעלכעז בײ אגנעגעבען

געװען, אנדערש איז דא זעצען. זיך דארוי
 געװען נוםערירט טישען די זײנען דא

 װען, לאקאלם. די םון נוםערעז די אױט
 זיײ 1 לאקאל םגז דעלעגאטען די <סשל,

 זײ חאבען זאל איז אריינגעיןומעז נען
 גױ די םיט םישען די דערזעהען גלײו

/1 ״לאסאל םאחזז  לאקאל אויך אזוי און ׳
 װײטער אזוי און 9 לאסאל ,6 לאקאל ,3

 אינטערנע־ די םון נוםערען אלע די לױט
 אין זיר געםיגען װעלכע לאקאלס שאנאל

 איינגעטײלם האט דאס נױ־יארק. ודוים
 יעדער דעלעגאציעס, איז באניןעט דעם
 בא־ א םון דעלענאציע א געװען איז םיש

u m itזיך האבען םיש בײם אלע לאתאל, ־־ 
 צװישען האט עולם דער און געקאנט נוט
 די אויסער םארבראכט. דױיטליך גאנץ זיך

לענגע• דרײ גצװען זיינען לאהאל־טישען
 געזע־ זײנען עם װעלכע בײ טישען, רע

 •רעזידענט אװענט, פון׳ם גאסט דער סען
 די און פאמיליע זײז מיט שלעזינגער

 פון געװארען געלאדען זײנען װאס געסט
 בא־ ארכײטער און סאציאליסטישער דער

װעגוננ.
 איז אװענט פון טאאסטמייסטער דער

האלפערין. דזש. פרעזידענט װײס געװעז
 באדײ־ די עריולערט קורצען אין האט ער

אויס־ גענומען און באניועם דעם םון טונג

 רעד־ באװאוסטע די צו װערטער טײלען
 געװען, אנװעזענד דארט זײנען װאס נער
 די פון רעדאקמאר דער יאנאװםקי, ש. װי

 רעדאיד קאהאן, אב. ״געדעכטעקײט״,
 אױר* טשארלס ״סארװערטס״, פון מאר
 דזשאדזש ״קאל׳/ םרן רעדאקטאר ׳װין

 אר- אלטער דער און סענהין, דזשײהאב
 װעםען װײנבערג, ה. בײטער־אגיםאטאד,

 םילאדעלםיא םון ױניאן קלאוקמאכער די
 פארטרעטער אלס געשיקט ספעציעל האט
באנהעט. צום

 אלע דאס זאגען, צו איבריג איז עס
 דער אױף באצױגען זיך האבען רעדעס

 פרעזידענט װאס רײזע ערפאמרײכער
 אײרא־ איבער געמאכט האט שלעזינגער

 דערפאר רעדנער רי פון איז ער און פא,
געװארען. געלויבט פיעל

 דער געהאט האט װארט, לעצטע דאס
 האט רעדע לעננערע א אין אלײן. נאסט

 אין צױטטאגר״ דעש איבערגעגעבען /ןי
 ארבײ־ די איצט זיך געםינט עס װעלכען

 גע־ האט ער אײראפא, אין באװעגונג טער
 ארביײ דער צװישען םארגלײך א מאכט

 האט און דארטען און דא באװעגוגג טער
 ארבײטער די װעהרענד דאס אנגעװיזען,

 פארצד מעהר איז אײראסא אין כאװענוננ
 אר־ די איז ,ש י ט י ל א פ נעשריטען

 ר ה ע מ אמעריקא אין גאמעגונג בייםער
ן ע ט י ר ש ע ג ט ר א ־ ם א נ א ק  ע

 ארוים, ברענגט רעדנער דער .ש י מ
 סאציא־ איז אײראפא איז װעהרענד דאס
 די צװישען ענטװיקעלט מעהר םיעל ליזם

 ״ אבער זײנען אטעריקא, אין װי ארבײטער
 ערגער עקאנאטיש דארטען ארבײטער די

 עק־ — ער זאגט — סװעט־שאפ דער אפ.
 װי סאנ, צו הײנט דארטען נאך זיסטירט

םיט אטערײוא אין דא געװען איז דאס
 איז זעלביגע דאס און !צוריק יאהר 25

 קינ־ קלײנע קינדער־ארבײט״ מיט אויך
ד אלע אין בא?<יעפטיגט ווערען דער  אי

דוסטריען.
רע־ זײן שליסט שלעזינגער פרעזידענט

 געבראכט האט ער װאס נרום א מיט דע
 די צו ים זײט יעגער פון ארבײםער די פון

אמעריקא. םון ארבײטער
 נעװען אױך איז באנקעט דעם אויױ

 ראט עולם נדויפער דער און פוזיק גוםע
 דעד אין שפעט ביז םארבראכט גוט גאנץ

 געװען איז אטטאספערע די ארײן. נאכט
ברידערליכע. זעהר א אלגעמיין אין

ועפארטטענט עדױקײשאנאל אינטערנע&אנאנ
 איז אראנזשמענטס ספעציעלע דורף

 םאר טיגןעטס באקוטען צו געלונגען אונז
 לאעװ׳ס אניטא מיס פאר פרייז, רואלב
 אין אפדיל, טען8 דעם רעסייטעל׳/ ״ס^ונג

 אין טע5 צװישען סט. טע43 ה^ל, ע^וייען
 באחומען צו זײנען טיקעטס די עװ. טע6

 יױ 31 דעפארטמענט, עדױקיישיאנאל אין
 אונזערע ז^קען .1002 רום סקװער, דאז

ט באנוצען זיך ^מיט;לידער  געלע־ דער פי
* * * גענהײט.

/ באקוסען אונז בײ אויף נ$ןי קען -םען ׳
 אידישען נײעם דעם פאר סיזאךטיקעטס

 אייהר דארפט טיקעט אזא פאר טעאטער. — 1
 איהר יווען און סענט 15 בלױז כאצ^היען

 אםיס כאקס צום טיחעט דעם מיט מופט
סיטס, צווײ איהר באקומם טעאטער םון

S* טעאטער, םון טײל װעלבען אירגענד אין 
דאנערשטאג פאר פרײזען, האלבע צו

 טיקעטם די מאטעני. שבת אדער אװענד
 דער פון ^פיס אין באקוםען צו זײנען

פון #פיס אין ^דער אינטערנעשאגאל,
ױניאן. לאקאל אײער

* * *
 דאס באריכטען צו אונז םרעהט עס

דער־ער־ באסטאן אין זיף עפענם װאך די
סענטער, ױניטי אעטערנעשאנאל שטער

 לינגןאלן אײברעוזעם באװאוסטער דער אין
פאד איז פראגראם שעהנער א סהול. חײ

געװארען. אראנזשידט אװענד דעם
* ♦ »

אראנ־ איז לעסטשורם סעריע נײע א
 מאכער זוײסט דעם אין געװארעז זשירט
סט. טע20 איסט 320 סענטעו/ ױניטי

אװענד, םרײטאג אנםאנגען זיך װעט עס
 דויטשע באבעט מיס מערץ״ טען26 דעם %'

 איצטיגע ״די אעער לעקטשודען זועט
 םאר־ זײערע און *אעטעז אםערילואנער

 װעט לעהטשור ערשטע איהר גע^ער״.
 עס סאעזיע. םון אנפאנג דעם װענען .זײן
 4ײעלמ װאס די דאס צװײפעל לןײן איז

לערנען, אי װעלען לעקטשורס די נאזוכען
װיגשענטװערט׳ איז עס האבען. הנאה אי

 די זאלען כײטגלידער פעהר װאס ןןז
באזוכען. !צקטשורס

 פאנגט לעקטשורס סעריע צװײטע א
 םענטער, ױגיטי הארלעם דעם אין אן זיך

 צװישען סט• טע103 ,171 םקול פאבליק
 לעק־ ערשטע רי עװ. סעדיסאן און טע5

 אװענד, דיענסטאג אן טזיף םאנג טשור
 איז לעקטיטורער דער מערץ. טען30 דעם
 איבער רעדען װעט ער לעװין. פאקס מר.

 קומט פר^בלעמען״. ארבײטער ״מאדערנע
 אײערע מיט ברענגט און לעקטיטורס די צו

ifl Jfl ^פרײנד.
 זיף פאנגט טעמא דערזעלבער איבער

 בראנקס דעם אין לעקטשורס סעריע א אז
 אינ־ ,54 סקול סאבליה סענטער, ױניטי

 לעק־ דער סט. פרימאן און טערװעיל^ענו.
 װעל־ װילבערט, ל. א. סר. איז טשורער

 אוגזערע פון באזוכער די צו שוין איז כער
 לעקטשורס דיזע באגןאנט. <וט סענטצרס

 רעם אבעסי, דינסטאג אז זיר פאנגען
 דאס האםען, צו איו עס מערץ. טעז20

 װע־ בראנקס די פון מיטגלידער אוגזערע
דיזע באזוכען צו׳ פארםעהלען ניט לען

 לעקטשורס. אינטערעסאנטע זעהר
♦ * ♦

 נײע א אן פאנגט לעװין פאקס סר.
 ״די איבער אידיש, אין לעקטשורס סעריע

 1 שבת, עגןאנאסיקס״, פון פרינציפען
 דער פון אםים אין מיסאג־צײט׳ אוזזר
228 «9 לאק• ײניאן, םינישערס קלאוס

 לאמאל םון מיטנלידער די זאלען עװ. טע2
 הױ צו געלענענהײט די דורכלאזעץ ניט 9

לעהטיטורם. די הערען מען
* * *

! באקאגממאנונג וױנטיגע «
 זיך פאנגט װאס װאף*, פסח דער אין

 עלר5 קײנע װעלען אפריל, מען1 דעם אז
 נע־ ניט סענטעדס אונזערע אין טשורס
 מיר ײעלען טוב ױם נאןי װערען. נעבען

ף װעלען לעקטיטזדס די װען אנאנסירעז  ד
אנפאנגען. ׳ווידער

 אעױועױזיטעט ארבײטער אונזער אין
 געװעהנ־ װי אננעהן לעלטשורס די װעלען

i •ליך

 דעם איבערגענוםען האב איד ווען
 אםים, איןברוקלין םענעדז^ער אלס אםט

 םון סםרײק דזשענעראל דעם נאך באלד
 בעםער #דער געדענקט, איך האב ,1919

 קאםח, שװערען א ערװארטעט, געזאגט,
 מאנוםעקטשױ די םיט פיעל אזוי נישט
 ווייל אלײז, ארבײטער די מיט וױ רער,

 ןײנען ברוקלין םון שעפער םעהרסטע די
 ארבײםער ךו ןאן רשעםע קאנטראקטינג

 די הײסט, דאס ?אנטראקטארם, די בײ
 זײ־ זײ, רופט מען װי שעפער, אויטסײד

 שטיק־ דעם אונםער געװען מאל אלע נען
 אינ־ דעם צו ״קאנקורענטען״ סיסטעם,

 גע־ מאל אלע האבען .זײ ארבײםער סײד
 מאנופעיד ז־עם פאר בײטש אלם דינט

 אר־ אינסײד דעם צ־וױנגען צו טשורער
 ביליגעד,ע פאר אדבײטעז צו בייטער

 אי־ די געװען איז דאז װי אזוי פרײזען.
 װאר־ אויף שטיה פון פעריאדע בערגאנגס

 ערװארטעט, װירקלין ואיף־ האב ארבײם,
 װאכעך דעם אונטער קאנקורענץ די אז

 בעפאר, װי זעלבע דאם זײן ז:אל סיסטעם
 ארײ שוין אפיס דעם אין זײענדיג אבער

 פארגעני־ סיט איף־ קען ט^גאטעז 6 בער
 ׳אזוי נישט איז פאל דער אז ז^גען, גען
 הלײנע א מיט נעדענקט ה$ב איך װי

 ,tp װעט איהר געװעהנליף. אויסנאהסע
 נע־ אויף קאנםראהטינג־שעםער, די אין

 היבשע גאנץ א אין אםערײטארס, פינען
 דאל. 80 ביז 60 פון נעהמען װאס צ^ל,

 און שטוגדען. 44 פאר טאקע און װ$ד א
 דאס און פרעסערס. דאלארדיגע 65 אויד

) פעישערס. מיט זעלבע
 פא־ פארט אבער איז האנקורענץ א

 אויט־ ,דעם פון נישט גראדע און דאגען,
 אינסײד. דעם פון ינור םלאכה, בעל סײד

 אונגלויב־ דאס קלינגט אויבערפלעכליף
 איד װעל אס פאלט. א איז עס אבער ליך,

 אונ־ דא ה^בען מיר :ערקלעהרען אײף
 סט^רס רי אין סט$רס. 40 א געפעהר
 װען נעװעהנליף/ ארבײט אז זיך פאנגט

 סלעק, אביסעל שיײז װערט שעפער די אין
 װעל־ מלאכות בעלי די מיר טרעםען דאן
 מען װי סיזאן,- זײער שוין האבען כע

 בלויז קומעז װאס געמאכט, פארטיג זאגט,
 מוז דזשאב א אז און דזשאב״. א ״כאפען

 רעגעלען דעם נעמען דוקא נישט ד$ך מען
פרײז.

 אי־ טרעפען, דא מען ר«ען אזוי אט
 זײערע אין װאס אפערײטארם בערהויםט
 ביז 70 פון גענומען זײ האבען פלעצער,

ײ װען א׳בער װאך, א דאלאר 80  הומען ז
 זײ ארבײטען סטאר, א אין ארבײטען

 קערען םרײז פאר׳ סיןײל. םינימום פאו־׳ן
 עט־ מאכען זײ אבי גיט, איבערהויפט זײ

 ״אין דאם, רוםען זײ װי ״,‘׳םולער ליכע
.“םיזאז סלעח

 אײ דיזען אפשטעלען צו אום נין,
 שטײ א אײנגעםיהרט דא מיר האבעז בעל
 הײן אז הײסט, דאס בױרא, לײבאר קעל
 מלאבה כעל קײן קריגען נישט קען באם

 דער אט אויב אםיס. דעם דורןי סיידען
 הײן געארבײט נישט גאך האט סיםטעם

 איך בין סיזאן, דיזען פראצענט 100
אמאל װאס זיך װעט עם אז זיכער, אבער

 וועט אפיס דער ,אוז אײנארדנען מעהר
 דזשאבס. די אימנר ק^גםראל האבע^םולע

 לvב א ,אז םאםחגגלעז אן נעהםען םיר
 דזשאב א א־ן געהםט ער בעםאר םלאנה,

א• וועלכען אירגענד אין  ברוקלין אין ש
 פון אםים אין סומעז ערשט צו ער זאל
 אויסנו־ דא טאקע װיל איד ױניאז• דער
 די צו זאגעז און געלעגענהײט די צען
 דזשאב א אמאל זוכען װאס מלאמת בע<

 מארגעך םון אדווערטײזטענטס די דורך
 שעפער םאראן זײנען עס אז פײפערס,

 סעט־ געװ^לט נישט האם ױניאז די װאס
 נאכ־ גישם העגען זײ װײל זײ, מיט לען

 אבװאהל איז קאנדישאנם״ ױניאז קומען
 דאך שעפער, דיזע װאטשט אםיס דער

 בעל א אמאל םארנארען צו זײ געלינגט
 דאדורך אדװערטײזםענםס. דורןי מלאכה

 יעכיאנד בעפאר אז אםאל, נאף איר זאג
 זאל דזשאב װעלכען אירגענד אץ נעהמט

 דער 1פו אפיס אין ערשט צו קיםען ער
 אינ־ אלע קריגען װעט ער װאו ױניאן

פארמײשאנס.
 ארגא־ צו געלונגען אויך אוגז איז עם
 זײנען זײ םון 2 װאם שעפער 8 ניזירען
 זײ־ יעצט און םקמב-שעםער אלטע געוועז

 פון קאנטראל םולען דעם אונטער זײ נען
ױניאן. דער

 ,נלויב בעק־פעיס אנבאלאנגט װאס
 רעדען ציפערען םאלגענדע די אז איך,
אלײן. זיף פאר

 װאס בעק־פעיס פון ליסט א »יז דא
 לעצ־ די פאר קאלעקטעט האט אפים דער
:מאנאטען 6 טע

35.00 --------------------וױנסענגוערא
126.50 -------------------------שנײדער

88.57---------------------בראס. קאהעז
57.00 -------------סיעגעל און בעסען
76.50-----------------------------געננא

u■ 168.26 ------------מילער און
1----------קא. קלאוק סופיריאר 2 .0 0

35,00 ----------------------------קארסא
18.00-----------------------אסטרײכער

89.11----------------------פלײשער פ.
98.00 ------------------פאסקוױלע דע

118.46----------------------------קאםין
8-----------------------------קרימי .85

27.42 —-----------------גארקאװיטץ
45.42 ----דיבלעססי

r---------------75.00 — פינקעלםטײן
37.34 ----------------------בערנסטײן

20.00----------------------------ברעיט
5---------קא. מאנום. סטאר דהי .1 ״/ 1

42.76 ---------------------------װיכטער
10.58---------------------קירשענבאום

27.79 — הענדערםאן און ;ודסטײן
6---------------------------שולפאן .8 4

6-------------סאגדלער און .אגאר .0 0
 ip--------------137.90. הלאוס םרימא

804.68 אײזענםטאדט און פלאשבערג
7-------------------------גלאב דחי .0 0

g n---------------גאלד און גאלדסטײן o

 2193.09 :טאטאל
םײן• משארלם

אפים. ברוקלין מענעדזשער

ס ע ײ ן נ ו ן פ א ט ס ^ כ
 ״נערעכטיגקײט״ די פון לעזער די װי •

 באארד דזשאינט דער האט שוין, װײסען
 באסטאן אין ױניאן קלאוקםאכער דער פון

 א געהאט צוריק װאכען עטיןיכע מיט
 װעל־ מאנופעקטשורער, די מיט טראבעל

 קאנ־ דורך נעװארעז געסעטעלט איו כער
 בא־ סעקרעטער װעלכע אויף פערענצען,

 פראגען צװײ געװען. אגװעזענד זףא ראף
געװארען איבערגעגעבען דעםאלט זײנען

 ,םעי ״דאבעל װעגען ארביטרײשאן, צו
 געזעצליכען א װעגען און אװערטיים פאר
 טאג״. װאםעךשטילשטאנד ״דער טוב, ױם
 ענטשיידונג אן באקוםען שוין האבען מיר

 ארביטרײטאר דער םרא;ען. די װעגען
 פון פראנקפורטער פראםעסאר געװען איז

אונױוערזיטעט. הארװארד
 פרא־ דער האט ענטשײדוגג דער בײ
 רעדע. גרויסארטיגע א געהאלטען פעסאר

 גונ־ צו ענטשידען ער האט פונקט אײן
 גונסטען צו אײנעם און ױניאן דער סטעז

 אװער״ פאר נעמליך׳ טאנופעקטשורער. די
 באקו־ ארבײםער די זאלען ארבײט טײם
 ״װא־ דער אבער געצאהלט. דאבעלט כיען

 גערעכענט ניט זאל טאג״ פענשטילשטאנד
 אר־ אונזערע טאג. טוב ױם א פאר װערען

 גוט ענטשײדוננען בײדע האבען בײטער
 אויך װעלעז ארבײטער די אויפ:ע:ומען.

$- דעם אויסגעצאהלט באקומעז  אוגט'
 לויט ארבײט, אװערטײם דער פאר שיעד
זינט ׳ פטאנדארד, פעי״ ״ראבעל דעם

 די זינט הײםט, דאס סעטעלמענט, דעם
 צו געװ^רען איבערגעגעבען איז פראגע

ארביטרײשאן.
 אין ארבײט די צו געהט אלגעםײז אין
צוםריעדענשטעלענד. גאנץ ױניאן אונזער

 אנ־ אין אויך זיר באטײליגען םיר
 א האלעהטירען םיר באװעגונגען, דערע

 פיפעלם דעם םאר פראצענט־טעהס 15
 װי פלענער שוין מאכעז מיר און רעליעו*,

 לײבאר פאר׳ן געלט שאםעז העלםען צו
 בויען. דא זיך ם׳געהם װאס לײםעאום,

 דערפאר האט באארד דזשאינט אונזער
 דער־ קאמיטע. םפעציעלע א אפאינטעד

 צװעה דעם פאר מאכען םיר װעלען װײלע
 ביען װעט שפעטער טעאטער״בענעפיט, א

װערען. געטאן קאן עס נאר װאס זעהן
אונ־ אין בעסער אויך װערט לא;ע די

 .36 לאקאיל ױניאן, מײלאדס לײדיעס זער
 געהאט רים האבען צוריק לאנג ניט דא
 אכפ׳ן באסעם דער מיט קאנפערענץ א

 האנען ארבײטער רי און פאך דעם איז
 אין העכערונג פראצענט 10 א באקומען
 שטאײט און װאקסט לאקאל דער שכירות.

 וױכטי־ א ווערען באלד װעם עד און זיך
 :־,א אין ׳באװענוננ דער אין פאקטאר גער
שטאדט. זער

 רזטעז לארא^ס אונזערע א,ע א*,
 צו דעלענאטען פאר װאהלען פאר איצט

 אינז בײ זיא עס און קאנװענשאן דער
לעבעדיג. גא:ץ בכלל איצט

̂ י% »•* % « %ױה-ט. דזש. ס . • <׳׳• * גדל׳-<י
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מאמפיץ
פעטיקאוםkWארגאניזאציאנס

DPT
ר D־n׳pn$n גודם װחײט אונזער  י

 m ^נגעםאע׳!! האם• ,62 יאסאל ני*ן,
 «ו האםפיין ארגאניזאציפנס ברײטען

רא־4 100 סולע סרייד חנם ארנאניזיחט
צענם.

 יוציאן אן שױן איז 62 לא<ןא<
 *כער באמעסטיגס. נוט באנץ איז אזן
 זײ־ טרײד דז(ם 1אי ארבײטער אלע נים

ט יצצט כיז די אתאניויוי
 סיטגלי״ םויזענד פיער ארום Dtp אז

 רעכענט טרײד, dki איז אבעד
 און 7 צװישעזזכאשעםצןיגט |ז«עען

 אז םײנם, דאס ארבײטער. טויזעגד 8
 יאר- ט^יזעגדע ד^ו זײסען יארס גױ אין

ט זײנעז װאס טרײד דעם אין בײםער  ני
 פאר־ זיד האם ױניאן n איז אדגאניזירם״

ד^גרגרײכען; צו ארבײטער יענע נוםען

נען

m

י צו  ״i*n יוגיא א םון רײדען איצטער ̂ז
 אײ״ -.L ער זאנם — או| צו זיד ןיי רעז

 םען וחגלכע .צו שעפער ניגעןבארייטענדע
 ײנען1 צוקוםען געקאגט ניט םריזזעד האםי

געװארען. אמאניזיוים לעצטענם
 האט ױניאן װארקערס גודס ווהייט '4

 אר־ איחר םארגרעסערם צוועק פאר׳דעם
 ױניאן די ;דעפארטמענט גאניזאציאנס

 ארגאניי״ ספעציעלע א אגעשטעלט יי^ט^
 האט װעלכע קאנער, א. צדי םרס. זערין,

 ארגאנײזע־ אלס געארבײט לאנג יואהױען
 ״זי אינדוסםריע. סעססטיל דער אין וײן

ט אנצוגעהן וױ גוט *וײם ארביימ דער סי

 אגיס, הוטט איצט איז זאד רי ץי
 געפינט כילדינג זעלבער דער אין
 דער און שאפ, ױניאן א שאפ אײן

p נעבען הארט ר״ in סקעב א איז 
׳ז4ניט־'וני די םון ארבײטעד די

זײ פאראזיטען, אײנםאכע זײנעז
כעסערע די פוז

 שא&.
שענער

 םון ב^נעפיט דעם געניסען
 מביאן n אם1ו ארבײטס״באדינגזמען

 ז ע צ נ א i אין אײנגעפיהיט חאט
 העלםען צו נ>ט גאר קאסט זײ און סרויד

, ױניאז די ן ע ט ל א ח פ י ו ד די א  י
 פאראז'• יענע יאהן אויבמוםעז סאן גיאן

 ױניאן די װארמען װעלכע נמז״ארבײטער,
 ארגאני״ דער אןן שלעפען זײ קוםען זאל

 לא־ שלעכטע א שאפט דאם אבער זאציע,
 באשלא־ האט װניאן די און טרייד איז נע

 יענע אגשטרעעוננ אן טאכע; צו סען
ױניאן. דער אין ארײנצוגרענגעז לײטע

 דער דענ<ןט, דיװויס ברודער װי לויט
 ױניאן. דער םון מענעדזשער איצטיגער

 האמסײן אזא ^צײט בעסטע רי יעצט איז
 גאנץ דערםאר חאמ ער און אנצופאנגען,

 — איצט נדאדע ארגומענטען. לאנישע
 שלעד־ א איז סיזאן דער װען —־ ער זאגט
 טייד־ *ו*מ ריידען <יכעך מען סאן טער,
 k װעגען שעפער ניפױױניאן םון לעד

 שכל דער סיזאן. גוטעז א אין װי ױניאז«
ײ סיזאן גוטעז א איז דערג איז  זי

ג טעהר כאסעס רי ^י כנ א  זײ און נ
 ארבײטער ניצדױניאן די וני^עז
 בא• די טוען דאם װי יגוט אווי

pv אבער איצט שעפעד. יזניאז די פון 
 דרײןען שלעכםער א איז סיזאן דער עז
 ,שעפעױ ױניאן ניט רי פון באסעס י

 פון םעהר איצט און פרײזען זײ ־־,ײי**״
 ארבײטער יענע ן ע ל ה י ם םאל אלע
Dipt באלאנגען זײ װײל םארילירען, זײ 
<ןוםס םען װען און ױניאן. דער צו ניט

ד גוטע אויןי ריכטען זיך םענ מעז און  ח
 חר%א חעלפט דײוויס ברודער זולטאטען.

 אכ׳י רי אױר אזוי און ארבייט, •ךער אין
 אויןי און לאקאל דעם םון כאאמטע דעחנ

 ווילען װעלכע םיטגליעדער, טעםיגע די
מעכטיגער. און גרעסעד ױניאז די זעה^

 װאר־ גודס וווזייט די וויגשען מיר
 <ויכטיגער דער אין ערםאלג ױניאן מערס

 םון וואונש דער אז האםעז טיר ארבײט.
 100 טרײד דעם האבען צו ױניאן, דער

 m װערען וועט ארנאניזירט פראצעגט
ט! װירסליכהײט.  אר־ איבערגעבענער מי

ווערען. דערנדײכט צװעק דער וועט בײט

 ■עטיסאוט־מא• די םון סטרייק ־.דער
 װאכען, 8 אלם שױן איז זןר כאטש כש־,

 זעלבצר דער סיט אנגעםיחרט ומרט
 ער װאס םאג, ערשטען דעם וױ עטגרגיע

 אינטער־ אונזער געײארען. גערופעז א#
 אלע םיט סטרײש דעם שטיצט נעשאנאל

 סםרײהעד בראווע די און םעגליכקײסען
נעץ  לאננ וױ סטרייקען צו ענטשלאסען ד̂י

 די ברעכען צו זײן, נויטיג נור וועט ע&
 ווע־ באסעס, זײערע םון הארטנעגיקײט

 אוי^ שםארק אווי זיד וױלט עס מןז
 שקלאפעךטרײבער. פארבל^בעז אײבינ

 קאסםס־ און מוטיג זײגען סםרײסער די
 װע־ זײ ביז קעםפען וועלען און לוסטינ

זיעגען. לעז
 הליגערע די באסעם, די םון אײניגע

ט װילען וועלכע *וײ,1פ4  ארױסרייסען ד
ײ  יענעם בײ אבי אויגען, בײדע זיןי ג

 אז אײנגעזעחן, האכען אויג, אײן כאטש
 האבען און סײוועל םאר׳ן איז שפיעל *ר

ט געםעטעלט  הוע פאר א מגיאן• דער סי
 שױן אלזא, זיף, חאבען ארבײטער דצרט

 געסע״ אין ארבײט דער צו צנךסגעקערט
 װאס ארכײטער, די שעפער. לטע1ט

 װאף יעדע באלןוםעז םטרײגן, 4אי זײנען
איז ססרײק דער ססריי<דבענע&יט.'

 וױי פון אויםזיכט אונמער׳ן איצט
 בדודער און לעםסאװיטש ?ידענמ

 דעם בעסטע דאס טוען בײדע און
̂ געוױנען, צו

t זאנמן צו דא בדאי איז עס i וו 
 ?•9סטדי דעם אין ם?עבס די װעגען

 די־ארבײטעה םון היינער
,1סט איז ארונטער נען ^ 

 אוועת און רײחעז די פארלאזען
 סטרײ ארונטער זײנען װאס אלע

 חאנצן וואם די חוץ א גאןי, סםרײסען
 געיי^ די אין ארבײטען צװײקגעקעדט זיך

^ װאם סקעבס די שעיער. סעטזנלטע  די
 אל• און <יגערטעס חאבען.זײנען באסעם

 נאציאנאלי־ פארשידענע םיז װײבעד טע
 ארטענצי אראבער, שפאניער, װי טעטעז,

 וחד. װײכער ן*לטע די אנדערע. ^וןי און
 פון און ארבייט דער צו געפיהרט רען
 1ווע און אטאמאבילס. אין ארבײם דער

 צו^מען, זײ צו יע שוין האז מעו אםילו
ט זײ פארשטעהעז  4טפע4ו\אכ רוב דאם ני

ײ םיט ניט סך קאן םען זיי, צו רעדם  ז
צוזאמענרעדען.

 -w װאסערע װעח איז אד אז אבער . •
 םים מאכמן האנען באםעס די בײט

.)16 וײם אויוי נשלוס

ז 20 לאקאל כעגען יןאנספיואציע ז

דיוז

p .%  % i  p tInf Jp i« / 1

וטע  וױדעו זײנען וואך יל̂ע
 מא רײנקאוט דער םון גלידער
 געװאח םארשיקט ,20 לאתאל

 נים םון סערכען א זאן.םאר
 ניט און יאהר האלב א און 2
 סיםנ די יאהר. האלב א און 4

 טאגענ דיױױד ברידער די נען
 סעניג, כארני און אלטמאן םאז

 די םוז פריזאן אין םארשיקונג
 דע םון רעזולטאט א איז זאז

 א״ זעלבען דעם פון און קײס
 װאס ,20 לאקאל. געגען שאן״

 מאנאט לעןטען םון אנפאננ
 3 אויןו געװארן םארשיפט זײנעז

 װעקסלער, און םרידםאן פריזאז
 ד םון מעגעדזשער און רעטער

 סטו די מיטנלידער, 6 נאןי מיט
 וו םון שאפ, ריינקאוט ימנעם

 גאנצעו דער גענומעז זיך האט
 זיןי געםינט שאפ דאזיגער דער

 ,און ברוקליז, סאונטי, מאנד
פ נאך םטרייס

אוטםאמ  פון
זומער. טעז

זײנען צײגעז, סםנים אלע װי לויט 1 מיט״ דרײ
רעזולטאט דער פריזאךםארשיסונגען די יוניאץ, :ער

םון קאנספיראציע םינסטערער א םון פרײ איז ז
* אסנ״ געגען מאנוםעהטשורערס רײנסאוט Jif םון

.20 לאהאל ױניאן מאכער רײגסאו^ זער tiD ןמעחר iu וו i>y
איין שאפ יענעם םון אלײן באסעל חןר זיײ :לידער

מניאן די װעלכען געגען רימשמאנד, היײ בוים,
אלײן זיכער װאלט םטרײס, דעם םיחרם די אויר ,

ם געקאנט ני^ זאל ער װעז דערײײזעז^ / פער־ דרײ
מיטהילוי די שטיל דער אין האבען ניט ,ון
דעם איז מאנוםעקטשורערט אנדערע םיז ינדזשאנ?־

די דורך הפנים םײנען װעלכע טרײד, אין נאף ו
ריינ״ די ברעכען צו .ק^ורמ״פארםאלגונגעז דעצעמבער

וױ זײ שטעהט וואפ יוכיאן, *קאוטמאכער 3C אין טעג
האלז. אין בײן א סעק־ דער

אלע ווײסען און דאסיםיהלעז און יוגיאן, ער
?ײ״ זײ און 20 לאהאל םון מיטגליידער םון רייקער

איט ױניאן זײער העלםען צו גרײט נעז עס יעלכען
^ אלע מעגליכקײטען. אלע לי ג ט פון מי ל1טךאפ/ *
ענטריםטעט שטארס זיינען ױניאז דער ריטש־ אין

זייעד <עגען ^אנספיראציע דער געגען אין איז
גע־ גרעסטער דער 6מי װעלעז איז 1ױ|'א סטרייס אל

פארטײדיגען. ױניאז זייער טרײשאםט | VMS hh tmy? jib״•
אויפגענומצן װאף די איז םראגע די

 אינטעתעשאנאי, אוטער פון געװאיען
 עתוצ־• דזשענעראל םונ׳ם טײל דעם םון

 דו אין זיןי געםינט װאם בא^רד, קוטװו
 צו וױ באשפראכען 1אי עס און יארק,

 װי ,20 לאהאל םאר גערצכטיגקײמ סריגען
ר גענען פארםאלגומען די אפצושטעלען  ת

ױניאז״
 םינד םארשיקטע דרײ די קײס.םח די
 א אין געווארען אפעלירט איז גלידער

 איבער• איז זאד די וןון געריכט חעכערען
 באריחמטען דעם צו געװארען געגעבען
 םאױ* דרײ די <יװײ. אײברעחעם לאיער,

 פריזאן, אין דערװײי זיצען אורםײלטע
 בעסטע דאס טאן װעט .יןגיאן די .אבער

 און האנספיראציע די אױםצואװייזען
ײ מעגליף וױ ?סנעל אזוי  באםריחנן• צו \

 אויסד אױך װאהרשײנליך וועט םראגע די
 םעי־• דעם אױוי װאף, די %וערעז גענוםען

 דזשענעראל םוג׳ם מיטמג טעל־יעהרלי־מגז
אינהאלט־םאר^ייכניםITםילאדעלפיא. אין באארד, עהזזמוהיװ

.14 נוםער ״גןן-^כםיגקײט״
■nit ־ ־ r ~ ו—ו ־

 -יעהו־ ופערטעל לעצטער
א פון באארד עקזעקוטיװ גענעראר

נ׳םי*,וטי־טי־ננ
י

דזשענע־ ajn םון צוזאמענקוגפט־ די
 מאל לאם װעט באארד עקזע&וטױו ראל
 ריטץ־ זזאטעל א^ פילאדעלפיא, איז זײז

םטס. טשעסטנאט און בראאד קארלטאן,
 א אננעשריבען האט םילאדעלםיא

 םו| געשיכטע דער אין בלאמ שעהן נאגץ
 לעצטע די םאר אעטערנעשאנאל דער
 אז פארדיענט, עס האם זי און יאהר פאר
 דזשענע־ דעם םון םיםינג לעצטער דער
 אוי־ איז װאם באארד/ עקזעקוטיװ ראל

 האנװענ־ דער ׳םון געװארען סערװעהלט
 באםמאן, צורי<ן.אין *אהר צוױי מיט שאן
 “םילא אין ווערען אפנעהאלטען זאל

דעלפיא.
 עס הורץ. זעהר צײט די איז *אנכ

 רער צו מ*נאס א גלויז נעפליבען, איז
אינםמר־ דער פין גרויסער

זײ־ מיטגלירער וײ *וז נעשאנאל.
רעי י«

 ס0 װאנדעה ח״ האלפערן, דזש. ויענםאז,
 רעדאק דער און נינםא ה. לעםקאוװטש

 שםי״ אלם ^גערעכטיגקײט׳״, דער טיז טאר
 זײז געװים וועלען דאן צוהערער. לער

 םון םהוהלםאן ?לױולאנד, םון פערלשטײז
 טאראנטא״ םון האלדאװםקי און שיקאגא

 נים אויד וועלען עס אז4זיף, םארשטעהט
םילאדעלפיער. די פעהלעז

 ח^־יצעהלען צו. האט זיי םון יעדערער
 באגײםםערוננ מיט גרויםע, וױרסליך פון
 קעמפע אויכעעםאכםענע, טאהט םיעל און
 איז, דאס זיענע. גלענצענדע םון און

 םײ די אויןי םאר נעוועהנליך קומט וואם
 עהזעתוסיװ תשענעראל דעם םון טימען

 דעם אויף םאל, דאס אבער באארד.
 םון םיטינג אכטען דעם אויח לעצטען,

 באארד, עקזעהוטױו רזשענעראל דעם
 דער םון הערעז הענען געװים מען וחנט

 אויפגעטאז איז וואם ארבייס, נרויםער
לעצטזג די אין אלגעםײן אין נעװארען

צוױי
1אוי וועט סיטינג

•? V; ■
 יו אין דײזע

 גאסם, א
פון מיטינג

 זײז ון
 געװיסערמאכחנן איז

 םארלעצמען עם
גע־ ער האט ב. ע. ג.

 צום פאסירט האט װאס עטװאם, פעהלמ,
 םארבוגדען איז ער זײט מאל ערשטען

אינטערנעשאנאל. דער מייט
 לעצטען דעם אוי^ וועלען דעם אחוץ

 םארברײטונ״ אלע ווערען צעמאכט םיטינג
 אזוי קאנװענשא^ קומעכדער דער צן נען
 טאלמ/ א מים גלאם, צוגעהן זאל אלעס אז

 ניט האנװענשא^ רער אויןי זאל מען און
צעט. נויטיגע די םארשװעגרען םוזעז

^ אויך װעלען עס ײנ ש ר ה א  נים װ
 סיט האםיטעם פארשיעדענע רי םעהלען
 פא־ אנלערע און קריװדעס טעגות, זײערע

דערונגמן.
 תנם פון םיט׳ינג דער אז רעכענמ, םען

 אנ־־ זאל כאארר עקזעיןוטיװ חשענעראל
ער אויב אבער, מעג. דדײ חאלטען

n שאװירא. נ. — װאד 
קלױו• אין שלעזינגער ■רעזידענט

 •ילא״ קרײנדצער. טשאראס לאנד
נײבאוער. א• — *•טיילוגג דעלויער

» די זאגען װעם ו«יחר װען .4 זײט  חגד̂ז
 דז׳יאיגא פון טימיגג חעללער. דזש.

יוגיאן.-^ קל^וקםאכער ךער שון בן>#רד
צאגגעד. .ל

 ל• — ױגיאו ודער אין אלעדליי .5 זייט
םינקעלשטײז.

 באארד עקז. שוג׳ם טזםינגען צודי .6 זײט
 חד שעהנהאלץ. י. — .25 לאןאל פון

̂רט  «ער15 דער *ו ב$ארד דזשאיגט שון ■
־— י. װ. ג. ל. א. ד?ןו קאנװענשאן

לאנגער• .ל
 סאב& 45 לאקאל ױניאן דעזײנערם .7 זי\ט

(ראםאז) ליעבע נאך געיעג א שראגרעס.
װאלמי. פאלינא —

נןסםיץ־ביכצל.. רעדאקטןןר׳ם שון .8 זײט
 שלע״ ב. — בעולין פון אײנרריקע .9 זייט

זינגער•
 ױבילעיום אוגזער װעגען װארט א .10 ז'יט

 יאל לעבעז באראף. אב. קאנװענשאן .
אףלער. י. — (זוומארעסקע) 1א(בען דאם

 דער פון ?אם«ײן •אלי^ישער .11 זײט
4ו — ל״באר אװ ®ןןדערײ^ן אםזנריקאן

(גצדיכ*), םאטיװ אלםדרוסישער לאנג. <
י. נחום — .

ט  1®רי •ון ®וב מם דער — יסח .12 די
 אײביגזןוי דער ׳האםמאן. סעם — חײ#

 דעו־ — (פעליעאן) חמץ ניעוי
שפועסען קורצע די<ער.
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