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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

um 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
ונג  אין אפדיל, טען8 דעם רעסייטעל׳/ ״̂ס

וייען  אין טע5 צװישען סט. טע43 ה^ל, ̂ע
 באחומען צו זײנען טיקעטס די עװ. טע6

 יױ 31 דעפארטמענט, עדױקיישיאנאל אין
קען .1002 רום סקװער, דאז  אונזערע ̂ז

 געלע־ דער פיט באנוצען זיך ^מיט;לידער
* * * 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

̂ פרײנד. ifl Jfl
 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
* * *

ע « ג טי ױנ ג ו נ אנו מ מ אג ק א ! ב
 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
גען, גען  ׳אזוי נישט איז פאל דער אז ̂ז
 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,

 ברוקלין אין שא• וועלכען אירגענד אין
 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-----------------------אסטרײכער .00

89.11----------------------פלײשער פ.
98.00 ------------------פאסקוױלע דע

118----------------------------קאםין .46
8-----------------------------קרימי .8 5

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
שארלם םײן• מ

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.

 אוגט'$- דעם אויסגעצאהלט באקומעז
 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
 יר D־n׳pn$n גודם װחײט אונזער

 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

די אתאניויויט יצצט כיז
 סיטגלי״ םויזענד פיער ארום Dtp אז

 רעכענט טרײד, dki איז אבעד
 און 7 צװישעזזכאשעםצןיגט |ז«עען

 אז םײנם, דאס ארבײטער. טויזעגד 8
̂ו זײסען יארס גױ אין  יאר- ט^יזעגדע ד

 ניט זײנעז װאס טרײד דעם אין בײםער
 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

̂̂ט  ארגאניי״ ספעציעלע א אגעשטעלט יי
 האט װעלכע קאנער, א. צדי םרס. זערין,

 ארגאנײזע־ אלס געארבײט לאנג יואהױען
 ״זי אינדוסםריע. סעססטיל דער אין וײן

ארביימ דער סיט אנצוגעהן וױ גוט *וײם

 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  יד די א
 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«
 זיײ סיזאן גוטעז א איז דערג איז

 זײ און נאכנ^יג טעהר כאסעס רי
 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
 אר־ איבערגעבענער מיט! װירסליכהײט.

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 די

 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
 יענעם בײ אבי אויגען, בײדע זיןי גײ

 אז אײנגעזעחן, האכען אויג, אײן כאטש
 האבען און סײוועל םאר׳ן איז שפיעל *ר

 הוע פאר א מגיאן• דער סיט געםעטעלט
 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
 געי̂י 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
 4טפע4ו\אכ רוב דאם ניט זײ פארשטעהעז

 זײ םיט ניט סך קאן םען זיי, צו רעדם
צוזאמענרעדען.

 -w װאסערע װעח איז אד אז אבער . •
 םים מאכמן האנען באםעס די בײט

.)16 וײם אויוי נשלוס

20 לאקאל כעגען יןאנספיואציע זז

דיוז

p .%  % i  p tInf Jp i« / 1

̂וטע  וױדעו זײנען וואך ילע
 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 ן ו ם  Ji f

.20 לאהאל ױניאן מאכער רײגסאו^ זער tiD ןמעחר i u i וו  > 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
א גע־ גרעסטער דער 6מי װעלעז איז 1ױ|' סטרייס אל

פארטײדיגען. ױניאז זייער טרײשאםט VMS h״• h  tm y ?  jib |
אויפגענומצן װאף די איז םראגע די

אי, אוטער פון געװאיען שאנ  אינטעתע
 עתוצ־• דזשענעראל םונ׳ם טײל דעם םון

ו אין זיןי געםינט װאם בא^רד, קוטװו  ד
 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״
n ־ ־ r ~ ו—ו ־ i t■

 -יעהו־ ופערטעל לעצטער
א פון באארד עקזעקוטיװ גענעראר

ינ׳םי*,וטי־טי־ננ
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  נים װאהר
 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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True translation mod with the 

Postmaster at New York City on 
April 2, 1920, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1117, 
known as the ,‘Trading with the 
Tuemy Act."

דײטש־ אין רעגירוג קאאליציאנם »
לאנד•

אויס, װײזט שרײבעז איצטיגען בײם
 דער םון געװאונען. האט עבערם אז

 דײנדטלאנד װאס געשיכטע, ביוטמער
 פאר יעצםע די םאר דורכגעסאכט ה*ט

 קאא׳ א געװארען געבארען איז װ$כען,
 ם$רםע זעלבע די — רעגירונג ליציאנם

 געבראבט ה*ט װעיכע רעגירונג, פון
 פאר־ ה$ט װעיבע ל«אטױ, איצםיגען דעם

 צוריה, י$הר א כ*יט העטפע די אורזאכט
 צײט גאגצער דער פאר איז װעי־בע און
 זינט עתזיסטענץ דײט׳טלאנדס םון

 גרעסטער דער געװען צײטען׳ וױלהעלם׳ס
 נאד דײטיטלאנד, פאר גאר ניט אונגליק

 איצטיגע די װערט. נאנצער דער פאר
 דייט״טלאגד אין רענירונג קאאי*יציאנפ

 די פון אבער אלט, טעג םאר א נאר איז
 צוזאטען שטערען װעלכע פארטײען,

 די איז cy אז יזעהן צו איז קאבינעט דעם
 קיין אניאל. פון רענירוננ עבערט זערבע
 אין איז זץי, םאר״טטעהט עט*ז, ייאיי:•

 אױף זיינען cy ניט$. רענירונג דער
 סאציאייסטען. אונאפהענגינע קײן :יטא
 קאבינעט כליניסט#רען איצטינער דעי
 ש&יץ, דער אן טיריוער הערטאן טיט

 טאיא־ זאגענאנטע די םון נאר באשטעהט
 און דעטאהראטען ס$ציאליסםען, ריטעט

 רעגי־ די אז הײסט, דאם צעגםריסטען.
 פארשוטע־ פון פײסםענס באיטטעהט רונג
 זי םארטײען. בורדטואזע די פון הער

 נײעם קײן פ$ר ניט זיך מימ ישםעלט
 איז נ^סהע׳ן םון רעזיגנאציאז די ישריט.

 ארבײמער, די פון געװינם אײנצינע די
 פאייטײטער קלאפער פיז איז cy $בער

 פארנעטט װעלכער געסרער, באדײטונג.
#:c'ypc ,דע־ דער צו באילאנגט אניט 

 דער צו עניויך פארטיי, פאקראםייטער
 זעיבען דעם םון פארםײ אטעריתאנער

 זײן אויב צוױיםצל א איז עם נאניען.
 זיף װעט ארבײטער די צו הארטונג
 פין אינטערעסעז ד.י אין איז cy בײטען.

 יא־ יעדע דערשטיקען צו רעגירונג דער
 ;יט איז װעלכע ארבײטער, די פון װעגונג
 פונקט ארדנוגג איצטיגער דעי צו יאיאר

 עבערט און רעגירו::. א;דערע ימדע וױ
 רוהר אין סאלדאטעז געיטיקט יטוין האט

 ׳יעס,4עי די ארבײט. די טאן צו נעגע;־
 דעיצו ;ענעבען ריאבען ׳זיך םאר״טטעהט

השנכיה. זײער
 געװארען געיטאפען איז רעגידוגג ,ד

 איז סטיײה נענעראר דער װי נאנד־׳גם
 ציײ די װי אין, געװארען צלריחגעדופען

 ארבײטער די איז איבעי, גיבען טינגען
 קאנ־ דער יעגיען, הערר אין פערעיאציע

 א":־ ארבייטער־פיהרער, סעיװאטױוער
 קאבינעט. נײעם דעם טיט פאי׳טטאנען

 האבען ארבייטער די אז ״קדאי איז עס
 בור־ רי און נידעיראנע א ג־;י.אט װײטער
̂;ט דטואזיע  5אי עס טריא*פיפירט. ה

ײיך  צעהן די אז ערװארטען, צו יענע
 צלגע־ האט עבערט ׳!,װערב קאנצעס־עס,

 װע־ ערפיהיט װעלען ארבייטעד די זאנט
 רי פון אײנע געװען איז עס א*ן רען.

 ״ער׳טײנו:;עז טראגײטסטע א•; דוטכטע
 אויפגעגעבען האבען איבײטער די װען
 פאריאזען דך און סטרײק נענעיאי: דעם
 פאר־יא־ עבערטען. ;,פ יױטד דעם אויף

 אײסצופיהרען פערזאנען אויױ זיר וען
אנבא־ א׳ז :עהטענדיג ניט פראנראטען,

בא־ ײיײע צו פארכױיען די טראכט
 זײ װעיכע אינטערעסען די אין יאננען,

 ערפאה־ די װאס זאף א איז פארםדעטען,
 צױעטעטערט. פיציעך א*יױ האט ריגג
 גע־ האבען ארבײטער דײטיטע די װען

 קאטפרא־ צו יטריס עד״עםען דטם טאכט
 פאר־ זײ האבען עבע־־ט׳ע;, טיט טיטען

ען. אי - בעריינער די דז^בעץ איצט י  א
 םאיט״ ‘צ באיטזאסען ײײטער בײטעד

 נ׳אג־ אין סטריײז. געגעראי דעש זעצען
 קאטףי דער אן :אך ד״אלט געגעגדען כע

 אבער רעגירונ:, ארבײטער ריץ א פאר
 בײן רותען דער איז יאדיס וױיזם cy װי
 דײט״ט־ געבראכען. רעױאיוציע דעד םון

ט ר,*:ן לאגד  רער פון ארויסװאהסען :י
 ארבײ־ דײטשע רי ארדגוגג. איצטיגער

אי זײגע; טער  דאס פארטינ. ניט דעש פ
 און דיסציפליגײ־ט יאיז פ^ײן דײנדט־;

עי גאך ערצױגעז  בים״ פון םדאגראש ד
 געפעהיט האט cy װאס זאך א טארק,

 ה^ט פויער רוםיישער דעד רוכי״אגד. אין
 אוננעבונדען, רערואלוציאז די ב*:ע:ע:ט

 צו פאי־בינתנגען אין געיאנקען פלן פרײ
עי דיער ט דנוננ׳ אי  דער איז דאט רױ אי
דייםשלאנד. אין םאיו

 אין רוסלאנד ציױשען קריענ א עס איז
? פוילעז

 די האכען טענ עטליכע יעצטע די
א פון נײעס די געכראכט צײסוגגען

 רעגײ סוילישע די אז באריכטעט, װען
 די אז און װארשא, םארלאזעז האם רונג

 אנגע־ שוין האם ארםײ באלשעװיסטישע
 עס ;אפענםיװצ גרויםע איהר ןyפאנג

 פוײ די אז באריכטעם, געווען יטוין איז
 רוי־ די אפגע״שטעי״ט האט ארםײ יישע

ײ. טע  דער־ װײטער זיף האט עס איכ
 געשדײ גוםבאקאעזער אים דער הערם

 עס איז פעיד. מיליטערישצן דעם םון
ypyo און רוסלאנד צוױשען קריעג א 
 געיױט cy װעם דאן יע, אויב V םוילען

 שרצת״ א*ן בלוטיגסטע די פון אײנע זײן
 נאר אויב װײל «iya:w״yny yל'כסט
jy '̂iD םיחםה א אויױ באשטעדין װעט 

 םיט זײן געוױס cy װעט רוסי*אנד טים
 רד»ויפטyד עיײס, די םון צױטטיכױנג דער
 אן זײן cy װעט דאן םראנקרײף. םון

 די און רוסראנד קריעג-צװישען אפענע
 געזאגט, אפימ האט אטעריתא עוײס.

אי אז  באלשעוױסטייטע א פון פאי אין נ
 אבער פוייען. lyct'yn זי cyii אפענסױוע

cy איט אן ׳טוין. איזntryo y, אז 'y iy 
פארטײדיגוגג. פון טרחטה א יאיז טרחטה

װעלט. דער םיט ׳טלום װיל רוסלאגד
 זאגם, פרייזען ז.yפויל טיט ׳טיום װיל זי

 פריע- די נאר ז.yריעדc אױןי וױל זי אז
ס  איצט האט זי װאס בארינגוננ^, ד^
 ציײ אזעלכע צו iyn:' ̂זyטראג,yפארג

 ״די און װארלד״ ניױיארק ״די װי טינגעץ
 באדינגוגגען די lyj^i טײטס״, נױ־יארק

 םריע־ פאר ״טיאנט פוילען זיענער. סון
 גיענע־ װי טאן דעם אין רוסלאנד צו דען
 דײםשען. די צו גצרעדם האט םאיט ראי

 אײראפא טזרח גא;ץ אז גלױבט, פוייטן
 רוסלאנד סאװײפט אז איהד״ צו באראנגט

 אזיאטױ אן זײן צו צופדיעדצן זייז טוז
 צופייעד^ז ניט איז פױלען טאכט. יטע

 איהר איז װעיכע טעריטאריע, דער טיט
;iV3y3y װיל זי עלײם. די בײ געװאתןן 

 םליג־ איהרע םאריטפרײטען װיי זי נאןי.
 רוסל^ד און רוסל^ד. אין װייט הען
 און לאקאסאטױוען געבען איהר נאך טוז

 זי ײעלכע חובות, די צאהיען און נעלט
 צארישען פון נאן•״ איהר רןומט cy רענסט,

 די אױפגצבען מוז רוסיאנד רוסלאני.
 װ״ א. א. װעריז קונסט n ארכױוען,

ly םון געװארען געגוטען איז y^כyװ ^ s 
 און רלס^אגר דײטיטלאנד, װען 1772 אין

 צרוײשען צוטײרם איהר האבטז עסטרײף
 און ישטארק איז אפעםיט פױיענ׳ס זיף.

איהר פון באפרידיגוגנ די רטyאדc זי

 םון מנהג דעד איז עס םזדאריטעם. רע
 אין «גטיי< געחצמנן גיט פעין שין וײ

 זײ-חאמנן סארלאםענט. עמלישען דעם
 •ארלאכממט אײנענעם ?ײער םארחפען

 א<ס ערקלערט זיך האבען איריאנד, איז
 נים אבער ובליק.1רע אוגאפהענגיגע אן

 דער גיט אנערחעגט, איהר האט ענגיאנד
 אגער״ איהר האט האגפערעגץ םריעדענס

 דעיוראיעדא, סרעזידענט, איהר קענט.
 אנפיהרענדיג אמעריקא, אין איז װעיכער

 זיר הען״#אירלאגד םאר קעםפײן א דא
 עגג״ וױיל אוםקערען, ניט לאנד זײן איז

ארעסטירען. איהם ורעט לאגד
 ענג״ אין קאטאנס אוי האוז די אין

 טא• אויפ׳ן שםענדינ אירלאנד איז לא;ד
 םון אײנע איז עס אבער געס־ארדנוגג.

 לײזען נים זיך לאזען וועלכע םראגעז, די
 ראדי־ א און רםואוו^ באבסקע די םיט

 מאכען םײנען ומאים װאס שרים, קאלען
 רעױב־ אונאיהענגיגע אן םאר איריאגד

 <אגע די םאן. נים ענגלאנר דאס הע; ליק,
 םאג. צו םאנ םיז ערנסמער ווערט אבער

 דער איבער שלוס א צו קוםעז העלפען צו
 אין געםאהרען שאו בערנארד איז פראנע

 הא־ סער םיט האנפערירען צו אירלאנר
 אײרייטע די םון איינער ̂םyלאנקc ראס

 צװײפעל־ זעהר איז cy רyאב םיהרער.
 זא<ען אירלאנד און ענגלאנד אז ׳האפט
 צװי־ סאחשטעגתיס א צו קוטען העגעז

vv\ איײ די קאטפראמיס. א דורך «יןי 
 נע־ רטyערבים זעהר איז נאציאן yרי׳ש
 ניט זיי cyii זאך קײן און ענגלאנד, געץ

 גאנצען אין סיידעז צופרידעניפטעלען,
עגגלאנד. םון זיך אפרײסען

 ארט. פוילייטען העכהט א אין אפעטיט
cy'r^c איהר וועט רוםל־אנד C'cyEK 

 עלײס די סײד^ ז#yרידענ^טעלcצו ניט
 טאכען. וױיגער עטװאס איד.ר זעדזן װעלען

 C'^y די אױב הייסט, cדא פוילען, בי,א
 די ןyטאדיםיציר גיט ןyלyװ

 עס אז כ״לגליך, זעהר איז דאן פאדערונגען,
קריעג. א אױסברעכען 4זאי

אױסברעכען, יע װעט טלחטה א אױב
.cy oyv סארױעט װעלכע צרשטע׳ די זײן 

 אגרער אן געגען אנפיהרען װעט ױםיאגד
 רױטע די זיף האט רyהK ביז נאציאן.

 מיט גופא רוסלאגד אין ;עשלאנען ארטײ
 באותנגוננעז,. yרyזציא:sװאyר ־ קאגטר

 איז cy פעלקער. yטדyרc בײ געיטטיצט
 פוילען טיט יןאכיו*. זycקלא א געויעז

 םיז כאראקטער א טראנען אױף cy טyװ
 זײגען דערפאר און ̂ןyנאציאנ פון ר.אטו» א

.iy,־r^cy; נײע ןyפארבונר cm טיט

 איז פרעזידענט פאר קאמפיץ דער
גאנג. פרלען אין

cy מהנדליג א ארום איצם דא זײגען* 
 און זyינrא>כ פאליטישע מיט כעלנים

 םאר־ דעם האבען yלכyװ םאשיגדעלאף,
c זײן צו יאנג : y i ^ B םאראיײ רי םון 

: ':yc שטאאטy.פון תאנווענ״טאנס די ז 
̂<,y^,D און דע^וקראטישע די B פאר״ 

 א *ין םארקומעז ײעל^ yc>yii ט"ע{,
 רעדרצירען וועלען ארוס ןyטאנאט פאי

 די םון אײנער צװײ. צו צאהל די
דידאם^ שטארקסטע  ה*בע\ וועלכע קאנ

 ומנזיען צי גןוםיגירט טשעגם גלויסע! א
 איז ,cyp'c רyפובלײןאנyר דעם אויף

 סע־ די און װאוד. לעאנארד גענעראל
 גע־ אגגענוםען שױן זײגעז וועלבע םאדעז,
 שױן האבען װאוד־מא׳טין דער פון װארען

 סאנ״ םון *ראםעסט און כעס 'רױסגערוםמז
 טאשי־ רעy:yקל האבען yלבyײ ז,yדידאט

 די iy:''T nyn^c געלד. ומןניגער און עז
 די אין געדרוסט im*.y: באיטולדיגונגעז

 האט שסעטער און ײאדלד״ ״נױ־יארק
 פרא־ די אױםגעהױב^ באראה ס^אט^ר

:y איז CK:yc ג ,אזyנyרK״יץיפט װאוד ל 
cyi שיט .“דזשאב פרעזידענטס

 ורעט װאס ,liny' נצלט מים אפ פיטרט
 גע־ דעם וומנען ײארם גוט א iy3^r נאר

:yרK.װי סטריט, .ײאל ל oy ׳אויס וױיזט 
 נענעראל זyצ.*טאכ אונטזגרנוט^ זיף האט

c םאר׳ן ײאוד :y i'iy ic. ױינע[ ךײ און 
ײך גאנץ פאיגי  ארבײט. זײער א*ן ^י
: איז װאס ^D:Kcy^.yc וראס איז, דערבײ 

:ycMiy זיך האבען ױניאנס ארבײםער 
 קעדפײז cyi אין ארײנג^ױארםעז אויך
געגעיאל. דעס פאר

ױ ד.^ם בארא־ סעגאטאר  םארנע־ אפי
 iy:yp זאל כיל; אז רעזאלרצי^ א ״שלאגען

ווערען װעלכק נעלדעה די קאנטראלי^ז
"*vzvivtc] א אין cyp CD3in'Tyi8־ 

געםאהר, קײן ניטא איז עס אבער ייז

צוױ״טען פיארט ־טײל400 א אײוי ג?י,^
cy יפוין איז mv i jy>'iJ רוסלאגד, אזן

ענגלאנד. און אירלאנד
yc20 cyi; ,אזײג אײגס טאיטיטyר 

ײן איז בײנאכם, y; א אי en פארטאס־ 
 cyד פיז ײאױנוגג די אין ־y;yc yק•רם

 טען אין אידלאנד, קארק, פון״ פ*;יאר
ivcia איהש האם 'nm. איז ד^ר

 א״• אן הייסט, דאס ׳פ<ין *טין א זyװyג
 cy קyצװ װצטעס :אציצנאליסם, רייטער

 י$וך cm זyאראפװארפ גאנצען אין איז
ד. פון  הא־ ״טפעט״^ר ײאד א טיט ^גלאנ
 אראפנע־ רyנyם פארנ״אשרױיטי! בעז

;n םון רyר'כם אײרי״טען אן שטיפט  y״
 האט טעז אזן דובלין״ 1פו תאיס די פון

 ־y; איז ריכטער רyד דער׳טאסיען. איחש
iy; א װען ::y ״טין די םיז ye.;* ̂ר  האט י

cip*cy^:; טדײ״על א :iy;y ״פין־פעײ די 
:r v

ש״נוגג די אטעג״ און ט^ורד פון עי
 גי^װעהנליכסטע, די פון אײנע איז טאט

iycp«c yr>:yc אירלאנד. אין 'liny 
^v יי אין זyט cry;־טאג  מאד־ פון iy;3״
 נעװארען באגאגגעז זייגען װעלכמ #דען

py א גאנט. רyד דורף ir אוגזײ און 
 עס װי אירל׳אנד. אין ccnyn כערהײט

ן פארמאכען פינסטער, גאד װ׳^רט  די ד
 די און רעסס^ןראנען. די ג^שעפםעז,

lypyj^c^mi נאכט בײ ארויס lynyi זײ 
באױאפענט. גאס iyc'c אין

 גאנצען אין דערםאר איז yאורזאכ ד*
 איבער ccnyn ענגלאנד פאליטײט^ א

 מאל פיעלע האט א*רלאנר אירלאנד.
 רעװא״ די ^גלאנד. |y;yi טירטsװאyר

 דערםרוגקען ם#ל אלע ?ײ;ען לוציאנעז
 חאט יאחר לעצטעז כלוט. אין נעײארעז
 רעװ#לטירם. •ארלאנמגטאריש אירלאגד

cy אלגעטײנע געווען זײגעז D3Miypy?y.
, n ה*בען פײן שין ennyi אז

B
 p'*': די ןyרזוכyאוגט &יטאק זאל ;yc אז

 די פון איינע ניט טעהר א*ז cy רער.
 *ננע׳ זין האט p'Bcyp רyד אז סטנים,

n אז און ׳זyפאגג p w>$ איײ איז װאוד 
 האט רyלכyװ תאנדידאםען, די פון רyנ

cm גרעסטען c:ytrc ווע־ נאטינירט צו 
iyn ר דאר בײyפובליp:אyאון פאדטײ. ר 
 :־yo זאכען פאדטײ, רyאנpובל•syר די

 ג^ױנעדין די זײן ovu פאליטילרער, שען
טאר. רעש

אג, ײט פד

 ײז 'םוור׳גדטפם׳עז״ אױך איהם וחנט
מן װעיעץ איתם ג$ד  •רא״ גאך פארמו
n t,ציממן״ גיקאלאי׳ם אין וױ •וגיןם סען 

 א נ^וםען ?יןי אויף קאורטס די האנען
3^y אויeגאבy — אנמ״ אויסצורײניגעז 

גע־ דורב׳ן געדאנח ראדיקאיזנן פון ריחא
•ryt

ם די פראגע. רענ
*״Knyj איז אוחגגד ם^נםאג לזןצטען

 jD^:rnroynyo'w אן געװאמז טען
ninytiifp מ. בעםה^וחגן אין $  648 ה
 פאתעשטזנלם jya*n וחןלכע חןלעגאטען,

ty וחגלכע ̂סyארגאניזאצי 324 ^ n א 
ד אין 800,000 םון םיטנליעדערשאפט  ני

 די װאס זאןי yא"נצ'ג n אלײן. יאתן
 אײנוואױגער רyןrאוnני 800,000 איזנ

 וואם איו, iycipy«yDKiiv זיד ד«אבען
 וואוינ^ *לע אלז^םעגאנטס. iy>'*r זײ
^ דירות. אין ז״  חננם. ןײ צאהל^ א
 yc'n3 רyהויyאונג אן איז נטyר די און
,ד םון רyהyטtnםא די .jnjyopKii און

 זיײ אײגוואױגער רypיאר נױ 800,000
yoipyj ;yj; ל אויסצוארבײטזןן»yנyװי ר 

 cm חגנםס. yc'in די ןyדוצירyר צו
 די גאװערנאר״ דער ,yD'c^p ם^ארyם

ײ זײנען א<ע — םבליyאס  דיענסט א*ן ך
 ניט םעהר זyםאכ זײ לעגדלארד. םון
^ii צו לyטtrאנ אן װי y p ם דיy^נאנטס 
 רוי״ די זײ םאכ^ אםת׳ז רyד אין רyאב

̂ ,^yry: נדלארדסyל די םון בערײ^
jycyy^ n דער אויןי in y c :ip מאנ־

 ארביײ פארטר^וטעז זyװyג זיינען טאג
 ארטא״ װי גוט אזוי סyארגאגיזאצי טער

 און .jy>ii? או) לאדזשזןס דאתםישע
 םעכ־ א אז ,inyiyjp^ זיי האב^ yאל

y# טיגע ^ p ^ n םון באזים ח^ר איז 
yc>ni מען cy§y |yp םארגריג״ צו טאן

. לאגע• די רעןyג
 די םון איינ^• וולאד^ס, רפאזyאלד
iy ^ in בײם T ijnyc^p סודח זיןי האט 
 OP(( אלדערמן אװ באארד ד̂י אז געווען,

 דין ניט cyp cy װאו טא;, נישט גאר
 וחד דאן — yניזאציKארג ypטארtr קייז
 די נאכםאלג^ פאל^םיש^נס די שױן לע\

ft:ע^yדי םון ר c c ^ y c. װי און op 
 ארגאניזאציע די אן געהט אויס, װײזט

וױרקזאם. און שנעל נאנטסyט די פון

 מי־ פאר׳ן באגייסטערט דינען
פאגד. דאלאר ליאן

cy באדיס׳־ די באװאונחנחןן צו א*ז 
ג נ רו  קלאוס די fytrpw Dtnyn װאס ^
iy ^ o ם באצוג אין ע  דאלזןר םיליאן ר
ײ םאגד.  לײטםאן םון םיטינג שאפ א נ

 ־M איז װאס סט. טע28 װ• 45 בלאת און
p< נעיי^רען Iyהאלטyג v w ,האם זואך 

yc; דייטליך נאנץ דאס lynyi c:ypyj• 
yם רyך אײד^• נאך rמיטינג פיז רטאז 

D^cy^ v» זײץ נדיגט1םאמ האט h  ^ y 'i 
lmmiyi אז פ*םבער, א פון סארשלאג א 

ט גלײך זאל רyדאל 5 די ל ה ^ ג נ ײ  ווע־ א
ר האם סארגען אויף ypiec און רען, ע  ר

yשא;־ם rרםKן pאלpyטyדי ם nn> yj 
^ זyבy> ty>yp ״סיר םי  נאר דארױ םען װי
 רyד jypy; איז זיך״, פארטײדיג^ צו אום

npcojy אל פוןyםy.ע ז ^נ צ  האכ^ אייג
דאיזןר״ 5 װי הרyמ געכעז װאלטyג אםייו

 זyלאגryםארג איז טיטינג in:y אם
uu rn*py< דyנדט רy^לאפידום בר. רםאן 

 y:m^ א םיט נטירטyזyרfi Irani זאל
 םאר נונגypרyאנ אלס טשײז און װאטש

p זײן o u צ־1לז זײט ארבײט עחו־^מג* און 
po\ און אײגשטימיג האלב. א און יאהר 

 cy איז צוםרידענהײט םזן גײסט א םיט
^p ^ ) ) p :  fyoi:yi\ אז באשלאסען און 

ח ב  פאררו״ םען זאל םערץ iyc27 Din ט
ycד אין און םיטינג א ןyר D"n3yrypjh 
ע ױניאן םון ט ט ^ i ןא< ב  *unרyזyנם 
אן. םyד דערלאנגט ןyרyװ ^ו ש  ט

 םרידמאן׳
cyo ,גאלדשטײן

גאלדשטײן, א.
 שולםאן
ברױדי

קאמיטע. רי
פראצעסען. פאליטישע

 נאר ןyגyםל ŷסyפראצ פאליטישע
 אין רוסלאנד, זytrצארי אין םאיקוטען
iycnyT**p .א דײםשיאנד ס ^ מ  איז א

:ypy; ד מיט שטאלץyהאט זי װאס ̂ם 
 פארברע־ y•אליטיש y:^p געחאט גיט

c»>^B yi"P ,nyi״'yc .ןן^ צ א ר  איצם פ
mipהנל'כyװyג די פון yאײנ cy איז o  ŷ 
 רyד לאנד. פון iyi:c"cny yליכ

nyoccy«iy פאליםמytנױ אין פראצעס ר 
י םון דער איז יארק ר ^  װיגיטסקי, ח

 םאראור־ םאנטאג זyצטyל איז רyלכyװ
 inyy און םינוי ןyצװיש nn^v.y; טײלט
 פאר״ nm פריזאן. סיכג סיגג איז יאהר

 דאס, געװעז אין וױגיטסתי פון זyכyבר
 פון ^empyo nyi fypy< איז רy װאס
nin ט״ קאמוניטישער ר א  יארת. נױ אין נ
 איחם םען חאט ״פארברעכען״ Din שאר

 בארא־ r? האה דזשורי * סטירם^yאד
iyno -ע־ און טײ^ן םארפאכםע היגטזס  נ
jyjic איז שולדיג איהם ^ ' ר  9ל9?

 איחם חאט וױסס דזשאדזש און אנארכיע
 פאר׳־ חאם םען װי פונקט םאר׳כמופט,

y גיטלאו, \9ב סשפט m יאםםאר ראוז 
ן און סםאוהס, אי ד  םימ״ און דעבס װ. ױ

D װיגיטסי׳ס .yרyאנד pל W i i חאט 
Dim ,tu ?יך n ip p i צם ?יןי  אנפאננע( אי

עי ס ד מ א ר  דאר #יארתין דד»י» םון •
מד אײרישאה מ רני 1*0.אזן פיחרעי! א

 כמנעס־איײ א פרעזענטירען
 קלאוקמא־ דער םון חשענט

ױניאן. כער
ספוירבער םון ארבײטער די מיר,

נט'רטyזyרB האב^ <pup און פרענס
 יא־ רyברוד אײדזש*נט, cy:t'3 רyאונז

^ סאבינסתי  .D:yrmi װ*רטפולעז א םי
ױג^ןן םיר  נע״ נוצ*ן dp זאל *ר אידס, ו

ר dp האט ער װי־•; זונט*רהייט, ש  םאר״ כ
yn^ די yo'oiip,

yם שאפ לאסחי, הערי rרמאז״

 ״גערעכ־ סעטס נעבונדענע
פױנקײט.״

 ‘צ¥יז באהרענהטע א האנען םיר
 .ינעחגכםיגס״ט״ סעטם נעבונדענע

 םון «רײז דעד <אהר. עריצםען שונ׳ם
ר 4 איז בוך א א ^  *אס־ אויסער ד

טיידז׳ט.
 חאבען װיצןן װאס לאקאלם, ךי

 אשים א<ן װמנדען ןיד זילען ניך, אזא
 ױנייז 31 .געחנכסיגתיים״, די שון

T םקוועד, ^ o c n r ערזענלױ• אר*ר• 
ײן, ע. ם ר ע ב יי

. • ו ר מ ח׳ ע נ מ

W“' >
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אץ שדעדנגער פרעזידענט
קליװלאנד

קרײנדלער. םשארלם .*ן8
ען וואכצן צװײ ל*צטע די  די ז״נ

B̂ןBולyרסyD װyרםyאונזצר* צװיש*ז ר 
 ‘9של שוין קוםס ״װען :געויען ארבײט*ר

 אי״ ניט אבסאלוט איז cy ר}'״9ױ::
 מיט הפבען פיר *ז זפנצן״ צו Iyרםריבyב

^ן אויף געווארט אוגגצדולד ג עזינ ל  ש
:אורזאכ*ז צװײ צוליצב חליװלאנד, אין

 פר/ד רyבםyבאל' אונז*ר צרשם*נ^
 װיל^ ױראפ, !*קוםע^^םון איז ז*דענט

 נײ־ א*ז רyאײג njny' ;זצהן איהם כייר
 זאגען צו האט רy ײ#ס הצרצן צו ג־לריג

* ד*ר רyאיב ^ ױראפ. אין 9ל  איז ר1י
 סאנ•yרyאינט ה*ט רyזינגyלr אז זיכער,

eye צו fy^nmnin.
מ די ױי  םאלג^- די איז yאורזאכ צו

רםyװאירק גארםצנט לײדיצס די דע:
 םון oy:"* C8.iy: ה*בצן קלױולאנד םון
 ״pi ןP2*n פיר .y:y'T yנדסטyנצyגל די

 מא־ א טיט ױניאךאצרימצנט » מי״^סען
 װזדכע אסאסיאײשאז, נופצקםשירערם

 פארביס*נסםע די םון yp'* tyv.y: איז
v:vi\ פאר לאנד. אין ױני^נס טרײד 
 די \P2*n DtiDy: םצן ה*ט ארבײם אזא

yocy3 ,yccrryc און *p o o ip iv n p y 
 דאס \v2*n מיר און ר,1ר־נ*יד^1ארבײטז

 רל־yפ ̂רyזינגyשל םון ןyj*ny• די אין
 אז זיך, DnyDtrmc י.1בארא און שטײן

נ9ױ רyאונז iiny"e האב^ מיר
 א*ײ אין \p))pi איז רyזינגyשל װײל אין

y:e^ u מיר האבען ראפא, n p "c yryn־ 
 םיר צוריח. jyoip טyװ רp כיז גטyר

ya^n; גיט פשוט ipyctn*c d ipm i, װי 
 ^װייוטארי־ א צו דאס ;yc onp: אזוי

 האט ר92ל9(( מאן, דצם אהן ט״'yכאנח
 נרוי־ אזא יהרטDyדורכג און זyאנגcyאנג
yc צו װי ארבײט םאראנטװארטליבצ און 
*im 'r w n א מאכיעז און ?לױולאנד 

מנם אגרי אך  קטשו־ycטאגו די מיט ױני
 דער• זײן נים זאל שילצזינגער *ון רעדס

בײ.
 זיך און װארטyג האובעז מיר .אלזא,

v איז ny רװארט.yד w v i.\ רצסילפ־ א 
^^yo'D^P'i ד פוןDy באארד דזשאינט 

סטײשאן בײם איהם האט
 לyםי אזוי םיט זyנומyאויםג איהם און

בא־ צו אוגפ^ליך איז cy אז םרײד,

Dyi 8 טאג, זעילבען Kזייגyאין ר 
, ^ װ p איז א ^ ))p i  ;yo^Bnyiin\ א 

 אינדזשי״ אין רטyאגצp אין כאס־םיטיגג
 ־y: איז כיטינג דצר אדיטארױם. נירס

ojycy םון נ*װאו^ז cm שרײבyםון ר 
yry*n ,װ שורותyלכyבאנריסט האט ר 

cyi לײדיעס ד* םון נאמצן אין גאסט 
 און חליײלאגד םון װאירח*רס נטyנארפ
 DJin'TjnB * וױיס לטyטryםארנ האט

p'cc^yB טש אלסy.רמאז
ײן מ ש ^ געװא־ אויםג*טסעז איז פ

 באגײסטצרונג. רyסםlnג רyד מים רען
yםוסט^־- און חארציג*ר א אין תאט ר 

ln nyDCBnדy םאחאנט־ די *ר?ל*הרט 
 װאס ארבײט, yc'ru און װארטליבע

 ױראפ. אין אױםג*טאן האט רyזינגysש
yאויף האט ר yרpלyדי הרט yo'n i רא״ 
ט רyאונז װאט ,9לי נ ^ ^ ר  ־pi האט פ
 1או קליװלאנד ןyאמאנ'זיר אין לטyיBש

 הא־ זאל הליװלאנד אז צו-דצם, ןyנגyבר
iy3 אזא &?wD־yp ױניאז• כט*גיל1פז און 

yר 92ררי9סײ פױט דאן האט ר ע ^  װ
גאסט. oyT סארג^*ט*לט

jyv, שלyזיגגyאזיםג*״ ז*ך האם ר 
ly: אױםגעגומן רy איז ♦טטיעלט, ^ p y 

i:nycc":*3 אוױ פיט  ŷ'D, װאס 
 פרע״ .inyryi ניט נאך האט קליװלאנד

^ א אין האט רyזיגגyשל זיד^-ט ט ס ו  פ
 םאר־ די םאר רטyשילדyג yדyר רyהא^ט

 ־yt;w רyלכyװ אין לאג^ די yלטyזאפ
 זיף iy:'cyj רyבריד און nyccyia״ 9ר

in זײז ים. זײט רyנyי אויו״ n 92 איז' 
 באל^***נד, און רעסא:טyאינט אזוי וױלן

 ןy^לוננyג האב^ םארזאפתלטע די אז
»Dyny ,און װארם y iyp2992 האט ר' 

פיט זyגגxגyגpyאװ רyדערyי איז דיגט,
Tcy: cyi> אז cy װ איזyרט :lyv.y 

ז.̂רyזינגyשל זyרyה קוטעז צי
ר געורעז איז סטײדזש אויפ׳ן ^  םיעל ז

^ן פיט בלופ^ רי ש פ °אpרyװי״ :אוי  ם!
cy א ג״לװארצן דורכג*פיהרט אויך א*ז 

y^ ר9רײכ x w
 ביײ רשטא:yדאנ iypyi איז דאס

:א:ט.
ג*ײא־ lyzpayi איז אװעגד פחייטאג

 גאסט cyi פון inny צו cyp3»c א לורי
 ױחליד אין בילדינג, ברית׳״ ״בני רyד אין

 זיײ פענ״שעך רטnחונ רyאיב '(.29((9
 מיט צוזאפען פארברצנגען צו געחום*! נעז
 גרוײ אונזער פיז רnםיה באליעבםע די

שאגאל.yרנyטrא כעי
 סטערyשװ האט אגשאגג בײס ײייד

 אין רyזינגyשל ברוז^ר גט'רטyרעזt עיעז
 בלופען Iyטyבוק פיט ■*רישםײן רyכילד

W א־ן W ד ,29 לא?אל פוןyלאקאל ר 
^ אינזערא 1 ^ ל ד ײ פיר האבצן דא; ט

 אנגעגעוד זעהר א םארבראכט צוזאמן
 איז ;הײטyגyלyנ דער צו אווענד. כיען

m: באגריםט :ט9('ר9&~ אונזעי 4P y 
 יאהאלס. nyti'.x פין רyםnפארמ םון
cy אנווזנזענד אויך זײנעז iypy3 •פאר 

nycyic טאלי• םון הלאוהםאכצר די םון 
^, און יא ג סי ג  בא־ האבצן רועלכע סי

 אד־ די פון נאפען אין גאסט דעם גדיסם
שטצדט. ny"T פון בײטער
 האבען :הײטyגyלyג רyלבyז .*n צו

o: שוין כױד .̂y**ey זיעי גרויס^ אונדלר 
 ארויס־ ז*ך האט cy אין קלױרלאנד, איז

 און צופדידענהײט yccn3 די צײנםyנ
 ארבײטער קלױולאנדער די פון y::y^ די
 ־yאויפנ האבען ומלכע \,VV2PD די צו

 אין ױניאן 92בט'9ט אוץ גרויסע די כויט
 פרע־ נ״;ן האט צר״שטענס קליװלאנד.

;י יי*«יזײ•״טע א פיט ^;y::*ryfr גםירםyז אונזער — דאן■ און וױיךסעס, cyny^'T ׳עש ־ -
 אפ־לקא א פיט י;רלשטײן6 זyבטyבאלי
.^,ארדס. און גיאשאנאלא ביא

ycפארג ;יט אויך האט זyסyדי אן ז 
 :־yrns האט פען און רסy'סfcא yלאר«אל

 שעה־ א פים jy'y לyמy שװצסטער ט*רט
:cy ברו ;װריסם־װאטשnר iD־pjy כא״ 

 פימ — רyטyקרyס םינאנץ סyד לוםהא,
 און רyרװyסילװ Dye םy:nyt‘< הרyז א
- שורות yry'i פון שרײב^^ ט9ר  פים -
ר א ע ^נ א טשײן. און װאטש ג

 '92 דער בי* האט פערלשטײן ברודער
 ארבייט, די דטyארופגער נה'יטyגyל

 קלױױ אין ןyװארyג אויםגעטאן איז װאס
 ;אף דאי^ yלבyװ ארבײט, די און לא;ד

 אונ־ אז װילען, פיר וןײל ̂ןyרyװ ט;*\91
 אנ־ פאר רyפוסט א זײז זאל *וניאן ך;ר

 אין שטארקײט שעהנקײם, אין yרyד
פילניטנהײט.

 א':־ iyry: א*ז י1רעד:י רyלעצט רyד
iyi ^ נ נ ^ ל  אינט*;־ אן אין האט רy ש

טyר  אי־ דעyר רyאו*םפיהרליכ אזן רyסאנ
iycy:ynyc זיײע םארזאפעלטצ די פאר 
yi:nn*enyװ ױראפ, אין ןyלבy גע־ איז 

 גלײכ־ האט רy נד.yהרyבאל ז*הר װען
אז ׳לטעyפארזאפ די צו לירטyBא צייטיג

yסטyבאפ אזוי זאנלען ז*י rפאר־ און ז 
 אין פאבט קײן אז ױניאץ, די זypשטאר

ביעכען. ;y:yp נימ ז* זאל Dsyp חגד
cy אויך דא זאל iycy;y3 א װעיען 

 שטארקאו* אין נאי ברידער די צו דאגה
 ם-עהלץי אין ארבײט רyנוט רyזײ פאר
םארזאפעלט^ די ןyפאכ

 בא־ איז קאפיטע אראנזשםעיגטס די
 רײדער, eye : y:דyפאלג די פון שטאגע;

eye ^ ק נ  דדטאהן ברויד^ מארים פי
 דאנ־ מיר האטאפסקי. אב. און פארוס

iyp אר־ זײער פאר הערצליך זעהר זײ 
בײט.

א־ נעהען פיד אז דאר, װײסט איהר  י
iy3 פאל ערשטע דאס און קאנװענשאן, א 

אל רyאו;ז זײט אנ ש ך ^ן ט  עקזיסטירט אינ
 קאנוױלנשאן א צו קומיען קלױולאנד וחנט
 גאטען.yלyד 22 םון דעלעגײיטאן א מיט

ט רשט9  מיר זײגען צוריק יאהר צװיי פי
 בלויז םארטראטילן \p((92 טאזcבא אין

אטyלyד 3 רורך  װעל איך — איז ̂זyג
ט די — סוד א ןyאױסזאנ *איץי  ר־yאינ

אל אנ ^י  ןy‘ליyארויסה דארפטyג האט נ
ט װען לד,yג מיט  ניט מיר װאלטיען ני

ז.yפאהר צו אהײם װאס פיט ג^לאט
 ׳*y:'pyD און גיטער דער דאנק א

ט רyאו:ז םון לידצרשיפ  שאנאל,yרנyאינ
 קאנװענשאן ײלצטיג^״ רער צו הרפיעץ

 iysyr, פ*ד װעלכע פאר ן,yגאטyלyד 22
הוצאות. די צאהלען אלײן

דyפאלג די :y:**r y; די n־;ycx:y6ן:
פיגקעל, eye — 20—17 לאקאל פון

 סעש פאדוס, דזשאהן קאטאםסקי, אײב
^ ד ײ  ברוײ פ$ריס און באקסט העררי ר

 הע־ עיען, צטעל — 29 לאקאל פון ; דע
 קעלקי אsy ר,yגyגאל לןעררי שפ*דט, רען
 — 37 לאקאל פון ; קוטשארא לאyטy א*ן

 דז״טאו און ראןי פיליפ םטאלפע?, דזשײק
ר ^ ר  טיטארלס — 42 ",לאקא פון ;ק

^ ל ד ײנ ר  ;העפיי^טאן און ׳לעװין דזשאו ק
 דזשײ־ און ליימ פילטאן — 94 לאק. פון

 בען —. 111 לאקאל פון ;רובין ק^ב
 פאר־ און, װאלענש, העדרי און פרידפאן
cnyor ,װײם אינזילר זיף Bרyזידyט  נ

באארר. רזשאינט םון #ערלשטײן
 פארצו־ זyראנc גערויסע מיר׳חאבצז

אן. רyר פאד \9229בר ט ^ װ אנ  װע־ נאר ק
.4פאי צװײטען א דעם גען

אפטײלונג פילאדעלפיער
rtr^rrr

רגײן.יבא א געבאשט
 C3'eyi םילאדעלפיא אין אונז בײ

c מים שאפ קיאוק א זיר n ן1נאמז 
y הוירש״. און ״לר*װיםץ r i בyב ליyלי 

 ״py: צו וױ פאדשטאג^ [92$r. הבתיס
,2̂־* די מען ,iyD ז ״אויף'Miy c הא־ און 
yc| אז ((ײ:ט,92 אױס טאג אײז, טאג 
 רyד ארבײט^• ynypr צו ןyגyרלyד זײ

cy3ip .די ירױטח ^ ט ײ ב  -pi װי אי
 און כחננ׳טען נאאױוע זי״געז װעהנליך,

 די פח רyצ דעש צוזעהן 3n:y:yp נישט
 רyד צו iyc'.:y3 זיף האבעץ הבתים לי92

 די ר.92שטײ גרויסען דעש אויף איבײט
 א (זטcy 92 אז דפהילנדיג הבתים ב׳ללי
 װײניען, cy*noy3 וױיט*ר ןyהאב ׳:אנג

 פון אדבײטער די און ״גטyרלyד׳, ;ye אז
iyr*i אדבײ־ צו באשלאסצן האבען שאפ 

 געהפען צו :י׳טט אין cרטײyאװ טילן
 א אין ״טײם קײן ארבייט דער פאר
 יצאפ א צו נעקופען איז עש ביז ב"להא

 אדויסגעזאגט זיף האט ;ye און פיטינג
יטאפ. אין פאר קיפט cy װאס

 ;yeny: זײנען 9ל"ט די נאטירליף,
:iyi$py אין כאארד, דזיטאינט צום lye 

 יע• דאלואך 15 פיט שטראפירט זײ ה;זט
 ןyװארyג באשלאסצן אויןי איז עס דען.

v בײ אייפצופאנען r i די בתים 
 װעל־ אװערטײפס, די פאר ״,ys ״בעק
eye דודכג א*זyדי און נעװארעץ פיהרט 

p פון ארבײטער v i\ שאפ lyct^n ;ysyp 
 &סח. או*ף םעהר דאלאר פ^ר א פיט
cy געגעבען אויף זײ איז y-iipw; א 

 פאל א גאף װעט cy ןyװ ׳אז װארנורג,
 ן ע פ ר א ד ז*י ;ysyp פאסייעז אזוינס

ן ע ז ו ^ י ר א ם פ ע . ד • א ט ׳

לעסאז. גוטער א
 יטאפ, cלפא:yדy פון רyארבײט די

nyci'.x טאפ־ זײעי פון לײטונג דיער• 
 קלײניגרןײט. א געטאן iy2*n טשערפאן,

 ז*י אז ׳ױגי$ון אין געז^וגט ה^ונ*ן ?ײ
 גע־ זיף האבען און װאןי פון [9*רב"ט
 איז אפיש רyאונז שטיק. פוין איבײם

^ly: געװאר צופאל ־א דורך p y און lye 
 דא־ 10 נײט *טטראפירט יײטע די האט
 איז טיטערפאן יטאפ דער און יעדען לאר

 דעם םארל$זען צו iy^״r,y3 געאדדערט
יטאפ.

 ;נ־יא'יב די פון זעהץ צו איז cy װ*
 נאר, זיף געפינען פעל^ 2 דערפאנטע

 yc'py: טרײד אין או;ז בײ לײדער,
 ־yפארג גײטט נאר lyc^p װאש לײטע,

iyc א דיsמy אר׳, פון ״טטיק:yיױ די ן 
 אטת׳ז, ר9ר אין מײנם דאפ װאס :יאן״,

 זײן דאס זאל אלײן. זיף זy;אר זײ אז
 cy אויב יטעפער, yרyא:ד פאר לעפאן א

y:*sy3; ױניאן אינדלר אדעלכ^ נאף זיף 
 ny:y פעהר פיט נאןי jycr.y: זיף װעט

 םרן אויפצוראטצן ש^םער y:syrx 9:י
טרײד.

מיםינג. דזשענעראל יעצשער דער
 ורעיינער פיטינג, ^ראy:yט,דז אונזער

 איז יטבת, ;ycvy< זyונדcyטטאטג, האט
 באזוכט. גיט אױםערגצװ^ליןי נעדוען
 צלצהשאן זײן בארארפט נ״טט װאלט

 פרן קאנװענ״טאן צו ןyגאטysyד פאר
 פורא פיר האבען ׳אינטערנײ׳^נאל דער

 רyװי:ציג לyאביס געײעז טלװא cy אז
 באנו־ לטpy?1: ךך האט cy באזוכצר.

iyv זײ און גצלעגענהײט דער פיט ny 
yiy^p; פון װיכטיגקײט די yijycx; אלy 

 cy נ^ר נײטט אדן מיטינגען׳ די ניאל
 אז האפ^, צו איז cy עלעה״טאן. א*ז

^ זיך װעלען ארבײטער yרyאונז ר ^ ד א  ב
 סיזאן, cv"2 א צו באלד געהט cy אז
yo; צו וױ פראנ^, יאויםנעהמען דאיױ 

 און שקײל די זײן זאל װאס ארבײטעז,
 צו קונ״ען װעלען זײ און װייטער, אזוי

פיטינגען. די
געװא־ ערוױלהלט זײנען עיגט:דלפא

 ־29?%:(( דער צו דעיזעגאטען אילס רען
בול־ לואיט קארפ, ב. : 2 ל. פון :טאןי

 : s. 09 פון פארגוליס. שלפה און קין
 :ב<גארד דז״שאיגט פון לידניאן. ראזע
רונין. ג. ברודילד פרעזידענט, דער

אויששערקזאש. טײלארס לײדיעס
 דאפיניק פירפילן רי פון שעפער די

 די סטרײק. אין נאף iy״:T פײנס און
נילה־ צר געבעטען זיעען ארסלטי* לי*די

ניס און אכט אין ד#ס :iny אהין  \pd
. ארבײט פאר ז yגyםר

פ א ען. ש ט ענ עז ר  פ
cycpxc ארבײטyפרעזענ־ ה^בען ר 

iy טירט " t םרײנד טשילרפאן, שאפ 
 םאר פ$נ$גראף א מיט בוליזיז, לואיס

ארכײט. גוםצ זײן םאר דאלאר 150
 וועחס און רyריבנ פון ארבײטער די

רטyזyרB האבען שאם טי ־ זײער נ  שאי
ט םרידםאן, פרײנד טש^רמאן,  50 פי

 שאפ אין ארבײט 9ט%2 זײן פאר ד#ראר
טשערפאן. יטאפ אלס

טאט. נאבעלע א
 שאפ בראס רnלינ פון ארבײטער די
 מענשצן \9ײ:ז זײ אז ;ן,יבאװיז האבען

ט  װי lypycn^E און הערצער גיטיל פי
^ א ;ye^yr: צו אזוי ד רו  איז ip וועז ב
 מיט־אר־ yרyזײ םון רyאי*ג נויט. אין

 lira און \9(($ר92 קר׳אנק איז בײטער
ען באדארםט איהם האט ם ה ע ^ ט ג רו  א

ט ת^בען װאף yצטyל פוס. א ^ ץג מ  די׳
טיגנ א  300 שאפ אין טyקטyקאל איץ פי

כ^ Dyi פאר ראלאר תלי לי פג  און או
 'P2 האט מיטינג, א בײ ױניאן׳ רyאונז

^ אפ  D9(( ןyצוזאפ און דאלאר H(2( ש
 איצ־ זײן אין ivc^yn לyפי איהם דאש

נױט. טינער

םעפבערס. אוגזערע צו נאטים
טyאגריפ אוגזער אין ט נ  ליyב די פי

באס א װטן אז פאינט, א דא איז בתים
 מוז 5יטא אין ארײנקופטן lycyii הייסט

ip איהם :iy2y ארבײם, טאג פול^ א 
ײט אז אויך ב  זyרyװ Ds**cy3 פוז אי

 yדיז גלײף. ארבײטער איע צװישען
cyp jycpj'B יטטרענג ױניאן אונדלר 

^;.yc’rE
 אונז ניילניבטרס אוגזערע בטטטן פיר

y ^y m f,; דורכ״ זאיען הוניזטען דיזמ אז
װערען. :טפיהרט

רעקאמענדײשאנס.
שאנסyרןאפyר די זײן זאיטן װאס  נדײ

 רךnynw 92 צו זyיאקאל אונזערע םון
̂ורצ אין וױעט רױאגװענ״טאן סטער זyר

־py דז־טאינט א
 אץלפ און צײט

צייטונ־ די

י ו  ב װערען זyגענופcאלי
די פיטינג. זערלטיװ

cyp אין וױערען אגאנשירט 
גען•

טיטינגען. ברענםש די צו קומם
 צױ ,4אפ״יי iyc3 םyד יטבת, דיזען

 םי־ נט•טyבד yp'p ורפלטן פסח, בyלי
iy;:*c נײטט *iyDsxny;:2i װy.שבת רעז 

 פײ ט,נטyבר זײן וועלען אםריר 10 291
 םא־ פ*ר און סyגםשyבר y‘אי פון טינגען

y^,n; אונז &יאל אויןזyרy מyצו םבערס 
 ײײל ,lycip צו םיטינג^ ט,נטyבר דיזע
 זyeדאר װ^ען פראג^ װיבטיגיל זיעהר

ײעיען. אױפגענופעז
ױיעבאוער, א.

.2 לאח. ר,yטyל,רyס

 שאפ־ דיערע פרעזענטירען
טשערלײט.

שאפ, פרידריך׳ס ל. פון אדבײמער די
 אויפנעדריקט [92*1 ׳סט. yc27 איסט 18

 םון רפאןyט,ט צום דאנקאבײןײט• זײער
cy דורך ר,yלצyס רyברוד יטאפ, זײעױ i 
 פיט נטירטyזyרD איהם האבען זײ װאש

p((' פיר ny:**r םyנyנאלד א v  איהם \2
yלזא ר cy נyזונטyפארנוצ רהײרyאין ז 

 שאפ, םאר׳ן ארבײט yee טאן װײטער
קאםייטע. די ױניא;. דער פאי אין

 סעמױעל 'םוז,רyאדבײט די ׳ט*ר
y װעםט 47*39 ״טאפ, פונט׳ס c l9 םט״ 

 איבער־ די אנב־אטראכט אין נעהטענדיג
 שאפ־טיטערםאן, רyrאונ פון געבענהײט

ip i%i  םון זyסyרyאינט די צו פילער, 2
 אויסצודריהען בא״טליסען ״טאפ, אונזער

 איהם צו ענוננpרyאנ אונזער עפ״ענטליף
 איהם פיר ןyנטירyזyרB נלײכצײטיג און

װאמיט. נאלדענער א מיט
ר א ד י ז י , א ן א מ ו י נ

;, א ל y מ י ל י ל
p e y e ה א v ,;

רעזאלוצי#נס־ק#מיטע.
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 בײנאכט פרײטאג װעט איהר װען
 אײערע מיט היסב־בעט, אוים׳ן זיצען

 א מיט װעט און פרינצען און םלכות
 און הגרת רי ז$גען זיסקײט *סח׳דיגער
 זאלט מצרים, יציאת יםון דערצעהלען

 מיט אז געדענהען, און זײן גוט אזוי איר.ר
 םון ם$לה אידישען םון באפרײאונג דער

 ניט צרות אלע נאןי זיף האבען םצרים,
 גענוג טאן מוזען מיר נעענדעט.

 װעיען םיר װאנען ביז ארבײט שװערע
אטהעמען. פרײער אביסעלע קענען

 די םון באפרײען זיך זעהן מוזען מיר
 זאןי. ערשטע דאס איז דאם <ענדל$רדם.

 לעגדל^דדם זײערע ת$בען װאס יעניגע די
 גע־ האבען חמץ אין פארקויםט ניט נאף
 ס׳איז אבער גארישקייט. גרויסע א ט$ן
ח ריזען מוז מען שםעט. צו גיט  חי

ואו;ז. םון אויסראטען
די אז געװאלט זעהר װאלטען מיר

באקוטען. ווארייל אײף ז$לען הנײדלאף
איהר ביטער און שװער װי װײס ג$ט

נאר דעם. אויף נעארבײט «ו$ט'נעבאך
כיוזען מיר העלפען. ניט זיף קענען ®יר

ף צײט. אין װארנונג דיזע געבען א״
באװע־ א אנהויבען ניט װעט איהר אויב
דעם פון ערלײזונ;. באלדיגער א פאד גונג

ניט איהר זײט לענדלארדס די םון לאסט
קײ־ װעלען מיר הגדה. דער מיט זיכער

איהר אז גאראנטירען, ניט אײף םון נעם
םונקט מוח־צעטעל קײן קריגען ניט װעט
לענדלארדס אידישע אונזערע סדר. צום

זײ ;װיסען זײט הגדוז, קײן ניט זאגען
זײ און קנײדלאף, די נ$ר כראמטשקען

דערראנ־ הגדה דער צו םונקט אײך װעלען
* * *ריספ^זעס. א גען

 פון פסוק צום הוםען װעט איהר װען
 װי דערצעהלט װערט עם װאו הגררי, דער
 ארוטגע־ נעביאך זײנען אידעז, מיר, אזוי

 נאקעטע, און הוילע מצרים אין גאנגען
 קאנעל רי אן דערכאנען זיף איהר ז#לט

 ?רעכיער. קליידער סטריט עלדרידזש און
 א םאר רייםען זײ װיםיעל נ$ר זעהט

 מיר װײט װי <עהן איהר װעט גארניטור,
 נאר זיף־ קוקט מצרים. פון אלע זײנען
 און בגדים, פסח׳דיגע אונזערע אויף ארום

 זעהט היסטאריע, זייער ׳אויס נאר געפינט
גע־ שױן אײף ה$בען זײ י#הר וױםיעל
 גע־ משטיינס ציים, וױםיעל און דיענט
 טראגען, ראזעז נ$ןי זיף װעלען זײ זאגט,
 אין האיזס איהר װאו זעהן, איהר װעט
גארדעראבע. אייער מיס װעלט דער

 צו פארגינען יעצט דאס זיך קען װער
 ביינע- מיד ה$בען $ט v סוט א הויפען
 :סצענע טרויעריגע סארט אזא װאהנט

 גדטטא־ זײנען קלײרער פון קראם א ארום
 אין געקוקמ און מענ׳טען מעגגע א <ען

 זיינען זײ פרײזען. די ואויח םענסטער
 ‘ר,וי װײל קוקען, מיט׳ן אפגעקומען אלע
 קעיטע־ זײערע פאד ניט געװען איז םען

 ביטערען א טאן, קוק א זײ פיעגען נעס.
אװעקגעהן. און געבען שמײכעל

אג־ װײטער <$זען דאפ מען קען ׳נו
>' געדזן

 ג^ב א קריגען אויף מוז בוטיטער דער
 הויט. די גאר ד^ך שיגדט ר ע אײך. םון
 צוריהרען ניט זיך סען טאר זאך קײן צו

 האט. איהר װיפיעל איהם גיט געלט און
 םארקויפען בוט׳שיער א םלעגט אמ#ל
 צױ אלס מארןי־בײן א נעבען און םלײ׳ט

 און בײנער ער פארקויםט הײנט גאב.
 פרע־ א פאר םלײש ׳טטיקעלע א אײף גיט

 א קויפען םלעגט איהר װען אײאל זענט.
 ^פםלי־ זי בוט׳טער דער פלעגט טשיקען

 טשיקען א קויםט איהד אז הײ:ט הען.
 די און אפ אײן בוטשער דער םליר,ט

םליהען. אלײן איהר דארפט ט׳טיקען
 האבען >' אויםהאלטען דאס מען רןען

 40 געשלעפם דאס דערםאר $ט זיך מיר
 צוליעב אט ,מדבר^ װיסטען אין יאהר
 נע׳טפאלטען גאט אונז פאר דא ה$ט דעם
! >' דא זיך טוט װאם ? ים דעם

 פסח ברידער. אײן זיף הערט נאר
 אײ אידען. םאר טוב ױם גרויסער א איז
 םסח. פראהיבײטאן פון ניט װײסען רען
 פאר און כוםות פיער טרינקעז מעג מען

 ניט ואויך אייןי כיען װעט םינפטער א
ארעסטירען.

 אײף זאל און טרינחם און עםם טא
 טאקע דערםאר נאר באקומען. װאויל
 אז ג^דענקעז׳ זאלט איהר אז מיר, װילען

 געװאלדיגעז יעצטיגען דעם םון אםנעזעהן
 לאנד, אין אונז בײ הערשט װאס יקרות,
 אדבײ־ טויזענדער הונדערטער דא זײנען

 נאך האבען ,װאס אמעריקע אין טער
 װיײ זײערע אין העכערונג קײן גאר אדער

 אדער אז, 1917 םון געקראגען ניט רזשעס
 אוםבאדײטענ־ א?א געקראנען האבעז זײ
וועדם קײן «שוט האם ד^ס אז םוםע/ רע

 זײ — איז דעם פון אורזאכע די ניט.
ארגאניזירט. ניט זײנען

 זײנען מיר אבװאהל אז מיר, זאגען
 אפ,— אי ״אי אי, — ^זוי ניט אויף נאף
 האבעז אנדערע געגען דעסטוועגען, םון

 האבען מיר זינדיגען. צו װאס ניט מיר
 בעלײבתים אונזערע פון געקראגען כאט^ט

יקרות. אוים׳ן צושטײער דאלאר םאר א
 םרעהליכען און כשר׳ען א טיר האט

פסח.
* * ♦

 בראם. װײגשטײן םון ארבײטער די
 פלעצער. אנדערע אויח נאך ארבײטען

 האלט סעזאן ספרינג דער װי אזוי אבער
 זײ מיר קלײםען ענדיגעז, בײם שוין זיף

— פרעגען נאך זיך קוםען זײ װאס ניט,
ה ע װ

יע־ געבעז צו שװער איער איז אוגז
 און ענטפער באזונדערען א אײנעם דעז

 געלעגעג־ די זיך מיר נעהמען דעריבער
 ענטםעד, דעם אלעכיען זאגען צו דא הײט
 יעדען זאגען געדארפט װאלטען מיר װאס

יאײנעם.
 ארויםגעהן װעט מען װען פראגע די

 אן ניט זיכער זיף װעינדעט ׳יטאפ איז
 אין אונז מיט זיף האלט םירטע די אונז.

 און זאכען םארשידעגע איבער דינגען
 אפילו ס׳איז גארניט. איבער פילײכט

 זאל פירמע גרויסע אזא װאס פארדריסיג,
 דעם פון ארבײטער די האנדלען, אזוי
 אביסעל פארדיענט זיכער האבען שאפ

 איז דאס אבער באהאנדלונג, בעסערע
 װײסט איהר שולר. אונזער ניט װײטער

 מען העז גוטסקײט, פון מדה די ד^ר
 מוז דאס ארויפצוױנגען, ניט קײנעם אויף
אײגענשאפט. אײנגעבאדעגע אן זײן

זאגען, צו ניט אבער גאך מײנט דאס
 דער םון אפהענדיג זיך םיהלען מיר יאז

 געדולד, האבען כייר האנרלוננ. םירטע׳ס
 גאנץ מײנען (מיר צײט דער מיט אבער

 געבען מוזען םירמע די אונז װעט ׳טנעל)
 נע־ װאלט עס ענטםער. באיטטיטטען א

 אונ־ אויף פאליסי נאדישע א זעהר װען
 זײט פירמע׳ס דער םון און זײט זער

 ארבייטער הונדערט עטאיכע האלםען צו
 ׳אהין צי אהער צי םינסטער. דער אין
 גע־ זײ װאו װיסען דארםען ארבײטער די

זיך. פינען
 געםעסיגע גאנץ געניאכט האבען מיר

 די װעגען םירטע, דער צו םארשהענע טע
 און סעזאן, נעקסטען פאר באדיגגונגען

 װאף. דיזע ענטפער אז ערװארטען מיר
 צו ארבײטער די דערפאר בעטען מיר

 זאל ענטפער דער װאס געדולד. האבען
 אין זאגאר זאל עס װען און זײן, ניט

 וױיען קומען, ניט ענטפער הײן גאנצען
 טיט מאכען באקאנט ארבײטער די טיר
 מיטינג, שאם א בײ איינצעלהייטען וא<ע
גיכען. אין גאר

* * *
 האט סאן און שאפירא פירטע די

 שפיע־ אנגעפאנגען פםח ערב אונז םיט
 שטײ אט הױז. קאםער ״קאטער אין לען
 שטיטען אט אין אײן אונז טיט זײ טען
 און :אף זײ גיבען אט ;אײן ניס זײ
 זאל פירכיע אזא נאןי. כיט זײ גיבען אט

 באדויע־ צו װירקליך איז האנדלען אזוי
 לײט ביזנעס אלטע אלע זײנען זײ רען.
 װען אז וויסען, געדארפט האבען זײ און

 צוטרויען דעם םארלירט מאן ביזנעס א
 װערטער, זײ:ע אין קרעדיטארען די פון
 און קעש האבען אלעס פאר מען כיוז דאן

 איז אמעריקע אין ביזנעס טאן קעש אויף
ביםען. לײכטער אזא ניט גאר

 צוזאג א געקראגען האבען מיר װען
 צױ דער האט ױגיאךלײט ניט די װעגען

 אויסגעםיהרט פינהטליף געדארפט זאג
 זאל מען אז װיל, פירפע די אויב װערען,
 דאס װען װארט. איהר נעהטען אמאל

םיעלע געװארען געטאן ניט איז
 אלײן פירמע די זיף דארצ צוזאגונגען

 םסח׳דיגען דעם םאר אנקנײפען גוט
 ארוים־ זיר אויף האבען זײ װאס סטרײק

גערוםען.
יד, יעצט  סטרײתט מען אז נאטיר̂י

 ארבײטער די אז זעהן, פיר װעלען שױן
 ארבײט, דער צו צוריס געהן ניט זאלען

 אגרימענט, אן האבען וועלעז מיר ביז
 א פאר םריעדען פארזיכערעז װעט װאם

 ארבײטער די מאנאטען. םאר שעהנע
 א ־— זאכען צװײ קריגען מוזען װעלען

 זיכער זײנען זײ —־ םעהר דאלאר פאר
 צעהנדליג פאר א יאון דערצו בארעכטיגט

 װע־ דאן איגײט. גאראנטירטע װאכען
 און העגט די רײכען װידער זיך מיר לען

 םירםע דער פיט שלום שליסען װעלעץ
םאן. און ׳טאפירא
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קאםיטעס. אויםגענו-טען װערען עם
 אר־ צױניסטישער דער םון האמיטע א

 אינפארםירט, אםעריקא אין ג־אניזאציע
 אידען די פאר ״דריױר א מאכען זײ אז

 אז פארלאגגעז, זײ און פאלעסטינא אין
 א אװעקגעבען זאלען קלאוקמאכער די

צװעסי דיעזען םאר ארבײט טאג
 גע״ די פון באשטעהענד קאמיטע, א
 מע־ װלאדעק, און גורעװיטש דר. נאםען

 ערשײנען ״פארווערטס׳/ םון נעדזשער
 םארלאנ־ און באארד דזשאינט דעם םאר
 ארבײטער־ אידישע די װי אזוי אז גען,

 געלד זאפעלט אמעריקא אין באװעגונג
 ״לעבענם צייטונג בונדיסטישע דער פאר

 דזשאינט דער זאל פוילען, פון פראגען״י
 דיעזער צו בײשטײערען אויך באארד

 דאס ערקלעהרט, האטיטע די זאטלוננ.
 אײנציגע די איז “פראגען ״לעבענס די

 יאר־ אידישע די באלײכט װאם צײטוננ,
 פאליטי־־ אלע איבער פוילען םון בײטער

 סאנ. פון פראגען עקאנאםישע און שע
 ארגאניזא־ ארבײטער אידישע די אויב
 צובראבען ניט זײנען פוילען פון ציעס

 גרויסער דער פון צײט דער אין געװארען
 קלא־ דעם דאנק א עס איז װעלט־מלחכיןז,

 אויבענדער־ די װאס םען־כאװאוסטזײז,
 אײנגעפלאנצט האט צייטונג מאנטעי
 די דארט. ארבײטער אידישע די צװישען
 דאס האפנונג, די אויס דריקט קאכױטע

אויוטאכער די  אויסיטכזרע־ װעט ױניאן רן̂י
 שטי־ און האנד ברידערליכע איהר קען
 װי גוט אזוי פראגעך ״לעבענס די צען

 ארבײטער־אונ״ אנדערע אלע שטיצט זי
טערנעהטונגען.

 איבעמעשיקט װערט פאדלאגג דער
פינאנץ־קאמיטע. דער צו

 פינאג״ן דער אויסגעהערט װערט עס
קאםיטזדבאריכט.

 דאס באריבטעט, קאמיטע פעאנץ די
 גע־ פח פראגע די אויםגענומען האט זי

 לײבאר דער צו שטיצע פינאנציעלע בען
 סא־ אײד אימיגראנט דער צו און פ־ארסײ
 די ראס רעתאטעגדירט, זי און םײעטי
 װע־ געשטיצט זאל קערפערשאפט לעצטע

 םיט ערשטע די און דאלאר 100 כייט רעץ
דאלאר. 50

אויןי, באריבטעט קאמיטע פינאנץ די
 פ^בליק די פאר קאמיטע סיטיזענס די אז

 צו געעװנדעט דך האט סיטשערס סקוהל
 צױ אין שטיצע. פינאנציעלע נאף איהר

 װערט קאמיטע סיטיזענס דער פון שריםט
 סיןוהלס פאבלילן די אום אז ערקלעהרט׳

 אונ־ פאר לעהרער פעהיגע האיען זאלען
 װערען געפאסט כוזעז קינדער, זערע

 םא־ מעגליף זאלען װאס געזעצען, אזעלכע
 פאר־ צו לעהרער פעהיגע די פאר כעז

 װײ־ און פראפעסיאן זײער בײ בלײבען
 אוגזער צו דיענסטע זײערע לײסטען טער

 דורכצוםיהרען דאס אום געזעלשאםט.
 םא־ דארום און געלד, האבען מען מוז

 דזשאינט דעם אױו* יקאמיטע די דערט
 די באװעגונג.. דיעזע שטיצען צו באארד
 דיע־ אז רעהאמעגרירט, קאםיטע םינאנץ

 םיט װערען געשכדצט זאל האםיטע זע
דאלאר. 25

םי־ דער םון רעהאמענדאציעם אלע
גוטגעהײסען. ווערעז קאמיטע נאנץ

 א דאס באריכטעט, זיעגםאן ברודער
 צוזא־ זיר האט 10 לאקאל םון האמיטע

 דעם םו[ קאמיטע א מיט מענגעטראפען
 די אויפגענוםעז און באארד דזשאינט

 פארבינדונג ריכטיגען א װעגען םראיע
 ער־ ער באארד. דזשאינט דעם מיט

 זיײ ממשות׳דיגעס הייז צו אז קלעהרט,
 פארלאנגט, ער און געסומען ניט זײ גען
 געשיקט מאל א נאף זאל צושריםט א אז

 אױפפאדעלענדיג ,10 לאנןאל צו װערען
 צוזאטענצױ מאל א נאך זין לאר,אל דעם

 בעםאר םראגע די ערלעדינען און קומען
קאנװענשאן. הופענדער דער

 צו דעלעגאט א פאר עלעקשאנס די
 און אויפגענוםען, װעדט האנװעגשאן דער

 לא־ םון פעמבער א טשאטשארא, ברודער
ערװעהלם. װערט ,48 קאל

דירעלוטארם. אװ באארד פון באריכט

 םון אםאסי׳אײשאן ניי״געגרינדעטע א
 מאנוםעק־ ריםער און קאוטס טשילדרען
 אװ באארד צום זיד װענדעט טשורערס

 אגרײ האלעקטיײעז א םאר דירעקטארם
 ער־ װערט צושריםט זײער אין מענט.

 דיעזער םון מעמבערס די דאס קלעהרט,
 געהאנדעקט האבען אסאסיאײשאן נײער

 אינ־ יאהרעךלאנג םאר ױניאן דער מיט
 נים סײנמאל זײנען עט און דיװידועל,

 זײ צװישען רייבונגעז סײנע םארגעקוםען
 װערט צושריםט אין ױניאן. דער םיט

 זײער לויט דאס ערקלעהרט, װײטער
 מיט פארבינדען ניט זיף זײ העגען טרײד

 אין אסאסיאיישאנם עקזיסטירעסרע די
 זיינען דארום און אינדוסטריע, אונזער

 1אי זיר ארגאניזירעז צו געצװאונגען זײ
 פארלאנ״ און קערפערשאפט באזונדער א

n סיט האנדלונגען האלעקטױוע נען r f 
ױניאז•

 א ארויס רוםט פארלאנגט דיעזער
 סעקרעטער דער און דיסקוסיאן, לענגערע

 די אינפארמירען צו ־אינסטרואירט װערט
 די אז אסאםיאײשאן, נײ־געגרינדעטע

 ארײגגעהן ניט זײ מיט יעצט קען ױגיאן
 םרא־ די אגרימענט. קאלעקטױוען א אין

 הען אגרימענט סאלעסטיװען א פון עג
 דער װען דאן, נאר װערען אויפגענומען

 װעט טרײד־אגריםעגט עקזיסםירענדער
אויםגעהן.

 די אז באריכטעט, זיעגמאן ברודער
 האנםערענ״ז א נאך געהאט האט ױגיאן

 אין אםאסיאײשאן פראטעקטױו דער םיט
 גאװער־ דעם םון ענטשײדונג דער באצוג
 האנפערעדן דעם אויף קאסישאז. נאר׳ם
 מאל א נאך מאגוםעקטשורערס די האבען

די ערקלעהרט,  שכירות םון העכערונג אז.
 האט קאםיםיע אויבענדערמאנטע די װאס

 םעפבערס, אונזערע געבען צו באשלאסען
 דעם אויף העכערונג קײן געװען ניט איז

 הע״ זיעגמאן ברודער פקײל. מיניטום
 מאנופעה״ די םון ערקלעהרוננ די רענדיג

 אויפצופא• באשלאסען האט טשורערס,
 א ארויסגעבען ןאל ןי באארד די דערען
 װעגען ענטשײדונג דײטליכע און היארע

םראגע. דער
 גע מיטינג דער װערט דעם כױט

שלאםען.
 יר, ע ג נ א ל

pro. באארד. דזשאיגט

 באלױנט װערט טשעולײדי א
ארבײט. ױניאן גוטער פאר

 איז שאפ א אין טשעדמאן א זײן צו
 וויי^ אויפגאבע לײכטע א &אל אלע ניט
 וואם יעכיגע די זײנען טשערלײטע די

 אין .פארבעסערונגען דורכםיהרען דארפען
טרײד• פון ?אגדישאנס די

 זײנען שאפ םון ארבײטער די יװען
 רײ־ װעלכע פארטײען צװײ אין צוטײלט

 װערט דאן זיך, צוױשען ארום זיך םען
 אוגדאגקבארע אן טשערמאן םון ארבײט די

אונערטרענליכע. צײטענזוײז און
 בעדארםט האם מילער סאםיע סיםס

 טשער״ זײעגדיג אויםגאבע דיעזע ערפילען
 איסט 105 בראם, םםײנפעלד בײ לײדי

סטריט. טע29
 געיווען זײנען שא& פון ארבײטער די

 נאטיריציך, איז צוריסעז אונז צוטײלט
 פער־ און ?לײנליכחײטען אלע םיט פול

 ברענ־ פײטם אזעלכע װאס זענליכהיייטען
געז•

 ערםילט אױפנאבע איהר האט זי ״אז
 לעצ־ ארויסגעװיזען זיך האם פאלשטענדיג

 שא* םרז ארבײטער אלע װען שבת, טען
 נאל־ א מתנה א דערלאנגט איהר האבען
 פאר אנדענ?וננ אלס ווואטש ריסט דענע
 דאנתבאר־ און איבערגעבענהײמ איהר
ארבײט. איהר םר קײט

 די ־האבען געלעעהײט דיעזער כײ
 אװע?צושי- באשלאסען אויך ארבײטער

 פיעד אויף ארבײטער קדאנהען א קען
האונטרי. אין װאכען

קאמיטע. פרעם די

שלאןש פארן הײנט
אן נעהמט

 שאפ דעם פךעזענטירען
טשערמאן.

ם ן ר ר • ע א !ם)ל
 אײרען פון טשערפאן לאפעס, י.
 פרע־ איז םט. טע20 איפט 45 קא. ררעס

 סילײער־ סעט א םיט נעװארעז זענטירט
 םיטארביײ זײנע םון םתנה א אלס װער
 אינטערעסען די עהרליך דיענעז פאר טער
שאפ. םון ארנײטער די פוז

נײ־געבוירען. רױ פיהלען פריה דער אין װעט איהר אץ

י

'J i.אן איז ױני ה־ ע ד
םינקעלעםיץ. ל. םיז
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 דער — ארבײםםלאזינקײט

ױניאן. דער פון שונא נרעםםער
 נענוג האבען ױניאנס ־ טרײד רי

 םארטען, םארשיעדענעמיי &ון עונאים,
ו  ױ־ דער םון אבער שונא ערגםטער ת
 אר־ אדער םיזאז, שלעכטער « איז ניאן

 כו־ שונא דיעזער בכמ. בייטם^אזיגקיים
 םון צװיינען אײנינע אין איצם עעװעט

 אין אינדוםטריע נארםענט לײדים דער
 ׳טטעדם אנדערע אין אויו און יארק, נױ
• יואנד. םון

 דיזער װאם עם, איז ערנער נאך און
 בושעמעם אדבײסםילאזינקײט^ מונא,
 הייםם הייסען שםיל. דער אין נאניז איצם

 נ$ר העחטט יאנד 1אי אונז ביי אז עס,
 יעדענפאלם זיר הערט עם ;פר^ספעריםי

 עקאנאםי־ אז לאנר איז זייו זאל עם ניט,
 אבער זיר הערט קריזים דער קריזים. שער
 ׳טעפער, ק<י#<וק די איז שעםער, די אין
 אנ־ אין נאר און שעפער װייםט די אין

 נארמענט ליידיס דער אין שעפער, רערע
 אויר מוז זעלבע דאם און אינדוםטריע.

 אינדוסט־ אנרערע םון שעפער די אין זיין
 ארבייט קיין איז שעפער די איז ריען.
 נענוג נים םארדינען ארבייטער די ניטא,
 דארטען, און םאכען, ןגר לעבען א אויף

 שעפער די אין ארגייטער די צװישען
1 י ם א נ א ק ע 1א שטארק יץ־ פיהלט

ם. י ז י ר p ר ע
 זײ- איהר, םארשטעהט רעריבער, און

 א׳לע רי און קלאוקמאנוםעקטשורער די נען
 אי ,איצטער מאנוםעקטשורער אנדערע
 זוכען און ״קרענסי״... ,אי זיך כיי שטאלץ

 װאל־ צײטעז בעםערע אין װאם טראבעל,
 קיאוק־ די געטאז. נים דאם זיכער זיי טען

 ״פראטעקטיװ דער פוז מאנופעקטשורער
 טײ־ םפאדיק, א דדעהען אםאםיאיישאן״

 ניט קאנען אוז םײטשען, און טשען
 ריכטעעז דעם ״דערגעהן״ כלוכיר׳שט,

 נאװערנאר םח ענטשיידוננ דער םון פשט
 דעם א־ו קאטיטע ארביטריישאן סמיטה׳ם

 ענט־ דיעזע כאטש קיאוק־םכםור, יעצםעז
 אז אײנםאר, 1או קלאר אזוי איז ש״רוננ

 אבער... םארשטעהן. איהר קאן קינד א
 שעפער די 1אי ארבייט נענונ ניטא עסא־ז
 ן ע ל י ו ו מאנועפהטשורער אוז*די

 ענטשײדנוג די ן ה v ט ש ר א ם ניט
!אן מעשה א זיי טו כאטש

* »«נ *
 אן אויף אביםעל כאטש זעלביגע, ראס
 מא־ װײסט די אויך טוען אופן, אנדער

 דרעס און ״װײסט דער םון נופעהטשורער
 ױ״י װײסטמאכ^ די אט^סיאײשאן׳/

קלאמערמ און האמערט 25 ,לאקאל ניאן
 שכירות די אז װאכען, און װאכען םיז

 געהעכערס זאלען װײסטמאכעד די פון
 דאם װי באזיס זעלבען אוים׳ן װערען

 אינ־ אנדערע אין געײארען געסאן איז
 מא־ מאנופעקטשורער דיזע ארן, דופטריען

 אײנציגער זייער וויםענדיג. ניט זיך כען
 גע־ ניט מעהר ק$*ן ״מען :איז ענטפער

 די אין װאם דעם אויױ דופעז זײ בען!״
 זײ און ארבײט, גענוג ניטא איז שעפער
,אנגעצויגען. זיך% בײ שטייוי זײגעז

לײ־ שעםער די אין ארב'יטער די און
 אנגע־ װערען זײ אויך און... דערםון דע;

 פון׳ם אודאי דאך װגיםט איהר צויגען.
 ארײן ?ומט דלות דער ״אז :װערטעל

 ליעבע די ארויס םליהט טיר, דורכ׳ן
 אםת אויך איז ד$ם פענסטער״. דורכ׳ז

 הײן ניט^ ס׳איז אז ױניאךגעביט. ן אויפ
גענוג ניט םאדדיענט מען אז ארבײט,
 אומ־ מען װערט מאכען, צו לעבען א

 מיט אםילו און אלעמען מיט צופריעדען
 װערם אוםן דעם אויף און אלײז♦ רזי

ארבײטס־ די און סיזאן׳/ שלעכטער ״דער
 שונא ערגסטער דער׳ בכלל,׳ לאזיגקײט

ױניאן. דער פון
זײ־ מיטגליעדער אונזערע נאטירליך,

W פארשטעהן, צו גענוג אינטעליגענט 
 דעם, אין שולדיג ניט איז ױניאז די אז

 סיזאן, שלעכטער א זיך מאכט עס װאס
 פאר־ זיי ניטא. ארבייט הײן ס׳איז װאס

 װען אז װײםען, זײ מעהר׳ גאף ^טעהעז,
 םי־ שלעכטען א אין װאלט ױניאז די ניט
 דאן ערגער! מאל סויזענד נאך געװען זאז

 שע־ די אין געװען באשעפטיגט װאלטען
̂והל קלײנע א פער  װעלכע ארבײטער, צ

 און שטונרען לאנגע שקלאפען ײאילטען
 אין װאלטען ארבײטער צ$הל גרויסע די

!לײדיג ארומגעגאנגען גאנצען
 םון קריזיסען שרעקליכע די װאס דאס

 צוריה, אום ניט מעהר זיך קערען אט^
 װאם פאקט דעם פארדאנקען צו איז

ר י ע ן ע ב א ה מ ק ר א ט ־ ש ו י  
 און האנטראלירען װעלכע , ס נ א י נ

 װעלכע און ארבײטס־צײט די רענולירען
ט הא־בען צ ר י ק ר א  אדבײטס־ די ם

 םעג־ א געשאפען נאו אזוי אזן , ם י י צ
 ע ר v ס ע ו* ג א אלץ אז ליײױיט

 ר v ד ע י ו צ זאל ארבײטער צאהל
 געװי־ א אין װערען. באשעפטיגט צײט
 אויפטו גרעסטער דער דאס איז זין סעז
 דאס, באװעגוגג. טרײד־ױניאן דער פון

 א'| ארײננעבראכט האט אלץ, פון סעהר
?ע־ ביכעל די װעלט אינדוסטריעלער ^

 פון אנשטרענגונגען אלע נאר ניטא. אלץ
 די אין זאל ארבײט די אז ױניאנס, די

 צװישעז גלײר ‘ײערען טארטײלט שעפער
 גענוג דא לײדער, נאר, זײנען אלעםעז״

 פארדיענעז ארבײטער מאנכע װאו םעלע,
 װע־ גאנץ םארדיענען אנדערע און סך א

 אויד, פאסירט עס ניט. גאר אדער ניג,
 גע־ ניטא זײנען שעפער מאנכע אין דאס

 ארבײטער סך א װעהרענד ארכײטער, נוג
 רע־ דער לײדיג. ארום געהען טרײד אין

 ארבײטער ביסעלע די דאס ׳איז זולטאט
 אר־ באשעפטיגט דארט זײנען װאס

 װעז צײט דער אין ״אװערמײם״, בײטען
 דעם אין און״ברידער שװעסטער זײערע
 דערזעלבער פון מיםגלידער אויך טרייד׳
 באשעפ־ ניט גאנצען אין זײנעז ױניאן,
טיגם.

 אן איצט געהט ױניאנס אונזערע אי׳ז
 בא־ צו איבעל דעם באװעגוננ שטארקע א

 נױ פון ױניאן קלאוהםאכער די .זײטיגען.
 אנשסרײנגונגעז אלע איצט מאכט יארק

 װע־ נעארבײט ניט זאל שאפ קײן איז אז
 שםעהען דארטען אויב ״אװערטײם׳/ יען
 דארט קאן מען און כיאשינען לעדיגע נאך

 ױניאן די ארבײטער. נאך באשעפטיגען
 זײנען װעלכע ארבײטער, די צו אפעלירט

 אין דורכצופיהרעז שטרענג באשעפטיגט,
 ־ י י ל ג אטת אן פרן פרינציפ דעם לעבען
ר ע נ כ נ ו ל י י ט ר א ־ פון פ ר א

 ארבײט ביסעל די דאס אזוי ,ט י י ב
 סיזאז שלעכטען דעם אין דא ס׳איז וואס
ווערען פארטײלט מעגליך װײט װי זאיל

 איז ארכייטער אלע צװישען ר, י י י ג
אינדוסטריע. דער

 איצט געהט באװעגונג דיזעלביגע און
 װײסט דער פון רײוזען די אין אן אויר

.25 לאקאל ױניאן, דרעסטאכער און
 װײסטמאכער די װאס ליפלעט א אין
 צו ארויסגעלאזען לעצטענס האט ױגיאן

 אר־ פון פראגע דער כיכוח מיטגליעדער די
 אגדערעם צװישען װערט בײטסלאזיגקײט,

:געזאגט
 הערליכסצע און ערשטע די פון ״אײגער

 דער איז מרײד־ױני^ניזם פון׳ם פריגציפען
 םון מיזמנדערםײלונג ״גלײכער פון פרינציפ

 ס#ל־ ״ ארבײצער אלע צװישען ארבײט דער
פריגצים? ד^זיגען דעם מיד גען

א^בײט, דער מיט זיך טיילען מיר ״אמת,
 ארבײ־ אלע מיט שאפ, אין סאראן איז װאש
 אוג־ מכוח איז װאס אבער ׳שאפ סון׳ם טער

 זיך ררעהען װאס •ארבײטער, ברידעו• זעיע
 ה^בען מיר ? גאםען די אין לײדיג אױם

 פיעלע אבעי־ סיזאן׳ שטיקעל א כ>זטש געה#ט
 אין אר.־ם זיך דרעחען וואש ארבײטער, די פ.*ן
 חדשים געארנײט ניט שוין האבען גאסעז, .די

 װײטער װאש װערט לאגע זייער און ;לאנג
ערגער «לץ

 פארטגעשריטעמג און מענשליכע ״אלם
 זיך אויף מיר טראגען ױניאךארבײטער

 גורל דעם פאר פאראנטװארטליכלןײט די
 ברידער און שװעםטער אונזערע אלע פון

ארבײטער.
מי־ שאפ־טשערבזאן לעצטען דעם ״אוין*

 גע־ אויסגעהויבען גע1פר> דאזיגע די איז טיגג
 באשלאסעז אײנשטיםיג איז עס און װארען,

 װײסט דער פדן שאפ יעדען אין אז געװארען,
 דער־ ^פגעװיזען — אינדוםטריע, דרעס און
 דער אוין* ארבײם דא איז שאפ אינ׳ם צי פון

 דער עון טײל $ ואויף נאר צי וואך, ג^נצער
 צװײ װערען. ארויפ;ענומ;ן ז#לען — װאך,
ארבײטער. נייע מער,ר אדער
ױשי׳־ באשלוס! ױשר׳דיגער # איז דאס״

 די שאפ־טשערלײט. די װאס דערשאר, — דיג
 שעפער די אין ארבײטער די סון פיהרער
 ער־ שאה־איבײטער זײעדע און זיך ה$בען
 ארבײט׳ ביסעל דאם טײלען צו בארײט קלערט

 גאר־ האנען װאש די, מיט ׳ה*:ען זײ װאס
 מענשלינע די $ט ניט װען װײל נישט;

 אר־ דער װאלט ארבײמער, די סון העגדלונג
גע־ ארבײטער דזוגגעריגער און בײטסלאזער

 קלאפעז צו אנהויבען געצװאונגען װען
אגבאטען און בעלי־בתים די םון טירען די

 א פאר .ארבײטס־קראפט און הענט זײערע
 דערפון פועל־ױצא ידער פרײז. תלענערען

 אלע־ אונז פאד טרויעריגער א געװען װאלט
^גגע־ װאלטען ארבײטס־שנירות די :מען

 גאנץ א אין װאלטען און וינקען, צו הויבען
 :ידעריג, אזוי ארונטערגעזונקען צײט קורצער

̂ס די, אפילו אז  דע־ *װאלטען ארבײטען, וון
לט די פון מעהר פיעל ניט םארדיענשן מ̂ן

בעלי־ אונזערע ױם געהען לײדיג. א וראם
אבע?, ארוים, שנןארק דעם אויף קוקען בתים

דער־ ניט .דערויף זיך זײ װעלען ׳, חאפענטליך
נים עם איז טאקע : דעם צוליעב אט • 1< ■* % «««י װאו־;

ארבײטער די פון אינטערעסען די אין ז נלוי
איז עם נאר /ד*יג, לײ איום הײ:ט ן געד־-ע װאס

»זיג צו טערעסען אינ אלעבזענש רע אונזע איז
אונ־ אין פלאץ ן מאבע צו מעגליך װאס אײן

נאך און ־־בײטער *א אײן :אך פ^ר זער
און ענגהע״ציג בלײבען צו יטער. איבי

אונז ן װ$לש יעצט טיג יב סטז — • + י
* ק״י ־־ כ; א

טראבט ארבייטער, ברידער און טער ,*װעס f f

דיסקו־ פראגע, ר ד*זיגע דער אין ארײן זיד

 *יז טלטעש וורכײסחני מוגגעריגער יײן י»
 אר״ אנ<עחן םיעלע פון זיכןןףחזים די גע»אחר
 עשענם און ציים קיין גיט פפרלירם בײםער.

ז*ל אײך. צו מפען װאס די, «אר םירען די

חייסגטי עגעסיס אונזערע מאהנעז^ . VA״סיע

 יאר< גױ לאמאלס אונזערע אלע פון
דער םים־חעלםען סך א קאנעז זײ דאס

״ן עיאוי :בלײבען און ז
\6  איײ סאר אלע און אלע פאר ״אײנער

.נעם ״ !

 װי ה^נדעלם ארן שאפ־מיטינגען רופט שא*
 ארבײפדנר־ און געװיםען מענשלינער אײער j דא. דארט איז עס ײאס כאקראטיע

^ אי1י' ^ מ ס:י עג ס י ק| ? געדעגקט, אײך. פדן ^דעיט ס^ליד»רןטעם 1 אבער, גאך 1^

 יױ װײסםסאכער דער פון אפיל דער
 זיך םאר רעדט םיטגליעדער די צו ניאז

 צולע־ ניט ג^ר דעם צו דארױ מען אלײן.
 סײ דאס ה#פען נור זיך װילט עס נען.

 קלאוקםאכער די סײ און װײסטמאכער די
 די װען צײט דער אין איצטער, װעלען

 דעם אויסנוצען ײילעז מאנוםעקטשורער
 צו סיזאן, שלעכטען דעם קריזיס, שטילען

ן ע ג י ד ע  די װעלען — ױניאנס, די ש
 צוזאמענבינדען עגנער נאך זיד ארבײטער

 העלפען לעבען און לײב מיט ייעלען 1או
 די הויך אויפהאלטען יונ^אנס זײעדע

 ס^לידאריטעט ,פון אײניגקייט פון פאהן
 וועט קריזיס דער ביז ברידעדליכקײט, איז

 ארבײטסלאזיג־ די זאל פאראיבערגעהן.
 יעיאניזם, פון שונא גרויסער דער קײט,
w !שאדען ניט ױני^נס די מעהר

גיך. ודאקסם װאס לאקאל נ״יער א
 חורצער א טיט דך האט י^רק :ױ אין

 יאקאל נײער א *ורגאניזירט צוריק צײט
 אינטערנע־ אונזער פון טשארטער א טיט

 ׳און שגעל זעהר װאקסט װעלכער שאנאל,
 ג^ר ער װעט װײזען, סמנים אלע .ווי
 דאס ױניאן. שטארקע א זײז גיכען אין
 ם נ ע מ ר א ג ס י ד י י ״ל די איז

, ס ק ר י ו ל ק ן א י נ ו ל י א ה א  ל
1 3 0.

 יױ ריעזע אז צװײפעל, קײן איז עס
 צו צוקונפט. גרויסע א זיך פאר האט ניאז
 קלוירק^ אלע אן זיך שליסען ױגיאן דער

 אפיסעס די אין באשעפטיגט זײנען װאס
 איג־ גארמענט לײריס דער פון שעפער און

 ״שיפינג װי יארס, נױ פון דוסטריע
 ״פע־ ?לוירקס״, ״רעסיװינג קלוירקס״,

 גודס ״פים ?לוירקס״, ״סטאה קערס״,
 קלוירקס, אלע די און אסארטערס מען׳/

 פרויען, און מענער דארטען, הײסען זײ װי
 איג־ דער אין כאשעפטיגט זײגען װעלכע

 מינים פארשיעדענע אלע דיעזע דוסטריע.
 זײ אז ארומגעזעהן זיך האבען קלוירקס

 פראלע־ ארבײטער, װי מעהר ניט זײנען
 װעכענט־ א פאר ארבײטען װאס טאריער

 מאנופעקטשױ די װעםען און לוין ליכען
 װעניגער ניט אויסצובײטען זוןען רער
 ברענטשעס אנדערע אין ארבײטעד די פון
 בא־ האבען זײ און אינדוסטריע, דער פון

 יױ דער פון סעקרעטער דער װי שלאסען,
 זעל־ די אין געהען ״צו אוגז, שרײבט ניאן
 די אין ארבײטער די פון טרים פוס ביגע

 אינדוסט־ דער אין ברענטשעס אנדערע
ריע״.

 גוטער גאנץ א כ׳לעבען, ׳איז דאס
 ליידיס דער אין קלוירקס די און באשלוס

 ניט טאל קײן װעט אינדוסטחיע גארמענט
 אזא ענדייך האפען זיי װאס טאן, באנג

 װען ׳נאך באזונדערס געפאםט. באשלוס
 גרויפער אונזער פון טײל » װערען זײ

קלוירהפ דיזע !ױניאן אינטערנעשאנאל
קוכען זײ װאם זיין, שטאלץ באטת טעגען

אע־  גרויסער אונזער אין אדײן ענדליך
 װע־ אונז דורך און משפחה טערנעשאנאל

 צוזאמעג־ און צוזאכיענגעװעבט זײ רען
 פראלעטאר־ קעטפענדען מיט׳ן געבונדען

װעלט. גאנצער דער איבער יאט
 זײנען נעשאצט, װערט עס װי לויט

 שעפער גארטענס לײדיס 4,000 די אין
 װעניגער ניט באשעפטיגט יארה נױ אין
 130 לאקאל דער און ק^יריחס 15,000 שון

 װאק־ צום מאטעריאל ןיא פלאץ גענוג האט
 אוים־ זיך און ענטװיקלען צו זיןי סעז,

 דער אין זא:ט, מען װי טאקע שפרײטען,
 שוין װי און ברײט. דער אין און לענג

 ױניאן די אזוי, טאקע עס איז באטערקט,
יטנעל. גאנץ זיך ענטװיקעלס

 א דאס זאגען, צו איבעריג איז עס
 cוירקsלו די פון ױניאן שמארקע גרויםע,

 אינדוסטריע, גארמענט לײדיס דער אין
 אונ־ פאר װערט גרױסען א פון זײן װעט
 די פאר אע בכלל אינטערנעשאנאל. זער

 דאס בפרט. שעיוער די אין ארבײטער
 סטרײח, א פון צײט אין אז כייינען װעט

 שעפער די־ פארלאזען קלוירקס די װעלען
 קא־ און פרעסער שנײדער, די טיט גלײך
 םאראלי־ מעהר נאך װעט דאס און טערס
 געװען איז דאס װי אינדוססריע, די זירען
איצט. ביז פאל דער

פרעד ברודער  אונזער לאפארטא, א̂־
 אנ־ לעצטענס איז ארגאנײזער דזשענעראל

 ױניאן דער העי״פען צו געװארען געשטעלט
 באדען םעםטען א אויןז אװעת״טטעלען זיר
 עס לעבעדיג. צו געהט ארבײט די און

 מיטגליעדער. נײע ארײן טעגליך קומען
 זיך געפינט ױניאן דער פון אפים 1דע
 מיט־ נײע װאו עװענױ, צװײטע 228 אין

 די אויפגענוטען. טעגלין װערען גליעדער
 װערען ױניאן דער פון ביזנעס־מיטינגען

 דינסטאג יעדען אפנעהאלטען רענעלע
 איסט, 210 האל, בעטאװען אין — אװענד

 ער־ שוין האט ױניאן די סטריט. טע5
 לאקאל און באארד עחזעהוםװו אן װעהלט

 געװיסע א אויך שוין האט זי און בעאטטע
 מיטגליע״ איבערגעבענע טעטיגע, צאהל
 אוגאניזאציאנס- די העלפען װעלכע דער,

לאקאל, דעם שון ארבײט
תר״ צו שאדען ניט װעט שלוס צום

זי ױניאן, סלוירסס גארםענט לײדיס
lihi n וײ ווען מאכם, א װעחןן גיכער ײאס f t 

 אין הלוימןם די םאכעז אויםסערקזאם לען
 *ו ?ײ און ױנ. דער װענען שמ«ער זײערע

, זיר מוטיגען עז ם ^ צו מז זײ אויב אנ א  ח
 זײ׳• אלעם ;אד אלײן. געטאן ניט גאד דאס

ך אביסעל יײטע די נאך נען  די אין ״גרי
 אויםסונטערונג םון װאדט א און ביזנעס

 געדענסט װירקוננ. גוטע א האבעז דא קאן
 אוי־• אנדערע העלםט איהר ײעז • ילכ יעם

 איג• זעלבער דער אין נאר בפרט בײטער,
 איתד העלפט ארגאניזירען, זיך דוסטריע,

אלײן. זיך גענומען, גרונד איז

; ױגיאן דרעסםאכער ק^סמאם די
« .90 לאקאל

 סון ױניאז דרעסמאכער קאסטאם די
 גרוײ קיין גיט איז ,90 לאלאל ׳יארק נײ
 וואלם ױניאז דיעזע כאטש ױניאז, רע

 רײך6 דעם אין זײן. גרויס געקאנט אויך
 אר־ טויזענד עטליכע באשעפטיגט זײנען

 אין זײנען ארבײטער טעגער בײטעריגען,
 פאדאן װעגינ גאנץ שעפער יענע

 הונדער עטליכע בלויז דא זײגען ױניאז
מיטגלידער.

 חגר װאס אורזאכען, די זײנען װאס
ארגאניזירט? שװאך אזוי איז םאך

 אז װיסען, איהר דארםט ערשטענם,
 אריסםאקראטי־ אן זעהר איז טרײד דער

 מיט שםעסט עס װאו דארט און שער,
 וזײפד אזוי נים שוין איז אריסטאקראטיע

 זײנען דרעסמאכער האסטאם די ליך...
 ״דרעסםײ• רײכסםע די אין באשעפכןיגט

 יארת, נױ •אין עסטאבלישםענטס״ קינג
 טײערסטע די״ געםאכט װערען עס װאו

 רײכ־י די פאר קלײדער ״פענסי״ זײדענע
 װײבער ס^סײעטי די פאר דאמען, סטע
 מײד- די געלד־אריסטאקראטקעס. און

 טײערע, דיעזע בײ ארבײטען װאס לעך
 אײננע־ כסדר זיצען קלײדער, זײדענע

 שײנט, עס װי און, זײדענס, איז טונקס
 וױר־ די זיי פון םיעלע אויף דאס האם
 זײ אז אײנשמועסען, זיר זאלען זײ קונג,
 ״אריסטאקראטקעס׳*, אויף זײגען אלײן

 ארים• פאר ױניאן א זיף פאסט װי און
?... טאקראטקעס

ער־ אטאל איז אײנרעדעניש אן און
 דיעזע זיד זיצען קרענק. א װי גער

 ״אריסטאקראטקעס״ געזאנטע מישטײנס
 אפילו !שקלאפען און סקעב־שעעפר אין

 ליגט װאס זײדענס פון״די גלאנץ דער
 דעם פארשטעלען ניט קען זײ, ארום

 אז אבער שעםער! זײערע אין סקעביזם
 זײנען זײ אז אײן, זיך רעדען מעגשען

שײדי ניט דאף איז ״אריםטאקראטקעס״
אנ־ נאד דא נאטירליף, זײנען, עס

 בארית״ זײ װעלען ריר אורזאכען. דערע
םאל. צוױיטען א רען

 עטי די דאס זאגען, מיר װילען דא
 יע באלאנגען װאס טײדלעך הונדערט ליכע

 אינטעליגענטע, זײנען יתיאן, דער צו
 זײנען װעלכע מײדלעףי, םאדטגעשריטענע
 גלאנץ דער װעמען און קלאםענבאװאוסט

םארבלענדעט. ניט האט פון,זײדענם
ליכ־ אויך װערט אמןר, ■ביסלעכװײז,

 פארבלענדע־ יענע פון קעפ די איז טיגער
קױ זײ פון טאנכע און מײדלאך טע

 פא־ האט דאס באזינוננ. זײער צו מען
 מײדלעך די מיט צוריק לאנג ניט סירט

 דזש. םירפיע, אריסטאקראטישער דער פון
 אלע עװענױ. טעד5 דער אין גידדינגס; ם.

 צאהל, אין 45 שאם, דעם פון ארבײטער
ױניאן. דער אן אנגעשלאסען זיר האבעז

 צו אן שויז פאנגט דא אויך אלזא,
 די אויף און געדולד, אביםעלע טאגען.

 גרויס װעט ױניאן דרעסטאכער קאסטאם
װערען.

 אויך דא שוין זאל פארבײגעהענדיו
 מאנטאג לעצטען דאס װערען, געזאגט
 • מעמ־ א געהאט ױניאן די האט אווענד

 r מיטיננ דעם אויף דאס און בער־מיטינג,
 דעלעגא־ צוױי געװארען ערװעהלט זײנען

 קאנװענ״ אינטערנעשאנאל אונזער צו טען
 ה. םון באשטעהט דעלעגאציע די שאן.

 דער םון מענעדזשער דער״ סילװערמאן,
 פרעזידענטין. די מעטץ, בעלא און ױניאן,

 לאה^ל דער •איז מעמבערשים דער לויט
 דעלעגאטען, מעהר שיקען צו בארעכטיגט

 װעט גרינדע פינאנציעלע צוליעב אבער
 באנױ מוזען זיך םאל דעם לאחאל דער

 אויח פארטרעטער. צװײ מיט בלױז געגען
 סען קען לאתאל דעם םון דעלעגאציע דער

סזג, א אבעד תלײנע א זאגען: יגו
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ױי ו צו מ נ י ם י װ ם ןםער 5 דער צו באארד דזשאינט פון רעפארט עסז. פ
ד ר א א ן נ ל פו א ס א v י T ׳ 25 ל

 דער פון באארד ער,ז. םונ׳ם כייטינג א
 ױניאן דרעסםײקערס אייז ורײסם לײדיס
 געװארען אפנעהאלםען איז 25 לאהאל

פארמש. טען23 דעם אװענד״ דינסטאג
םשערמאן. הײכאן׳ ם. םריינד •

 קאשיםע א פון פארלאנג דעם אויף
 קאטפ. װייסט דיק פון איבײטער רי פון
 ערשינען איז װאס יארק, נױ איסם םון

 די ערקלעהרענדיג באארד, עקז. םאר׳ן
 זײ װאס צרות די שאפ, זײער פון לאגע *

 ערװעהיט ווערט — אױסצושמעהן האבען
 טשענוט״שין, שװעסםער די פון האשיטע א

 זאי:ען זײ קאהן״ ברודער און ארנ״שטייז
 אין האנדלען האכטאן בר. כייט צוזאטען

פולטאכט. בייט קייס דער
קא־ דער פון קאטיטע א ערישײנט עם
 ביעננט און 10 ראקאל ױניאז םערס
 •אגגע־ פאמענדע די באארר עקז. םאר׳ן

 עטליכע כײט צורית װי אזוי לעגענהייט.
 באארד עקזעיזוטױו זײער ה*ט װאכען

 ױניאן אונזעך פון פארלאנג דעם ^יויף
 סעקיעטער דדטענעדאל זײעד־ אםגעלאזען

 װא־ עםליכע פאר רעװין איזראעל ברודער
 צו איבערצונעהשען צײטוױיליג כדי כען,

 פון דעפארטשענט אסס׳ן דעם טענעדדטען
 פארשמענדניס דער כייט ױניאן, אוגזער

 װעט ער ײאס צייט זעיזבער דער צו דאס
 די װעט אפיס אונזער אין ארײנהומען

 אד־ איר,ר פארטזעצען דעדוױיל יזאני־טע
 קאנדי־ פאסעגדען א נאכצוזוכען בײט
 דעפארט־ יענעס איבערצוגעהטען דאם

 אר־ די וױ אזוי און ;פערשאנענט מעגט
ײם  פון אפיס דעם פון צױטטאנד און נ
 יע- ברודער פאדעדט ײגיאן יאטערס דער

 — אויפפאסוננ, און אנװעזענרױיט וױן׳ס
 באארד עיזז. דעם אן זײ זאנעז רעריבער

 די באאױפטראגען צו ױניאן אונזעד פון
 אר־ דער צו צוצוטרעםען באיד האשיםע

 זײן אריף עשיצען אנצושטעלען בײט
 יזע- ניט רחןט לעוײן בדודער װייל ארט,

 וױ אונז שיט פארבלײבען לעניער גען
 א ערװעהלט וועדם cv ײ*וי. א נאוי

 ײאםי־ קאהען״ ברידער די פין קאכייטע
 א-ן שאפירא י. און עהײץי ׳<עװסל,י

 אויױ אױסצרדדיהען ראםישטיין ׳שװעסטער
 דעם פון גאםעז אין אופן פאסעניען א

 פאר אנעדקענוננ אונזעד באארד עקז.
 לעװין ברודער ײאס איב״ט, גוטער דער
 דיעזע ײגיא;. אוגזער פאר געטאן האט

 ־עקא־ ארײנברעג;•;; אויף 4זא־ ?אפיטע
 פלנ״ם ש־טי:נ :עתסטען צום טעגדאציעס

 יענעפ פא־ פלענער װעגען באאיד עקז.
דעפארטשענם.

 אע־ רוע־ט עאפירא יואיס ברודער
 עיזעקי־ פי:׳ם כיעדבער סטאיוירט.א<ס

ברענטיד. האריעדער פוג׳ם ב^ארד טױו
*ט״ועסטער א*ז אייבער ו דײרברודער

 ו?ידט;אי:פט. ויערען רובינעטײן '־ארא
 פון באארד עקז. פוג׳ם ניעשבערס איס

ברענטש. כראנזװילער
 עזןהגהאיץ, ברודער סעקרעטער, דער
 רע־ די װעגען באריכט א ארײן כדענגט

ברענמיש־ פאר^יעדענש די פדן זויטאםען
 גע־ אפכעהארטען זײנען װאס םיטעגעז׳ -

 נזארט״ט, םען18* דאנערשטאג, װארען
 פאי געו;איען געררפען זײנען װעלכע

 לזאנדידאטען נאשיגירען צי צװעק דעם
 האנױעניט^ן. אינטערנע״טאנאל דער צו

 פארהאגדעיט שיט״נגען רי בײ איז אויך
 רעקאשעניײ־ פארישיעדעגע די געװאיען

 דער לויט און כאארד, עקז. פילם שאנם
 אזוי ראפ סעקרעטער, דעש פרן באדיכט

 געשאנט ׳שויז האבען ביענידפעס א^ע וױ
 קאשיטע, קאיטראי א פאר נאמיגײשאנס

 א פא־ װאהיען דאס באי״שלאסען, ווערט
 א*ן פארקושע; זאי קאשיםע קאנטראל

 פאר װאהיען די פון צײם זעלבעד דער
 װאה־ קאנװעטשאז. דער צו דעיעגאטען

 אפגעהאײ ;ןיזא־! קאשיטע דער פאר יען
 זאי־ען אט בא״אטב, דורך װערען םעז

 פין א״נטעד^יע־ אהן ווערען, ערװעהיט
זײנען. זײ ברקנט׳ש א פאר וואם

 ראס סעקרעםעי. דער באריבטעט א׳'יד
ט־ע* די פון ״שטיטעז מאיאדיטעט די  פאי̂־

 געױא־ אפנעגעבען איז בדענט״שעס דענע
 ^פגעהא^טעז זאיען װאהלען די דאט רען,

 רעמ דיעכסםאג, אוױ׳תד, אײן אין יוערען
.1020 שארטש, טען30

קא:־ יי געלעגעגהײט א געבעז צר כרי
 ארונםערגעניפמן װעיען װאס דידאטע;, .

 אבדדשעק^ן־ק^טיטע דער פוץ וועדעז
 קענעז צו אויזאכען, נעזלצליבע פאר

 באיט^א־ װערם — קײס, זײער אפעיידען
טי:: ספע״שעי א ז־ןנם סען,  עקז. פונ׳ם מי

 דעם א,־י,< ווערען גערופעז ז$י באא.־*ד
 דעד פון טיםינ: דעם נאך מןגג צרױיטען

קאשימע. ןובדדטעקעאן
 קאשיטע אפיס דער פון באריכםען %

 פון באריכםען זײ אױסגעהערם. ווערען
 פארהאנדעיט האבען זײ וו^ס ארבײט,

 פעב־ —״ מימינגען 5 לעצםע זײערע בײ
ם ״טען9 דעם רואי־  שארטש םען,28 ח
 םען.18 דעם איז מען13 דעם מען,6 דעם

 און םארהאנדעלם וועחנן באריכםןע די
 בא״ םיעלע די צוױשזןן גוסנעריײמן.

ווערןן וףנלכע קאםיםע, דער םון שליסע
i

י װ. ג. ל. א. דיער פון קאנװענשאן
לאנגער ל. פון

ױני*ז• םמבער קל»וק ב??רד דזש^ינט י,ארער :ױ פון «.םע

(פארטזעצונג.)
 שים תאגפערענץ א פאר םע: צװיי ערקרעוזרוננ, דאזיגע די

 קײן :יט אבער אויפנערמגטע אן געשאפען האם בתים בעלי די
 אפיסערס די און דעלעגאטען די צװישען שטיםוננ דערצ^ורנטע

 פארלוירען. ניט זיך האבען זײ ױניאן. אלנעטײנער דער פון
 דעם זאי טרײד נאנצער דער דאס ענמיטלוס, אײזערנער זײער

 גע־ האר א אויף ניט איז וואך, פוז ארבײטען סיזאן :עקסטען
 דיע־ און דעלעגאטען באארד דזשאעם די געװארען. בראבען

 ג̂י פעלזעךישטארק געשטאנען זײנען גענעראל־אפיסערס רע
 פראנע די דאט נעםליך, : 17 י:איןאל פון פאדלאנג דעם נען
 א נאך זאל װאך־ארבײט, געגען אדעד פאר קעפבערס די צו

 אפשטיטונג. אן פאר שאבער קלאוק די צו װערען גענעבען שאל
 איז װאך־ארבײם אז ערקלערט, ה$ס באארר דזישאינם דער

 פראגע די איז דערטיט און געװארען גוט־געהײסען איינכיאל
געסעטע^ט.

 אז פארשטאנען, דעלענאטען די האבען אלכעטי'ן אין
 געװים געװען. אױסען ניט :אד האנדלונג זײן מיס איז 17 קאל
 ׳האט לאקאל דער װארום פארדראםען, דעלעכאטען די האם
 װאך־ארבײט פאר אגיטאציע די װען צײט, נאנצער דער דורך

 1זײ ארויסגעזאנט גיט און גע״שוױגען שטיל אנגעגאנגען, איז
 דא־ האבען דעלעגאטען די זײן, ניט זאל זאך די וױ טײנוננ.

ס17 ^אהאל באטראנם שאי:ס  אויס־ קײן :יט פאר האנדי״ונג ׳
״שריט. גערענענםען

 אין געמיינם, ניט :א^ דערבײ טאקי האט 17 לאקאל אז
 װען טינוט, לעצטער דער אין איבערצײגם זיך טיר האבען דעם
 מאל ל,ײן האבען טיר געװארעץ. ערקלערט איז סטדײר, דער
 אלנעטיײ דער צו איבערגעבענחײט זײער אין געצװײפעלט גיט
 צו קוטען װעט טאשער אז געװאוסט, האבע; טיר ױניאן. נער

 לא־ דעם פרן םעטבערס די װעלען ׳בתים בעלי די טיט קאטף א
 אנרעיע די פון טעדבעו־ם די פיט צוזאשען קעטפען קאל

 אין דך האבעז טיר נעװען. טאקע עס איז אזוי אוז לאיואלס.
נענארט. נים ערװארםוננען אונזערע

איבער, באריכט, אונזער אין ׳דא גיבען שיר װאס דעם םיט
 פון האנדלוננ אויסנערעכענטע קײן נים און האגדלוננ נעוױסע א

 קערפער־ די אנצוקלאגען אויסען גיט םיר זײבען לאתאל, דעם
 און :רױסער אונזעד פיז טריבונאל העבסטען דעם פאױ ישאפט

 קױ צוזאטען דך דארף וועלכע ׳אי:טערנע*שא:אל דעבטינער
 ז?יר זײנען דאם !גײן ישיהאגא. אין שאי טען3 דעם ׳טען
 פאר אינצידענס דעם איבער בלויז בעןיג שיר אויסען. :*ט

 בא־ צװײ־יעהרלינע די אז גלױבען מיר צלועקען. דױסםארישע
 װעם ׳זרי-יסטירט ער זײט באארד דז״שאינט דעם פו; דיכטען
 גע־ דעם פאר שאטעריאל וױכטינען פון קױאל א זײן אדאל

 צו עהרע און גליק דאס האבען װעט װאס ״שיכטפ־״שרײבעד
b ױניאן. גױויסער אונזעי־ פון ט*בטעי:ע שיײבעןי

 עדרן^רונג די רזאט ׳געזא:ט אױבען ישױן ראב איך װי
 דעם אויף וױריזוננ ישלעבטע קײן געהאט :יט 17 יייאחאל פו;

 פאר־ ערװעהלט האט באארד דדשא־נט דער באארד דז״שאינט
אדבײטס־געבער. די שיט קאגפע־ירען צו ט־עטעד

קאנפערעדן. ערשםען דעם אױ־
 ד*ר אין קאנפע־עגץ, דיעזען צו זײ:עץ פארטדעטער די

 שיט ניט גענאנגען קאנפערענץ, היטטארישע; זאגען, שעגען
 א טיט געגאננע; זײ דינען אבער דערפאד פאדמררנגען, פיעלע

 ברודעד פאדטײדיגען. צו פאדערונגען רי אום אר;ושע:טען פאר,
 האט פרעדעדנט, באייעבטער אייעדעגס אונזער שרעזינגער, ב.

 אד־ די ערקלערט פאי־םדעםער א^ע אונזעיע פון ;;,:אש אץ
 יעפאד״ א פא־ װאס ארן ׳וױא ױניאן די רראס בײם׳ס־געבער,

 אין װע~*<ן ארײנועבראבט באדארפט װאאםען רענלזט, זי שעס
 א :עהאלטען האט ישלעזינגעױ ברודעד אינדוסטייע. דער

ױניאנ׳ס דער פאר ארגרשענטען טיט 4פזי רעדע, בריליאגטענע
־:דושטרי א־ אונזעד ש*ט באקאנם נוט איז ער •V •. פאדעדו:
ײטבארע אינבאטטד טרט פול עװען ; א-ז רעדע ע נא:צ דין איז

חטען. פא
גע־ זעהד א א*ן נע״וען זײגען פעלט־טורערס שא;ו די

.עפיהלם, : זיך ד.אט דאר *טטישוננ, פרײנדליכער ארן ־ ד.ױבענעו
די בע;. נאבגע :יט קאטל א אהז ן פאדעדוננע די וערען וו זײ אז

 זײע־ע א*ן שענ״שען ערפאחרענע זײענדינ ״•ו:יא;־פאיטדעםעי
 :עדקלערט האבען איבײט׳ס־געבער, אינזע־ע שיט האנדלינ;ען

 אײך :יבען שיי אץ ענטפער קײן נאײך נ־ט ע־־װא־טע; “״ד*
̂ט איהר אז ציימ  גע־ באטראכטען." פאד*;־וננע; אונזערע זאי
 פאר־ צײט דערזעלבער אץ ױניאדפארטיעםער די האבען רױס

 דעיפאר, פאױשלעפעז, ניט דך פראגע יד אז ׳לא:;ט
 הא־ שאנופעקט־שורערס די דערפון. לײרעט אינדופט־י די וױיר
 אזוי הערען לאזע; זיך פיז ײ״^עז ייז אז געענטפערט, בען

פאדעדונגען. דאזינע די באטיאבט האבעז װעלען ז־י ױי •שנעל
 שלאנט די ״שױן זיך האט קאנפערענץ ציױיםעד יע־ אר־ױ

 זײע• מים געקושען זײנען שאנופעקטשורערס די אג;עפא;:ען,
 ״פראזען די וױיס וױ װאך־ארבײט. געגען ״איגודענטע;" יע
 אונ־ צו אפעלידט האבען שאנ״פעקטישורעלס די פיז קריטיק און

 בד. פיז באגדיעף א שאפעז יעדער זיך לע; פאיםרעטע־, זעיע
 ענמפער אלש אויס ישרײט ער ײי באשערקונג, א שלעדננעד׳ס

 טקריב ניט רועלען ״םיר :טאגופעקט״שויערס די פון אײנעם צו
 רימײאער!״ דעם פין קאפריז ;םיד פאר א־בײטעד אוגזעדע זײן
 שאעדנגער ברודער פון ערקאערוננ דרײסטמר דער אויף אין

 איז עדז גז רעם טארט און מאנרפע־קט״שריער אנדער אן קושט
ז*ך. לעבט שאכער קלאוק דער רועאכעז

 אונזעדע פון עדװארטען צו נעױען איז דאש נאטירליך,
גערואוסט, האט זײ פון דעחר גאר ייעי שאנ^פעיטשויערס.

 די פאר ניט טויג און זײ פאר םויג שםיק־טיסטעם דער װי
 אויסזע־ די הערענדיג פארםרעטער, אונזערע װען ארבײטער?

 די און װארארבײט געגען מאנופעקםשורערס די פון צונגען
 אײ פעסםער נאך נעוואדען זײנען פאדערונגען, אנדערע אלע

 העכסם איז פארלאנגם ױני^ז די װאס דאס אז בערצייגט,
 דער פארביטערם װי װערען, געװאונען םוזען וועט און ,גויםיג
m זײן. נים זאל קאשף

ארויסגע״ קלאר זיך האט קאנפערענץ צװײםער דער אויף
 געסע־ ניט פראנע די וועם אופן םרידליכען א אױף אז װיזען
װעו־ען. טעלט

 אלע סיר האבעז מאכער ?לאוק די ^ון סענטיםענט דעם
 פארטרע־ זײערע אז געװאוסט האבען זײ אויך און געװאוסט.

 צו אום געקאנם האבען זײ װאס #אלעס געםאן האבען טער
 די װעלכע םאדערונגען די אופן פריעדליכען א אויח קריגזע
 װאס אכטענדיג, ניט דאך, איז ארויסגעשטעלם. האט ױניאן

 און געפהילען, הארץ, אנדערענס דעם געװאוסט האט אײנעד
 אז נאשלאסען, באארד דזשאינם דער האט דאך מיינונגען,

 פאסען גרויסע די זאלען אונפארםײדליך, איז יןאםף א אויב
װארם. לעצםע דאס האבען פרא:ע דער אין

שטער דער סיגנאל. ער
 זי און פארלירען געקאנט ניט צײט פיעל האט ױניאן רי

 זאל ניט, אדער סטרימןען פראגע: די אז באישלאסען, האט
 מעפבער־ דער םון באלאם סעקרעט א דורך װערען באישלאםען

 זײנען — מאי טער10 און טער9 טער,8 — טעג די שי&.
 א געגען אדער פאר שטימען, פאר׳ן געװארען אויסגעקליבען

 דעם ארויםנעװיזען האבען טאכער קלאוה די און סטרײק.
 םון לײנס גרויסע די פראגע. דער אין אינטערעסי גרעסםעז

 יעצם נאך שםעהען שטימען זײערע אבגעבען פאר מעמבערס
 מעכד אונזערע װאס באגײםטעדונג, די אויגען. אונזערע פאר

 זײערע געקראגען האבען זײ װען ארויסגעװיזען האבען בערם
 לאזט ניט׳/ אדער ״סטרײק :אויפשריפטען די טיט באלאטס

 אונזערע װי באגײסטערוגג אזא םיט באשרײבען. ניט דך
 נאד ניט מען ?ען באהערשט, געװען דאסאלס זײנען פעמבערס

 גע״ \vp מען נאר מאנופעהםשוחןרס, מיט סטרײק א געװינען
 גדױזאטסםער אמ שרעיזליכססער דער גענען קאטןי א וױנען

 סטרײה. א םאר ג/ךשטיטט האבען מעסבערם 23457 טיראנײ.
דאגעגען. געשםיפט האבען 1293

 .דער כוח. איהר דעםאנםםרירט ױניאן די האס אםאל נאך
 האט פעםבערס, די ׳םון באשלוס דעם נאך באארד, דז״שאינט
 װעלען זײ ווען סםריײן, דעם רופען צו פול־פאכט געקראנען

פאסענד. פאד געפינען
מאביליזאציע.

 נדויסע די צוזאמען זיך קופט םאי, טען12 דעם פאנטאג
 רױ טיפע א הערשט האל גרויסען דעם אין סטרײלךקאפיטע.

 ברודער ענטשלאסענע. אן נאר נערװעזע, קײן נימ היגקײט.
 רער יפדן םשערפאן דער און פרעזידעגם אונזער שלעזינגער, ב.

 פון שטורם א אונטער םיםיננ דעם עפענס סטרײלרקאשיסע,
 פיטינ:. דעם פון צװעה דעם ערקלערם ער אפי״אדיספענטעז.

 פאב״ קלאוקס די צװישען קאפף דער אז זיך פיהלט האל אינ׳ם
 םעסנדבאשלאסענעי. א שוין א״ז ױניאן דער און רייהאנטען

 זי װײל קאפף, א פאדםיידען צו אלעס געמאן האט ױגיאן די
 די פאר לײדען, הונגער, זיך םיט ברענגט קאפף א אז וױיסט

 אז אבער םאנופעקטשורערס, די פאד רואינע א און ארבײםער
ענםשטעהן. קאפף דער מוז ׳ניםא ברירה אנדער קײן איז עס

ות־ באריכטעט האט קאפיטע זײן פון טשערפאן יעדער
 דער אײדעד נאך אויפגעטאן האם ער װאס ארבייט, זײן גע;

 אויס־ זיעען באריכטען אלע געװארען. געױפען איז סט־־ײק
 די אויםפערקזאמקײט. גרעסטער דער פים געװאדען געהעדט
 ערװארםענדיג פארנאנדעתענאנגען, זיך איז קאמיטע פטדײק

 אבער, ׳שװערע די טאן יןומען צו אפיסערס זײעיע פון ריף דעם
 זײ אויף האבען פעמבערם זײערע װעלכע ארבײט, נאבעלע

אלויפנעלענט.
שעגעראל דער םטרײק. דז

 פארבלײנען װעט טאג יענער פאי. םען14 דעם מיטװאך
 שטעהן. װעט ױניאן םאכער קלאוק די װי לאנג אזוי היסטאריש,

 דער אין חגוואלוציע די זיך האט זונען־אויפגאנג דעם פיט
 סטריײד דעד םון מעמבערס אנגעפאנגען. אינדוסטריע קלאוהס

 םארנאנדער־ םדיה, גאנץ ׳םאנ יענעם אין זיך האבען קאפיטע
 דיע־ אין סירקולארס מיט דיסםריקט קלאוקס דעם א*ן געלאזט

 פאכער קלאוק קלאסענבאװאוסםע די באנעגענען צו הע:ד דע
 פא״־ זײ זאלען פריה דער אץ אזײגער 10 אז זײ, אנזאנען און

 פאר סםךײה, אין זײ רופט ױניאן די שעפער, זײערע לאזען
באדינגונגען. ארבײטס מענשליכע פעהר ארן בעםערע
 זױ ־העכסטע די אין װי װאריפם, און אויף שײנט זון די

 רוקען זיך, רויהען זײגער דעם פון װײזערס די פאנאטען. פער
 אנעי לײדענשאפט. װעלכער אירגענד אהן לאגנזאם גאגץ זיך

 װאס םענשעז, די בײ יאהר א רוי אויסגעזעהן האט פינוט יערע
 פעהר זײ באוועגוגג. פון שפיצע אן'דער געשטאנען זײגען

 אײ־ צײם. אויסערגעװעהנליכע אן איבער לעבען אייעפען פון
א ?10 זײגער דער שוין איז :אגדערען בײם פרענט נעד

 אין פוח דעם אויוי דריקט שטילקײט דריקענדע אין שוועיע
 העיען עס מינוט. ליכטינע די קופם עס נשפה. די פאטערט

 ״לע־ :אדםײען ישע1פ טונטערע די פון געשרײען די שוין זיך
 שײנען פיהרער די פון פנים׳ער די און יוגיאן!״ די זאל בען

 זײטעז׳ אלע פון פארשירען מאכער קלאוין דןי זעהענדינ אױח
 די זיײען פום מים יןדאפט. און עדנסטקײט פולעד זײער מיט

 סױט. און לעבען אויח שטרײט אין געגאגגען
•קושט.) זעצוגג(פאיט •__________________
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 צו באשלוס דער אײןי איז נוטכעהײסען״
 4פױ מײדלעןי רי פון שכירות די העכערען

 יוניאז, ארנזער פון ^,פט הלעריקאל דעם
 די פון און דעפארטשענט רעקארד פונ׳ם

ברעגטש־אפיסעס.

 עהועהוטיװ פוג׳ם םיטינג כפעשעל א
שבת, געיוארען אפגעהאלטען איו באארד

 בל. פריה. אוהר 9 פארטש, טען27 רעם
טשערמאן. האראוױץ,

 שיסט האסימע אבדזשעקשאז די
 פארשיע־ די װעגען באריכם איהר ארײן
 ארונטער־ זײנעז װאס האנדידאםעז, רענע

 ־אב־ געזעצליכע םאר געװארען נענוטען
 םאר״ װערם בארינם דער דזשעקשאנס.

האגדעלט.
'■ t •*■?':נ׳ v . *

 פאריטיערעגע םארגעלעזען ווערען עס
 עלז• פונ׳ם װערען װעלכע צושריםטען,

פארהאגדעלט. באארד
 פ*ז ערהאלטען װערט אײנלאדר<ג אן

 יעזײ צו 10 לאקאל ױגיאן קאטערס דעו
 דיע־ ומרעז א*געהאלםען וחגם װאס באל,

 װעים io פון מאםיםע א און שבת, זען
. םעק. י״׳שענהאלץ,. V ערוועהלם•
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(ראםאז)
•ון אידיארואלםי פאלינמ םון

נירענבערג אכרהם
זײן געװיס וועלען םעםבערס אונזערע

 גע־ אונז איז עס אז הערען, צו ציפרירעז
 דער פרן רייהען די ברעכען צו יונגען

 םיר האבען נאר נים .“אײד פױםשועל
 הא־• סיר נאר רײוזען, זײערע נעבראכען

 פון 50 סום. זייער ערשיקערמ אױך בען
 ״מיוםשועל דר פון מעםבערס בעסמע די

 אנגע- גרופע א אין זיך האבען אײד״
 לא- ױניאן, דעזײנערס דער אן שלאסען

.45 קאל
אונ־ אינפארפירען אויך וױלען מיר

 קװעלען געוױםע פון אז מעםבערס, זערע
 װא־ מר. »ז דערוואוםם, זיך פיר האבען

 ״םיר דער פון פרעזידענט דער סערפאן,
 אינפאר־ אן געהאט האט אײד״, טשועל
 פון בעאסםען א םים קאנפערענץ כיעלען

 קלאוק־ דער פון באארד דזשאינם דעם
 מיט םארהאנדעלט און ױניאז דאבער

 אלע פאראײניגען פון פראגע די איהם
 טשארטער אונםער׳ן הי^אוה־דעזײגערם

 אינפארםײשאן דיעזע .45 לאקאל פון
 סעמ־ אקםיװע דורף דערגרײכט אונז ,לאט

 אויח .“אײד ״םױטשועל רער פון בערס
 נים, מיר װײסען אםת איז דאס װײט װי

 אין קלינגט מען אז :מען זאגט װי :אר,
חגא. א װאהרשײנליף איז קלױסטער׳

דעזײ־ אלע אז צופרידע;, זײנען כייר
ױניאן. דעױ אין ארײנקוםען זאלען נערס
צױ םיר קענען פאראײניגטערהײד :^ר
♦ $ ♦ דעזײנער־טרײד. דעם אויפהויבען ריק

 אין אונז האט מעמבער א אונזערער
 װאס האנטראקם, א ארײנגעבראכט $פיס

 ער נעװאי!ט האט מאנופעקטשורער א
 דעם האבען מיר אונטערשרײבען. זאל

 איהם האכען מיר און געלעזען דאקוםענט
 ?אנטראסט אזא זאל ער אז נעראםען,

 האנטראתט אזא אונטערשרײבען. ניט
 ווען יאהרהונדערט, םען17 צום באי^אנגט

זאף. געזעצליכע א נעווען איז שקיאפערײ
ט וױלען סיר  דעם םארעםענםליכען ני

 די האט וועלכע פירמע/ דער פון נאטען
 דעזײנער א פון .מוןכפארלא צו חוצפה

 א•1 אבער וױלען םיר האנטראקט. אזא
 קאנ־ סארט דעם וועלען םיר אז ׳גען

 מאנוםעק־ די זאלען באקעספען. ט^אקט
 דע־ די װען אז דענקען, ניט משורערם

 ארנא־ פאיקאם ניט גאןי זײנען. זײינערס
 װאס טאן זײ מיט שוין מען יזען ניזירם

װיל. פעז
 פעמ־ אונזערע אויח פאדערען טיר

 אונטער שרײבען זײ איידער אז ׳בערס
 הומען פריהער זײ זאילעז ?אנטראלוםען

 אונ־ מים באראטעץ זיך אםיס אונזער איז
 אויר אויך פאדעדעז מיר סעקרעטער. זער
 גענען צו ניט מעמבערס אינזעדע ;,‘א'

 םאנופעקטשורערס װען סעקױריטי, קײן
 רעפרענם, די זײ. פון ראס פאדערען

 םאנופעלר אז נעגוג, איז ׳גים •איהר װאס
 קאנ־ םאכען אײף מים זאלען טשורערס
•p ̂ ׳Pטדאקטען.

אן!" דעזײנערס ״די  דאס — ױני
 פינפטער דער אויל בלױז ניט טען הערט

 דעזײ־ יארקער נױ די צװישען עװעגױ׳
 אויף ^ויז דאס הערט מען נאר נערס,

 אנדערע פון דעזײנערס די צוױ״שען
 פראדוצירט נאר װערען עס װאו שטעדט,
 עהזע־ אונזער פאר גארמענטס. יײדיעס

 האטיטע א ערשיענען איז באארד יזוטיװ
 פארלאנ־ דעזײנערס, שיקאגא׳ר די פון

 גױ די אזוי װי אינםארמײשאן, גענדיג
 אגעשלא־ זיף האבען דעזײנערס יארקער

 קא־ רי אינטערנעשאנאל. דער אן סען
 «ײ קײן געװען כיט אי:ז פאר איז כיטע

 גיכער אונז פאר איז זי בערראשוננ.
 אונ־ ערשײנונג. ערפרעהענדע אן געײעז

 דעזײ־ אשעריקאנער די אז האפנונג, זער
 זײע־ פאר ארגאניזירעז זיף װעלען נערס

אינטערעסען ־ טרײד עקאנאםישע רע
פארוױרקליכט. װערט

־*־ ♦ ♦
 איגטער־ אונזער פון קאנװענשאן די

 םאי טען3 דעם םארקומען װעט נזדטאנאל
 איז דעזײנערס, »ונז, פאר שיקאגא. אין
 פאסירונג היסט^ורישע א יואנווענשאן די
 ער־ די איז ד^וס װערט. נרויסעז א זיפ

 װעלען דעזײנמרס װאו 4$קאנווענש. שטע
 איז ^נםײל נעהמען און פארטראטען זײז

 דע־ דער טרײד־פראגען. און איבײטער־
 פאלטראטען זײן דארט וועט זײנער־םאך

לעלעגאטען. אײגענע דודף
הײ־ גוט אויך דארף קאנווענשאן די

 דזשע־ די וךעילכען טשארטער, אונזער סען
 רעזיי־ די האט באארד עקזעקוטױו נעחאל
 אז האפעז, מיר ארויסגעגעבעץ. נערס
וחד גוםגעהײסען װעט טשארטער דער
•in

 סים באארד, דזשאינט יארקער נױ די
 װעט םארבונדעז, זייגען מיר װעלכער

 פארמראםעז זײן האנװענשאן דער אױף
 זײנען וועלכע דעלענאטען, 90 ארום שיט

 ױניאן. אונזער פון םרײנד װארעםסםע די
 צו אויך וועלען דעלעגאטען די אויסער

 אםימערם הױפט די זײן קאנוחןנשאן דער
 האבען וועלכע באארד, דזשאינט דער פון

 גרוײ א הײגט נאד נעהמזנן נענומען-און
 זײ װגיאן. אונזזןר pn אינכתרעס סעז

מן געװיס וחמען  סשאר־ tm םארמײדי
מער

ט יונזזנר1 יוי
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(פארטזעצונג.)
אויגען, איהרע פארשםעצט האבען װאס טרערען׳ די דוסי

 נעשסײכעלם היםעל, דעם צו ים, דעם צו געשפייכעלט זי האט
 פאר אויפגעשטאנען ענדליך איז בילד װעשעס אנדרע׳ען צו

אויגען. איהרע
אנדרע! אנדרע! —

װעל־ קוש״ א פאר צוזאשענגעלעגט זיך האבען ליפע איהרע
אינסערנעבאפט. האט אונענדליכקײם די כען

 אױפ׳ן אײנגעהערט זיף װיניאלא אגדרע האט גלײכגילטיג
 אפיצערישע אײניגע םון פלױדעריי רער צו שיף דער פון דעק

ברעג. הײםישען דעם צו דערנעהנםערט זיך האבען זײ פרויען.
!פארי־לוואיז — •

 איז װאס נאשען דעם זיך אין װידערהאלט האט אנדרע
 די אז געלאזט, נישט און הארץ זײן אין איעגעקריצט נערועזען
אען װערטער מויל. פון ארויסרײסען זיך ̂ז
!טארי־לואיז —

 ער װאו און נעלעבט האט זי װאו ערד/ דעד צו . . .
 הארץ זײן זיןי האט איהר, מיט באגעגענען זיך ענדליר װעט

געריסען... אונאויפהערליך

.12 *

 בארג־ארױף. װעלאסיפעד פיט׳ן גענאגנען איז מארי־לואיז
 בילד. זואונדערבאר א אויסגעשפרײט זיך האט בארנ אויפ׳ן

 גע־ זײנען ׳בארג אןיפ׳ן ארױפגעהז דאס פארלײכטערען צו כדי
 טרעפ לעצטען גאר בײם ׳<ן’2טדע הילצערנע נעװאר־ען םאכט

בענקעל. א געװען איז
געלױכ־ ,4היטעי פון בלױלױיט קלארער דער אין ה^ט העל

זון. רי מען
 טארי־לואיז דך האט כיידקײט, פאר אפאטעטענדיג שורער

 אי־ בױם. א אן װעלאסיפעד דעמ אננעשפארט און .צדנעזעצם
 זי האבעץ װאס בלעטער, געהאנגען זײנעז חאפ איהר כער

 האט שטילקײט טיפע א זון. ברענענדיגער דער פון באשיצט
 אז ׳אױס;עדא:ט כײידעל דעם זיך האט עס ארום. געהערשט

 זיך װעט זי אז גאטוױ, ,דע־ אין פארלארען זיך ד.אט זי
 לאננױיײ דאדנע די טיט צוזאמענמדעפען נישט יױינטאל שוין
 א*ז זי זועלכע פון םענשען, לינע

 וױניאז׳ע און סעלעסטא׳ן דערזעהן
 די שיט קאפע מדיניןענדיג זיא ראסע

 האב׳ זײ דעם. אױף זיך קענען כע
 װי;ט לײבט א װאס קוקענדיג, ניט
 פא איז וױכ־ליעד װעדעט ׳ים פון
געפליסטער. שטילער א װי פעלזען, די

 לײ־ א־דזי אין פ־י־צע א שעהנע, א א״ז כיארי־לואיז װען
 טארסעל, האט טעיאטע, דער אויף א־ויס קאסטױם װעגטעגעם

 :ע־ א וײרענדינ נישט אושגעדדעחט, נעהאט זיך ה^ט וואס
: •שטיפיע א״ראנישער געװעחנליך זײן טיט געטאן שרײ

 סעלעסטא׳ן ;,א פארליעבט געװען :יט װאלט איך װען —
 איהר !ײארי־לואיז פארי־יעבס, אייך אין הײ:ט זיך אין װ$לם

 צװאנצינ וױ עלטער אױס ניט זעהט איה־ !נאצויבערענר זײט
 דעם אין זיך ער אז ׳:יט^ איז ז־שאי, פרײנד און !יאהר

? צוקריעגט ;יט זיך א*ה־ ה*<גט זא*נ, !....איבעדצײגען
זײ־ ש*ר — טאיי־לואיז. געענמפערט האט •— !נײן —

 ־שטענ־ וױ פרײנד, גוטע אייס צונאננען אװענד נעכטען זיך נעץ
 אײעה־ פלוצליבעס דין באאונרוהיגען ניט דארף איץ־ דיג...

נאטירליך. גאנץ איז עס פאהדען...
עס״ ל-יטט — סעלעםטא. געפרעיט ה^ט — װאס? —

אפפא־ל״ען? זײן װענען מיטגעטײלט דיר ה^ם ער אז
 אין ׳רא געקענט ער װאלט לאנג ביארסעל׳עזץװי פרענ —

 װאלט איהם װען פארבלי־יבען, געננעי, פראבטפולער דער אט
 נעזעל־ פרױען א אהן נאכס די פארברעננען צו אויסגעקוטען

 זײנען ט*ר װי װאבען, צװײ פאראיבער שויז זײגען אט שאפט?
 איך קלײדלעך, פױיעז ווענע זעהר האם װאס געשנר, אזא אין

 שסיע װעלכע קלײדלעך, פרױען פײנע יענע פון נים שוין רער
 הענד. זײ:ע םים קנײטשען צו ליעב אזוי האט ד׳עסטאנדט

 איאב נים ישיער גערװעז, נע־ױען ער איז בײשיעל, צום נעכטען,
 צו געראטען איהם נאטידליבערװײז, האב איך און זינען פון

 אז איבערצײנט, געוױס זיך האט ער רײזע. קלײנע א שאכען
 איהפ אװעיןגעפאהױען... פריה הײנט איז און גערעכט, בין איך

 פאר א טרעפען צו וױיט זעהד רײזען צו אויסקוסען ניט װעט
פרויעץ... סארט יענעם פון

צו הױך געהאט םורא האט זי געלאכט... האט סעלעסמא

האט זי איועק. ור־װאס
טע־ דעי־ אױף דצענדיג
װעל־ ׳טע;*טע; פי; הנאה
הײס, זעה.־־ ;עפידדט ז*ך

;ים פוץ נעבלאזען האט
פיז . פיטצנס צו טאיבען

 אונ־ איהר םון האר^וניע די מאכען צו קאליע <ים כדי לאכען,
 מארי־לואיז׳ם אז געפונען, ד,#ט װיני^ז געזיכט... מערגעפארבטעז

קאםיש. זעהר זײנען רײד צינישע
צו שוין זיך איהר קלײבט װען ? אלײן איזזר ארן גו, —

 אט אויף איבער זיך ניבען אלע רײזע? עהנלינע אן פאכען
 מים פארנומען איז ?וכער אונזער ליעבע. דער ברעג דעם
 איך נײן, םיט... לעבט האטעל פון באלעבאס דער קענין. דער
ט זאגען ניט בעסער שויז װעל  עהר־ דאזיגער דער װעכיען טי

 האב טעג די ערשט נעכט. זײנע פארברענגט םאן װידיגער
 קוטשער; םיט׳ן געהושט זיך האט זועשין די װי געזעהן איך

 געטאן װארף א תאט פישער דער געזמהן.וױ איך האב נלכטען
 אונז ארום נאטור גאנצע די הבייל דיענסט... די ערד דער אויף
 אלײן מא^-י״לוא-ז פאריז ליעבע... דער איבערנעגעבען איז

® שםײן. א װי האלט בלײבט
 צונע״ איהד זועגען :אנצען אין פארנעסענדיג טעלעסמא,

טרעהדען. ביז צולאכט זיך האם פנים, פארבטען
- זיך היס —  א סיט צונעלײגט װיניאז האט ־

 םארי־ אינטערעסאנט, זעהר הײנט זײט איהר — ערנסטקײט,
 װארןי א אײך אויף :אך דך װעט װאנאבונר א עפעס לואיז...
טאן...

װאנאבוגד, א עפעס צי אונטער״שיער גרויסער קײן ניט —
ד׳עסטאנזש. זשאק א עפעס צי

שארי• זיך האט פלײצעס, רי מיט טועגדיג קװעטש א
קנאפעל. די אויף געטאן דושה א לוא״ז

 וױניאז ניארסעל האט וױהעס, צוזאדעננעצױגענע מיט
 גענושען רודדנע א האט זי אבער טאיי־יואיז, אויף נעקוקט אלץ

ה*ט. שטרױענעם איהר ארום װא׳א־" דעט פא״בינרען
 װעט װאט דע״, ! זינאיך ארן אדטגעלאטעז װעלט זי —

 דאזיגען דעפ אינער באלעבאם רע־ װערען צו גיייה דאס האבען
 זאל זי וױפיעל כאהלאגען, ניט זיך װעם ׳לײב פראכטפולען

הױך. צו ניט פ־ײז דער א-ז בעטעז, :יט
זועױע;?! פארשטוטט װעטטו !טאי־סעל

 א:ער :עס. פאר נעװארען אויפנעהאבט א*ז סעלעסטא
געשמײכעלט. רוהיג האט מאדי־לואיז

 דעם אס אװעהנעבען איטז-סט װעל ךיא א'יב
 איהם פאר פאדערענדיג :יט אפנעבען״ י־ײב?...

 װע;ען קוישען, יע:ע אױסעד ליעבע, אויסער ״שיא:דער עיעס
?׳ דעיצעהלען אײן אין שיר רארט איה־ װעלבע

 איהיע אין אויפנעפלאטט לאבען פײערען ׳טוױנדעלדיגע
אייגעז.

 האט פדא״ואיגדעטע א אץ ציטער^געטאן, א האט װיניאז
טארי״לואיז. צו אוטנעררעהמ שעלעסטא דך

 דרעחט דיר ארעד ? װארען משוגע בײם ניט הארסטו
? היץ דער פון קאפ דער פשוט .זיך

 װעט האפ רעי ביז געװאיט נישט דאך דיאטט דו אבער
 אישיצען פארװאי־ט זיך האט דיר װען דרעקען, נעהדען דײי זיך

זיך. אפצוגעבעז
ניארי־ דך האט ויערטער, פאר דאזינע די ארײסזא;ע;דיג

װעלאסיפעד. איהר אויױ אדו־בדנפאפט גיך לואיז
- !שפאצ־ר גל״קליכען א !װידערזעהן צום  האט -

עסטא.£,סעי :אככעשריען איהר
 וױניאז. צוגעלײגט ה^ט — !באגעגעניש ך£,לויי1ני א

 נעעננד ניט װארט א'ין־א'ינצ'ג קײן האט טארי־לואיז
 טענ־ דאדנע די פון אװעת ;ינער װאס געױאלט האט זי פערט.

 אזוי ױ ראנען װעלכע רײד, זײעדע טעהר הערען ניט #שען
 דער א״נמער געיזלאפט, הארץ איהר האט גיך באלײדעט.

 איהר יעהויבען. הױך בוזעם איןזר זיך האט בלוזע פושלינעזעד
 איהר ארױסגעביאבט בולט ה^ט פיקע, פון ז־טאקעט קודצער

 א־יטנענוטען פעטט ה^בען שיך זאט־טענע .װײסע די ;פינור
פיס. קלײנע איהרע

 גע־ דעיפון האט זי א,*ן *טעהז, געדוען איז טאייללואיז
 נאטור. דעד אין צוגאסען געװען איז װאס פרײד די ; װארסט

 איהר אננעפילט האט װאס פרײד, דער טיט הארביאנירט ה^ט
 װע^אסיםעדיסטין רער פון סילועט םראבטפרלער דעי הארץ.

אזוי זיך האט װאס גרינס, ארושיגע דאס אױפגעלעבט האט
פדײגד״ א שיט םײדעל ד*ס באנענענען צו בדי אױפנעבאפט װי

<*■ «

:רוס. ליכען
קושט) (םארטזעצוננ

 די רעלעגאטען. צװײ צו בארעכםיגט
 זײנען סט^קםאן מ. און ר*ן פ. ברירער

ל^נװעגשאן.״ דער צו דעלענאטען אדנזערע
 װעלען ברידער צװײ די אז ה$פעז מיר

אונ־ וועלכער מיט כײםיאן די .דורכםיהרעז
ד^י' מיר זײ. שיהט #רגאניזאציאז זער
אנ־ רי םון דעלעניאטעז די אז אויף, םען

 אונזערע םאכען וועלען לאהאלם דערע
הײםיש. גאנץ םיהלען זיך םארםרעטער

 ק^נווענ־ דער םיט צוזאםענהאנג איו
tu v באארד, עתזעסוםיװ אונזער דענהט
טש «ו נים נ«ד איז עס אױכ ע  זשײצ צי י

חד מאגוחנמממ דער צו באריכט א קען ויינען ערשיפ ו

 1לאקאי אוגזער װאס םארשריט, דעם גען
 צײט יאדזר אײן דעם אין געטאנט האם
 רי געװארען. ארנאניזירס איז ער זײט

 אויפ־ פראגע די װעט באארד עהזעקומװו
באטראכטען. און נעהמען

♦ » ♦
 אר־ אינזער פרן לאגע פינאנציעלע די

 אןיטגעצײכעגטע. ״ אן איז גאניזאציאן
ס ר מ ם ע  אירגעכר אהן ארייז קוםען ס

 פרײוױלינ קוטען זײ צוו׳אגנ. וועלמש
 ײניאן א אהן אז זעהען, זײ וױ דעם נאך
 &אנוס^קטשורערם־וזאס ךו זיי םיט םוען

ודיען• וײ

אונ־ אז זאגעץ, טיר װילען ״טלום צום
 באשלאסען האט באארד עקזעקוטיװ זער

̂ד אײנטריםס די העכערען צו  פאר געי
 געהט בא״טלוס דער טעטבערס. נײע

 דע״ טא'. טען15 דעט קראפט אין ארײן
 ארײנקו״ דעטאלט ביז נאך יענען ױינערס

 דעזײנערם, פרײז. אלטען דעם פאר טעז
 ארײן. יעצט יןזטט און צו אײף איי^ט

דאלאר. פאר א אײך־ שפ';רט
ו ױ ט ו ה ע ן ק ד ע ר א ^  ב

•45 ל*קאל מניאן, דעזײנ^רפ



v»>

ע ר ע ג

GERECHTIGKEIT
A Jtwiiti Labor W nkty

Published •very Friday by tha International Ladle•* Garment Worker•’ Union 
0111••» II Union Square, Now Yeri* N. Y. Tel. Stuyvesant 1120 

a  SCHLES1NGER, President 9. YANOP8KY, Editor
A. BAROFF, Sec'y-Trea*. E. LIE BERM AN, Business Mgr,
__________ Subscription price paid in advance, $1.00 per year.
VOL. II. No. 14. New York, Friday April 2, 1920.
Entered as Second Class matter January 2i, 1919, at the Postoffice at New 

York, N. Y.״ under the Act of March I, 1879.
Acceptance for mailing at special rate of postage prprided'for in 8ection 1103 

Act of October 8, 1917, authorised on January 25, 1919.

ן ם פו ר׳ א ם ס ^ ד ע ץ ר טי א ל ־ נ מ י נ

ג דעד נ טי שענעראל ננון םי  עלןזעקו־ דז
 אין װאך נעקשטע באארד םױו

םילאדעלפיא,
 אזױ און אן םאנטאג נעכסטען םון

 אפגע־ װעט זיין, נויטיג װעט עס װי אנג1
 דער פילאדעלפיא, אץ װער־ען »לטען0

 פון טיטינג םערמער־יעהרליכער <צצטעל
 פון באארד עקזעקוטױו ז^ענער־אל דעם

אינטערנעשיאנאל. אונזער
 דער םון ,שװעל דעש אױף נאטירליף,

 איגטערנע־ נאנצער דער פון יןאגװענשאז
 טען דארף ארום, טאנאט א אין «*סונ**ר

 טיטיגג איצטיגען דעם סון ערװארטען ניט
 באזאג־ יזײן זיאלען װאס באשריסע, קײנע
 פון יעבען דעש אין עפאכע־טאנענד דערס

 וױב־ סאמע די אינטערנעשיאנאל. וורנזער
 איבערגעלאזען װעלען םראגען מיגםטע

 ענטשײדוננ און אורטײי רעם צו ווערען
 טא:ט דאס אבער קאנװענשאן. דער םון
 בא־ די מינדעסטע דאס אויןי קלענער גיט

 צוזא־ דער םון װינטיגקײט און דייטונג
 עקזעחו־ דזשענעראל דעם פון סעקונםט

 געהט מען איידער װארים, באארד. טיװ
װאויל־ דאס פאר שריט וױיסערע מאכעז

 טען דארף ארגאניזאציע, אינזער פון זײן
 דעם װעגען זיך בײ קלאר גאנץ זײן

 הייעט, עס װי שױן, האט טען װאס װענ,
 גרינרליך נור קען דאס און זיף. הינטער
הא־ װעלכע יעניגע, די םון װערען געטאן

 דורכגע- כוחות אייגענע זייערע מיט כען
 װאס וױיסען, װעלכע װעג, דעם בראכען

 זײ שטערונגעז און שסרױכױננעז א סאר
 און װעג, זייער אױף באגעגעגס חאבען
 אנדערע, אירגענד ויי בעסער, װעלכע

אננעהמען, שױן טעג טען אויב וױיםען״
 עט־ וױרקליף איז דערגרייכטע דאס אז

זיכערער. און םעסטעס װאס
 האנװענ״טאן די כדי נויטינ, איז אױןי

 װיכטעסטע איהר אױפטאן קענען זאל
 מעכליכסט״תירצעסטער דער אין ארבײט

 קאנװענשאן, די אמאניזירען צו צײט,
אן א אױםצוארבייטען איה־ אלע פאר פ̂י

 םאר־ האבען זעהען פארהאנדלונגעז, רע
 טאגעס־ארדנוננ ריכטיגע א בארײטעט

 טעהר פדאבלעמען, םארשידעגע די םאר
 גע־ װעלען ײאס טינדערוױכטיגע׳ איז

 דער יזאנװענשאן. דער פאר װערעז שטעיט
 באארד עקזעחגטמו דזשענעראי איצטיגער

 הענ־ זײן אלס איצט באטיאפטעז עס װעט
 אלס אױך אפשר, אין אויפגאבע, סטע
 איגטער־ דער פאר אויפטו יעצטען זײז

 אױס״ ניט דאך איז עס װײל נע׳עיאנאי,
 לוױ דער אז טעגריביױיט, יי געיטיאסע;

 ב^ןארד עקזעיןוטיװ זזשענעדאל מענדער
 אנדערע גאנץ םון אדעי באשטעהן זאל

 אנדערע פון טײלװײז נור אדער מעניטען,
 רןאנ־ דער פאר זײן װעט דאס מעטטע;.
 דער יעדענפאלס, ענט״שײדען. צו װענשאן

 באארד עקז^לווטױו דזשענעראל איצטיגעי
 ציזאטענקונפט דאזיגער דער אױױ װעט

 ער־ ער אז באװאיסטזײן, דעם כזיט לןוטען
 װאס םליכט זײן טאל לעצטען צוס םילט

 יאהר צװײ טיט זיף אויױ גענוטען האט עד
 פערטעל־ דאזינע רי װעט דערפאר צוריל,.

 זיף אין האבען צוזאטענקונפט יעהרליכע
 אונדױ םון עלעטענט דעם אױך

 אונדױ פון געפיהל א םון העלױיט,
 אלע בײ נעפעהלט האט ײאס כערהײט,

 דעם םון צוזאטענקונפטעז םריהעדדיגע
 אלעם דעם אױסער נור באארו*. .tpf דדט.
 טרא־ אנדערע, אלע װי סיטינג, דער װעט

 אב־ סון חאראקטער שטענדעען נעךדעם
 װאס דעם איבער וחיעבון דיז זיף נעבען

לעצטע די אין געװארען אויפגעטאז איז
 אונ״ פון לעבען רעם אין מאנאטען דרײ #

 נאנצען איבער׳ן איטעו־נעשיאנאל זער
לאנד.

נע״ אויפגעטאן איז װײםעז, אלע זוי
 טאכעדישע קלאוס די םיעל. זעהר װארען

 טאנע־ קלאוק די און איצט םון קלױויאנר
 צוריס טאנאטען 3 פון קרױולאנד רישע

 ‘םארגלײכען, צו טע;ליף :יט גאר איז
 אין געװארעז אויפנעטאן איז פיעל אזוי
 דאס איז אױף צײט• שפאן לןורצען דעם

 שי־ אין טאראנטא, איז פאל דער זערבע
יארס. נױ אין באסטאן׳ אין האגא,

 דער קוטט ליעסט נאט באט לעסט
 פיעזידענט שלעזיגגער, ב. פון רעפארט

 איז װעלכער אינטערנעשיאגאל, דער םון
 ױראפ, םון געקוםען צוריק לאנ ניט צרשט

 געדאנקען טיט םול איז קאפ װעטעס און
 נעװיס ארבײט. װײטערע פאד םלענע.־• און

 נעהײם־ הײז מאכעז ניט דערםון ער װעט
 דזיטענע״ דעש פון מיטיננ דעם אויױ נים
אל  האט װעלכער באארד, עתזעחוטױו י

 פדעזידענט אז כאשלאסען, •ײגענטליך
 נאד רייזע זײז םאכען זאל #לעזינגער

ױרא•.
דזשע• דער אז איבערצײנוננ, דער אין *

W דאל0 # P Fװ I פאל״ זיך איז באארד •י
w

 די װאס ארעס, איבער באײאוסט קאם
 לײםוננ יז״ן דזרף האט אינטערנעשיאנאל

 םאר שטעדזט איהר װאס און אויפגעכו^ון,
 איבערצייגוגג דער אין צוקונפט; דער אין
 זיר ער װעט םיטינ: לעצטען זײן אױף »ז

 פיט פליכטען זײנע אלע צו צוטראנען
 איצט, ביז זוי ערנסטלױיט, דערזעינער

 דעם גערעבט״גקײט״ ״די איהם װינ״שט
 בארא־ זײנע ארע אין עיפא^נ נרעסטען

 װערכע פון רעזויטאט דעם מיט טיגגעז,
 בא״ פארפעהלען ניט געװיס װעיען טיר

פעטבעד־ גרויסע אוגזער טאנען צו קאנט

* * *

 &נטי־םטרײנךגע־ זיײנען 4יארר גױ איז
נויטיג. ניט זעצע

 שטאאטען אדער שטעדט אנרערע אין
 אנטי־ ספעציעלע נויטיג אפשר זײגען

 די פארבאטען װעלכע סטרײק־געזעצע,
 זײ אויב און, סטרײקען, צו ארבײטער
 בא־ זײ ריזיקירען דאן דאך, סטרײקען
 גאנצער דער מיט װערעז צו טטראפט

 יארק, נױ אין דא, געזעץ. פון שטרעגגחײט
 געזעץ יא זאף. אינדיגע אן ארעס ־אס ••■־

 מע״ <יאדע א אז אבער געזע״ן, ניט אדער
 א טאן צו זיף ^ארג/גסם ..^׳^טרײט

 ער גיט דדטאדזש, א האלעגע, זײן טובה
 און דעם טאר טען אז דין, פסק א ארויס

 פאר־ איז עס או| םיקעטען, ניט שאפ דעם
סאיען.

^ י :  אוננעזעצייזי איז דין פפק 7א
 עלעמענטאר־ די פון :טיגונג םארגו^ א איז

 דערוױיל אבער ארבײטער־רעכטע, סטע
 הינטער האט װאס פסירנעזעץ, זיין איז
 דער םון מאנט ברוטאלע גאנצע די זיך

 א;״ קײן ניט האט ױניאן די און פאליס,
 PDB דעש אט פאיגען צו װי ברירה, דער
 וױל זי אויב דערוױיל, װעניגסטעגס, דין,
 גרע־ נאך זיף זיד אויף ארױפברײנגעז ניט

 געהאט איצט ביז האט זי װי ׳צרות סעיע
אײהצרטטעהז.

 װי ױניאן, טיילארס לײדיס אינזער
 ער־ צו חוצפח די געהאט האט נאר«א;ט,
 בדא־ מילגריש אין סטרײת א ר,י!עהרעז

 ױניאן די איז סטרײק דעם צו יטאפ. דעיס
 צוערשט, געױארען. פראװאצירט טטט

 האבען שאפ דעש פון ארבײטער די אז
 הענערע םאדי פארערונ; א געשטעיט

 הויפט־רעדעל״םיהרער דער האט שנ׳ולת,
 דזש. אאראן ״דזשאדדט״ פירטא, דעד פון

 צו װיליג איז ער אז דײזלערט, לײױי,
 אננאטראכט. אין םאדערוננ די נעדטען

 פאטענט דער געקוטען אבער איז עס װען
 אנבא־ אין פאדערונגען די נעהטען צי

 אז ערקלערט, דדשאדז״ט דער האט טראבט״
 טראבטען, צו װאס ניט נאר דא דאט ער
 די העכערען צו זיף עגטזאגט ער און

 סענט א אױף אדבײטער די םון שכירות
 ױניאן די אז ׳זיף םארשטעהט זאגאר.

 גע־ ניט אנדעריט גאר פאל דעש אין תאט
 א עדקלעהרען צו װי האנדלען <זא:ט

פטרײס.
 היבשע פון טעיטה א שױן איז דאס
 האט דזשאדזש דעד און װאבען, עטליכע

 צוברע״ צו טיטלעז אלערלײ אנגעװענדעט
 האט ױגיאן די אוי^ סטרייס. דעש כען

 פאר םראצעסען נײע מיט ״עגענט)גע טטש
ט ײ׳ני ע־ל  נע־ ניט און געשטויגענע אי

 האבען װעלכע םארברעכענס, פלויגענע
 די רואינירען צו צװעס, אײז נור געײאט
 מאראליש. אויך און םינאנציעל י.״:*אז

 אנגע־ לןאמח איהר ױניאן די האט דאך
 דער װעז װי ענערגי^, אזוי האלטען
 ארן אויסגעבראכען. :ור־װאס האט סטרײק

 אאראן דזשאדדט־טאנופעהטשורער דער
 עס אז ארופגעזעהען׳ זיך האט לױױי דז׳ט•
 יןען עס אז ׳ניט תכלית סײן#גאר א-ז

 פאכען װעט ער ביז לאנג זעהר נעהטען
 ער איז העמשעז, צו אונשעהיג ײניאן די

 ער װי אזוי פלאן: דעש אויף געשאלזע
 ״מע־ די צװישען ברידער גוטע גענוג האט

 זיײ װעלכע יאמן, נױ םון דזשיסטרײטס״
 װארום טו טובח, א איהם טאן צו גערן נעז
 זײן ארויסגעבען ניט זײ םון אײנער זאל

 ניט^יקע״ טארען סטרײקעו^ די אז אוסאו,
׳ זיין טען  געשו״ וױרסליך האט ער שא̂פ
 א זיך טאר איצט און ריכטעד, אזא נען

 ער אױב טיילאר, לײדיס סטרײסענדער
 וױי״י ניט זיך װערען, ארעסטירט ניט װיל
 םון איינער װעמעס שאם, ארום^ךעש זען
ליװײ. דזש. אאראן איז אײגעטיטער די

 םאר״ גװאלדיגע א דאס איז געװים,
 וױײ־ װעלכע ׳די וױ געזעץ, פון שױעכוננ

 דא״־ דער עס. ערסלעחרען ;עזעץ, דעמ סעץ
 •pos דעם אט חאט װאס דזשאדדש, זיגער

 רעכט סײן גאר חאט ארויסנעגעכעז, דין
 גאנצען דעם אױפצונעחטען געחאט גיט
 ױגיאן, די tg זיכעד, איז עס און #שאל

װאט אורטײל, דעם \vm איעלירענדיג

- __________ e » » p ; n
 חעלפט וואפ אמור קימו/# איחר נמװינען

 נים סטרייקער די םארען דעתױיל עסצ
 וועם די ביו djh •יקעטען

 סען געריכט חעכערען א םאר סארקוסען
 און לאנ^ װײס וחנר געדױערען
 זײן ד״אם לױױי .m אאראן דדשאדזש

 טאקי, זיף םרעגט ױני«ז• חנר איבער דעג
 אנטי״סטריײדנמזע־ דא םען רארןי װאס צו

 אזא יאמן נױ סאמןן זאלען וחגלכע צע,
 ציװילײ דער סאר וםאציע8דע שלעכטע
 דא נור איז עס װעז אז, לט,1וח זירטער

 װע״ בײ טעדזשיסטרייט, ריכםיגער דער
 פול, ריכטינעז דעם נור האט איינער םען
w\ לייכ־ פיעל ווערען געםאנט זאך די 

גלאטער^ און טער
 דדשאדדש דאחי דעסטוועגעז םון נור

 האט ער אז איינריידעז, ניט זיןי לױױי
 דער איבער טריאוטפירט וױדקליןי שויז

ט א'ז ױניאן די ױניאן.  איכערראשט ני
 םון ײט7 דער םון האנדלונג אזא פון

 געריכט. דעם אויןי זיף האט זי דזשאתש.
 באשטעהן צו ענטשלאסען אבער איז זי

 םיט• קעםםעז װעט זי רעכט. איהר אױף
 גידער־ אזעלכע געגען כוחות איהרע אלע

 זי זועט סוף כל סוף און טרעכטיגקײטען,
 עס האלטען מיר געװינען. לאמף איהר

 די צו אפעלירען צו איבריג םאר דארום
 גע־ שטעהן צו ױניאן דער פון טיטגלידעד

 איצטיגען דעם איז ענטיטלאסען אין טרײ
 און ױניאן זײער בײ מאטענט, קריטישען

 זײ טריאוםםירען. שוגא דעש לא׳זען ניט
 דאס געטאן האט ױניאן די אז וױיסען,

 אי־ אויך װעט און איצם, ביז טענליבםטע
 םיא־ א נור איז איצט האנדלען. אזוי מעד

 םאר־ ניט פון אויסדויעה אביסעל םון גע
 זיף באנוצט שונא דער וױיל צוױיפלעז,

 פאר־ מיטלען. שענדליכע אזעלבע טיט
 מא־ ערשט זײ װעט גופא דאס קעהרט,

 ױ־ בעסערע און בעסערע אלץ פאר כען
 ענט־ טעהר און טעהר אלץ לײט, ניאן

 װעט זיענ דער ביז העטשער, שיאסענע
זײערער. זײן

* * ♦
רענט־ק»ם,ז. דער

 קײן קײנעם פאר איצט שױן איז עס
 אל־ אין געזעצגעבער די פון אז ניט, סוד

 װעמען טענאנטס, אונזערע האבען באני
 שינדען, אײן אין האלטען לענרלארדס די

 אלע די פון ערװארטען. צו װאס ;אד;יט
 לע־ דער םאר איצט ליגען װערכע בילס,

 םאנכע װעלבע םון און דזשיסלײטשור,
 איז געזעץ, צום װערען געטאכט װעיען
 דאס אויף זא? װעלכע איינציגע, הײן ניטא

 אפעטיטען די צוימען וױרקליך מיגדעסטע
 װאס אײגציגע, דאס לענדלארדס. די םון
 אויםטאן, װעלען רענט־געזעצען נײע די

 איצ־ די מאכען װעלען זײ װאס דאס, איז
געזעצליך. רענט־רויבערײ טיגע

 דער װעט בילס די םון איינעם לויט
 פון רענט די העכערען קענען לענדלארד

 רענט די איבער פראצענט 25 פיט 1920
 װאם דאס םארשטעהט, איהר .1919 פון

 װאלט אומשטעדען געװעהנליכע אונטער
 הױט״ אטת׳ע אלס געװארען באטדאנט
 איז 1919 םון רענט די װארים שינדעריי,

 פרא־ הונדערט אויף םעלע פייסטע די אין
 יאתר א םון רענט די װי העכער צענט
 געװאלד־גע״ דער און צוריק, צוױי אדער
 העכערונג, די אט כעבען נעװען איז שרײ
 דער געװען ניט איז עס װעלכער סאר

 און געזעץ, דער יזומט גרונד, מינדעסטער
 צו לענדלארד דעם הכשר א ארויס :יט

 הימעל־שרײענדע דאזיגע די העכערען
 ,1920 םאר פראצענט 25 נאך אויף רעגט
 דער זאל 1921 אין אז צוגאב, א מיט

 אדויםרײםען קעגען טעהר נאןי לענדלארד
רעטט• די אויף

גע־ די םון אז קלאר, -דארום איז עס
 ערװארטען ניט ארבײטער דער קען זעצע

 װאס״ ’נויט. זײן אין הילוי מינדעסטע די
‘0טא צו דאך בלײבט זשע

םאל״ דעם אין ענטםער אײנציגעד דער
 זעלבסט. יזיד העלוי איו: םעלע אלע אין װי

 טאן, ניט גאר אלײן װעט עולש דער אױב
 דאזײ דער אט צו סוף א טאכעז צו אום
 הויט־שינ־ דער װעט חױט־שיײערײ, גער
 זא־ עס װען אםילו זײניגע, דאס טאן דער
 געזעצע, בעסטע די װערען געפאנט לען
 אלע װען איצט, נאר איבערהויפט און

 צו מעהד זײנען <עזעצע םארגעשקאגענע
 דעם םון װי לענדלארד, דעם םון גונסטען

טענאנט.
דא״ די אויסדריקען זיף קען אבער װי

V זעלבסט־חילוי זיגע
 װעדען עזלצײ דאזיגע די װעהרענד

 קאנפע״ א אפגעהאלטען ,ווערט געשריבען,
 קערפערשא^ט־,!!, םארשידענע םון רענץ

 אידי־ םאראײניגטע די םון אײנבערוםען
 נאך װייסען סיר געװעמןשאפטעץ. שע

 גע־ יזײנען זײ באשלוס װעלכען צו ניט,
 אנגענױ האבעז זײ &לאן װעלכען יןוטעז,

 הויט־שינדע־ די געגען קאטןי דעם אין טען
 אויב זיר, דאכט אונז אבער רע:ט. רישע

 מײנען םארשטעהער םארזאמעלטע די
 זאל װאס קאטף, א אנצוםיהרען װירסליד
 רעזולטאטען, װעלכע אירגעד צו ברײגען
 סײן האבען ניט סענעז און ניט זײ האבען
 אויס• אלטען דעם נור װי מיטעל, אנדער

 סט־יײס, דעם — האטף־םיטעל סרובירטען
 זאל װאס סטרײס, א םאסעךסטרײס״ דעם

נױ םון טײלען די ארוםכאפעז
לעבען. םאסענס ארב^טער די װאו «רס,

 ענט־ אונצװײםעלהאםטע אזא נור
 די סון זײט דעד םון האנדלונג שלאסענע
 רוײ די צו סווי א םאכעז מען טענענטס

 טא• לעגדלארדס n וואס רענט, כערישע
ט םיטמל אנדער קײן איצם. מרען ת  ו

חעיפען. ניט

ג א ס ײי < / דעס פ
 און תרכצוםיחרען דאס כדי אבעד

ט װײט איז עדסאל^ םיס  םא־ צו גענוג ני
pro ע א צי אלו  אין אתיסצוגעהן מז

 א םאי. טען1 דעם םיר, זאגען םטרײמ,
 אבער אנצונעהםען, לײבט איז רעזאלוציע

 דורכגע״ ניט קען זי װען נוצלאז, איז זי
4װערע פיהרט

 װאס אײנציגער, דער םלאן, דער כדי
 רענט־דײסע״ דער צו סוף א םאכען קען
 ארגא״ צו נויטיג איז ארבייטען, זאל ירײ

 דים־ אין גאסען, אין טענאנטס די ניזירען
 אױסצופיהרען, דאם כדי און טריסטען.

 לוגערגישער אן ווערען אנגעםיהרט מוז
 מאסםיטינגען, דורף בלויז־ ניט סאמפײן

 נור* נעט^ז, געװעהנליף וחודט דאס װי
 טע־ יערער קאםפײן. דןו״ז״צױהויז א דודךי
 און װערען, באזוכט םוז באזונדער נאנט

 פאר־ זיך מוז באזונדער טענאנט יעדער
 פעסט שטעהן צו האגדלען, צו פליכטען

 סיגנאל דר װער) געגעבען װעט עס װען
האנדלען״ צו

 אנגעװענדעם מוז אלץ פון פעהר און
 פראפאגאנדא־האפפײן שטארהער א װערען

 זײעד םון ׳זײ פון װײל פרויען, די צװישלן
 ענטישלאסענ״ זײער םון ׳יא סימפאטיע,

ערפאלג. װירקליכער דער אפ הענגט הײט,
:עבלי־ אי.ז װאס צײט, די איז לײדער

 זעתר קאמפײן, ענערגישען אזא םאר כען
 װע״ אנגענומען זאל עס אויב קורצע, א

 סטרײס א ערהלערען צו באשלוס דער רען
 רויבעד־ די נענען סאי טען1 דעם דוקא

 איצט נאד מען קען ראף נור לענדלארדס.
 םאראײניגטע די אויב אױםטאן, םיעל זעהר

 הייסט, דאס געװערקשאפטען, אידישע
 זאלען יארק, נױ פון ױניאנס איזיישע «לע
 אר־ דער צו גלײך נעהםען װירחליף זיף

 םען קען טאלס א מיט ארבײטענדינ כײט.
 א םון כדעןי דעש אין אויםטאן פיעל זעהר

מאנאט. נאנצען
 זעהר קענען ױניאנס אלע אונזערע

 ;לוי״ מיר הינזיכט. דער איז יפטאז1> פיעל
 רענט םון פראגע .די נור װען אז בען,
 םיטיג״ די אויף װערען אויםגענומען זאל
 די װעט לאהאלס, פאר^יעדענע די םון גען

 נויטיגע די געםינען מעמבערשיפ גרויסע
 רעגט״ די טאכען צו װי מיטלען און װעגען

 םא־ א אלס ערםאלנ. אן םאר באװעגוננ
 איבערגעלאזען ניט זי קען סעךבאװעגוננ,

 גע־ בלויז פון איניציאטיװע רער צו ץוערען
 עס ואלען ?ײ גום װי מענשען, צעךילמע

 נים זאלען זײ ערנסט װי און םײנען, גים
ײ וועיען זײן,  קענען װעניג נאנץ אבער ז

 און טויזענדע זײן סרזען דא אויםטאן♦
 ארנאני־ די און אגיטאםארס די טויזענדע

״קאמפײן. דעם םון זירער
 זיד זאל מען אז #איז הויפטזאף די

 גאנצער דער װײל אז, אײנרײדעץ, ניט
 רי געגען אויםנעבראכט אזוי איז עולם

 א בלויז נענוג איז רענט־פראםיםירער,
 אום מאסםיטינגען, פאר א און רעזאלוציע

 האנדלונג. אזא צו איהם ארויסצורופען
 שרעקליכםטעך דער געװען װאלט דאס

 אזא װען דעם, נאך װײל־ערשט טעות.
 װאל־ דורכפאל, א געװען װאלט פארזוך

 נוקם זיף דאן ערשט למנדלארדם די טען
 םוז עס און טענענטס. זײערע אן נעװען
 זיאל עס אז װערען״ געטאן אלעס דאדום

 אר־ די נור זאלען זייץ. ניט דורכפאל קײן
 נום זײן יארה נױ אין וןװארטאלען בײטער

 האנד־ צו ענםשלאסען זײן און ארגאגיזירט
 באלד זײן װעט פראגע רענט די און ׳לען

געלײזט.
 זױ מיטעל, אײנציגער רעי איז דאס

 דעם םיט ארץ דרך לערנען קען מען אזױ
לענדלארד.

ע «ן אג  ארן לעזער אונזערע צו אנפר
לעזערינס״

 געװאלט זעהר ארן זעהר װאלטען םיר
 און לעזער אוגזערע דענקען װאס װיסען

 םיר װאס ראםאן דעם װעגען לעזערינס
 אין ״גערעכטיגקײט׳/ דער אין דרוקען

 ענדײ בײם באלד שוין זיך האלט װעלכער
 געהערט װעניגע גאר םון האבען םיר גען.

 װעלכען מיט ראמאן, דעם װעגען עטװאס
 פון טהײל זזיבשען א םארגעהמען מיר

 אז סימן, א זײן דאס זאל צײטונג. אונזר
 דאד איז דאן איהם, לײענען װעניגע גאר

 צײ־ דער אין פלאץ דער שאד א װירקליך
 זעהר איהם נעחאנט װאלטען טיר טונג.

 אנדערעם, עטװאם פאר פארברויכען גוט
 גרוי־ דעם צוליעב װען איצ$, איבערהויפט

 מיד הענען פאפיער, א;ן מאמעל סעז
 זײ־ םיר זײטען. 16 װי האבען ניט מעהר

 יעדע און פלאץ, אין געענגט זעהד נען
 גאגץ אײניגע אויםעךכלײבען מוזען װאף

 ראמאן דער אויב און זאכען. נױטיגע
 ער אדער געלעזען, ניט זױרקליף װערט
 עם איז װעגיגע, גאנץ פון געלעזען װערט

 מיר אבער שאד. גרויסער א װירהליך דאן
t װעגעז זײנען in װאל״ דארום זיכער, ניט 

 באצוג אין הערען געװאלט זעהר מיר סען
לעזער. אוגזערע פון דעם צו

ד איצטיגעד.ראםאן דער ט־זי  ענדיג
 אנהוײ מיר זאלען פראגע: די איז באלד.

 חאטאץ, נײעם א פאיעפעגטליכען בעז
 ״פיטשור דאזיגע די סיר זאלען אדער

אויפגעבען^ גאנצען אין צײטונג דער םון
 םארלויױ דעם אין װעלען מיר אויב

 ניט גאר װאכען פאר נעקסטע די םדן
 דעם, איבער לעזער אונזערע jid הערען
 דעם זיך, דאכט ציהען, דעם פןן םיר װעלעז

 ניט האבען זײ ,אז שלוס, בארעכטינטען
 דער און ראפאן דעם אין אינמערעס קײן

 לעצטער, דער זײן דאךום װעט איצטינער
 רעד אין ם^רעפענטליכען ירעלען םיר וואס
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 פיעל אנגעקומען מיר איז בערלין איז
 װעגען באגריעף א קריעגען צו גרינגער

 אנ־ די אין װי אינדוסריע שנײדער דער
 דער שטיהמער, גענאסע שטעדט. רעויע

 אינטעתאציאנאלען דעם םון סעקרעטער
 האב איך װעלכען םיט םארבאגד שנײדער

 איז אםסטערדאם, אין באהאנט נאך זיר
 דײטשען דעם פון סעהרעטער רער אויך

 נע־ םיר האט ער און פארבאנד שנײדער
 אינ־ די װעגען אײנצעלהײטען אלע געבען

 איבער׳ן ארגאניזאציאן די און דוסטריע
 שטאט דער פון אײנצעלוזײטען און לאנד;
 דרײ די םון גערןראגען איך האב בערלין
 די לאקאל, בערלינער פון בעאמטע הויפט

 און סאלעװסקי שוהמאכער, נענאסען
 מענעדזשער דער איז סאלעװסקי הנאפ.

קנאפף ברענטש, פרויעךקלײדער דעם פון
 און ברענטש מענער־סלײדער דעם ־פון

 מענע״ דזשענעראל דער איז שוהמאכער
לאקאל. בערלינער גאנצען דעם פון דזשער

נע־ צאהל די איז מלחםה דער פאר
 מאמענט דיעזען אין אבער גרעסער, װען

 ארביײ טויזענד 350 ארום זיך געפינען
 אי־ אינדוסטריע שנײדער דער אין סער
 200 אונגעפעהר דײטשלאנד; גאנץ בער

 185( פאך םרויען־קלײדער אין םױזענד
 מענער), טויזענד 15 און פרויען טויזענד

 פאך מעגער־קלײדער אין טויזענד 150 און
 טויזענד 70 און מענעד טויזענד 80(

פרויען.)
 הונ־ ארבײטער, פופצע מיט שעפער

 םאשינען ךי װאו און מעהר, אדער דערט,
 זײנען עלעקטריק מיט געטריבען ווערען

 אײניגע. דא בלויז דײטשלאנד גאנץ אין
 פון געמאכט װערט ארבײט טעהרסטע די
 אין אדער הײם דער אין ארבײטער־ די

 20 ביז 3 פון ארבײטען עס װאו שאפקעס
 ארבײטער טויזענד 350 די םון ארבײטער.

 אונגע־ ארבײטען אינרוסטריע דמר אין
 הײם, דער אין זיך בײ טויזענד 225 פעהר

l io און שאפהעס קלײנע אין טויזענד 
שעפעד. גרויסע אין טויזענד 15 כלויז

 אין זיר געםינען שעפער גרויסע די
 און טרײד קלאדינג רעדי־מעיד דעם אין
 טרײדס אזעלכע אין טרײד. װעש דעש אין
 װײסטען דרעסענ^ סוטס, קלאוקס, װי
 קײן ניטא איז לײדיעס־טײלארינג און

 ארביײ 20 װי מעהר פון שאפ אײנציגער
טער.

 דאס טויזענד. 162 זײנען ארגאניזירט
 דאס און ;פראצענט 46 װי מעהר הײסט
 הײם־אר־ טויזענדע צעהנדלינע אז מײנט,

 14ס ױניאן־לײט. אויר זײנען בײטער
 דער ״פערבאנד צום באלאנגען םויזענד

 װעש־ארביײ און שנײדערינען שנײדער,
 פרויען טויזענד 86( דײטשלאנדם׳/ טער
 די איז דאס — מענער) םויזענד 54 און

 אנגעשלאסען איז װעלכע ארגאניזאציאן,
 פון און ״אינטערנאציאנאל״ אונזער אן

 גענע־ רער איז שטיהמער נענאסע װעלכע
 באלאננען טויזענד 15 סעקרעטער; ראל

 טוי־ 5 געװערקאשפטען, קריסטליכע די צו
 2 און ױניאנם הירש־דונקער די צו זמנר

 רופט װעלכע ארגאניזאציאן, אן צו טויזענד
 ארבײ־ הײם דער ״געװערקשאפטען זיך

טערינען׳/
 איז לאיזאלס האט ״םארבאנד״ דער

 לאיאל אײז װי מעהר ניט שטעדט. 33
 זײנען שטעדט 33 דיזע שטאדט. א איז

 יע־ און דיסטריקטען 8 אין אײנגעטײלט
 דיסטריהט, דעם צו באלאגגט לאקאל דער

 זײן צו נעהענטסטען אם איז װעלכער
שטאדט.
דײסטריקטטעז, די איבער דא גיב אץ־

 דיס־ יעדען אין לאקאלס פון צאהל די
 אין מעטבערס םון צאהל די און מייקט
:דיסטריקט יעדען

בזעמבערס ל$ק. דיסשריקם:

23,000 26 -------------- בערלון
23,000 62 __ _ — לייפציג
18,000 45) _ _ נירענבעדג
17,000 49 —; — האנאװער
16,000 84 __ — פראנקשורמ
14,000 21 --------------האבזבורג
13,000 35 ________ ברעסלאו
11,000 * 31 -------------------קעלן

140,000 303 8
דױם, די און געלדער אײנטריטס די

 אין געהם אײן, נעהמעז ״אהאלם די 'ואס
 פאר־ דער אבער פארבאנד, צוש גאנצען

^ר גיט נדבא  קלײן לאקאל׳ יעדען ארונ
 מיטינג־ פאר פראצענט 20 גדויס, אדער
 עקספענםעם. לאקאלע אנדערע און האלס

 אין ארײנשיהען אבער מוזען לאקאלס יד
 װאם נעלד גאנצע די פארבאנד פון אפיס

 לןרינען נאכהער און אײן יואלעקטען זיי
 טשעק א פארבאנד דעם פון צוגעשיקט זײ

 עהספענסעס. םאר פראצענט 20 אייױ
 װעל־ עקםפעגסעס און סטרײר־בענעםיט

 כאראקטער, אלגעטײנעם אז טראגעז כע
 םארבאנד, דעם םון געצאהלט װערען

 מאכען ניט טארען לאקאלם די איז
 הריגען זײ בעפאר עקם#ענסעם, אזעלכע

 .טארבאנד. דעם »םוזצושטיטונג די ניט
א&ײ אויף האלטען וועלכע ל^קאלס

נערל
דער אין װײדזש־סקײלס די — -עילין. זאי לעבענסקאסשעז *ױ ו־-יאנס דס׳ םר

. דײשעלאנד. אין יגדזסםריע א גאדעל

שלעזינגער. ב. פון

 אײד׳ ביזנעס און םענעדזשעדס סעס,
 צו גענוג גיט איז 20ס/' די 1או זשענטס

 מיטגלײ די צאלען אויסגאבען די דעקען
 אויף לאק. צוש דױס סעפעראטען א דער

 צאהלט בערלין אין עקספענסעס. לאהאלע
 עקס־ װאןי א פפעניג 60 סעטבער יעדער

עקספענס. לאהאל דעם קאװערען צו טרא
 איז און •װענענטליכע איז דױס די

 קלאסען 2 קלאסען: 4 אין אײנגעטײלט
 פרויען. פאר קלאםען 2 ארן מענער םאר

 צום באלאנגען קען מאן־מעםבער יעדער
 יע־ אןן קיאס צװײטען צוש אדער ערשטען

 צום באלאנגען גןען פרוי־מעטבערין דע
 דאס קלאס. פערטען צוש ^רער דריטען

 יערען אין די-יס וועכענטליכע די איז
: קלאס
ג 70 — (מענעי) קלאס טע1 עגי מ
&פע:יג 60 — (מענער) קלאס צע2
^פעניג 35 — (פױיען) אס‘?' טע3
פפעניג 30 — (פױיען) קלאס מע4
 קלאשניקעם דריטע און ערשטע די

 בא־ דערםאר זײ זײנען מעהר, צאהלען
 1אי בענעפיט העכערען א צו רעכסיגט

סטרײקס♦ פון צײט
 צײ־ צװײ ארויס גימ פארבאנד דער
 און פאןײצײטונג װענענטליכע א כזוגגען:

 צײטונג, פאף־טעכגישע טאנאטליכע א
 צוגעשײןט קריגען ט^זבערס די װעלכע

 צײ־ םאף־טעכנישע די אין םרײ. הײם א
 רעזײ־ אין לעסאנס געדרוקט װערען טונג
 און סטײלם נײע פון צײכנוגגען נינג,

 װע־ טעטבערס די װעלכע אין ארטיהלען
 נוטע װערען צו װי אונטערריכםעס דען
ארבײטער. שנעלע און

 מיליאן 2 געגויע ךאט פארבאנד דער
 אכםער דער איז 1או טרעזשורי איז מאר?

 דײטש־ אין ארבײטער־פארנאגד נרעסםער
לאנד.

* * 0
 שנײדער דער אין ארבײטער צאהל די

 אוננעפעהר איז בערלין פון אינדוסטריע
 זײנען טויזענד 60 ארוש סויזענד. 80

 הײם־ זײנען טויזענד 65 ארוש און פרויען
ארבײטער.

 טרײר יעדען אין ארבײסער צאהל די
: פאלגענדע אונגעפעהר איז

דרעסעפ און סוטס קלאוקס, 22.000
פרויען־װעש 15.000
א־ינג לײדיעש 5.000 ציל
וױיסטען 5.000
עדביאידערי און ?*דסעטען 3.000
רעגען־מאנטלען 2.000

)12,)XX קלאדינג רעדי־בזעיד
מײל^רזג; קאםטאם 8.000
מענער־װעש 5.000
קלאדינג טעעללרען׳ם 2.000
ױניפןןרמס 1.000

צוזאםען. 80.000
 17 טויזענד. 28 זײנען ארגאניזירט

 טויזענד 11 ארץ פרויען זײנען טויזענד
 יעדען אין ארגאניזירטע צאהל די םענעד
: פאלגענדע איז טרײד

דרעסעס א,ין סוטס קל^וקש, 5.000
פרויען־װעש 8.000
טײלאדינג לײדיעש 3.000
־ווייסטען 1.000

 ענזב-אידערי און ק^סעטען 500
רעגען־מאנטלען 500

ק^אדיבג רעדי־מײד 4.000
מײלארײג קאשטאם 5.000
מענעד־װעש 2.000

’קלאדינג טשילדען׳פ 500
ױניפפרם 500

צוז^בזען. 28,000
 אן אויןו האלט ל^קאל בערלינער דער

ט אםיס  מענע־ אײדזשענטס, ביזנעס פי
 סטע־ גןלוירקס, סעקרעטערע, דזשערם,

 אפים דער טײפרײטערס. 1או נאנראפערס
 איז האט מען װעז אבער גרויםער, א איז

 ביז־ אטענדעט װערען איהם איז אז זינען
̂ןס  11 םון מענשען טויזענר 28 םאר נ

 יעדען אין אז און טרײדם, םארשידענע
 א און ״פראטאקאל״ א דא איז טרײד

 יע־ פון אז און ארביטרײשאן, אװ באארד
 פעח טיט ארבײטער די קומען טרײד דען

 קײז אז פארשטעהז טען ר,ען קאטפלײנס,
 דאר־ איז פיסטעש און ארדנונג נדויסער

 א דײטשען. זײנען זײ כאטש ניםא, טען
 אלרײט״ פילײכט איז ױניאן״' ביג ״װאן
אפיס״. ביג ״װאן קײן ניט אבער

 שטונדען 48 א;ז ארבײטס־צײט די
 אויבענאויפגערענענטע אלע אין װ^ך ^

 יד און װייסט די אין אויםער טרײדם,
 שטונ־ 46 ארבײט טען װאו טרײדס װעש

 דרעס די און קלאוסס די אין און ןדע
 שטונדען. 47 ארבײט מעז װאו טרײדח

 שטונ־ צװײ ערלויבט װערט אויבערצײט
 אר־ די װען שבת, אויסער טאנ, א דעז

בײ־י אוהר 2 װערען *עםטאפט מוז בייט

 בא־ םען קריגט אויבערצײם פאר טאג.
מעהר. םראצענט 25 מיט צאהלט

 אבער שטיק. פון װערט געארבײט
 ארביײ זואס אזעיכע דא אויך זײנען עס

 יע־ ענטחאלט דארום און װאןי, פון טען
 פרײז־ליםטען, צװײ ״פראטאקאל״ רער

 הײסט, דאט ארבײט, שטיק פאר אײנעש
 װי־י ארער ארבײט שטיק יעדער װיפיעל

 שטיק־ארבײט א פון טײל יעדער פיעל
 םאר אײנעם און באצאהלען, זיר דאדױ

װאר־ארכײט.
 אװעקנע־ זײנען װאך־ארבײט פאר
 ארבײט די סקײלס. מיניםום דרײ שטעלט

 גוטע, ק^לאסען: דרײ אין אײנגעטײלט איז
 יעדע פאר און קאמענע, און מיטעיע

 איך סקײל. מיניסוש אנדער אן איז קלאס
 אײניגע פון םקײלס די איבער דא גיב

 אלע נאף איצט, זײנען זײ װי טרײדס
 זאלט איהר אום אבעד לוין״העבערוננען:

 סקײלס די צו באגריף א האבען קענען
 פריהער איר װעל נידדיג, צו הויף־ זײנען
 די לעבענס־מיטעל. פון פרײזען די געבען

 געגןראנען איף האב ציפערען פאלגענדע
 דירעקטאר דער קוזינסקי, פראפעסאר פון
 בױ־ סטאטיסטישער אפיציעלער דער פון
:בערלין אין רא

מיןרק 2.70 — — — — ברויטעל 1
7------------------צוקער פוגט 1 סעניג 3
ע 8-4-----------------מילך ליטער 1 *ענ
4------------------פלײש סונט 1 .7 מ#רק 5

2-------------יקארנזאפעל פוגט1 סעניג 5
פעכיג 00 —-------------קרויפ פונט 1
0---------------פוטער פונט 1 0 .1G םמדק
13------------װאןרשש פונש 1 מןןרק 00.
מ^י־ק 14.50 — — ג^נז^פלײש פונט 1
20------------קאפע סונט 1 ט&רק 00.
ם. 700.00 ---------------------------סוש 1
ם. 250.00 -------------------שיך 1
מ*ר<ן 50.00 --------------------------העם 1
מ*רק 50.00 -------------------------ד,;ימש 1
 העטס שיך, סוטס, םאר פרײיזען די

 דאס נידריגסטע. די זײנען זזעסדער און
 בא־ מוזט איהר װאס װעניגסטע דאס איז

 ניט אלץ אנצוג(איז בעסערער א צאהלען•
 קאסט טראגען) לײטע רײכע װאס אזא

350 שיף פאר בעסערע א מארק, 1500
װ. ז. א. טארלו,

אוין• טאן קוק א לאמיר איצט און
 װאכען־סהײלס די נעםעז מיר סקײלס. די

 אינדוםטריע. טײלארינג לײייס דער אין
: פענער די קומען צוערשט

 םאמן. 204 שנײדערס פאלשטענריגע
 איבער געהען װאס שנײדעדס טענער

 : טײלארינג לײדיס צו
טארק. 167 טאנאטען, 6 עדשטע די *

 מארק. 188 פאנאטען, 6 צװײטע די
 אין יאהר טעז4 ארויסהעלפערס,

מארה. 139 טרײד,
 אין יאהר טען5 ׳פערס4ארויסהעי

טארק. 178 טרײד״
 װאכעךסקײלס די זײנעז דאש און

:לײדים־טײלארס םרויען די םאר
 153 — שנײדערינס, פאלשטענדיגע

טארק.
 פרעסען, ניט קעגעז װאם שנײדערינס,

מארק. 146
 ארײנזע־ ארבעל און אפערײטארינס

מארק. 138 צערינס,
 אין יאהר טען4 ארויסהעלפעלקערס,

מארק. 95 — טרײד
 אי:ן יאתר םען5 ארויסהעלפערקעס,

מארק. 102 טרײד,
 אין יאהר טען6 ארויסהעלפעלקערס,

מארק. 117 טדײד,
 אן פאנגען •װאם ארויסהעלפערקעס,

טארק. 132 ׳זיף פאר
 בלויז געצאהלט װערען סקײלס דיזע

 קלאסע ערשטע בײ ארבײםען װאם די צו
 סקײל דער איז רןלאס צװײטע די ארבײט.

קלענער. טארק 4 מיט
 אין סיזײ^ס מיניטום די זיינען דאס

̂לאור, דוײי אלע פאר טרײד סוט און ר

םע3
: ײט ארבי קלאסעז

טע2 טע1
קלאם קלאס ר\אם m
148 171 193 (נזעניער) קאטעיש
148 ױ71 193 [ ̂\ * * * '- ( (*ש ןןשערײט♦)
148 171 193 I * ןן \ פרעסערש
143 164 1S5 (מענעי) <׳ אונטער^
114 132 163 דלעד) (םײ קאשעדם
140 161 182 יגש ^אפ;ד:עי5ס;ן:ז
114 132 16.3 #■עריישע;ריגש
105 121 137 אפעריײטערינש י פקוירט
80 00 102 גס סינישערי
67 77 86 פעיס העל שינישעי

;ײלם סל וש עיני ט די זײנען דאס אוז
 זײ־ טרײד װײסט אין טרײד• װייפט $וין
 ארבײט אלע בײ יחלאסען. קײן ניטא נען

: סקײל פאלגענדען דעש מען קרעט
110 —------------------סעםפעלשאכעײז

1-------------------------רײשארין8א 1 0
100--------------ם&*יגען סועשעל כײ

106  ------------------ — עםבדוידערעס

106 םר״ד) אין י»חר 2( אײראנעדס
94 שרייד) אין יאחר 1( *ייר$:עדס
73 ח»נד) (בײן מאגערין גאשאנחפל

7___________________שינישעריגס 3
85 — ח*נד) (בײן סטיששעדס סענסי

 ״פרא״ דעם אין דא איז פונקט אײן
 האט יזניאן בערלינער די װאס טאקאל״

 מיד צו אםעלירט װעלכער באסעס, די םיט
 ארבײטער די אז פונקט א שטאר<ז: זעהר

 װאך אײן םון יאהר יעדען קךיגען דארפען
 קריגען און װאקײשאן װאכען צװײ ביז

 אײן ארבײטען װאס ארבײטער באצאהלט.
 װאןי אײן קריגען דארפען שאפ אין יאהר

 ארכיײ װאס ארבײטער און װאקײשאן.
 ״מעהר אדער יאד.ר צװײ שאפ אין טען

 װאקײשאז װ^כען צװײ קריגען דארפען
י^הר. יערען

• * •
 דאס ריכטיג. װײט װי ניט׳ װײס איר

 אז׳ געזאגט, םיר האבען םיעלע אבער איז,
 איז בערלין פון באםעלקערונג אידישע די

 (די ,200,000 איבער מאמענט דיזען אין
 גע״ איז באסעלקערונג בערלינער גאגצע

 זא־ מערסטע די אז און ),3,800,000 נויע
 די אין אײנגעװאנדערט האבען ד# לען

 פוי־ ליטאו םון טאנאטען עטליכע לעצטע
 ־gn װאס גענענדען אנדערע םון און לען
 מען רוסלאנד• צו באלאנגם םריהער בען

 דער אין ביויז אז געז$גט אויף םיר האט
 ארבײ״ בערלין אין אינדוסטריע שנײדער

 טענער אידען, טויזענד 8 אזנגעםעהר טען
 אויף מיר איז דאש אבער םײדלעף; און

 זױ וױיט אזוי װײל גלויבען, צו שװער
 באלאנגען אױסגעפינען געקענט האכ איך

 םינוי־ ארום װי כיעהר ניט ױניאן דעי צו
 פאר־ ניט זיך קען איף 1או הונדערט, זעקס

 אידישע םון פראצענט דער אז שטעלען
 אזא אין קלײנער אזא זײן זאל לײט ױניאן

 אר־ פון צאהל די װאו בערלין, װי £ט#דט
 520 דערגרײכם ארבײטער נאניזירטע

 סטרײס םון רעדט אלעס װאו און טויזענד
 בערלין אין אז יעדענםאלס, קאמןי. און
 גרע״ באפעלקערונג אידישע די יעצם איז

 טא• אז און בעפאר. איז עם װען װי סער
 און שנײדערײ ביי ארבײטען אידען םען

 איז ר^וס ױניאן, צױדער ניט כאלאנגען
 אי־ טויזענדער צעהנדליגע אז און זיכער,

 דאס צרות, און דחקות אין דא לעבען דען
אױגען. מײנע מיט געזעהן איף האב

 ליעב ניט אידעז די דארט האט טען אז
 געװאלט װאלטען דײטשען פיעלע אז און

 אױןי איך האב דאס זײ, םון װערען פטור
 באיס נױס כעןרלינעד די זוען געזעהן.

 צײטוגען, די פון נעמען די אױס רוםען
 אויך זײ רופען םארקויםען, זײ װעלכע

 אר״ װיכטיגסטע די פון נעטען די אויס
 געדרוקט טאג יענעש זײנען װאס טיהלען

 ניט כטעס איז עס און צײטונגען, די אין
 די הערען ניט זאל איך אז א-טאג געװען

 ״די װעגען עפעס שרײענדע באיס גױס
 קײן ניט בין איך דײטשלאנד״. אין ױדען

 ביסעל די אבער דײםש־לעזער גרויסער
 מיר םאר איז דורכקריכען פלענ איף װאס

 אר־ רי אין אז פארשטעהן צו גענוג נעװען
 מקרב װעגען גערעדט ניט װערט טיקלען

 װערען םטור װעגען נאר אידען די זײן
זיי. םון

 מיט גערעדט דעם װעגען האב איך
 פיהיט ער בערנשטײן. עדוארד נענאסע

 באאוגרױ זעהר און דערשלאגען זעדור זיך
דעם. װעגען היגט

 צו שװער געװען מיר איז אנפאנג פון
 ארבײטער אידישע די װארים פארשטעהן
 אבעױ ױניאנס, די אין ניט באלאנגען

 גערעדט דעם װעגען האב איןי װי נאכדעם
 אינ־ ןןידישע. אונזערע פון אײניגע מים

 געװארען זאך די מיר איז טעליגענטעז,
 טענשען די נעמליך םעהלען עס קלאר:

 אפ;ע־ ארבײט דיזע טיט זיר זאלען װאס
 טאן עפעס קענען װאלטען װאם די בען.

 אזא מיט באדערען ניט זיך װילען דארײן,
 שנײדערם ארגאניזידען װי יןלייניגקײט

 צײט א אין ױניאנס, אין שוסטערס און
 ערװארטען טינוס יעדע ל,ען מען װען״

 די ״אז אדער רעװאלוציאן״״, סאציאלע די
 וחד און פאלעסטינא קריגען זאלען אידען

 אג־ אן וױ פעלקער״, אלע װי פאלה א רען
 דעם אין איז אינטעליגענטען גרופע דער

* * * איבערצײגט.
 װערען צו איש רוים נאך רײזע מײן
 אינדוסטריע שנײדער דער סיט בארןאנט

 אויפגע־ געטוזט איך האב איטאליעץ, יפון
 ־4אי׳ קאנסולאט איטאליענישער דער בען.

 ענ^זאגט יזאטעגאריש זיןי האט װארשא
 גע• איז ער פאישפארם. מײז װיזירען צו

 האט אטעריקא, אין יאהר אײניגע װען
 װיפיעל װײס ער אוז געזאגט, *מיר ער

 אנגעטאכט דארטען האב איך טראבעל
אינרוסטריע״ שנײדער דער איז

 אז ערקלערט, איהם האנ איך װען
 דעט אויף איטאליען נאןי פאהרען װיל

 טויזענר 20 פון םארלאנג אױסדרייזליכעז
 כײמנלי־ זײגען װעלכע זײנע, לאנדסלײט

 האם אינטערנעשיאנאל, אונזער םון דער
 •װעגען װערטער עטליכע געזאגט טיר ער

 װעל איך װעלכע אויף לאנדםלײם זײנע
ליי איטאליענישע אונזערע זעהן״ ^  טי
 mjp אלײן פאסקודניאק דעם זאלען דער

. םעועז.
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קאנװענשאן! יזבילעאום אונזער װעגען װארט א1 3?
באדאןש. אב. םון

ea
 ן אונזער פון ?#נװצנש^ן נעכסטע די

 אפגע״ װעם וועלכע *ינםערנעשאנאל,
 מאנאט קוםענדען דעם װערען האיטעז

 פאדשטע־ זיכער ווזןט שיקאגא, אין כיאי,
>jy אונזערע אלע װי מעהר סף א זיןי כייט 

י^נװענשאנס. פריהעחײגע
 “ארגא אן פאד זײנען קאנװעניזגאנס

 יעבענס־נויטװענדינקיגג^\ א ניזאציאן
 ״אינסעגטיװ׳' א זײנעץ קאנװענשאנס

 צו םעפבערס םעטיגע די טרײבט װאס
 ארגאני־ זייער װענען זיך פארטראכטען

 זײ װ^ס פראביעכיעז די װעגען זאציאן,
 ווע?ם עס ,און װעג זײער אויף טרעםען

*p די פון אײנער זײן צו בענעהר א זײ 
 פרא־ דיעזע קענען זארען װזדכע יענעע

פארענטפערען. צלעמען
וועג־וױי־ א אוין איז קאנװענשאן א

 ארנאני־ די װײט װי אן צײגט װאס !ער
 איז עס װאס פראגרעסירט, האט !»צ'אן

 אין ציים, דער אין געװארען *ײפגיעטאז
 דער ביז יואנװענ״טאן אײן ־פון פארלױף
 פון נאך איז םען װײט װי אח צדוײטער

 אדנאגיזאציאז די װאס ענד־ציעי*, רעם
פארגענומען. זין ךאש

̂עם חוץ א  מעיד אונזער װעט דעם אי
 באזונ־ א נאר האבען קאנװענשאן סטע
 יןא:־ דער מיט — באדײטנונ, \%ט דער

 דעם ן ע ר ע י י פ כייר װערען װענעאן
ג י צ נ א ו ו ן צ ע נ י ר ה א ־ י י ב ו  י

 אינטערנע״טאגאי. אונזער םון ם ו א ע ל
 אונזעד זײט יאהר lil( פונקט װערט עס

עקדסטירט. אינטערנעישאנאי
 ווען i:xx( יאהר אין געװען איז עס

 פארזא־ פאיז ערשטען צום זיך האט עס
 די פון רעיוענאטען נרופע היײנע א סעיט

 גאר־ ליידיס דער אץ ױניאנס באזונדעי־ע
ך דארט און אינדוסטריע מענםס  איז.נ/

 גרונדדזטיין ערישטער דער נעיוארען <ענט
 אינטערנעשאנאל גרױסער, אונזעי פאר

 פארזא־ די האבען צוריר, יאהר 20 ױניאן.
 פרױעך׳קלײחנר פין דעיעגאטען פערטע

 דיעזען גרינדען צו נויטיג פאי נעםונען
 אין דאן זיכער האבען זײ פארראנד.

 פאר־ געקעגט ניט זיך פאנטאזיע זײער
 זײ װעיכען פארבאנד דעם אז עםעיען,

 יזורצער אזא איז װעם יעבען, צופ רופען
 און צואװאהסען שטאריז אזוי זיך ׳צײט
̂ע מענטינע אזא עפיעלען װעט  אין ראי
 ארבײ־ קלײדעך פרויען די פון רעבען דעם
אטעריקא. איז טעי

 נעװען זי־ינען יאהר צװאנציג די און
 פון יאהד צװאנציג קאכץ*, ־םון יאהרען

 דורך סײ א־־בײם, אונערםיעדייכע
 אר־ די רופענדיג טינדריך, סײ שריפט,
 װעקענדינ ׳ךזי ארגאגיזייען צו כײטער

נעםיהי. סאייראיישען דעם זײ אין
 אונזער האט יאהר צװאנצינ די א•;

 און ׳טעהן אזוי פארבאנד טעבטיגער
 מעכטי־ פיט צואװאקסעז, זיך :רויס אזוי

 די אין האבען -ררעלכע ױניאגס 4יאיזאי גע
העמפע ביטערע געפיהרט יאהרען א^ע

 לע* בעסערעז א פאר מןילײבתים די מים
 גאנצער דער פאר כבוד א ס׳איז אז בען,

!באװעגונג ארבײטער
 אינטעד־ אונזער און יאהר צװאנצינ

 אזא צז אויסגעװאקסען איז נעיטאנאל
 אז באותגונג, ארבײטער דער אין ריייך,

 צו ׳צו זיך פען הערט װארט איהר צו
 םריינד צו, זיך מען קוקט העפפע איהרע

 מיט שוגאים און שםאלץ, און פרײד מיט
ם אויך אבער שרעק רעספעקמ! כי
 האנ־ נעכסטער דער צו דעיעגאטען די

 גענינענ־ א האבען זיכער װעיען װעניטאן
 ױם־ גרויסען דעם פײערען צו גױנד דע;

 פון ױבילעאום יעהריגען 20 דעם טוב,
 און פרײד םיט פארבאנד, גרויסען אונזער

שטאלץ.
 בלויז ניט טוב, ױם א נור נים אבער

 #זײן עס װעט קאנװענ^אן 'ובייעאום א
 אר־ פון קאנװענשאן א זײן אויך װעט עס

 ר,א:־ דיעזער בײ ! קאפיף פון אין בײט
 אלע םון פארטרעטער די װעיען װענ״צאן

 אינטערנעשא־ אונזער פון ױניאגס s^אקא
 טע־ נרױטער רער מיט באקענען זיך ׳גאי

 פאייבאנד, סעגטראל דעט פון טיגקײט
 די םאנאנדערוױקלען טען װעט זײ פאר

 אינטערנעיטאנאל די װאס קעטפע׳ גרויסע
 אננע־ יאהי צוױי לעצטע די פאר האט

 ?ײעד װעלכע זיעגע גרויסע די און פיהרט,
 דער דורך געװאונען, האם אןיארגא:יזאצ

 דורך יוניאן, שטארקער זײער םון פאכט
אײניגקײט. פון מאכם דער

 רע• די װעלען פרײד און ׳טטאיץ פיט
 בא־ ערפרעהענדע די באנעגענען יענאטען

 װעל־ ױניאנס יאקאל איע די פון ריכטען
 פון <ידער^אפט דער אונטער האבען כע

 דזשענעראל דעם און פרעזידענט זײער
 מעמבערס די געפיהרט באארד עהזעקוטױו

!זיענ צו זיענ פון און קאפף, צו קאכיף פון
 ער־ און זיעגע אונזערע פון רײדענדיג

 אנציײ עריטטע אלם מיר כיוזען פאינען
 האט װאס רעװאלוציע נרויסע די כענען

 אין סיסטעם װאך־ארבײם די געביאנט
כביעם קייאוק־מאכער. די פון יעבען דעם

 יולאוק־ דער אין ארבײטער פד^צענם
 !װאך פון יעצט ארבײטען אינדוסטריע

 די געענדערט נור ניט האם סיסטעם דיזע
 נוטעץ, צום שעפער די אין באדיננונגען

 אװעקגעשטעלט סיסםעם דיזע האט נוד ניט
 דעם אין ארבײטס־װאך שסונדיגע 44 די

 אײנפאך האט עס נור יװערם ריכסיגען
 ארבײ־ די םון פסיכאלאגיע די געענדערם

 מענ־ בעסערע געװארען זײנען זײ ׳םער
 דער לײט. ױניאן בעסערע טאקי איז ״שען

 אי־ הערשער דער פעהר :יט איז באנדעי־
 אונטער געפיהלען, איבײטער׳ס דעם בע־•
 די זײנען אדבײטס־םיסטעם גײער דער

מענשען בעסעדע געװאיען א־בײטער ירל^
• » ״

 דא שאדען ניט אי'ר װעט עם איז
 לײכט נאר גיט אז באטעדקען, צו טאלע

ערך דז׳עענעראל דער אנגעחופען עס איז

להכען ל . א ס ז א טו ד כ ע !ל

ז־דיליא י. 1פי

 געהן זי טען טרעפט זונטאנ יעדען
 דונערען מעג עס אדט. הײלינען דעם אויף

 װעלט די שנעע;, ארן האגלען בליצען, און
 פאר דאש א-ז — אינערהערען זין סענ

אפ־אלם. לןײן גײטט איהר
 אויפ׳ן זזנטאג יעדען זי טוט װאס -

}ארט הײליגען
 געהט זי :ענמפעדען אײך א*ך װעי

 ׳דך אױסװײגעז קבר פאנ׳ס איהר אייןש
הארץ... דאס אױסדעדע;

.׳' יטעהנע א עםעס זי איז ־־<
עריטטעגס, !שעהנע א זעהד ׳יא —

 זי האט צוױיטענס, ; ברונעטע א ױ איז
 איהד האט דריטענט, ;חן פײט וו־^ט א

 אײער אין אויגען שװארצע אזעלנע נאך
 בײ פאעםעז, פאיאן בעזעהן. נײטט יעבען

 שװאדצע פארגלײכען װאט אידען, אונז
 צו קאר״טען; שװאדצע צו פרױענ־אױגען

 ;ראבען פון פליגעל צו ;געכט סוןי־זזודש
 גישם זײנען פארגלײכוננען א^ע די אבער
 צו ;געםלוידערם ;געבעבעט װי כיעהר

 םארגלייך. רױין נישםא איז אויגע; די
 נע־ רײך נישט איז לשון םענ״עייכע דאס
 אוי־ איהרע אז לםשל, אײך, זאגעז גונ.
 אפגרוג־ שװארצע ׳טיעפע צװײ זײנען גע;

 חלומות, 'גאלדענע• כייט אנגעפילט מעז,
 גלי־ מיט גיהנם׳ס שטיהער צװײ ארער

 אױך עס װעט — זײ אין פײערען הענדע
געבעבעט. זײן

 איהרע אויגען די מיר װעלען דעייבעי־,
 ױ־ איהר צו איבערגעהן און צורוה־לאזען

מננד.
 יאהר א אונגעפעהר, אלט, איז זי

 פנים דאס ניט. גןגװיס טעהר דרייסיג.
״װענוס״יינים. א איז איוזר׳ס

 ני׳שט מאל קײן נאד האט איהר א<יכ
 זיין, סוחל איהר, זאלט ומןנוס׳עז, געזעהן

 םח חונסטרכיןזעאום איז געד׳ז ארייבער
וויײ זי אײך מען װעם צעגטראל־יארק,

 פרוי, יטעהנע װאלנדער א איז דאס זען.
הענד. אד׳ז און נאקעסע האלב א

 בא־ איך װאס אי^טגה׳יע, דאט אין
 ע ט י י ו ו צ א געװען ,איז שרײב

הע:ד. טיט נור ס ו נ ע ו ו
ע זי געהט הערט, איהר װי אט  די ׳ז
 אויפ׳ן ארױס זונטאנ יעדען ווענוס, דאזיגע

 יעבען אװעק זיך זעצם ארט, הײליגעז
כיייפעט. און קב־ טא;׳ס איהר

 איהרע פון זיך שנירלען ט־ערען און
 פערעל װי פאלע; איז אויגען יטװארצע

--------------ארויף קבר אויפ׳ן
 צװאנציג א בײ איהר, פון װייט נײטט

 ױננער א קבי־. א נאד זיך נעפינט ׳םריט
 ניישט ׳אפעז איז קבר דע־ קבד. פרײטער

 זונ־ יעדען און ת.4טצב פון פארישטעיט
 יטלאנחעד א שעהנער, א ארויס קוכיט םא;

 *שםזןיט #האר״געקױײזעלטע כײט ױנגערכיאן
 קבד, אפענעם פיישען דעפ ביי אוועלו זיך

ע װײס א מיט  און אוינען די ביי םיבע̂י
 צו־ זײנע אקסלעז די װי זעהט כיען װיינט.

זיך.״״ יהױבעז ׳קע;
 קע;,4בי זײערע אז ׳אפט זעהר טרעפט

̂ען באגענענען. זיך זאי
 :כלל א האבען אײזר ט4זאי דאס און

 אײיעך כיענישען ױננע צװיי שיקען קויט
 זײ װעלען בייקעז, זײעיע צװײטען צום

:זאנ איך װען און :אכקוטען. שױן אלײן
ײו׳/ ײז״  זיך, פארשםעהס ׳ךיא יײו2 אי

בליהען... די פון בתים בעלי די
בלי־ י־י יטיקען װעלען זײ יען, ײאס

 בלײ־ ויעלען אלײן זײ און םאראויס הען
* װײטענם*׳ פון שםעהן נען

 אזא געװארען נעהערט דאס איז װי
גאט׳ס־װעלט? אױף זאך

 רער אז געטראםען, טאל אײן האט
 זוג־ שעהנסםער דער געװען איז זונטא;

 זונםאג דאזינער דער םריחליננ. פון טא;
אטת״גע״ אן האנד גאט׳ס םון ארויס איז

 באאטטע לאקאל די און זעקוטױוע
 םיר — דורכצופיהרען רעפאדמע דיזע

 סײ שםערונגען, םיעלע באגעגענט האבען
 היב־ גאנץ אין און באסעס, די מצד
 נע* ארבײטער־זעלבסט. די טצד מאם שער

 איז װאד־ארכײם ײעז יעצם׳ וועהײיך,
 האבען מיר אז ר,םי נעםינעז ׳פאקט א

 װאך־ארבײם פאר אגימאציאן אונזער אין
 די און — װערט דעם איבערטריבען ניט

 די יעצט זײנען — נעגנער ביםערםטע
 ,װאך־ארבײט. פאר אנהײגגער הײםעסטע

 איז װאךארבײמ װאס דעם חוץ א אלזא,
 דאס איז מאסען די פאר זיעג גרויסער א

 לידער־ אונזער פאר זיעג גרויסער א אױך
 פאראויסגעזעהן דאס האט יװעלכע ״טיפ,
 װעט דאס װאס ־רמזולטאט גוםען דעם

 אי מאסעךארבײםער, די פאר אי ברעעען
 האבען װעלכע אח ױניאן, אונזער פאר
 אגי־ באגײםטערונג און אײפער אזא פיט

 אזוי געוועז זײנעז עס ווען דערפאד, טירט
 נעשראקען זיך האבען װאס געננער םיעל
 דער פאר אײנפיהרוננ, נײער דער פאר

 קלאוק דער אין רעװאלוציע װירקליכער
אינדוסטריע.

 קאנ־ דער אויף װעלען דעלעגאטען די
 ארגאני״ זײער אז זעהעץ, אוין װענשאן
 װעל־ אינטערנעשאנאל, גרויסע די זאציאז,

 אפ־ ניט צײט נאנצער דער דורך האט כע
 פרא־ איהר פון אינטש א אויףי געטראטען

 אר־ ארבײטער העםפעגדע א אלס גראם
 אר־ פיעל זעהר אויך זי האט גאניזאציאן,

 גע־ אנדערע אויף אויך אויפנעטאן בײט
 העל־ צו נעזארגט נאר נים האט זי ביטען,

 44 די אויססעםםען ארבײטער די פען
 נור ניט האט זי ארבײטם־װאך, שמונדיגע
 און װײדזשעס העכערע פאר געקעפפט

 נאר שעפע:־־, די אין באדינגונגען בעסערע
 דער אין אויך האט אינטערנעשאנאל די

 י־ י ג דער פאר געזארגט צײט זעלבער
 איהרע פון ענטװיקלונג ר ע ג י ט ם

 צו געזוכס םען האט נור ניט מעםבערס.
 אינ־ די גור הער^ער, דעם באפדידיג/^

 א־ ב צו געזוכט אױך האט טערסעשאנאל
 די פון קענטעניס די ן ע ר ע כ י י ר

 נייםטינ, זײ ענטװיקלען צו מיטגליעדער,
 :מא צו נשםות, זײערע בארײכערען צו

 מענשען פאלקאמענע מעהר פאר זײ כען
 גע״ געטאן איז דאס הינזיכטען. אלע אין

 אונ־ דורך שריפט, און װארט דורך װארען
 און y ס ע ר פ אינטערנעשאנאל זער

 ױ י ד ע אינםערנעשאנאל אונזער דורך
.ט נ v מ ם ר א עפ ד ל א נ א ש י י ק

 נאר האם װעלכער דעלעגאט, יעדער
 אינ־ דער פון טעטיגקײט די נ^כגעפאלגט

 םון געביט דעם אױף סײ טערנעשאנאל
 בעלי־בתים די כיים קעטפע אננפיהדען

 זוכענדיג סײ לעבען, בעסערעז א פאר
 אױפצוהױבען ארפץ שעהנעם אזא אויף

 כיעכד אונזערע אינטעלעקטועל העכער
 ער װאס פרעהען זיך זיכעד װעט ׳בערם
םון מעםבער א זײן צו כבוד דעם האט

 :םעלות אלע דים זונטאנ א ראטענער.
 װארעם א טיט היכיעל, לויטמרמ; א טימ

 זינע;־ און D^פrוטעזsב טיט וױנטעל,
זױטאג. אײנגעגעבעגעד אן קורץ, ״ט־ין

 גאט אז זיכער, װי כטעט ב*; איך
 עס װי געדואונדערט, זיר האט אלײן

 זונ־ נעלוננען אזא א*הם צו ארײז
wo׳:sy.

זונםאנ, שעהנעם דאזיגען דעם אין אט
̂י-על דאס זיך איז  אויפ׳ן ארזיסנעיןוםעז פא

 ארום צײט. זעלבער דער אין □1עוי בית
 אװעק זי איז כייטאנ, פאר זײגער א נײן

 אויח — ער און קבר טאן׳ס איהר אױןז
 ;ע־ באלד טאקע זיך און קבר. פדױ׳ס זײן

םרױערעז. :ארבײם דער צו נוטען
 אלע ער האם םרדיערען טיםעז אין

 גילדערנעם אויפ׳ן קוק א געכאפם עsװי'
די זױ זעהן נעװאלט ד.אט ער .4זײגערי
אוים־ זיך דארף טען ווען האלט; צײט״
טרערען... די װישען

 און געטאן. זי האט אײנענע דאס און
 זײ האבען זײנערלעך די אױף יזוקענדיג
 אוים׳ן איינער קוק א געכאפט דערוױיל

צדוײטען.
ר,  איז ױנגערםאן שעהנער דער ע
 םיט איהר פון נעװארען פארםיג פריהער

 םרויערט םאז א אז .אפנים טרויערען זײן
 און פרױ... א װי גיכער קאפיםשקע א

 מאן א װאס דערפון, דאס קוטס אפשר
נעױחזז^ מעהר איז

 זיין םיט געװארען פארטיג איז ער אז
 נעםאן הוס א װידער ^ האם ״טרױער׳/

 נעהנםער צוגענאגגען און זײגער׳ל אויפ׳ן
איהר... צו

 קײנער אויב אומנעקוקט, זיך זי האט
ניט. זעהם

געזעהן. נישם היינער האט
 טיעםע איהרע אויפנעהויבען זי האט
 נישט זײ האן איך װאס אױנע;, שװארצע

געטאן. שמײכעל א — *ון באשרײבען,
 שםיײ א םיט געענטפערט ער האט

 װיי צונעלײגט: שםײכעל צום און כעל
 פריהםאר־ הײנמיגער דער אײך נעפעהלט

נען?״
 אויב אוטגעקוקט װײטער זיך זי האט

גישט. ועהט קײנער
 גע־ איחר און באםערקט דאם ער האם

&מ זיג דארוי זי אז ?ןגנם, שרעקען: ג
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ר  גאך איז אינטצחנעשאנאצ׳ גחיםער חנ
 •j^p דיזער צו דעלעג^ס א זײן צו כתהר,

וחננשאן.
 באארד עהזעהוםיװ דזשע^עראל דער

 אינטערנעשא־ דער םון אפיסערס די און
 באגעגענען ײע<עז און ערװארמען נאל
 קאנ״ קוםענדע די פרײד און שטאלץ םיט

!װענשאז
 קאנװענשאן א װאס ױם־הדיז, דער
ט אײנעגמליך שםעלם  האט ם^ר, זיך םי

 באדיײ די בעאםטע דזשענעראל די םאר
 פיהלעז זײ טוב. ױם גרויסזנן א פון םזנג

 זײ אױף איז װאס םיסיאן גרויסע די אז
 דורכ־ זײ םון איז נעװאחנן, ארויפנזנלעגם

 םיט און םוט מים געײז»דעז נעפיהרט
 יאד«ר צװײ די אין אז פיהלען, זײ בבוד.

 אינםערעסען די נעםרײ נעדינט זײ האבעז
 צײם גאנצע די ,האבען םעםבערס די פון

 םאלידארײ פון םאהז די ועיך געהאלטען
 רע־ אינםערנעשאנאל אונזזגר װאס םעט

 די געפיהרם האב^ן איז פרעזענםירם
זיע^ צו זיענ פון םעמבערשיפ גרויסע
 קאג־ דער אויף /1זי פארשנמהם עס

 אונ־ םון דעלעגאטען די וועלען װענשאז
 דארםען נאר ניט אינםערנמשאנאל זער

 נור פארגאננענהײט, ־yn אין םאן בליה א
 די באםראכםען םוזמן אויך װעלען זײ

צוקונםמ. די ספעציעל און נענענװארם,
 פ^רנאנגענהײם די כאםראכםענדע

 פרעהען צו זיך גרינדע סך א םיר האבען
 אבער קען םען נראםולירעז, צו זיך און

 די װאס אלעס פאראויסזאגען ניט גאר
אנגעגרײט. אונז פאר האם צוקונפם

 גאגץ אונז ערװארםען עס אז םעגליך,
צײםען. שווערע
 ניט, סוד קײן הײנעם םאר איז זגס

 אםע״ אין ?אפיטאליסטע^לאס דער דאס
 זיעגע די פון צופרידען נאר נים איז ריקא
 דער איז האבען ארבײטער אונזערע װאם

 זײ שםעקט עס נעהאט. צײט לעצםער
 ארבײטס־באדינגונ״ בעסערע די ביט אויף

 קאסן► דורך האבען ארבײטער רי װאס גען
 װע־ זײ און שעפער די אין ערװארבען זיך
 מאכען *דער פאדםעסטען, זיך אפשר לען

 צוריקצונעה״ דעם פון מאנכעס פארזיה א
 װעט קאנװענשאן קומענדע אונזער םען.

 האבען זינען אין דארפען אױך רעריבער,
 אםשד װעט םען צוקונפט: נאהענטע די

 נאך ארגאגיזאציאן אונוער זעהן דארפע;
 קענען צו אום באפעסטעען, צו מעהר

 פון אננריף מענליכען יעדען װידערשטעוזן
בעל־הבתים־הלאס. דעם

 :•בלײבט מאטא אופזער נאטיייליך,
 און שעהנער א םאר פארװערטס ״איםער
 האבען םיר װיםיעל לעבען!" בעסער

 גענרג דא אלץ נאך איז געװאונען נים
 קעמ־ נאך דאדפען ארבײטער די װאס פאר
 גאר דעדיבער קאן צוריקטרעטען פון פען.
 זײן אבער דאדף .םען זיין ניט רעד לײן

 אטאקע מענליכער יעדער פאר צונעגרײט
 װע־ דארפען װעט קאנװענשאן אוגזעד און
 זײ־ כי־ד שטארק װי האנדלען. דעם גען
 קאנ־ קוטענדער דער דורך מיר װעלען נען,

 זאלען טיר אז װירקען, דארפען װענשאן
 כעכטיגער, נאר שםארקער, נאך װערען

 טעטיגהײט און ארבײט װײטערער פאר
 ה^פיטאל צװישען קאםף נרויסען דעם אין
ארבײט. און

גאט... נאר נישט, זעהט קײנער
 נע״ און טלנעשםײכע דויעחגר זי ה$ם

:ענםפערט
ניט; כיורא קײן איך האב גאט םאר —

 קײנעם דערצעהלט ער ;גוםער א איז גאט
 נישס טראנט עד ;זעהס ער װאס נישט

 קײן אויס נישט גים םאסשטעז, קײן
תת,  פארלא־ זיך סען האן איהפ אויף סו

 צו װײט ;גאד כיז גאט װאזילער א זעז.
גאט. אזא זוכען

 דער־ איז דאם :געענטפערט ער האם
ניט... םענש קײן איז ער װאס פאר

 ארופגעפלא־ האט װינטעל שטיל א
 און קבדים די צװישען פוינעל א װי מערט

 פליגעל זײנע פון ארונטעתעטרײסעלם
ם ארימע די פאר בלומענדוםט ^ל ת  בי

גראזען.-
 — ? פארלוירען איהר האט װעמען —
 מאנם־ שעהנעם דעם פלוצים זי פרעגד

פארשוין.
 האג איך זיפצעל: א מאז דער גים

 אי שעהן, אי םלאף: א פרוי, א פארלוירען
 האבעז יאהב צװײ קלוג. אי פרום, אי גוט,

 גךעדן. אין ןזוה מיט אדס װי מירגעלעבט
 :ים נרעניץ קײן גאר איז ליעבע אונזער צו

 נרױזאטער דער געהןומען איז געײען.
 אױ״ בלויע איהרע פארשלאסען און טויט

 צװײ װי אויםגעזעהן האבען װאם ״נען
 זײ. אין שטערען מיט היםעל שטיהער

 אז צוגעזאנט, איהר איך האב מויט פאר׳ן
 האבען. חתונה נישט מאל קיץ װעל איר
 אנדע^־ איהר םארשװעכען צו נישט כדי
 װעלי איך אז ׳גאט צו האךי איך און העז.

--------------סײדעז^ װארם. האלטען
 בליח א מיט אפגעבריהט איהם האט זי

 סײדען, סיידען... :געענדינט האם ער און
 שעהנע־ א נאר מאכע; םיר זיך װעט עס
 נעװען איז זי װי חן׳עזודיגערע א נאך רע,

 פינגער א םיט אננעװיזען ער האט (דא
קבר). פרוי׳ס זײן אוי^

 אלםנה׳לע שעהנע דאם איהפ האם
 גע־ או; בליק א נאך מימ אפגעבריהט

זאגט:
:םיר םים איז אײגענע דאם פ\גהט —

 קײן-^עגש, גישם געווען איז מאן םײן
 געװעז איז כדר צו ליעמנ זײן גאט. א נאר
 טיע־ נאך אח וועלט די וױ שםאחן אזוי
ot: בי װי תייםע־ נאן אח ים דזנר וױ
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 גצ־י גיט שמןאגא איז דונגס־מאנווענשןיזפאליטישער דער
א#צושםױסצן װעלט דער אין איעס מיז
 עלצםענם קאגסערװאטמוען דעם זיך פיז
 װאיכתן ארבײטער״באוועגונג, דער אין
 װאס־ ש:על א געזעהן איצט שויז מיר

 באזונ־י פארשפרעכענדע םיעל און סענדע
אםעריקא. אין פארטײ ארבײטער דערע

ר ו אװ א ב ײ ל
ל«גג. ה. פון

 פון פריהער אלצםען, פון פריהער
 בירנערליכע פארם״עז, פאליטישע אלע

 און <יעגס םארםען פארשיעדענע הלאבס,
 םח פריהער קאנדידאםען; טענליכע אפילו

 סעמפײן פאליםישען דעם האט אלעמען
 לאנד־אדםיגיםטרא־ קוםענדער דער פאר
 םעדערײ־ אמעריקען די אנגעפאננעז ציע
 וואס מאג, דער ניםא לײבאר. אװ שאן
 א ערשײנען נים זאל צײםונגען די אין

 ארביײ יענעם ^ון דעם פון םםײטמענט
 םון אויםגאבע דער װענען טער־פיהרער

 קר די בײ ארבײטער ארגאניזירטע די
 װאס װאף, די נימא עלעחשאנס. מענרע

 נים דעם װעגען זאל סםײטמענט א
 אםעריקען דער םוץ װערעז ארויטגעגעבען

 לא־ די גופא. לײבאר אװ פערערײשאן
 באדיס סענטראל די און ױניאנס קאל

 מיט אויםרוםע סארטען אלערליי לריגען
 זײ װי און טאן זאלען זײ װאס פלענער

 נא־ קוםענדע די צו באציהען זיף זאלען
לאנד. אין װאהלען ציאנאלע

 אוים־ און סטײטמענםס אלע אין יאון
װ: אײן דא איז רופע מאטי

 באי־ און םרײנד אײערע ״באלוינט
שונאים..." אײערע שטראפט
 יןאנװענשאן. ערב אױף שוין ס׳איז

 קאנ־ די זיין ותנט דזשון, אנפאנג נאלר,
 םעדעריישאן אמעריהען דער פון װענשאן

 •פארשטע־ זיף קען מען און לײבאר, אװ
 אנגעםאנגע־ דער וועט דארטעז אז ׳לען
 ארײן עחןוט קעםפײן פאליטישער נער
 אונ־ װעט קאנוױמשאן די שװאונג. אין

 פאלי־ א זײץ אומשטענדען דיעזע טער
 רע- אלע םון און דעמאנסטראציע טישע

 םײערליך װעט חגזאלוציעם און דעס
פראזע: די ארויסקלינגען
 בא־ און םרײנד אײערע ״באלוינט

שונאים״״... אײערע שטראפט
 איהר אין מאל ערשטע דאם אין דאם
 ל. אװ ם. א. די װאס געשיכטע, נאנצער
 פאליטי־ צו םײער אזא מיט זיף נעהמט

 האט ציעלען פאליטישע ארבײט. שער
 כאטש געהאט, תסיד ל. אװ ם. א. די

 אויםגעשרײ געװען איז םאהן איהר אויף
אונזער אין ניט איז *פאליטיה :בען

 די האם םאדערונגען פאליטישע לײך.
 כאטש מאל, אלע געשטעלט ל. אוו פ. א.
 םימ־ און פיור זײגען ״מיר :ותןרםער די

 הײגמאל זײנען ױגיאניסטעך טרײר פעל
 װארט־םיהרער׳ם איהרע םון אראפ ניט

 קײנםאל װאלט ל. אװ פ. א. די ליפען.
 װאלט זי ;איז זי װאס דאס געװען נים

 שטארח אזוי און גרויס אזוי קײנמאל
פאליטישע קײן וואלט זי װען געװען, ניט

 גע־ זײנען מיר װאס יאהר דרײ די זון.
 אין אריבער זײנען דאך, אײן אונםער וןעז

 נישם מעהר האט םען גליק. העכסםען
 טײ־ סאפיטשק^ םאפעלע, :נור געהערט

 ?וש. א רגע יעדער און פײגעלע... בעלע,
 שעהן און קוש. הייסען אזא זיסען, אזא
 פיגור אײער שלאנק... און געװען ער איז

 —אויגעז אײערע און פיגור אײער ; נעהאט
 א געװעז איז זײנער שמײכעל דער אפילו

 דער געקומען איז אײערען... צו צװילינג
 הארץ... זײז אײננעשטילט און המות סלאך

 אײער צוגעזאגט האט איהר װי פונהט און
 חתונה נישט מעהר װעט איהד אז פרוי,

 אויך םאן מײן איך האב אזוי אט האמןן,
 איך אז נאט, צו האף איך און צוגעזאגט.

ברעכעז... נישט צוזאג מײן וועל
 ‘בא ווידער זיך האבען בליקען זייערע

 אין איינער אנגעהעפט זיך און געגענט
 נאכ־ האבען זײערמ הערצער די צווײםעז...

 גערעדט האבען זײ בליהען... די געפאלנט
הארץ־שפראך. שטום־לשוץ... אויף

 איינער דערנעהנטערט זיך האבעז זײ
 פאלען געלאזען האט זי צװײטען... צום
 אוים־ עס האם ער טיכעלע... װײסע דאס

 האט זי דערלאנגט. איהר און געהויבען
 האם ער האנד... װארעםע זײן בארץזרט
האנד... איהר באריהרט

 א איז װערבע, א אויף ״זײ איבער
 דאם פײגעל. פון טאסעגפארזאם<נוג

 דעם פארטויבט זײערס פיפסען פרעהליכע
בית־עולם.

 שפאצידען זײ געהן. זיף לאזען זײ
 יױ זײ ארום מצבות. און קברים צװישען

 פײערט ליעבע די לעבצן... דאס בעלם
 ב^הט װעלט א ױם־טוב. נרויסען איהר

שפראצט... און

 רעדען זײ געארעמט... שוין נעהען זײ
 זאגט: ער גענוס״ םון גלי?, פון ליעבע, פון

 בליײ מוז פארשליסט ערד די װאס ״דאס
 :ענטםערט זי און פארשלאסען״. בען

 װײ־ רעדט ער און דאס״... איז אזוי ״יא,
 נישט בליהעז, דאר^ען ״בלוםען טער:

 ערשט יונגע־בלומעז, זײנען מיר װיאנען...
 נאך טארען םיר ארויס... הנאספען די פון

 דאס װיל אלײן גאט װעלקען*.. נישט
 אזיי ^יא, זיםץ: א גים זי און נים״...

.דאס״ איז .
פארהײראם שוין זיעעז זײ קורץ:

ווו קינ• צװײ שוין ה«בען#זײ און י#הר דדײ  
מ ־זנילמ*.. ח ג ח מי י ץי ,

iVWft tT̂ 'W*iS5K'i..y י
•A. - י. -  י •־ *  *  V ־ . . *

 פאליטישע יױין און געהאט נים ציעלען
 פא־ איהרע געשטעלם. נים פאדעתגנען

 הײנ- אפשר זײנען םאדערונגען ליםישע
 זײ וױיםגעהקנד״ צו געווען נים מאל

ט קײנמאל אפשר זיעען  בא־ געווען ני
 אידעאיען. װײםגעהענדע כדט םליגעלט

M ציי־ איז געהאט, תםיד אבער זײ האט 
 פאר־ א מאכען אפילו זי פלעגם מענװײז

 קעפפײן. א זײ פאר אנצופיהרען זוך
 פעדערײשאן די םיהרם אבער האי־יאהר

 לאזונגען די אויסנאהםס־קעםפײן. אן
 ד^ארבײט שארםער; און הלארער זײנמז
 און עגערגיע מעהר םיט געט*ז װערט

 צײ־ םלמנער די און ;שװאונג םעהר מיט
 אזא װעג. באשטיפטען מעהר א אץ כענעז

p*Boyp וױ oy ל. אװ פ. א. די אץ פיהרע 
 אנערpריyט8 רyד אין נ#ןי איז איצט
 גע״ נים קײגמאל ^::yr,K3 ױגיאן טרײד

געײ^חגן. זעהן
 ארויסטרע־ y-פאליםיש די נאטירליר,

^  םעו^רײשאן א^ריהילן תנר פון טונג
 קלאסענבאװאוסטען א |y:yp לייבאר אװ

 קלאר שטעלען. צוםרירען נים ארבײםער
 זײ־ זyפײךלאזונגDyק רי וױ שארח און
 יע־ םון ניט אלץ רyאב נאך דאס איז נעץ,
nyj אזא װאס מיט לאזונגען, סארט 

 פעתגרײשאן די װי פםKרש׳yרםyק טיגע
 אבער איז ארויםקומען. געדארםט װאלם

 ארבײםער־מאסע, אמעריקאנער גרויםע די
 דאנק א לאזונגען, םארס אנתנר אן צו

 *y: זyרצויגy ניט אוםשכ^ןנדעז, פיץלע
iy ^ v, ד פון װארט־םיהושר אוןyר 

 וױיס צו pyאװ נים װילעז רײשאזyפעד
 פלוצלוננ זיר זאלעז זײ כדי םאראוים

 איז oy רyװעלכ אהן אילײן, געפינעז ניט
ט... ם א ^ לנ א פ כ א  פאלי־ די םאר אבער נ

 ריײyםעד די y^yy פאדצרונגעז, yםיש
ט שאן ל ^  ־yבyל א זי פיהרט ארוים, ש

 פאליםישען אײן גים און תעםפײן דיגען
זילטאט.yר םyד פאר הארץ דאס ציטערט

 האט װעלט yקאפיטאליסםיש די אז
 פאליטישען פאר.דעם סורא dvbv םארט

pBoyp באװײזען פפתגיײשאן מןר םון 
^ דיי י ר א ט י ד  צ־yל \v:"vnv װעלכע ע

 יארק ״נױ רyד אין ayi זyנyור םענס
 סטרים, װאי פון ארגאז מגר טײמס׳/

 לויב־לתד דפגרא ױמא א אין זינגס װאס
 ׳איצט איהם האם ,ly'cnyDctp צו רyד

קריגען. צו ל'?ןב נים גאר ןyפאנגyאנג
 דטyר רסyגאפפ רyאלט רyך סטײטש,

y זyנאציאנאליזיר פון '^ o n rK; ; דעל 
 ן%פ דטyר Dרyגאדפ רyרװאטיװyקאנס

 טלוכה־ ^דער אין ןyרונגyנדy yראדיקא^
 גאט־ רyקטאבלyספyר רyד ; ריyנלאשינ

 הא־ זאלען ארבײטער די אז װיל, רסyפ
V2\ ד אין ד^ז אyלאנר םרן פיהרוננ ר ; 
yא אײנפיהתןן גאר װיל ר ^ ה ך א גי  ױ

 ־‘באי דאך איז דאס לאנד. אין שאפט
לצין... רחטנא ^װיזםyש

רס'ז,yנאטפ פרענט “״טייפס די און
 וועט וואו ?י געהן נאר ער ותןם װײט װי
 פאל אלע איז װאס ער, — > זyלאנד ער

קאפיטאל?... פיט זyפריד פאר זyװyג
 זאגט זיןי, בײזערט ״סײפס״ די און

 פאליטײטער רyד צות.y גיט אוץ מואר
 רײשאןyדyפ זyריקyאפ רyד םון פםײזyק

.tyvnyj יאיהר פאכט לײבאר אװ
ען פאליטישע איהרע yאל ג ^נ ד א  פ

^ yאליטישfi yפאזיטיװ און י  האט צ
ױ־ ניט נאך ל. אװ ם. א. די עו ^ ד אנ אנ  פ
yp^ װ דאםyװאהרשײנליף ט yרשט 

W די טאן 'jVVW. דyרװײל jynyn 
 װארנונ־ בלויז רײשאזyדyם רyד םון מיר

:t\v ר אוגזער פון פרײהײט די אזyםוב־ 
 פאסע; די אויב ׳פאד,רyג אין איז ליק
yy^ ם זיןי ^נ ײ צ א  ארום?וידלז ניט ב
 װאול־ ןyרyװ כטעyVרyארבײט אז און

 די פון ו^לזןן ׳און לאכטyאויסג נאר
 צױ גאנצען אין לאנד פון רyטאכט־האב

^ די זיי, אויב ׳זyרyװ טראטעץ ט ײ ב ר  א
^ אין פארזונקען בלײבען ןyלyװ  אפאטי

 צי װילט, איהר װאס אײף זאנט און,
 רyד פיט אײנפארשטאנחןן זײמ איהר

 רyאד ל. אװ פ. א. דער םון yםילאזאפי
ת די — נים, זײער iy:^p א

 אוג־ אן ןyהאב זײ באדײטונג. גרױסע
רט.yװ ןyרישyרציהy |yD'ni רyהײyנ

 אר־ רyאנpריyאם רyDגרוי רyד פאר
 דזרות־ םון שוין איז װאס בײטער־םאם^

ר לאנג ^ נ  ?א־ רyד פון אײנפלום דעם או
: אן װײל ,vdvib רyפיטאל'סטיש ' ^y־ 

yj, ^אפרופ^־ע זיך אלץ אויף גרוים 
yoriB ארביײ תגר פאר — ניט זי האט 

^y^yiר־םאסyט  iy:'>r y װארנונגען 
 נעהסם װאס ״<בואה־רייד םיחןרליכע

אן... איהר צינד& און דורך איהר
איז מיר

 דזשויר־ נױ אין Dרyט?מסט פון מיטינג א
 “p'BDyp א געלעזען האט םען וחאז ױ,

 ריײyדyם ןypריy»ם רyד םון צושריפט
 גע־ א iyyy: איז oy לײבאר• אװ שאן

י רyהאלב־יעהרליכ רyמײגשאםטליכ  ם
 אין לא?אלס. טיםםמער עטליכע םון םינג
 אפשאצונג, םײן לוים נעווען, זײנמן תא<

 דער ארבײטעה טױזענד צװײ כערע
, צושריסט הנם ־ה^ם וו^ס ן ע מז א מ

 מיט טימסטער, רyםול־בלוטיג ירyהויכ
 איז פנים, רוימען א און סyפלײצ ברײטע
 בײ פארלעזער. רyגרט ?ײן נימ ?ענםיג
 ןופגעשםזןלט, זיןי ער האם שורה יעדער

 ער צי וױסען, נע?ענט ניט האט איהר און
 אלײן איהם פאר וױיל אפ זיד שטעלט

 ןyלונגpארויסגע צושריפט פח אויף האט
 רy װײל רפארyד אדער שפראף, נײע א

 ותר־ די ןyBכא נעסענט ניט גלאט האט
ם אבער האט איהר טער. פ ר ^ו  זעהן ג

 גע״ אויםנענומען איז צושריפט דער וױ
 אפ־ מיט שטורמטyג האם Dy !װארעז

 הא־ באגײסטערונג פאר לאדיספענט^.
jy3 טיםסט דיyפים. די םיט געטו^ט רס 

 מויל איז םינגער די פים ה$בען yפאנכ
 ־פמםײ y^yrs זיך םון ארויםגעלאזען

 צױ זיר װאלטעז חױת פחנה א װי #רײען
 פטyשטורyג האט שלם רער גרילצט.

DW מים t^:y. ד האט אזויyר ypמםײן 
געװיר?ט. צושריפט

 ־yג ןyגענוםfcאוי אױך אזוי װאלכהןן
 לײ־ דעי פון דעקלאראציעס די װאמנן

 :ים. אפשר און יא אפשר > פארטיי באר
גרינ־ איהר בײ לײבאר־פארטײ די ינאלט

 באזונדע־ ?ײן דאן וואלם ל. אװ א.-פ. די
 יהרם•cy3 ניט העפפײן פאליםי׳טעז רעז
 פאדערוננען און ציעלען yפאליטיש די

 אויסגע- ו^ןלםעז ל. אװ פ. א. דער םדן
 פאר־ לײבאר ז^ר דורף ן1געװאח דרי?ט

 לײבאר־ רyד פון װארנדפיהרער די טײ.
ײבאװ^נג  פאר־ נים אבער [V2$n פארטי

y ^ t f; און מאמענם םון גינסטיגקײט די 
 אײגענצ זײער דעם מיט האב^ זײ

 אלעגםאלס, פאראורטײלט. שמרעבונג
 ?עפפיץ פאליטישער האײיאהריגער רyד

 ליײ אװ םעדעריישאז ןyריקyאפ nyi פון
 ארבײטער רyאנpריyאמ די רציהטy כאר

 פאלײ ארבײמער רyנדיגyלסטשםyז א צו
^ט װאס ׳טיק  צו נגעזyבר פאל א דאף ו

 העם־ רyד פארטײ. לײבאר רyבאזונד א
p'B זײן זיך טוט yרציהyרישy ארביים 
 רי פון װיל^ םyד געגען אפשר נאר ניט

 פעחנ״ אכחגרײזעז רyד פון רyװארט־םיהר
 תגם געגעז אויך גאר יײבאר, אגו ריישאן

 pD װארט־פיהרעד די פון אפילו װילען
לײבאר־פארטײ... איצםיגער

 דמר p.n פארםײ לײבאר דער װעגען
 ומום חעפפײן |y:'DV'K אין ל. אװ פ. א.

 באזונ״ שרײבען צו אויס?וסען נאר םיר
דער.

ר ע ד ם־ רו פ־ ^ װ א טי א ט
י. נהום םרן אידיש

 — געפאלען, ים בלױען אױפ׳ן נעפעל א אײז
 הארץ. דױיםען אינ׳ש אוכזעט בײזער דער א־ן
 — נעפעל/ דער ים בלױעם פון װעט פארשוױנדען ניט
 ארויס. גימ אוםעט דער שוין ררעמ הארץ פון אץ
 פעלד, בריײטעז דעם אין דאם בלאנקט שטערען א נימ
 ברענם. פײעד א פעלד ברײטען דעם אין

 אײםגעשפרײם םעפיך א איז פייער נעבען
 איהם. אײף ליגט ױנגער א העלד א א*ן

 טױמליכע די װאוגד דין צו ער דריקט טינעל א מײמ
 בלום- ױנגע הי״םע ד^ם בליט, דאס איץ האלם און

 פערד, :עטרײער זײן שטעהט איהם נעבען
 ערד, םײכטע די סוס טיט׳ן ער שלאגט

 :געװאלם העלד דעש צ,־־ ער װאלט זאגען וױ גלײך
 ׳העלד בראודער מיץ אױף שטעה א,ײ־, שטעה ״דו

 — פערד גוטען די'ן אן שױן םיך זאמעל זאטעל,
 :דיר דיענען נאך איך ױעל געעךײ און עהרליך

 אהיים, צרריק דײך איך װעל ברענגען
 א^יגענע, די צי םאםע־םאםע, ײץ צר
 קינדערלאך." ליעבע און וױיב ױנגער דײן צו

 אפגעזיםצס, דא שװער ירנגער דער העלד דער האט
 געטאן, הױב א הױך זץ־ ברופט שםארקע זיץ האט

 אראפגעלאזם, הענם װײסע די זיך האבען
 אױפגעדעקמ, זיך טויטלינע די רראוגד זײץ האט

 — געמאן, גאם א בלוט דױיסע דאס האט שטראםיג
 N : געזאגט אזוי ער האט פערד םרײען צום און

 פערד, גומער םײן פערד, בױץ פערד, דר ^איי
 שטעגדיגער. הבר געםרײער םיץ

 !דיענסט קיםר׳ם אין םייטהעלפער גומער
 אוגז, צד אהײים צוריק אלײײן געה
 אפ, םאטעךכזאטען דעם גרוס א גיב
 ;אײנענע די און ידידלאך ליעבע די און

 רױיב, ױנגער םײן דארט זאלסטו זאגען
 י דוײ̂ב אנדער אן דא גענדמען האב איך אז

 פעלד, בר^טע דאט איהר ביייי נדן און
 — צדנױפגעפיהרם, א:נז האם שװערד שארפער דער אז

"...אײנגעלעגמ שלאפען פײל־האט פלינקע א אדן !
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ו
 םון אײנער פסח דאןי איז אײגענםליף

 ױבד וזערליכסםע ארן גרעססע אונזערע
 ער־ די םון אײנע דערםאנם עס סובים.

 געשיכ־ אונזער פוז םאפענטען האכעגסםע
 אונ־ חרתט״, *זםן דעם םײערן םיר םעי
 זײן דאן/ אבער פרײוזײטס־םעסם. זער

ט טיר בײ רוםט אגקונפט  1פײ ארוים ני
 עםעס םארקעהרם, שטיםונג! טוב׳דיגע ױם

 א איד םיהל עםעס הארץ, פױין נאגט
נשםה. דער אויף אוםעט מאדנעם

 איד קעז ײי פרעהען, מיר איןי קען װי
 םיזזי איך אז טוב׳דיג, ױם םיזזלען םיר
ט  םײן און הארץ, םײן םון םעדים אלע םי

 אין כויר זיינען איצט אױןי אז גשםה,
 אין נאד טצרים, גלות אין גים גלותי

 זיך צי האם וועלכער װעלט־גלות, גרויסען
 פארגאנ־ גאנצער *an אין גלײכען .קײז

נענהײם...
 און לײם מיר יןנעטען הײנט אױך

 פי־ םיר בױען היינט אויך ציגעל; םאבען
 פרעה׳־ קלײגע און נרויסע פאר .ראםידען

 פארשהלאםם טיר זיינען הײנט אױןי לאןי;
 קלינ״ הײנט אויך גײסט; און קערפער אין
 און בײנדעעז, די קגאלען קײטען, די גען

 װערען הײנט אױך הענגער; די שפאטעז
 װע־ און קינדער די אפגעריסען אונז םון
 ווענם. םרעםרע אין אײגגעםויערט רען
 גרע־ םיעל א אין איצט גאך זײנען םיר יא,

 עלטע־ אמאליגע אונזערע וױ גלות סערען
םצרים. אין רען

 םון װער ערגערצ זײן נאף קעז וואם
 איז עס ווען געפרופט ניט עס האט אונז
 פרך עבודת ארבײמעז צו לעבען זײן אין

 פארשידע־ די פון אויפזיכט דער אונטער
 ‘סדחוז׳ א דערפאר קריגען אוז היטער נע

 גע־ ניט ד.אם אונז פון ווער <ױןצ די<ען
 םאר גיטער און שלעסער בויען האלפען

 און צײם איצטיגער דער םון •רעה׳ם די
ען אנ  וועימן באצאהרונג, א דערפאר דמו

 דעדהאל״ צו אױף גענוג קוים איז״געװען
נשםה?... די נגעז

װי  נעהעריג װי םײערען םיר קארען '
 נעשײ םיר ווען טוב, יום םר*ר.ײטס דעם
 שרעקליכערען א אין איצט נאןי זיך נען

 םיה־ װאס מים ,םצרים^ גיות אין װי נלית
א כאר װאס פדייער^ איצט זיך פױר <עז

האםםאן. סעם פון

 זײנען יע«ט? אונז אויף איז כרײהײם
 אונםער־ פארשקלאםם, ניט צמ א םיר

 םארשידענע אק אונםערווארפען דריסס,
? פעלקער פארשידענע צװישען לעגדער,

 יעצם םיר שםעהען אבזרױת וועניג
 IIP הוליגאנעס? םארשידענע &ון אויט
 כעכד \ױלדע די לעצםענם האבען קארג
 IJTP איד פארגאסען? בלוט אונזער מיעס

 נןןך איז מצרים אין אויב גלויכען, גים
עתער. געדוען

 דא יא אםשר איז אונםערשיעד אײן
 הײנט װאס — : הײנט ביז םצרים פון

ט האבען ני רי  םשה... וױ סאן אזא טי
 די אין פײער א אנציגדען זאל וחןיכער

 זײן מיט זאל װעלכער פינסםערניש, ניות
 פארלאנג גײעם א שאפעז גייסט גרויסען

 וועלכער הערצער... פארשקלאפטע די אין
 לאנד דעם אין שקלאפען די ברענגען זאל
םרײהײם... פון

 די וױ באגרײף’ און פארשםעה איןי
 שקלא־ א-דאליגע די פון קיגרער פרײע

 ארץ 1אי פסח דעם געפייערט האבען םען
 די זאנעז געקענם ןזאבען זײ ישראי.

 אונטערשיעד גרויסער א כונה. םיט הגדה
 כרויט ארעםען דעם צװישען געוועז איז
 <עבען הרתבה׳דעען דעם און ^ורים םון
 גע־ האבען ךי הײם.. אײגענער דער אין

םוםער־ די םיש. צום יאדען איעםען ׳קענט
 פו־ דער םיט גענעבען איעס זײ האט ערד
 אז זאגען געקענט האבען זײ האנר... לער

 און פארשקלאפט געזוען םען איז אמאי
 גע־ זײנען זײ װײל יםרײ מען איז הײנט

 אײגעגעם זײער פון בירגער פרײע װען
. . . ד : א ל

 גאר עם מיר קענען װי םיר, אבעד
 סורא׳־ א אין נאך יליגען םיר װען זאגעז,
 ג^ות איצםיגער דער }שקלאפערײ דיגעד

 אבזרױת־ םעהר און ער<ער, פיעי נאןי איז
 זא־ דאך און םצרים, גלות *an װי דיגער

״דינו׳״!... יעצט איעס אויף מיר גען
 אוםעט, א איך פיהי דערפאר אט און
 טרע־ םייסען עס אוז ברוסם, טײן ס׳נאגט

 נאך זיד בענקם עם אוינען. די םון רען
 פריײ אטת׳ער דער נאך פסח, אםת׳ן דעם
אי הײט . מדבר!... א אץ אפילו זײן עס ז
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לעבעדיגען. פון

דער נ$ר .םובים, יםים אונזןיערע
 :םעלה א «סח מוב יום אונזער איקר,

 אוין* געז־אגקען, װעלש אויף ארויף ברענגש ?ר
ןזעלם־שזעמאם.

 '•םיקעל יעדע כסע« נעחמען, קעגש איהר
ן  װעלםלי־ עאר איהם' און net אידיאזען •ו

 » סאכען *ערעסאניע יעדעד ®ון און כען.
סענאזתײם. גאנךער דער פאר «העםא

סעלד.. געװיםע א איז ראס
 זעחר ד*ס איז .סדר״ לםזזל נעהםפ *ט
 װעלכד דעם אויף אריבײרצושראגען ליינש
 מיש םלכות, ארן מלאכים ויינע םיש סדר,

 םים יאל*;פופןריאש.9 דעם סאי ?ײן-^ימרוד״
 א. לענדל^ריזם, ישאליזם,8קא פון מכות ײנע8

m. .םון און װ r v r p גזןרעדם.8א ד$ך איז 
 .סדר־העןלם״ דעם אןיף םדעגען דאך קען םען
̂־־ גים  קשױרנ םויוענד םיער נאר ■יעד, נ
קשױת? ד?גן סעהלען עס

םצרים. י«ת1י מיש איז דאםזעלבע און
? *וםשזגםען גים עש םען קען ױאם *ו

 רלס *ןן סאבען םען קען איהר, װילט
 קפו־ םון עילעזונג מ^דערנע א םצרים יציאת

 — ני?אל«י איז און ^רדגונג, •יםיןליסםישער
םראצ^י... איז אהרן און לענין...
ג, איך  אשת׳ער אן איז nos םוב ױם דעד ז̂ו

 װאש »^ר און װעלש־םהעםאש, וווגר
אײן םיט ב#נודען גיט »ויך זיך איך

 •»ר אוצד •סח׳דיגען אוגזעד סון דיםענם
? •גלימי^ן םײן

̂ל »ון םאקע עס שוח »יך און  זײן עס זן
ײ סיש  הים (אירען זאג איך «;ן .rPH ביע
:ייד)

װעלם, דער גזגשיבטעםון דער אין קיעםאל
ז י ם די •  גרויםען אזא פאר געשט^נען וועלםגי

אידם. װי חםץ כיעור
אזעל־ r«nyi גיש זועלש די האש קײנבאל

 װי *ויסגעראמש חםץ םים ריזען־כערג כע
̂ן עס האש זי דײב. קורצער אזא אין געשז

גאנ־ דעם אגכעראםש : נ^ר זיך דערפאחנש
 זזנלבשש־ •ארשיםעלםע ןי גי^ל»י־חםץ. צען

e און העדשוגג. u ,א מים אוגעראםש 
מכלית

 1ױג?ע^י-זם דײםשען שון חמץ דעם חײנש,
nan לר* נ?ד זיך ומלגערען חםץ ששיקייעך 
c* אבע* זזאלאנד. «ון ל^כזןד די אין געץ r 
 ׳זיך יוכש טיפרסלאנד אויך גאדגיששל. וויז

ן ארײן גרעגגש  איחר *ין ״שסח״ אמת״ן י
ײנס *ון כ^ר׳גז. ס*סש, זי הויז... א
תד פםש... גלזןנצם עס אז #זוי, רעײאלוצי^. •י

ז י י • ן ערשם נאך חאלש וו^לם י י  סאשע י
*ידישע שרופע n װי װזנלם גײע די I דאםעז

 קײן א)ץלו האבעז ניש װיר הנית׳שע בעל
אסות... דיד איה־־ע אין חמ*ן חשש

? פא־ש־וינדען שאקע הנזץ ד*;ר אבער װעש
 סדר־ :ײעם א בײ זייען שאי״ע װעלש די וועש

 ^נייע די װעט דועלבדןי־דנינכ, נייע א העולם,
דער אויף ״קיניגען״ לאנג ארדנונג״

מעהר :יש ס׳איז אדער, Vהיסב־בעש גייער
 און איבע־גאגג, אן ענין. מח׳׳דיגער ערב

 אויך װעם ״השח״ פון עארשװינדען דעש מיש
צוריק? חמץ דער קוסען

n אסך v r p םרעגען. זיך װילש *ar װילם 
 נמקע שוין װעט װעלם רי אז גלויגען זיך

 א ב*£ריי«ע, א *רישע, א ׳רײ:ע א בליינעץ,
 חמץ רער ןןז שטעגדי;. אויף באפריהליגגםע,

̂קע שוין איז  •ון אײכיג אויף אװעק ם
I *יתר

 19 זיר הויבם םאל אנדערש אן אבער
םעגליך? דזןן דאש איז :וניױיעללז
רעווא־ אי* עס םען ראםט *י*ם

מ די ציעז, •סח לודיע־שײם, ״  ראםען, סון ו
 ^רײנ־ שון *יים די חםץ, ביעור ®ון *״ם די

 נײע קויפען םון הויז, אין כלים סיע נעחםען
 »לץ. אין גײקײם גײקײם, םתם «ון םלבושים,

 און םוב. ױם דער ^װעק װעם טX9.. 9 אבער
 און «וריק קוםען אנתויבען װןם חמץ רער

 זיין אזסוץ דער *ויך חםץ םים׳ן צוזאםען
̂זער. #םענדיגעד  ארויסקומען װעש ער באגלין

 װידער װעם ער און באהאלטעניש זײן «ון
וויגקעל... דען

יע־ און **פע יעדע םיש, יעדען •*רנעהםען
 «רנ?ם איז העולם, סדר דעם מיש .וױיל

 :סדר *ידישען םים׳ן װןןש זעלבע׳ דןש
א ם י ן ג ײ . ק ® ײ ק ג י נ ײ  נ*ך א

 ®עג, װאבעדיגע רי קומען ׳®שח טעג כט9 די
 דעם ^רײגברענגען צוריק פוז מען װעלכע אין

אריין... חויז אין חכץ
זײן... עס װעט אזוי ארן דאש איז ^זוי אט
 און רןזמען װידער םען װעש נאבדעש ארן

 װידער *ון חמץ׳ דעם ברענען װידער שײערען,
 אןיף כוב ױם זײן װעם אײביג אז מייגען,

װעיט... דער
 װען װײל *זוי, זײן דןןם מוז אפער און

 ל^נכװײליג צו פיזידאטט געװען װןלט גימ,
ײעלטיל. אוסעטיכעד אוגזער אייף לעבען, «ו

בען כוז פען  א זו^מיחלען אום פםח ̂ד
הרץ... אײביגען דעם סון באערײאונג

 דעם וןרײגנעחםען צוריק מוז מען און
 קענען צו װידער כדי אום דויז אין חמץ

אויםראםען... איחם
 קינ־ גדויסע שפיעל, אייביגער אן •ס׳איז

4 ...וײנען םיר וואס דער

m m  imp
V■ .איחר אוסגערעכ^ «ענמ איהר — ם 
ײן ?יך םעג®  ■אפד •וילי^ער גרויםער א ז
 און אלע^ איבער אפת דער אבזא• ריאם׳

 גאר *בערעכםיגק״©", אונזער אין בלויז גים
 »יז און זאך, ד^עלבע געווען *יז איבעראל

 אם̂ו רעם םים *״נקלאנג אין לאםענדינ9•
 בא• איתר װאלם •אםריא® אםת׳ער אן אלס

 אײעו־ אין אלעכ® איז ײאס אלעס, ד»ר»ם
 איתר וואלם *אן ■ארדאמען. לאגך

 איתם קענט איחר געהאלמען. לאנד *ייער
און ®ארדעקען וועלענדיג שאדען, גאר אבער

אלעכפע. אדן געםיעע דאס •ארגל׳עםען
 וראזד די *ו 7יו«*רו« — בלייסאן. דדש.

 •אר־ נאר םיר קענען דעלענאםןן די ®ון לזנן
 דער סון פעקרעפןןר ®ון אדע־ר זןכעגםליכען

 רעדאקשאר דעם ®ון •דער אינם^רנײש^נאל
 «ון מעהר און ^גערעכטיגקײם״ ־דער ן ®ד

 ײען ז9 םדזײב, איז דער גים. קײנעם
 *זעלכע פארעשענטליכען ײעלען לען9ז םיר

 םוזען םיר װעלען יעדען, פון אוישרופע
 ״גערעכשיגקײם״ דעד אין איבעריגע אלעס

אוםגעדרוקש זען9ל
 םון איז ערצעהלונג אײעל — ג. מ. מ.

 אפילו איז זי גיט. װעדם ליםערארישען קײן
̂פ אן ®אר  ריײ םיר גענוג. גוט ניט גגער9»
דעם ניט 9י אוין דען  שלעכטען גאנץ סו̂ן

 אויך ;עשרינעז״ 1אי זי װעלכ־ען אין לאזון,
 דעם, סון ריבםיגעד, אדער ׳םםיל דעם ®ון נים

 איג־ דער אבער שטיל, הן9 גאר איז עס װאס
 בעסער װעלען םיד װעלל, א... י9ג איז האלש

 װער־ «װײ אין געבױיכען. גיט װארם ס9י
בארוף איחר געפיבם םעריאן אײער :טער
 חתן. 9 עגדליך :עפינם זי ס9ײ *עם׳ אין
 און םוב, םזל אפגעבץן איחר מען דארף נו,
 דעם קוםט בער9 װאש סאר עסק. אן טר'ט8גע׳

 ־9? פיגף־זעקס אויף זיך נודיענען צו לעזער
 אײער לם9ײ ש9ד װי װעניגעד רוײל לוסנס,

 אין עס.8ע נאך ? פארנלםען גיט ערצעהלוגג
 םײדלעך גדויי תאנעז ערצעחיונג אײער

שװעספזער. איתר און ן9מערי חתוגח:
 אוװעס־ *יחר װארום כע,9פי די זיך שטעלם

 אודות, עמליבע סי• א• איתר פטור׳ש םעד
 ״9? פיעל זרי9 איתר בים םערי^נ׳ען און

 »װײ אוכשערשיעד דער איז מאש ? לומנס
 קרי־ געװאלם האבען בײדע בײדע? זײ שען
 בען9ד> ביידע און ב״,9דז״ ״סטעדי 9 געז

 איתר• באחאנדעלם אײנע איז געקיאגען, איהם
 צװײ־ רעד אויןי און שטישמונדניליד, אזוי
 בארעד־ גאנצע אײער אויש איחד כיש־ש פזער

 םסתמא אבער כםעט, אונבאגרײפליך זאמקײ^..
 זיי־ דעם אויף און סימפאטיע־זאך, א עס איז
 איהר אויב ׳יע איבע^יג. קשױת *ע9 נעז

 םים פ9עניײעל געשטעםפטעז 9 צ־׳עיקען װעפ
 םאנו־ דעם אײך םיר װעלען ׳דרעס9 אײער
 נויםיג, איהם דארפש איהר אויב ׳ט5סקרי

 םײ- אונזער לוים בער,9 שיקען.5א צורי^
 שוין סטעספ, דער אשילו שאר א -איז ׳נונג
 #ײיריײ פון קאסש״גן די פון רײדענדיג גיט
שרײבאכץ. לאנגע *m םען

 באנ־ דעד איז לײםען בײ — פינקעא. ב־
 צםען «ו קריגש סען װאס ׳לעס9 סים קעש
ד« י9* אויםרײד אן בלויז םדיגקען, און

פ *■ראיאדעטנ ךי \n יאמץ ס םיי־ סיר גן — n
״

 ?9 פאראםעתן, דאך קענס איזזי <וייל תדען,
t? ןm יאם l לי- «אר קריגעז סען ^י על  יי
 אין זיך בײ געאםאקער *ויד 4nrtn *ון גער
 דער גים *זוי עס איז אבער לײדער הײנס דער
 ױעלכען פון באנקעם, דעם אויף געװען •אל
ו עס י  אוינד ש9ײ עס װי יש,9^ יעדע. די י

 געקוםזןך םענשען די^ײסםזן זײגען געזעחן,
 ,איבערעע לזןס9 ואתיו^ אכילח נ־ער *וליעב

ײ •אר גזױחןן איז  ם9ײ םען זויכםי^ ביפ ז
ײ בײ בעמען באדארפש זיך ן «ו ז ״  װיילע 9 ז

פאר- נװענדען9 געםוזם t*n סען רוחי^
 ־90 צו אום קוטהנן, רישע9ראש9 אימדענזנ

ײ <וײלע. 9 •אר דומיג זי• כען  בען9ח ז
 נידדיגען ?עחר 9 ארויסנעװיזען דעוסימ

ײ דמי9 אעםעלינעגץ; «ון גראד  בעז,9ח ז
 ם9י םון *ופיעל אביסעל םען9ג̂ן ז»שר,
 זעל־ גאנץ 9 עס איז ילדענפאלס נע.9ם9®ארב

 זעל־9 ז9 האפען׳ זוילען סיר און ״ל9* במכער
 זוי־ גיש םעתר ל9קײנ© אוין זיך װ*ם נעס

 פאראאזעהמ ניש. זיך חאנדעלש 9י לעז•9דער»
 סערזאז• אײן פון כבוד דעם װעגען ר$ך, איהר
 9י דאגח• קלעגששע אײער זײן ל9? דאש

 הוגדער־ פון נבוד דעם װעגען זיך שדעלש9ה
 רבײםער־9 זײז צו פרעשענדירען ס9ױ מג׳

̂רשכדןחער.  דאי׳פען כבוד אײגענעם זײער םן
נעװען.9ע זײ

 םיד :ען9ה עדששע ש9י ווענען — ב. י.
 עס האבען םיר ז9 בעענשפערם, אײך ד9י

 ״םײס־ 9 םרז חיפוך דעם פונקש פאר געפוגען
 *ריײםע, ס9י אנבאלאנגם װ-אס םערץוערק״.

 םיר ש9ד איז׳ צרח די בער9 אלרײם׳ עס איז
 ״פלאץ אין געאײגגש זוי9 לעצשעכם זיעען

 װעט דאס װען נים, װירקליך וױיסען סיר אז
£-;גםליכש קענען  גען9«וז פון װעז־ען. פא̂ר

 רזןדע קײן זיכער קען צײש באששיממע א
זײן. ניט

 םיר בען9ה נעװיס ׳יע — סיצווער. י•
 אינדוס־ פרעזידענש׳ש דעם ז9 געסערקם, עש

 •־9V פוז ששארק זעחר לט9ה מיטע9ק טריעלע
 גאנ־ איהר זי באזירט דעם אויןי ?*ונסילם.

:9קל איז אבזינט די •לאן. צען  צו־ צו י
 נעז,9יגאניזאצי9 מעכשיגע גדויסע די ברענען

 זיך. פאר קעםפען פ9ש יעדעז סאכען און
 דאס ז9 ע־רקלעחרען, צו איבערפליםיג איז עס

 פוןןגיכשוגג דער *ו פיהרען םוז און קען
 װען ארבײטער־באװעגוגג. גאגךער דער פון

 למען9» זכסיל־לײם9ק ״ראדיקאלע״ אונזערע
 •ון נזעקװענצען9ק די באגריפען קלאר זיי9

ײ לםעז9ײ שריט, אזא  ע9ל נג׳9ל «ייז ז
 רע־ «ו װי יראפאגאנדא זײזגר אויפגעגעבעז

 פאראזמאגען, לטען9ײ זיי ן.9ױני די םען
 ץ9געגענז צום פיתרען דוקא מוז ם9י ז9

״ ם9וי דעם, פון ̂סען. ז  בער9 איז נו, •ווינ
 און ׳ניט עס ראזטעחען9פ זײ ז9 *רח, די

 אנדע־ רער םון פארששעחן. גים עס װילען
 זײגען, מיר ז9 גיט, עש סײנט זייט רער

 גאצ־ אין זאל B9ש דער אז דעם, י9פ חלילה,
 9 אלס ׳גידעז9פוגקצי «ו אויפהערען צען

 לע9 נים. דאס ר.9ן־פא;ןם9־יױג גרויסעד
 7לי9י װיכטיגע 9 פאר װאם למאזל, װײסען,

 דאס און ז,9*אן־פמזעי© רער שפיעלם עס
 ליע,9י 9 שפיעלט 6אזא גאנצער דער ז9 מייבט׳
 דער י9נ ך9י איז ן9־גזשערמ8אזא דער ווארים

ן ארבײםער ד« פון נם9רעפרעזענם ו  *.9* י
 דער געוויס גרעגיצען דיכםיגע רי אין איז

 און ן9יוגי דער פאר רבײט9 ?ײן און אאפ
װיכםיכ־ ברוים פון פןדע׳רועען איתרע לע9

%
ר ע ד

ױננ ארבײטער
ר דער אמ ע ט ס טינ עכ טער און מ שער גרעס ײטער אידי ארב

װעלט. דער אויןש ארדען
«

ײטער חןר  ct$n װאם ארדען, אידישער איינצינער דער איז רינג ארב
םעםבערנ^ קאנסאםפטיװ זיינע םאר כ^ניםאריום אײנענעם אן

ײטער דער  געזעל־ א אױך נאר ארדען, אן בלױז נים איז רינג ארב
באווענונס ארגײטער דער אין צענטער שאפטליכער

שען אײער איו T»' שטיצט ױניאן די  — שאמפח. עקאנאמי
ײטער דער ג ארב  מעמ־ זײנע צו פריינד א איז ױנ

ערס ױט אץ ב ױיד. אץ און נ ם

45 בי< 18 סון עלטער דער זין ארייננענוםען ווערען מעםכערם
יאהד•

טענד דער וועלכען אויף םעלז דער איז באװעגוננ ארבײטער די
ווערען. געבויט וועם ןנוקונפט דער פון םעל * .י

פעלזען. די פון אײנער איז ריננ ארבײטער דער
ב אך זײט איהר אד ט נ ער, קײן ני טב ע ך שליםט מ ײך ד 1 אן נל

:ווענדען זיר אויםקינםטע נאך
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 אאי־׳דעלזך די B9 י9 נעז«9ם «ו אגער
י פון יליץ דזגם פיתעחגזעז לען9י גאשען  מ

 גע- אוגזין. ן9 איז ס9י — 19ױגי גאנמר
 אויםאיבען לען9ז און קענען שעפעד ךי ױיס,
 עתרליך צוגעחן ל9י לעס9 אז ל,9נטי9? זײער

 ז«י װארום אײן, גי& זעעחן םיר ;וט. און
 זײערע בען9ח נים «ײפ «ו «'ים פון לען9ז

 דאס און פראגען, פאראיעדענע פאר םישינגען
 דזאענעדאל דער פאר פארברענגען נ^דעם

 איגסטאנץ ענדליכע רי בער9 םעםבערשי®.
 םעםנעראי■, גלויסע די ן,9יוני ז*י זײן סוז

 איבער־ זאל מניאן 9 &ז \ויל, םען אויב
 לעס9 גימ ס9װ ס׳9י און עקזיםשירען. הויפש

 <וי ניס, קוםם ^לקאם, ױני*ו דעי איז איז
 דעד פון ערקלגחרם, אפם שװן בען9ה םיר

 כערעדט איז ם9י ן.9רגאגיזאצי9 פון סאים
ײ\ ארייז• װעלש רער אין נלאט  פון רם9® ?

 םענ־ רי װען חעלפען, נימ <ןען ז9ר:^יזאצי9
 ענם־ געגוג נים ג״סטע ך9ג זײגען אלײן שע

 אםת׳ער פון געפיחל דער .ווען און זויקעלש,
 ך.9שװ גאגץ זײ כי׳י ד9נ איז ריטזנם9כאליד

 אונ־ אין פונקם שװאכעי רער איז דאס ̂ש
 י9נ דא איז דעם פאר און ׳:ס9ױני זעיע
אויפ־ םעדיר און סעחר אא רפואזז: אײן

 ץיך רעדם 9י ז9 זיד׳ ־שמעחם4פ> קלעהױנ^
 י9ג זיעען יװעלכע ױגיאנם, זעלכע9 פון ניש

 װי ׳ר־פײקעדס9לײב י9» 9 פאר קרעסעל 9
״ פלעגש דעליאן דעניעל  זעלכע9 רופעז• ז

7ל9 םיש װערען באקעטסט זאלען ױנין^ס

 וײנזןן זױיסען, סיר װײם צוי ר,9ב9 נחיתי
ים ?עלכע9 מי כלוס̂ר  אונזער אין 9גי© נס9י

 און ארבזיטער־באװעגוגג. אידי^ער באגזער
 9ז9 ארויס »ריגגם9 צײס צײם פון םער9®
 קי«ן ני« זעחר ער חןן* רבײםער^יי׳קער,9

 לײן9 זיד גט9טר עד דע<־9 קױם. לאנגען
גען.9צוטר69 זיך איתם כם9ם םען יער9 ^י/

ט הילןש ברידערליכע  בריי־■ א מי
ד. טער אנ ה

רעדאקטאר! העדר װערטער
 פאר־ צו װערט ס׳איז *ז דענק, איך

 ״גערעכטיגקײט״ אונזער אין עפענטליכען
 ארבײטער די :םאקט פאלגענדען דעם
אקס^רד שאפ דעם םון / קל. ״ א.  110 ק

 מיט־ אײן שטיצען סטריט, טע25 װעסט,
 איז װעלכער שאפ, זײער אין ארבײטער

 דאל. 40 מיט ײאה ־טע15 די שויז קראנק
 װאך יעדע געבען ארבײטער די װאך. א
 דער און ארבײט, האלב א און שטונדע א

דאל. 15 װאך יעדע צושטײער גיט באס
איז, שאם־טשערמאן םון נאמען דער

 שעהנע זעהר די ר. ע ל י ם ם ע ס
 פון ארבײטער די פון מאט ברידערליכע

אלײן. זין רעדט-פאר שאפ דעם
גרוש, ברודערליכען מיט

סאנדערס, איזידאר
דעפ. אסס׳ן אמ. אײדזשענט ביז.

רעזאלוציע. דאנס א
 םון צ^הל), איז 20( פלעסער די םיר,

 םם. גרענד 83 םון •yp י#וק1< װיקטאר
 בר. זינט אז אנבאטראכט, אין נעסענדיג

 שאפ אין אונז צו ארויף איז בערנאדסקי נ..
 טשער־ די איבערגענומען גלײך ער ה$ט

 האט און סרעסער די איבער מאן־שיפ
 ארדגונג און אחדות אײנגעשטעלט גלײר

 געטרײעט האט און פרעסערס די צװישען
 סאר־ זיך זאלען אונזערע װײדזשעס די אז

 װאס ניט זיר ה^בען מיר אז גרעסערען,
 דרי־ שעפער, אנרערע געגעז שעהמעז צו

 דאנק הערצליםגן אונזער אויס םיר ?עז
 אוג־ זײנע אלע אין גליק איהם װינשען און

 ער װאו אז ׳האםען סיר טערנעמונגען.
 ברידער־ זײן צײגען ער װעט זײן, וועט
 הערצליכען א איבערגעבענחײט. ליכע
 קא־ דער צו אויף אויס סיר דריקעץ דאנס
 פאר־ צו געהאלפען איהם האט װאס םיטע

 א און װײדזשעס אונזערע גרעסערען
.35 לאק• םון אפיס צום דאנק ספעשעל

אכטוננספאל,
 שאפירא א•
סטאװיק. ה.

קאמיטע. די

 טשער״ שא* דעם ®רעזענטיחןן
ט, און מאן שענ ײח ביזנעס״א
סײסאן, ר• םון ארבײטער די םיר,

 בײ םארזאמעלט סטריט, טע26 װעסם 22
טי;ג שאפ א  אוים״ באשלאסען האבען #מי

 צו דאנק העדצליכען אונזער צודריקען
 נובערג, סעם ברודער טשערמאן׳ אונזער

 פרעזענםײ טיר און ארבײט גוטע זײן פאר
ריננ. דײםאנד א מיט איהם רען

 צו דאנק א אויס אויןי דריקען מיר
 ברודער איידזשענט, ־־ ביזנעס אונזער
 גאונ טאנעץ העלפען פאר פרעס, דזשײק

 פרע־ מיר און סעטעלמענט לעצטען זער
 זילבערנעם א םיט אויף איהם זענמירען
קײס. סיגארעט

 כאשלאסען אױןי װערט גלײכצײטיג
 דא־ 10 יןרבנות מלחםה די פאר געבען צו

 סא־ די םון דעפענס דעם םאר און לער
 אויף דא דארף עס דאלער. 10 ציאליסטען
 מלחמה־ די פאר דאט װערען באכיערקט

 דא־ 5 צוגעלעגט פירמא די ד״אט קרבנות
 ר.א־ טיר װאס דאלינר 10 די חוץ א ׳לער
געגעבען. בען

פרײנק, יעקב
אדעלביאן, אברהם
װײםמאז, אײדא

ליכטענשטײן. דזשעגי
קאטיםע. די

m

ערקרעהרונג וױכטיגע
ן ר פו ע ד

נאנק
 און געלר קײן געשפארט ניט רךינמאל האט באנק םטײט
 דורך װערען װאם געלדער, אלע דאס באזארגען צו מיהע
טשעכא־םלאווא־ נאליציען, םוילען, אין געשיקט איהר
 אזױ װערען אױסנעצאהלט זאלען רומעניען, און קיע

 םטײט די אימער זיר האט דעױבער מעגליך, וױ שנעל
 און גרעםטע די מיט פארבינדונג איו געשטעלט באנק

אײראםא. אץ בענק ראיעלםטע
מאנא־ פאר לעצטע די געװארען געשיקט זײנען װאם געלדער, די

 צוליעב געװארען אױםגעצאהלט שנעל אזוי נישט זײנען פוילען אין טען
 נישט האט באנק קײן װעלכע לאגע, עקאנאמישע און פאליטישע די

 םטײט די האט דארום קאנטראלירען. אדער םאראויםזעהן, געקענט
װײטער. שריט א נאך געהן צו באשלאסען )באנר

אפריל טען14 דעם
 םפעציעלער א אונזערער פראנם״ ״לא שיו: דער מיט אפפאהרען װעט

 זאל ער אז אנגעזאגט האבען מיר װעמען פרײ אדאלה מר. פארטרעטער,
 אי־ טעגליכםטע דאם טאן זאל ער אז קײנעיעקםפענסעס, זשאלעװען ניט

 געשיקט איז געלר װעמען צו קרובים די צו םעני יעדען בערצוגעבען
באנק. םטײט די דורך אמעריקא םון װערען געשיקט װעט און געװארען
 פיעלע פאד באנק םטײט דעך מיט פארבונדען איז פריי־ אדאלף: מר.
 ראיעלקײט פון גײםט דעמזעלבען מיט דורכנעדרונגען איז און יאהרען

 איהר געטאכט האט באנק פטײט די װעלכען דורך עהרליכקײט, און
ערפאלג. ריעעגען

ע ס אל ר ע ד ר ו צ א ד פ ל ע ג אין ג ע ל ױ ען m פ על  װ
ען כ ע ג ע נ ײנ ר ען א ר ע מ כיז װ ען4 דע ט ל, ו רי פ עס א , װ ו  ם

י ױ ױ פ ל נ ע ז ר ע ען. פ מ ה ע טנ מי
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בזךי ױניאן אײער
ט ר ע ב י רז ע ײך ם אן די א ש ק ע ט א ר ר פון פ ע ױני־אן ד

ביך באנק א אבער
ן ה די פו אנ װ ב עו א ם ײ נ ו ס י ס ײ ס ס

זעלבסטשטענדיג. אײך מאכט און צור,ונםט אײער םערזיכערט

ר א א ס פ רי ד פון ש ע ײ פ א א ש
אינסטיטושאנס כאנק פראסינענםםטע און גרעפטע די פין אײינע שטעד־יט

אםעריקא א\ן
ק די נ א ד אװ ב ע ט ם ױניי ט טיי ס

סטריט טע32 און■ עזוענױ טע5
 פון לײט ביזנעס און םאנופעקטשורערם פארנעהםסטע די נאר ניט װאו

זאנדערן דעפאזיטארס דינען געגענד דיעזער
ע נ לי ד הנ ע ר צ ע ד ענ ױז ר ױניאן ט ע ט ײ ב ר א

 פין טעקםטיעל־איגדוכטריע גאנצער דער אין באשעפטיגם דינען װעלבע
דיעןער נױט ביזנעם זײער םיען און אלןאעסס האבען נאנבאריטאפט דער

Jl'rf 'ן •

m

v יסי"■ י־־י v ד ײ ױז איז י־ילייילה ײוי י * י L, w י— w IJ w J I I kר ן W ו

א ק ״ נ א ר נ א ען פ ד ע ״ י פ ע ײנ א
 אינדוםטריעיע גרעםםע די פון םיטעל־פונקם דעש אץ ששעהם זי וױיל

יעדעז• פיר באקװעהש אץ נאהענט איז שעפער.
 ארױםי אדעד געלך זייין דעפאזיטען ר,ען ארבײטער דער
 אין אדויוז נעהט ער אײדער ברויכט ער װיפיעל נעהמען

 װעג זײן cm אבענדם אוהר 6 ביז און דינער־צייט שאפ,
ארבײמ. דעד פזן אהײמגעהענדיג

בחק־ בי־ז געלד זיץ מיט אדומטראגען ניט זיך דאד^ ער
אהײמפאהרענדינ. בראנלם די אדעד לין

 פראפיטירענדע א איז באנק דיעזע אז ,rs פאקט הויפם *ער אץ
א\ז זי וױייל דערפאר ארבײטר דעם כיר

ע די ציג ײנ ן א י « ה נ א ױ נ ה נ אר ע י כ ל ע  װ
ם אי ײך צ ם א ם ע ר ע ם װ אינ עו פ ײ ד א ל ע  נ

ם פון ע ען ־ כ ל ע אג ז עו אין אן ט כ ל ע  װ
ר ח ט אי ענ פ ם א ע ע ײ ם. נ אונ ק א

 א עפענט איהר מאנאט א•; טא: װעלכען ;,א אויש ניט םאנט ע־
פדן רעבענען צו אן זיו־ הויבם פראצענם די א־,א־נט. נ־־עש

אן טאנ זעלבעז דעם

 נים זאלען זײ אז ארבײמער די פון בעקװעהטליכק״ט דער פיר
די װעט ביזנעם, כאנק זייערע פארהאנרלען צו צײם קײן פארליערען

ה5 אן באני, ױ ט ענ װ ע32 און ע ט מ רי ט ס א עפענען י

ל ע ש ע פ ם ס ענ ם פ או & ע ו ו א ר פ ע ס ײ נ ר א
 זײ־ טוען אנדערע פון אונגעשטערט און פרױואט קענען װעלען זײ ױאו
אײנציגען. יעדען געגעבען װערט אטענשאן םפעשעל א,ץ ביזנעס ערע

ר א ע ר נ ו אז ג כ נ לו ײ ס כ ר א א ס פ ע די ײ ל
 אבטײלונג םעפעראטע א געטאבט דוערט ל״דיעם די פאר א־יך

 אהנע פרױואט, געלד ארויםנעהםען אץ דעפאזיטען קענען װעלען זײ •־א,־
 באהאנ־ װעט זײ פון יעדע און אנדערע םיט צוזאמענקונפם אין קוטען צו

העפליכקײט. נרעסםער דער מים װערען יעלט

ק די אנ װ ב עו א ם ײ ס ױנ פ ײ ס  ס
מ5 אן ױ ט ענ װ ע32 און ע ס ם ױ ט ס

דעפאזיטארם נײע טױזענדער מיט געװארען נארגרעסערט נאר :יט איז
םיט זאנדערן

ע ג לי ד הנ ע ען צ אנ לי ר מי א ל א ד
 פינאנץ-אינם־ פראנרעםױוען דיעזען פון ביזנעס די צ״ם. קורצע א אין

 גע־ האט מען אז געװארען פארגרעסערט פיעל אזױ א,־י־ איז טיטושאן
 פיע־ געװארען געעפענט יע^ט זײנען עם און פלאין מעהר צונעהטען םוזט

 אבטײלונג א*יןאױםלענדישע םפעציעל און דעפארטםענטם נ־יע לע
אין םײלען אלע נאך שיפסקארםען אץ געלד שיקען צום

ען, ױל ײך, פ ר םנז ע, ע צי אלי ען, ג עני מ ד, רו אנ ל ש ט ײ א ד כ ע ^ן  פ
א און א, ױג ארך אוו ען, םל לי א ט ך, אי ײ ר ק אנ ר ״ פ ען עד װ ש

םים פארבינדונג נײטראלע אין שטעהען װעלכע לענדער אלע נאך און
אםעריקא.

 אין כענקם גרעםטע די מיט פארבינדונכ אין שטעהט באנק דיעזע
 אץ געגענדע; אלע אין פארטרעטער םטאף גרויםען א האט און ױראפ

 פערזענ־ דער אונטער אױסגעצאהלט פינקטליך װערען געלדער פרילען.
ל מר. פון פארװאלםונג לינער ע מו א אן. ס ײם מ

א; באנק די באזוכען צו אײנגעלאדען איז יעדער
ע5 ױ ט ענ װ ע32 און ע ט. ט רי ט ס

 איבערצײ־ זיך און אמםטיטושאן פראבטפולען דיעזען באטראנטען און
 און יי—םיםטי םאדערנע פינאנץ־פארװאלטונג, פראגרעםױוע װאם גען

 יר אװ באנק די פאר געטאן האנען מעטאדען ביזנעם רעעלע העכסטע
םטײטם. נײםעד

 אי; דעפאזיטאר א זײן צו פערנענינען און ;יהרע געװיםע א איז עם
באנק. דיעזער

r~:םאג זעלבען פון אינטערעסט באקומט איהר הײנם, דעפאדטאר א װערם
י די פ מנ ל ע ש ו ט ענ ר כ

םטריט דעלענםי 79-77
w ס די ע ל ר א ש ה ס נ ע ר כ

ע6 און עווענױ םעדיםאן ט  םטריט ח

נעשלאםען. פײערטאנע געזעצלינע אבענד. אוהר 5 ביז פרײטאכ אבענדם. א־הר 8 ביז טארנענם א-הר 9 פון טאג יעדען אפען ־נען

םטײטם לנײטעד אװ באנק די
דעלענם 79־77

THE BANK OF UNITED STATES
MADISON AVE. at 116th ST.

םיםםעש רעזוירװ פעדעראל םעטכער

y e s ױ ענ װ ע32 און ע ט ם רי ם סם. 116 אץ עװ. מעייכאוס

Member Federal Reserve System
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ר ע כ א ם ט או ל ג ס נ י ד ל י אן נ ש איי סי א ס א
 האבען װאס ױניאן קלאוקמאכער דער םת מיטגליעדער די

דער צו געלד אײנגעצאהלמ אטאל
ד מ אנ ם ט או ל ג ס נ ױ ל י ן כ ס׳ ס א

נעלר דאם אפנעהטען ^םעז ממען
ס אין פי ן א ל פו א ק א ע4 236 ,1 ל ױ פ ענ װ ע

 צוױ- קוטט געלד. דאם אויסצאהלען װעט סאטלער ם.
נאכטיטאג. 5 און 3 צוױשען און םױה דער אץ 12 און סו שען

ר די ע כ א ט ס או ל נ ס נ י ד ל י ^ן נ ש ײ א אסי ס א

M  HEARING’S COURSES
C O N T R O L  O F  P U B L IC  O P IN IO N

Fridays, 6.30 P. M....... $2-50, beginning February 13, 12 Lectures

C U R R E N T  W O R L D  H IS T O R Y
Saturdays, 1.30 P. M........$2^0, beginning February 14, 12 Lectures

REGISTER EARLY IN PERSON OR BY MAIL IN RAND SCHOOl
OFFICE: 7 EA8T 15TH 8THEET.

n second, ail mam ואס 
ױ. סעיןאנד 85 תנ עו

שםײן, יאזעף שענ. עדעל m ח o 
A043 םארסייטה םעאעם^ז,

ד י ל ד נ ט ע מ ו ס
 דאנערשטאג אנפאנגענדיג
אפױל וםען

 אבענד און מאטינע זונטאג און שבת
פסח) םעג (ערשטע

 דינסטאנ, ׳־מ^ונטאנ׳ריל8א טען4 און טעז3
 אב., פרײטאנ דאנעחןןטאנ^און םיסוראך,

 .5 ׳אבענד און מאטינע זונטאג און שבת
אפריל טען11 און .10 .9 .8 .7 .0

םרעזענםירם רעלקין א. עדרױן
שאן)פראדאר $i50fooo די

 פון ערלוינניש געםעליגער ד;יר מיט
געסם מארים

אידיש אין מ$יל ערשטען צום

ס ענ ץ ר פי ם ק ע
 פיעסע בעלעהדענדע אלענארישע
עפיז^דען 10 אין

האבערט ױ. דזש^רדזש םון

 ם. הענרי פון אידיש אין איבערזעצט
גאסטוױרמ.

מעק׳קארטאק. פרעגק פון נעסטײדזש

ארקעםטער סי־טםאני־ נרױםער
 פון דירעקשאן דער אונטער

רומשינםקי. יאזעןז

ביהנע. דער cm טענשען ססו

טעאטער אירישע
 זווועגע. םעדיןאן און שםריט םע27

 .579 סהװ^ר םעדיםאן טעלעפאן
 דירעקטאי. קונסם רײכער, עמנואל

מענעד׳םזער• ד^עג• שײצער, לואים

 ד נ ע ב א ג א מ י י ד פ
זונטאג און שבת

אבעגד און בײטאנ
!ח ם פ

 ױניאגם, סאםײעםים, לאדזשען, חברות
 װי רעליעםס, ברענכףןועם, ריגג ארבײטער

װאט אויר  םעל־ זיך קענען םערזאנען ירי
1אי טיהעםם און בענעפיטס פאר דען

טעאטער. םון אפיס
־ ■
̂ן 2441 נחננמרסי סעצע

י: o«־ יענ*רד ;, ר r
ג םטױט, &ע23 איםם ?♦

פעלדער גרינע
אלןטען. 3 אץ אידיליע ר^טאנט-שע

ץ פון ד ץ פ בי ש ר הי

בן־עםי יעקב םרן רעזשיםירט
 בראםבערג לואיש פון זעקאראציעש

';.,ה־רשב פרץ פון אנטראקט־רוז־ה

ט פ ױ ך ן י ל ם י ל ש ס י ו א

לי וױיט  םהעע לי

א כי ט א ל א  םהעע ס

שני ט א ם ע װ שא־ צ ט
CeO8O0O6O6O9C9OBOBOSW3HOfiOBC<OODDOP9GBC8C6Cay

ז ו א ר ס י.
כענערס און בעדזשעס

 ס־. .8 ס. או| סאםייעםים ױניאנם, םאר
ארכײט. ױניאן םטריקםלי

יארח נױ סטריט. קלינטאן 134
 A. DELBON ״
 שערס. שארסט און םיקםט ׳

 עװענױ,ו טע6 484־90
^ כ ר א - דוי

םםרים. vo30 און םע29 צווישע;

נ נ ו ט י י צ ע ז י ר
*טד pH אגדערןן «י*יע אויד װי

 אוו בינער זײ^ונגען,
ן געדרוקמ װערען י די י

ט י י ד ר ט ־ נ ע א י ט נ ױ S י P
קאנעי

•י«*ײיו
j n r ױן 

 פה מעםבערם אח םשערלײט שאפ
ױניאן ךרעסמאכער און וױיםט דער1

פאר״ צו אויפגענומען םיטינג לעצטען בײם ה#ט ב^ארד עהזעקוםױו דער
 אויבד איז סיטיננ טשערלײטע 8שא לעצטען בײם װי אזוי :פראגע די האנדלען
 םלאכות בעלי די ארבײםען שעפער סך א אין אז קלאגע, א געזוארען נעהויבען

 ארבײ־ גײע ארויפצונעהמען זיך ענטזאגען זײ װאס צײם דער אין אװערטאים
 לויט און ארבײט, קײן געפינען ניט קעגען און לײדיג ארום געהען װעיצכע טער,

 אווערםאים, ארבײטען צו פארבאמען שטרעגנ זוערט יוניאן דער פון רולס די
אפערייטארס, סיט באזעצם ניט זײנען מאשינען אלע װען

אויפ־ טשערצײםע די אויםצוםאדערען באשלאסען באארד עקז. דער ד״אט
װערען. דורכגעפיהרט פינקטליך זאל רול דיעזער דאם צופאסען

 און באשלום דעם אויסצופאלגען אויפנעפאדערט מעםבערם די װערען אויך
טעגליך.• װי.נאר םלאכות, בעל נײע פיעל אזוי שע#ער די איז ארויםצונער״םען

 ה&רד א אהן ארכײט דער צו זיך אװע<זזעצען קײנעם צאזען גיט אבער זאלען זײ
יוניאן. דער פון

 גלייך זיך דארפען ארבײט, םאר פלעצער קײנע ניט האבען װאס מעמבערס
ױגיאן דער פון אפיס הױפט אין רעדזשיסםרירען

5 רום םטריט, טע2ו װעםט ו6
רעדזשיסטרײ־ ספעציעלען א געעפענם ױניאן די ה$ט צװעח דעם צוליעב

בױרא. שאן
 זײ וױיל װערען, דורכגעפיהרם פיגקטליך מוזען נאשליסע דיעזע

ױניאן. דער םון מעמבערס אלע פון אינםערעסען די אין זײגען
דרעםמײקערם און וױיםט לײדיעם באארד עקז.

25 לאקאל ױניאן
םעקרעםער. שעהנהאלץ, י.

ה או ל פ און ס ר ױ ה ם ס ר ע ם ע ר אן פ ל ױני א ס א 35 ל
ם א סז ר ע ם פ !אוי

דױס די זײנען לאקאל דעם פון באשלוס דעם נאך

ם ד ע ב ע ה ע ען ג או ו עו ס 35 אױןז נ ענ אך א ס װ
דעם אפריל קראפט אין ארײן געהט באשלום דיעזער און

.1920 וטען,
די־ באצאהלען צו אויפגעפאדערט װערען מעמבערם אלע

יעצט. גלײך שולדען ערע

ו א ען דעם נ ם ש ר עם ע ר וו ע עו פ י מ ע ם ע־ ם ער נ
ט ענ ען כ ר ע ם 35 וו ענ ס

אונאנגענעהטליבקײטען םארמײדט און באצאהלט

װ פי הו ע סז ד ע ר א א אל כ ה א 35 ל
םענעדזשער. גדאםלאװ, חש.

ע, די ט ם פ ל מ ע ט ם ע ר ע און נ רנ ע ר א ם ם־ ם ענ  ה
ײ ר ע ס ע תינ צו ד אין מ ע עלט ד וו

ר ר אי ן ם א ו נ א ל
ת ו צ . מ
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 ארבײטס־באדינגונ־ בעסטע די אונמער געװארען געמאכט

אץ וױידזשעם העכםטע די קרינען ארבײטער אונזערע גען.
אינדוסטרי. דער אין -

 בארנעט
בעקעי ל.

ט ש י ר ט ג ז מ א ט ם אךן א
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j פ ײ ק נ י ם כ ע ר \יע 1«
ו מ מ מ מ אן ס ני ן יו א פז נ ש י ם ש ת נ ע ר א  פ

ר ה עהריבען 35 אי ס י ו א מ י נ ר ױ ע ײ ס פ 8 טי
ם ע ק נ א נ ם ע נ ה ע ש

 ברוך םערקוױרדיגען א באקוםט ער און אנװעזענר איז שלעזינגער םרעזידענט
איהם געהמט שיקאגא םון ארבײטערשאםם גאנצע די — הבא.

גרױטיבאגײסטערדנג. מיט אויןש

 איז ^ויה װײםעז לעזער אונזערע װי
 גע־ װ$ןי לעצטע שלעזינגער פרעזידענט

 ער און שיקאגא, און גןליװלאנד אין װען
 אזא באקומען שטעדט בײדע אין האט

 האט ער זוי אויפנאהמע, ענםוזיאםטישע
 יארה. נױ אין אונז בוי כאקוטעז ראס

 קליװלאנד אין אויפנאהמע דער װעגען
 ספעציעלע א געםיגען לעזער די װעלען

 הרייגדלער, ברודער םון ־ארעספאנדענץ
צײטונג. דיזער םון םלאץ צװײטען א אויו*

 אין געשעהן אױןי איז זעלביגע דאט
 דארט איז ׳טלעזינגער פרעזידענט טיקאכא.

 בײ־ און זונטאג און שבת :עװעךיעצטעז
 פאר טעג טוב ױם געװען זײנען טענ רע

שיקא:א אין ארבײטערשאפט רער
 שי־ אין ױניאן כיאכער קלאוי־ן אונזער

 אויך צײט זעלבער דער אין האט קאגא
 ױבילעאום־ יאהריגען 35 איהר פארעגדיגט

 פאר פאראנשטאלטעט האט און םײער,
 אש־ אין באנקעט, גרױסארטיגען א שבת
 :ע־ האט באנקעט דער הויז. קיאב לאנד

 איז עס כאראקטען. דאפעלען א מראגעז
 ױ־ דער םון ױבילעאום־פײער א אי געװען
פרעזידענט פאר באגריסוננ א אי ניאן,

 פארטחאטען איז דארט און שלעזינגער,7
 םון ארבײטערשאפט גאנצע די געװען

 ה. װייס־םרעזידענט אונזער שיקאגא.
 מאאםםםײס־ דער געװען איז סקולמאן

 געװאושן געהאלטען זײנען עס און טער
 און טועד אנגעזעהענע אלע םון רערען

 באוועגונג. ארבײטער דער פון פיהרער
 זיף/ פארשטעהט איז, רעדנער די צװישען

אלײן. גאסט דער געװען אײײ
 דער אין זײגער א> 10 זונטאג פאר

 גע־ אידישע פאראײגינטע די האם פריה,
 פאראנשטאל־ שיקאגא, פון װעקרשאפטען

 פרעזי־ םאר פנים קבלת גרויםען א טעט
 טעא־ עכיפײער דעמ אי; שלעזינגער דענט
 נא־ אין געװארען געטאן איז דאס מער.
 ארבײטערשאפט גאנצער דער פון טע;
 רע- באגריסונגס די אויסער שײואגא. פין
 אלײן גאסט דער האט :אסט, פאר׳ן דען

 ארבײטער שיקאגא׳ער די איבעמעוענען
 יע־ פון געבראכט האט ער װאס גרוס דעם
 אױסגעהערט איז װעלכער ים, זײט נער

נײגעריגקײט. גרויס מיט געװארען
 דיאט נאנבײטאנ זונטאג זעיופעץ רעם

 דעד כיאסםיטינ: א אײנגערופען אויך
ס ^ד  שלעזיגגער װעלכען ריד״ײזף, פי

אדרעסירט. האט
 ארבײטער *טיקאגאער די קורצען, אין
 תױטב אטאייגען זײעד געגעבען האבען

הבא! ברוך הארציגען זעהר א

מ ם כ שי ע מןז פון נ א ה רי ע ט ײ רנ ר די אין א ה ו ס  פ
ר ע כ י ם פון נ ט ע שוז פ א ס פ א ם מ ײ ם ם

 דער צו אינטערנעשאנאל אונזער פון דע^עגאציע דער קוסט דעם :אר קרעדימ
אװ פעדערײשאן אסעריקאן ד;יר פרן קאנװענשאז לעצטער

סיטי• אטלאנטיק אין לײבאר

 פעדע־ אניעריקען דער פון אפיס פון
 װא׳צינגטאן אין לײבאר אװ רי״טאן
 דעם אויף ד<?ס געניאבט, באקאנט װערט

די אז פעדערײ״טאן, דער פון פארלאנג
 אײנפיה־ ז^רען עדױיןײיטאן אװ ב^ארדס

 העכע־ די פון סקוהי־ביכער די אין רען
 קא־ פ^ביירךסרןוהיס די אץ זycאsרן רע

 ארביייטער־קעכיפע פין גע׳טיבטע פיטהעך
 סטײט ניאשאטיעוזעטס האט ׳לאנד אין

 צו דאס אײן וױיליגט זי אז געענטפעדט׳
 סקוהי־ביכער נעהשטע די אין און טן<ן
 פרינציפעך א זײן װעט יטטאאמ דעם פון

 אר־ אטעריקאגער דער פון עױר,רעהרונג
 סעטוע^ פון געיטריבען בײטער־באװעגונג

ג^טפערס.
גע־ װעט כייטנלידער אונזערע פאר

 דאס װיסען, צו אינטערעשאנט זײן װיס
 ל. אװ פ. א. די ד.אט פאדערו:; דיעזע

קאנ־ יעצטער איהר :אך גרײך גע׳טטעיט

 די װאו סיטי, אטיאנטיח אין װעניט^ן ן
 א פון געװארען אויפגעהויבען פראגעיאיז !

 אינטערנע־ אןגזער פון רעפרעזענטאנט
קאנװעניט^ן. דער צו דע־;עגאציע

 פריד־ טאיי פון געװארעז געטאן איז דאס
 אין װײסט אונזער פון מיטגליעד א ׳םאן

 האט זי .25 יאקאי ױניאן דרעשפיאנעל
 אז ארגומענטירט קאנװעניטאן דער בײ

 די װעגען סקויס די אין לערנט כיען אויב
 מענ״טען, טיליטערישע פון דענטאטעןsהע

 ניט אויך קינדער די זאיען װ^ס פאי
 ארבײטער־באװעגונג דער װעגען וױסען

אנד^ אין  עס״גע־ האס יל. אװ פ. א. די ‘י
 מאסאטשוזעטס און אישױ אן פאר כיאכט

 אנצו־ דאס עחטטע די געװען סטײב^איז
נעהמען.

 טי־ אװ פעדערײשאן אטעריקען די
 לאנד, פון ױניאנס טיטיטערס די טיטערם,
 דורכגעפיהרט דאס אז ׳מיט העלפען
אומעטום. װערען

־ וזערם ײ י ר ג ע רג ען צו כי ענ ען ט ט טי  די אין ש
ע ד מנ ט ל סו ע ש ענ ד עזי ר ען פ ל ה א װ

 1א* װעיען נאװעמבער יזוטענדען דעמ
 פ^רקומען ׳טמאאטען םאראײניגטע די

 אויסער־ פון זײן װעלען װע״כע װאהיען,
 לאנד פאר׳ן װינטיגקײט ג^עהנליכער

 װערען ע״װעהי^ט װעט ער׳טטענפ, װירל,
 װײל הויפטזעכלץ־ און קאננרעס נײער א

 פ־עדדענט פאר וואהלען זײן ;ysyii עס
 פאסי־ א שטאאטען, פאראײניגטע די פון

 אין מ$ל אײן פ$ר קוטט װעלכע דונג,
צײט. יאהר פיער

 דער םון צוזאטענשטעלוננ דער אין
 קערפעחטאפט געזעצגעבענדע פעדעראלער

 ברײ־ די פון װילען דער אפ זיך ^פיגעלט
 ערװעה־ װעלכע אמעריקא, פון מאסען טע
 געזעצע באיטט-טען צו קאנגרעם דעם לען

̂ןל לאנד דאס װעלכע לויט  װע־ רענירט ז
 די אז ׳ניװיכט אזוי עס איז דארום רעז.

 בליה ברײטערען א האבען װעלכע יעניגע
 הײנטיגען פון פדאגען סאציאלע אױף
 קו־ די אין באטײליגען זיך זאלען ׳טאג

 און גײסס זײער אום װאהל/גן כיענדע
 ^פיטפיגלען קענען זיך זאלען וױלען זײער

 געזעצ־ די פון צוזאטעגיטטעלונג דער אין
אמעריקא. פון הערפעריטאפטען גע^ננדע
 געזעצע באיטטיטען קען האננרעס דער
 דער צו גונסטען צו זײן זאלען װעלכע

 לאנד, דיזען פון אײנװאוינער מעהרהײט
 זײ פאסען ׳איז שטײגער דער װי ארער,

 צו גונסטען צו זײנען װעלכע געזעצע
 פון נעלד־זעק און ק#רפ#רײש$נם נרויסע

אמעריקא.
 געװיניטטען דעש אויסאיבען קענעז צו

 אםע־ פון לעבעז פאליטי׳טען אין אײנפיוס
ארומטר^גען צו נעגיגעגד גיט איז ריקא

 געדאנקען, ערהאבענע און שעהנע טיט זיך
 אויף אויסדריקען װינ׳טע דיזע דארף מען

 קען ד$ם און ׳טטײגער מכ^טות׳דיגען א
 בעסערען לוײן אויר װערען געטאז ניט

שטימקאסטען. דעם דורך װי אופן
יע־ די םון םליכט די דארום איז עם

 דיע־ אין אײגװאוינעד זײנען װעלכע ניגע
 ׳טטי־ צו רעכט דאס באקוםען לאנד״צו זען
 װעלכע די נור קענען ׳טטימען און מען

 איז עס לאנד. דיזען פון בירנער זײנען
 בירגער א װערען צו שװער אזוי ניט נאד

 ^נדערע װי אמעריקא, איז בירגער^ן אדער
 מען װאס אלעס #פאר עס זיך ׳טטעלען

 מען װען און װילען דעם איז ה^בען דארף
 כײקומען שוין מען קען װילען דעם האט

^װעריגקײטען. איבעריגע די
 אן ליעג, אײד נעטשודאליזײשאן די

 גע׳ נעגרינדעם איז װעלכע אמאניזאציא;
 םארװאלטעט װערט װעלכע און װאו־־ען

 איז ארבייםערשאפט, אידישער דער פדן
 זיך גיט װעלכע ארגאניזאציאן יענינע די

 די באװעגען צו דעם מיט ספעציע^ אפ
 בירגער װערען צו אימיגראנטען אידישע

 אין באהילםיג איז און לאנד דיזען םון
 אײנעם יעדען טאט און ראט מיט דעש
 פון אפיסעס די אין זיך װענדעט עש װער
 װעלכע ליענ, אײד נעטשוראליזײשאן זיער

 גרײטער פון טײלען אלע אין זיך געפינען
יארה. נױ

 מעגליב־ א האבען װילען װעלכע די
 פרעזי־ קוטענדע די אין שטיניען צו קײט

 צואײלען, זיך דארםען װאהלען ־ענשעל
 שטיטען צו אז פאדערט, געזעץ דער װײל
וױיניגער ניט זײן מען םוז װאהלען רי אין

 זײן נים וועילען פםח־װאד דער דורד
 סענ־ ױניםי אונזערע אין <עסטשורס קײגע

 טען29 דעם םון אז םײנט, ד$ס טערם.
 די וועינען אפרייל טען4 דעם ביז מערץ

ען די געשלאםען. זײן סענטערס ם א ^ 
 אוופנד, מאנטאג װערען געעפעט וועלען

 • סענטערס אלע אין ל,2אםר טען5 דעש
ענגליש. אין קלאסען סיט3״

ענג־ אין ?לאסען די װעגען רעדענדיג
ען׳ליש ױל  די אחוץ דאם זאגען, מיר 'ו

 בא־ קלאסען די האבען װאס מיטגלידער
 הו־ געםעגט נאך האבען ׳איצט ביז זוכט
 גענוג האבען מיר מעהר. סף א מען

 און םטודענטען מעהר סך א פאר פלאץ
 סיטגלידער מעהר װאס אז װינשען, מיר

 װע־ קלאסען די אין אהין. קומען זאיעץ
 לעק־ ספעציעלע װערען געגעבען אויף לעז

טשורס.

אם־ טען1 דעם אװענד, דאנערשטא:
 פאן־טזעצען װאלטאן לעא םר. װעם ׳ריל

 או־ ארבײטער דעם אין לעקסשורס זײנע
 ״ארבייט :איז טעכיא די ניװערזיטעט.

מענעדדטטענט״. און
 און טען3 דעם זונטא:, און שבת דעש

 ארבײטער־ דעם אין װעזען אפריל, טען4
 וועדען אפגעקאלטען ניט אוניװערזיםעט

 סטודענטעז אונזערע יעקטשורס. קײנע
 אין װאהײשאן. קורצען א זיך נעהמען

 װע־ װאך דער פון אװענדען אנדערע די
 רעגולער, מיטען קלאסען די אבער לעז
פריהער. װי

*•*

 אץ לעקטשורם פעדיע נײע א
סענטער מאכער װײםט

 אנפאנגען װעט דײטש באכעטע טיס
פאעזיע איבער לעקטשורס סעריע נײע א

 םעגםער. ױגיםי םאכער דעם^ייםם אין
 ױם• נאד אן זיך פאנגפן יעקםשורס די

 אפײכ מען9 דעש אווענד, םרײםאג מוב״
 לעק־ דיעזע באזומן וועלעז װאם די

<ערנען. םיעל וחנלען םשורס
A

 ^פריל, טעז12 דעם אווענל, מאנמאג
 אין קלאסען און לעקםשורם די וועלען

 װיע־ זיכ םענםערם ױניםי אונזעחן אלע
 און האםען םיר מפ?ד. װי עפענעז דער

 בא• און םםודענטען אלע דאס ערווארטען,
 וועלען און הוםעז װיעדער וועלעך -זוכער

 בא־ ־און םרײנד זייערע םיטברענגען נאך
קאנטע.

A
 איז אראנזשמענםס םפעציעלע דורף

 םאר טיקעמס באקומען צו געלונגען אונז
 לאעװ׳ס אניםא מיס פאר פרײז האלב
 אין אפריל, טען8 דעם ,“רעסײטעל סאנג

 טע5 צװישען סט. סע43 ׳האל אײאליען
 בא־ צו זײנען מיקעמם די עעװ. ט6 און

 דעפארםכזענם, עדױקיישאנאל אין הוכיען
 זאלען .1002 רום סקווער, ױניאן 31

 םיט באנוצען זיך פיטגליעדער אונזערע
געלעגענהײם. דער

 באהוטען אונז בײ אויןי נאר הען מען
 יאיזײשען נײעם דעם פאר סיזאךטיקעםם

 איהר דארפט םיקעט אזא םאר טעאטער.
 איהר װצן און סענם 15 בלויז באצאהלען

 באקס־אפיס צוש טײןעט דעש מיט קומט
 סיםס, צװיי איהר באקוםט טעאטער פון
 טעאםער, םון טײ< װעלכען אירגענד אין
 דאנערשמאג פאר פרײזען, האלבע צו

 טיקעםם די מאמיני. אדער.שבת אװענד
 דער פון אםים איז ב^קוםעז צו זײנעז

 פון אםים אין אדער אינטערנעשאנאי,
ױניאן. לאקאל אײער

 פעטיסאוט די סון םטױיק דעי
 לײדיס די םון און מאכער

טײלארע
.)1 זײט פון (שלוס

 דאף, װײסט איהר ארבײטער! אזעלנע
 נע־ יעדער קאן םטרײק, א׳ פון צײט אין
 אבער ק$ן דאס טאיטיץ. א אויף הען

 װאם באסעס, די אנהאלטען. ניט לאנג
 אזעלכע, מיט פעקטאריס די באטרײבען

 רואינירט, װערען ארבײטעד, געניטע ניט
 געלינגט עס אײדער קעפ רי ברעכען זײ
 דאס און סטרײין. דעם ברעכען צר זײ

 אײנגע־ די מיט פאל דער זײן אויך װעם
 כיאנופעקטשורער. פעטיקאוט עקשנ׳טע

 זײער פאר באדויערען געװים װעלען זײ
 זיןי שםעלענדיג פאר אײנגעשפארטיןײט,

 דעם אפהאלטען װעלענדיג שטראש, געגען
 מעכטיגער דעד פראגרעס. סאציאלען

 אומװאר־ זײ װעט פראגרעס פון שטראם
 זײ זײט. א אן פארשלײדערען און פען

» פאר פלאץ מאכען מוזען װעלען
״ -

 דיזען פון בירגער א סאנאטען דרײ װי
לאנד.

 די פאר נויטװענדיג דארום איז עס
 אין זיך באטײליגען נאך װילען װעלכע

 אויסצו־ גלײך װאמלען הײ־יאהריגע די
 די .פאר אפליהײשאנס זײערע מאכען

בירגער. װערען צו פײפערס צװײטע
 םוט ליעג אײד נעטשוראליזײשאן ר<
 די פאר מענליך נור איז עס װאם אלעס

 פארלײכטערען צו איםיגראנטען אידישע
 ביר־ באקומען זאלען זײ אז דעש אין זײ

 פון םליכם די איז עס און גער־פאפירען
 טגנוצען צו איםיגראנטען אידישע אלע
, געלעגענהײט. דיזער מיט זיך

 נע־ ליעג דער פון אפיס הויפט דער
 175 בילדינג, ״פארװערטס״ אין זיר פינט
 אפען איז און ,14 רום בראדװײ, איסט
 בײ־ 1 פון זונטא:), (אויסער טאג יעדען

אבענד. אין זייגער א 0 ביז טא;
 פון אפיס אין :ברענטש הארלעם

 א. 143 ױניאן, פײנטעלם 261 קאל
 10 פון פריה, זונטאג יעדען ׳סט. טע103

 םיטװאך יעדען און בײטאג, 1 ביז פריה
אוהר. 9 ביז 7 פון אבענד

מאנ־ יעדען :ברענטשעס בראנקסער
 די אין אוהר, 9 ביז 6 פון אבענד טאנ

 בעקערס 169 לאקאל פון העזײןװאדערם
עװענױ. וױלקינס 1330 ױניאן,

 ביז 8 פון אבענד דאנערשטאג יעדען
 דער םון העדקװאדערס די אין אוהר 10

 באסטאן 1167 פארטײ, סאציאליסטישער
ראוד.

יעתןן :ברענםש װיליאמסובותער
 ביז 7 םון אבעגד אוןיםיטװאך מאנטאג

 13 פון העדקװאדערס די אין אוהר, 10
עװ. גרעהעם 61 פ., ם. דיסט. אס. 19 און

 דיענ־ יעדען :ברעגםש בראנזווילעד
 אוהר, 9 ביז 6 םון אבענד שבת און סטאג

םם. סעקםאן 229 לײםעאום, לײבאר אין

םאר־ וואם באסעם, מיפ רעםיװערען
 ציימ. דער םוץ גײסט דעם שטעהען

♦ * ♦
ײ לײדים די װאס סמרייקם די  םי
 גע- אץ פיהרמ 80 לאקאל ױניאן ל^רס

 און בראדערס םילגריש םירמעס די גען
 n אן. נאןי געהען קאטפ., און היקסאן

 ױגיאן דער נעגען ״קעטפען״ מילגרימ׳ם
 געלונ־ זײ איז עס און קאורמס די דורך

 פא־ א םון ״ארדער״ אן באקוםען צו געז
 שאפ זײער אז םעדזשיסטרײם, ליס
 פיקע־ צו ערלויבם נים ױניאן דער איז

 עם, הײםם םעדזשיססרײט, דער טען.
 ער און סםרייק דעם נים״ ״אנערקעס

פיקעמען. צו דארמען פארבאם
 הע־ א צו אפעלירם האם ױניאן רי
 ענכד דארםען וועם װאס געריכם, כערען

 . ניכג צי פיקעםען יא מעג מעז צי שײדען
 ווערם פירמע דער <עגען םטרייק דער

 ארום פיקעמס קײן כאםש םארטגעזעצמ,
 אלזנ נימא. דעתוײלע זײנען שאפ דעם

 ימנעם איז אז װײםען םײלארס
 געהם יןיינער און מעז םםרײקט שאפ

ארבײמ. אויף םרעגען אהין ניט טמילא
 מעמ- תשענעראל לעצמען דעם אויף

 םײלארם לײדים דער פון מיטינג בער
 גע־ באשלאסען אײנשמיםיג איז ױניאן

 דעד םון מיםגליעד יעדער דאס װארען,
ט ווערען געמעקסם זאל ױגיאן  דןד 10 םי

 די אויב און סםרייה. דעם פאר לאר
 פארשלעפען נאך זיך וועלען סםרײקס
 צאהלען מימגליעד יעדער װעם יענגער,

 דער װי דעם נאך ״װאך א דאלאר צװײ
 בא־ זײן שוין וועם מעקס דאלאר 10

צאהלט.
 דעדי די געגען סטריײזם די אלזא,

 האבען 'פירײען מיילארם לײדי& מאנטע
 גאנצער דעד פון סופארם םולען דעם

 שײנט עם װי ^ון ױגיאן, מײלארס לײדיס
 טאכען צו איבע.־־יג גאר איז אונז,

 אפ־ גיכער װאם אפיעל, וועלכען אירגענד
 פאר מעקס דאלאר 10 דעם צוצארזלען

 דער םון םיםגליעדער די סטרײקס. די
 װיכםיג װי געװיס, פא.״שטעתען ױניאן

 דיזע אז אלעםעז, זײ 'פאר איז עם
 און ווערען גזזױאונען זאלען סטרײקם

 ױגיאן זײער העלפען געװי$ וועלען זײ
קענען. זײ װאס אלעם מימ

 דעלעגא־ ערױעהלמ 29 לאקאל
קאנװענשאן. דער צו מען

 דער צו דעלעגאטעז פאר עלעקשאגס
 אינטערנעשיאגאל אינזער פון קאנווענשאן

 שיקאגא אין עפענען זיך װעם װעלכע
 םארנעקױ זײנען ,1920 ג!אי, םעז3 דעש
 1דיג״^ לעצטען םאכער. װײסט די בײ פען

 ברודעד מארמש. טען30 דעם סטאג
 פא״זיצענדער דער געייעז איז װײסנלאז

 פאלגעגדע די קאםיםע. עלעתשאן דער פון
 : געװארען עררועהלט זײנען םיטגלידער

 קאהען״ ל. וראסיעלעפסקי, י. יבארא<»‘ אב.
j ,װימאסהין, ב. שעגהאלץ, י. שעכםער 

 לעײיז« j שאפירא, ס. האכםאן, דזש.
אונקעי• י, *ןן םרידםאן jo האראװיץ״ י•

V.

אדװערטײז — 15 ז אי H ,13 טען
שאנ־זול עדײחײ אל :עשיאנ אינ .10 ט

סון יש פזעטיגקי ויעל£אבע D .דעסארט:פענם
סון סי - יאן ל - ? - « #' ** ו *יל רא: װיי דער
ױ־ , נ IV-1 — /״ א ר, י י ־ סטי א .1 זײמ

שטעך פון אפשאפו:; ק. מ. פ דזשערזי
רעסםע * נ דאם ־ײד טר <וד, אין ארבײט

— ױני דאנער ׳׳««• י דער פון כעװינס

:קאװסיױ. 5םי װיליאם

4t.


