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 פארענתם שישנא פזן יוניאן סממממו
8 טיס פײער ױנימאוס יעהריבען 35 איהר

שעהנעםנאנקעם
 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

 פסוהר די אין ארנײטעריהאמןז פון נעשיכםמ
םםײם מאפסאפשוזעטם פון ניכער

 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

 די אין שטיטען טענען צו כירגער גיײ־ וזערם
װאהלען פרעזידענשעל סוטמנדע

 1*א 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

ם אין ם ^יי ם ע  םעגםער. ױגיםי םאכער ד
 ױם• נאד אן זיך פאנגפן יעקםשורס די

כ מען9 דעש אווענד, םרײםאג מוב״ ײ פ  א
מן וועלעז װאם די אזו  לעק־ דיעזע ב

<ערנען. םיעל וחנלען םשורס
A

 ^פריל, טעז12 דעם אווענל, מאנמאג
 אין קלאסען און לעקםשורם די וועלען

 װיע־ זיכ םענםערם ױניםי אונזעחן אלע
ד. װי עפענעז דער ? פ  און האםען םיר מ

 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 ?ל -- יאן - « #' ** ו *יל רא: װיי דער
נױ־ , 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.



»1*0,» b t^  .OgT . ל י ^ 1920

 זי און פאאץ יכען5<ןײזער דעם םארביי
 קע־ םיטן ״ארונטער געשריען: חזנכען

 ליע־ רעוי¥<יצי*גערע צעזרגגען אוז גיד*,
 און זינגען בײ ג*ף ה#לם סען אז דער•
 איז ,-קענע םים׳ז ״ארונכמר שרײען בײ
 עס חעז כמז און זנרנסס, ניס לאנע די נ*ך
 די *בער רזןװ#לוציע. א #נרוםזון :ימ

̂נען  װי ניט םעהר זייגען דעםאגסםראצי
 דזשענעראל דעש פאר פארפארטיגוגגען

 קאנ־ ױגיאן ״טרייד ־vn װ$ם סטלײק
 דענ־ גאנץ איבער םאדרדפעז גרעס״
 ףירעקםע די אפריכ םען6 דעם פאר סארק

 װאס איז, סטרייק ׳דעם םאר אורזאכע
 דאס אװעקכעשיקט האט קריסטיאן קענינ
 נײע א געשאפען און סיניםטערױם אלטע

םיגיכםעוײום.
 א פאר ה$ט קעניג דענישער דעד

 מא- אונזערע װי פוגהט גע׳טענה׳ט צײט
 צורמןרוסען זײ ״זאלעז נוםעקטשורערם:

 פארהאנדלען איןי װעל דאן. סטרײק, דעם
 מאסעךזײ־ די #בער ארבײטער״• די םיט
 קולות די איז געדיכטער געװארען נען

 ״ארונטער רעפובליק״, די לעבע ״עס
 היילכיגער. געװארען זײנען קעניג״ מיט׳ן

 פון פארשטעהער פאררוםען גלײןי האט ער
 פרע־ נײער דער פאדטײען. פאליטישע די

 ארײנגע־ און צונעאײלט זיך האם םיער
 רעזיגנאציע. א ^יעסטעם זײן שיקט

 גלײף רעזיגנאציע די האט םאיעסםעט זײן
 נײעם א געיעאפען האט ער אנגענומען.

 פראקלאםירט האט ער כױניםטערױם.
 פארברעכער, פאליםישע םאר אטנעםטיע

 עלעגןשאנט פאררופעז גיכעז אין װעט ער
 דעמאלןראטישיען מעהר נײעם, דעש לױט

אךביל.  קריס־ קענינ האט אזוי און עיע̂ר
̂ען םון טראהן א געראטעװעט טיאן  פא
* צײט :עוױסער א פאר

ך א ױ ו
 סאציא־ די אױם שליסט אםעםבלי די

פארטײ• ליסנױשע
̂געהײערע אן מיט  כאיאריטעט א

 יעצ־ זײנען שטיכיען 28 געגעז 106 םון
 אפריל, טען1 דעם דאנעריטטאג, מען

 סאציא־ 6 די געװאדעז אויסגעיטלאסען
 אויס־ זײנען זײ אסעםכלילײם. ליסטײטע

 פראצעס, א נאך געװארען געיטרארען
 טאנאטען פארצויגען זיך האם װעלבער

 קאטי־ ראסק די און סוױט ספיקער לאנג.
 פון טאנען גאנצע צוגעיטטערט האבען טע

 סאציאליסטײטע רי :ע;ען ״באװײזע׳״
 זיך האבען ״באוױיזע״ די אסעטבלילײט.

 פארטײ־ דער פון ריכט דער אין צורונען
 עפ אבער סאציאיזיסטען, די פון די־גונג

 ספי־ פון באיטרוס פעסטער דער געװען איז
 װעטעס אינטערעסען, די און סװיט קער

 סאציאליס־ די אז איז, ער פאר״טטעהער
 דער װערען. אויס;עיטראסען זוארען טען

אן װי געװען :יט טעהר איז םיאצעס
רי־ דדטו די .V דעייאלויאט פיז ‘אנשטיגי
נעז ]r*בsזיי י אס; דילר אין ;,טיט קא ׳טתלי
יט־ ס*ו ;ריד *י■י־יו נעױארי;; ־ערט אויפגעפא;
'C־ 1סאציאי רי ־־ויפצואװארפען 1א מאישין
:y־ װי צאן געג cy זײ א-ן טען.

 נאד ז;ך האבען עס יטקראפ^ן. הארכזאטע
 װעלבע אסעכיב^י, דער אין 2K געפונען
 דעם געגען •טטיכיען צו געװאגט האבען
 װי װײזט דאס סװיט. ספיקער פון װיץען

 און טטײיעןי4פארק פון פאדטרעטער די
 סאליט״טענס פון קריהע א װי האנדרען
 אז געדײנט, האנען םאנבע זײ• דיקטירט

 פרעס דער אין םראטעסט פון ״טטורם ידער
 רעפיברי־ כיטרה םראטינענטע פון און

 א געװעז װאי!ט ױדזז, טיטאדיס װי קאנער
גענעןידי די פאר ונג5װאר

 יאפה די און סױיט פון האנדל':; װי:דע
 באװיזען אפילו זיך האט עס האדייטע.

 אסעטברי דער אין באװענינג א פון פמנים
 װי ר.אט, סוױט אבער סוױט׳ן. געגען
 די ניאיטין. סעבטינע א ?עהט« איהר

אסעטבלי ;ר?ד ידויבגעגאנ איז טאיטיז
האט ; cy װאו א

̂אט. :יט גי
’על צוש גילהאט  האט סיויט כפיקער

 סאציאליס־ די נעגען טענות ױבען שטען
 געװען זײנען טענות זיבען אלע די טען.

 אז יזא;ען צו װי װענען פאױטידעגע זיבען
צו ניט זײנען ס$ציארטטען די

 ײ2ס װי אטערייואנער^אגסטיטוציע, דער
 פאר־ קאמיטע ראםה רי ארן סװיט ר,ער

 דז־טױ רי װען קאגסטיטוציע. די ״טטעהט
 געװאדען םא־טי; תאטיט^איז די״יערי

 ;עװאדען יטױן זײנען ארבי^ט, איהר מיט
 װא־ פאריטידענע עלף או־ער ׳טענ.*ת ףלע

 אבער :;.‘באיטולדי;. דער פין ריאציעס
 ׳איז דערבי/ אינטערעסאנט איז cy װאס
 באיטולריגונגען טפעציפײטע ysN די װאס

S|»l‘Uיוי^• hi• • •זײנען ס^ציאליטטען די געכעז
 אלגעכײנע אז איז עס געװא־ען. טען

 טאציא־ דעי אויף אטאקע טע^ײעטייטע
 אטאקע אן איז עב פאיטײ. ‘;.־,היפטי״:

 פרינצײ װעניעם נ*יט באװע:ל:נ א א'יף
1'י ין < ̂ Iזייייזיקי־אטע• העדיטענ־ע די פען

> <"״ ־’ «יי • י  w» •«ו » VJI >* -«ן עי _f; 'I I I *_ ווע ן ו א ן < - י  y -
s»n k« ןI > - ו’ ̂ י ' •

I.
װעי־:< און

א-יפצי־־אטע;. ;אנצען אי;
 װעיבע פוגקטען ע״ז ־י .זײגען אט

טעיקי;»: דזיטידײטיע־י די געטאכט י
ךיי• • ו?• ., •

 רע .1
 פ טײטעד

;ע איצט

פדידענקײ
* « •* •*I

 פאטיױ־׳ט
איז זי .5
זײגען :יעטאיען יט*־טע פ;;י אי־־ע .0

7. cy א־ז f ‘ ‘*וא־1,נ “א פ אזש“
בעכען יע7א פ״ר י־אנכ א ;יט

פא• איז זי ך • * • * < •aVױיזײ י J - ׳ >
אײ;ע:ם,*מ; אט ו « ̂ * י י• י ״״■־!׳»-* - '* — ׳־• * % *• * ♦t״ י י *

•V• ייײ <• י ן 1׳ “IT • M •• •  ̂♦ tH - * >1 ־־:פ היז
<“ י״ ו <ן צ * < ״« - . ו .10 ע;
< '\ <■ - •.ןיייײ־ר•**. * 1ד־ • י 1 —< ' * 1• _• . V י זי .11

סטיט״צדגנעלע■
טאציאליבט די

• • j

,11119 יאנואאר : פא־־טײ “VL‘־ b■ U• < י־■ “ v* י V \' — »> iou
איז L 1 א זײנעז ס־ סאציאלי “IT 1% ryvv

פאדעו הײפט די די י־דטערען צ צו ז א• יט״
1־יג* ״טטונ 8 אז ו• רעגייר:; •% • י 1 פ אי־טע
א טיט סםריײז אינצו־ *ײטע א;א:“ ע•% פא י־ט

yװ»רyן נ טעלט י-2 א• יע־ פאי ז אי 1 י־• ! % • * י •
װ “iy• פון זיר א־ :יא־ פין ̂ י־י' ו י ךזי דעד :־;
דע פיז שפעטיעד m%r\ סי זי .4 :אריטעט; י י-* — ץ יץ
אר די טראצי^ ז• רושלאנד ײ;טען םא*ו טיט
די <י - ײאזנע;. ו “cns*2 M ך«ו‘ < ־ | י יז• י j *ע» • %0\» 1 i׳

̂ן האבען זײ  אוםצואװאר־ אלײן איז געטי
 סװיט פון קלאגען די רעגיחנג. רי םען
̂ציאליםטען די אז און  זײנען ם

 גע־ גילםען קאנסםיטוציע דער פון יטונאים
 כדטפט׳ן םאקע זאל םען אױב סװיט׳ן. גען
 קאנ־ אטעריקאנער דער געגעז ״טולדיגע די

 די און םװיט׳ן טען האט דאן סטיטוציע,
̂סקערס באנדע  אויסשליסען גערארפט ל

אסעםבלי. דער פון
 קאםײ ל$סק די און סװיט די $בער

 דער טיט צופרידען ניט נאך זײגען טע
 זײ כאציאליסטען. די םון אױסיטיניםוגג

 אויסצױ גאנצען אין מיטלען איצט זויען
 צום פארטײ, סיןגציאליסטײצע די ראטען

 זײ סטײט. י^רק נױ אין װעניגסטענ?.
 זאלען װעלכע געזעצען, נײע צו גרײסען

 פארטײ סאציאליםטייטע די פארבאטען
 פארטײ, פאליטײטע איס האגדיעץ צו

 ביי־ און רעפארטירען זיך װעט זי סיידען
 אנקלאנג אין פרעציפען אי־־,רע טען
 אײרער קא. און סװיט פון באגריפען די
 ערלױבט זאר פארטײ סאציא־יסטייטע די

 דעם אין אנםייל אן נעהדען צו װערען
 םטייט, יארק גױ פון רענען פאליט״שען

י־אגט  ׳;עזעץ ניײגעפראגטער דער פאד ̂י
 פון אפזאגען סאציאליסטען די זיך נױזען

 אג־ אין פרינציפען. פונדאטענטארסטע די
 פאר־ סאציאליסטײטע די װערמער, דערע

 םיז א איז איצט, עהזיסטירט זי װי טײ
 װעל־ פון ארגאניזאציע פא.־־נרענערישע

װעחןן. פםור יטנעלער װאס דארף כיען נע
 פון בא״טלוס פעסטער דער איז דאס

םאיטין. ױטיס ־ער
 אײן גע־פיגען ״טוין ה^ט בא״טלוס דער

 פדארגעיטלא־ איז רעזאלוציע א אפהלאגג.
 טאטפיןינס פראפעסאר בײ נעװארען גען

 אי־ פראפעסארען בייז פא״אײן דעם פאר
 אז ׳סטײט יאיה נױ אין געזעץ בער
 װע־ ערלויבט ניט זאל סאציאליסט קײן
 דעם אין לא$. ן ע ר י ד ו ט יט צו רען

 אפעײ־ סןמױ^ל'סמישע די נמגעז פדאצעס
 זיןי יוליקע ס*ויט גאנצע די האט בלילײט

 y;Ks לעכערליכער א איז ארויסגעוױזע;
 פון געװארען אױפגענוניעז איז זי װען

 ס^ציאליסטײטע אנדערע ארן הילקוױט׳ץ
 וױניטענם־ געװען װאדם דאדוש לאיערס.
 און סװיטס די ׳יאשל,.ערס די פאר װערטה

 סא־ די הערען דארפען צו ניט א;דערע
 גע־רוען װאלט עס לאיערס. ציאי^יסטי״ע

ס ןיא גרינג א  דאר־ ניט זאל טען װען ד
 סטע־ איז הילתװיטש די צו הערען פען

 האל־ וען,יגע װאלט זאך בעסטע די מא:ס.
 זאל טען אז פיאפעסארען, די טען

# רחתחירה י  כו^ציא־ יןײן ארײנלאזען נ
ז  דעם צו א״נױוערזיטעםען. די אין ליפט̂י

 האבען לאסיןערס די װאיטען נאך
װאיטען אזוי און די איבער ט־אי

 ;עטאנט פטײט יארק נױ װעניגםטענם אי
אוטאקראטיע• פאר זיבער

יאױק. נױ אץ פטר^ק האפען דער
 ארבײטער די זײנען פרײטאג לעצטען

ט'יל א סטרײק. איז אדױס

^ ײ ק נ י

 אײגענטיסער אנחןרע די הןובען ־פלאז
 *פארקוײ 1»י נ«כנמח. בײם געהאלםען

 זײ רואלםעז געשעפמעז זײערע םעז״
 פאראגכד די זיך פון אר^«געװארםען

 אגריםעגס דעם האלכתן צו \וארטליכקײט
 צז ענטפער אן אלס ארבײםער. די כייט
 האבען באסעס די פון םםראטעגיתע דער

סטרײק. א ערקלערם ארבײטער די
 דעש אין שװעריגקײט נרעסטע די
 ״איצם װי אזוי האפען־סםרײה, לעצטען

 םיוד די װאס פאקט םרויעדיגער דער איז
 ®ײגליכע די צוםיילט. איז רערשאםט

 די פון צ^הל די םראגע, דדשוריסדיק״ט^ן
 פיהרער, קאנםערזואטיװע די און ױניאנס

 סטרײק דעש אין געטאן שאדען פיעל האט
 פיעל ברעננם עס און r1919 יאנואר, איז

 איצטיגען דעם בײ אויף. איצט שאדען
 דער איז ארויס זיף װײזט שרײבען
ערפ^לגרײך. םײלװײז נאר סטרײק

עעדיס פט די פון
 פאראלי־ א״ז האפען יארקער נױ דעש ‘פי

 פיז אפחיאנג אן א*ז סטרײק דע*־ זידט.
אין ׳י^הר יעצטען האפען־סטרײר, דעש

ארנײטער XJ0,(17 װאו

 ארבײטס־טאג. נר
א*ז צוריק ײ$הד

 דער
געסע־
 !יײנםײטען

און באארד בא* לייי־אר

tfp:־

̂<\י V ץי*י יי ***׳י w ׳><L ̂ ן* * י *I ײחיוזי«י
 yw- פאטרי^ט-טיפ א־יש :עללא־־ע; סען
פיירא הןןבע; ״;יפהיזרס יי ה״ויט *.יזע

 סאציאליסמעז רי ;yry.״ טאב־ע־ גע־זאט
װאש אץ ר־אנסשיט״ציע. רי אוטױאיפעל

*y; דאן האבען
 האבי;ן:יט אייגענטיניער

 ארבײ־ רי גע;ען ̂אגיף םyר אויפנענעבען
 טיטלען y:y־’U£^׳ דודך האבען זײ טער.

: ברײננען צו ,ױירער ;עז-בט ^y שטונ־ 
 רײל־ איריע די פון אײגענטיטער רי רי;:.

 זײ פ״אן. א אייוי ןy^פאyג י;י;ןיז רא־ר
 ״פ<־ צו יטיפען זיבעז ״פאריוריפט״״ דאבען

 וױעל־ קאטפאניע״/ טראגטפאדטיג; :יקס
̂, אין איז נע  די־ אין אײ;ע jy'r;־;

yzsyr יהאט קןזטפאני '*עינ א*ז ׳לאף 
גט גלײף זיי פאר״שטעהט  147 אפנז̂ז
y. ארבײמער, :syr 8 ;עארבײט ריזינען 

 ־y^:; ראבען זײ און טאנ א *צטונדען
 פטוט׳ער ארי;ר ארבײסער, :ייי; ״שטעלט

ynyj־cגעאר־ האבען װעלכע סקעבס, ׳ 
םyר שמוגחגן. צדוע̂ל און צעזלן נייט
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 אפעלירען ארבײםער אייזענבאהן די
פרעזידענם. צום וױיטער

 גיעהם טאנאםען זעקס צטעyל די פאר
 אר־ אײזעגבאהן די צװיישען סנסוך א אן

 אײגענטײ איטענבאהן די און נײםער
 קאפף nyi איז רyפריה טינר.

vv'vx\ ר־עגירונג, די און ארבײטער די 
 אײזענ־ די קאנטראלירט האט ;,וױעלב

D״ אביער באהני;ן. jyi'iyi האט וױלסאן 
 ^פ־ אין צוזאגען אײן אין ^Kny: אלץ

 אי־ אײזעגבאהנען די האט מעז ביז י^יגעז
 איצט ד.ענם. פרױואטע אין

 פרױואטע צו אײזענבאהנען די באלאנגיען
 װײם איז םבסון דער און אײנענםיטער,

 האט רעגירונג די לט.yטyסyג זײן צו פון
 אויסגלײ• םאר טאיצינערי געשאפען אפילו

 און ארבײמער די צוױשען םכסוכים כען
 פון ם^דערוגג די איז דאך אײנענטימער,

 וױיד־ אין העבערונג א פאר ארבײםער די
געװארען. פארעינםפערט ניט נאף זשעס

 ארבײםער־ די פון קאנפע־ענץ רי
 די םון םאױטסעהער די און פ^ר״טטעהער

 ה^ט וועלכע אײזענבאהן־אי׳-נענטימ^
 א בנונע באשלוס א צו קומען־ ;יעז^רט

 םי־ צװײ פאר װײדזשעס אין דועכערונג
 זיף האט אײזענבאהן־ארבײםער, ליאז

 אורזאבע די ^רגישב^ אין אויםנעלאזען
 אײנענםיטער די פשוטע. א א־ריז רפוןyד

 א םון םאדערונג די נ^כגעבען ניט וױלען
 נעמענדיג ניט װײדזשעס, אץ העכערוננ

 פ®־ געזעץ דער ד^ס אנבאטראבם אין
 זאל װײדזשעס פון פראנע די אז דערט,

 קאנפע־ דעם אױף װערען פאריענטפערט
n y i ארבײטער. און אײגענטיטער פון

 ארבײטער־פ^רשטעהער די הןזבען
 און פרעזידענט. צום אפעלירט וױדיער

 א ןyטאפ, װידער װעם זידענטyפר תגר
 ב^ארד לײנאר די און ב$אדד, יײב^ר

Lyn טראכט װיחגרyדילבאטיריען, אין ן 
 א טיט *רױםגןוםען מםתטא װעט און

 .פאל חגר דלורען איז oy װי קאטפראסיס
 ניסןו רײד קײן איז cy םײנערס. די טיט

y:yii| אייזעננאהךארביײ די סטרײק. א 
אר- געצװאונגענע װי אזוי ט*&ר

 טאב־y לאגנמי א געװען װאלט טרײיגי-אז
 פרעזידענם צום לyאפי אן באקט. לירטער

 אויס״ אײנציגע די זײן צו אויש װייזט
yr.: ע:־ אפילו ה$וט פרעזידענט ־דער 

 די דורך אפט נאנץ ארבײטער די טוי׳טט
; ;טליבע’ לעצטע ען ט א  זיך האט ער ^:

 אונפערטרויענס״ העכסט . ארויסג^יױדלז
 סטרא־ די אין ארבײטער די אכער וױערט,

 און טײ:ס די װי אינדוסטריעז, טענײטע
 ארבײטער די ה^ביען אײזענבאהנען די

 םיטעל א אלס ססרײק cyi אױפגעגעבען
v: צו y v v\ פאדערונגען. זײ^״ע

 אין העיערונג די םאר פ^דערונ; די
 אײזענ״ טיליאן צװײ יי פון וױידזשעס

 א דאלער ביליי^ן א איז באהן־ארבײטער
 אײגענטײ די פין פארשםעהער די יאהר.

 זאלען ^פאבליק״ די אז פ^די^רען, כיער
 יואנפערענץ. דעם אין בארםראםען זײן

 װײד־ א*ן רונגpכyה די אז טײגט, דאס
 דעם בײ װערען באצאהלט זאל זשעס

 ר,אסט אין רונגyגyה א .דורך ״פאבליר,״
 העכע־י װײטער מײנט, דאס פאו־־העהר. פין

 םאר־ דאס, לןןבענס־מיטלען. די רען
 הע־ פאל״טע א געמײנט װאלט זיף/ יטםעהט
זוײדזשעס. אין נ-לרונג

 די מיט איז״געװען עס װאס ואבער
 די זײן־׳מיט אויר מסתמא •וועט מײגערס

 הא־ מײגערס די אײזעגבאריןארבײטער.
 פרא־ 27 פון העכערונג א געקראגען בען

 םערצינ א נאף אוים מאנט דאס צע;ט.
 קוילעז. טאן אויפ׳ן םענט פופציג רyאד

 גלײף דזאבען קוילעךהענדלער די אבער
 די אח טאן, אזיפ׳ן דאלער א צוגעלײגט

 אויב װיםענדמ. ניס זיף־ סאכט רעגירוגג
 עפעם יא װעיען דyאײזע:באהךארבײט די

 װעט װײדזשעס, אין העכעדונג א קריגעז
 אײ־ די פון פאקעטס די םון זײן ניט דאס

 רעם פון נאר זענבאהךאײגענטיכיער,
פובליקום.

* * *

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
April 9, 1920, as required by the Act
of Congress approved Oct. 6th. 1917, 
known as the *Trading with the 
Vnemy Act.**

 אין דעםאנסםראזױאנען פאליםישע
דענםארק.
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רעװאלוציע. דער נאך דײטשלאגד
 דײטשלאנד אין גע^גנד רוהר דעש אין

 אנ• רעװאלוציאן גןאמוניסטישע די האם
jycr^nyi איבעד װען לענגסטען. אםי 

 טריאוט־ עבערט האט דײטיטלאנד גאגץ
 געגענד, רוהר דעם אין נאף האט םירט,

 און קוילען פון צענטער דער איז װעלכער
ט געאטעמט אײזעךאינדוסטריע,  רע־ סי

 זיך האט רעגירוגג עבערט די װאלוציע.
 ארײגשיקעז מעג זי צו אנגעפרעגט אלץ

 לעצ־ דעם אויםצוראטען מיליטער איהר
 אלײעס די רעװאלוציאן. פון םונק מען

 אזא דאגעגען געהאט גארנישט האבעז
 האט עבערט און זאףי לויבענסװירדיגע

 געגענד רוהר דעם אין םיליטער געיטיקט
r ברענגען צו v w דאס ארדנונ^ און 

 ׳װעלכע אפמאף, פרידענם דעם גענען איז
 גע־ י.ענעם אין םיליטער דייטשע פארבאט

 גע־ האט אויס, װײזט פראנקרײף, גענד.
 זאל זי װאו נהײטyגyלyג א פאר װארט
 אין מיליטער איהר אריינשיקען קעגעז

 די iyr»o שװערער נאך א*ן דײטשלאגד
 םארכאפען נאך אפשר און רארםעז, לאגע

 גע״ רוהר דער און פלעצער. סטראטעגישע
 פאר װיכטיגקײט ה^נסט פין איז •גענד

 דײטיש־ קען גענענד דער אהן דײכד.לאגד,
 רyד איז djt ־װײל פראדוצירען, :יט לאגד

 ערLניyצ אײזען און קריילען אײנציגער
דײטשלאנד. אין םארכליבען איז װאס

ן רyאב פדאנהרײך ו פ ^ ד א  דײטיט־ פ
 פוביחםען די ןyאפה'ט מוז זי אז לאנד,

 אנגע־ ד.אט זי און פרידעגם־אפכיאף• פון
 פאר־ איז םאש אז עלייעס, איהרע זא:ס

 דײטיש״ אין ארסײ אן אדײנצושיקעז םינ
 — שטעדט פמגר די פארנעמען און לא:ד

 אין ר*אסבורג דארכישאדם, פראגיזפארם,
 מי־ פרעמיער םראנצױזישער דער האנוא.

 דײנד פון באוועגונג די אז לעראן-האלט,
 איז געגענד, רוהר דער אין פיליטער שע

 צװעה דעם םאר מאנםעל־ א װי ניט םעהר
 הא״ עלײעם -די וואס דאס, פארנעמען צו

 פראנהרײד צוגעטמען. אי־הד בײ בען
 ערשםען דעם דײטשלאנד אין איצט זעהט

 טרידענם־אפםאך. דעש ברעכען צו פארזוך
 ®רעסע םראגצויזישע גאנצע די און
 און םארטײטשומ, די אױפגענומען .בען
 אין אויםדעגונג אזא איצט הערשט עס

 זאך קײן סיט װעלען זײ אז פראמןרײןי,
 פארנעטוננ די אוייםער צופרידען זײן ניט
 די און דײםשלאנד. פון גזןגענד דעם פון

 אײן נימ יאדעט רעגירוע פראנצויזישע
 איבער זיך באראבזען צו עלײמס איהרע

 םאיט אז אנ^נסירט, זי נאר פראגע, דער
 ער־ מען און ארמיי, דער סיט פארטי: איז

 וועלען קײבעלס נעקסכמ די אז װארטעט,
 פון אקופירונג דער פון נייעס די ברײננען

געגענד. רוהר דעם

 ״נערעב־ סעטם געבונדענע
פדגקײט.״

 צאהל בא״טרענקטע א זזאבעז מיר
 ״נערעכטיגהײט״ סעטס נעבונדענע

 פון פרײז דער יאהר. ערשמען פוג״ם
 פאס־ אויסער דאלאר 4 איז ביד א

ש. ײדז ט
 האבען װיאען װאס לאקאלס, די

 אפיס אין װענרען זיך זאלען #בוו אזא
 יוניאז 31 *גערעכטיסןײט*, די פח

 !ערחננציך. אושר r^oh'-ir סקװעד,
ליבערםאן, ע. ״

םזנגעדזשער.
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 קויפען וואס ךי וױיל םאל, דער נים אױס
 ®שום זיעצז בןמיע כילדינג מניאן די

 דעם פאר ״צװעק דעם םאר ײסטערט באג
 מיר געהען געלט דיזע פאר וסr פאקם
 גארמענט סyלײדי די פאר הײם א בויען

 װעלכע הײם א שיקאנא. םון ארבייםצר
אונזערע אלע װאו צענטער, א זײן װעם

 אוגז חאבען דאקטױוים •ראסינענמע לע
 ריענסם זייעוע אגנעמוםעז שױן

 אגבאלי^עט זואס דמ*ארםסעגט. דיזעז
̂ז ער — מרםנער, דר. אונזער  ודפוס א

̂ז איז ־באגײסטערט  אונג^דולדינ שויז א
 ערעםענם. דעפארםסענם אזא זעהן צו

גצן, ג^ך כױר דארפעז װע״ םיר »ז ̂ז האנווענשאן״ אוגזער װעגען װארט א
 פכח שרײבען געװאלט װאלט אץי
 מא־ פיר װאס פארבארײטונגעז, אוגזערע

 קאנװענ־ מוסעגדער אונזער פאר דא כ־לן
 אםער6 אז מדרא, *בער איף האב שאן,

 דורכצופיהרען בכח זיין נימ װערען׳מיר
 זיך האבען מיר פחאגראם,יװי גאנצע רי

 אונ־ מאכען ארום אזױ און פארגענומעז,
 ״דיסאפוינ־ צו״זײן געסט טײערע זערע

 גאר נאד דעריבע. זועלען פיר סעד״.
 צו בדעה האבען םיד װאס זאגען, נים

 דאס אױסנאטע, דער מים אראנזשירעז,
 פארנופעז. היבשלאף דא זיינעז טיר

 קומט ביזנעם, די אין גריךא זײעגריג
 קא־ טיר לײכט. אזוי ניט אז אונז דאס
 גע־ ןyד.אב מיר דאס אויסזאגען, ״טרין נעז

 ׳<*אנוױלנשאז דער פאר האל א לו־אגען
 אין שזהנסטיע די איינער״םון איז װעלבער
 זיבזןר אלעמען וועט עס און שיקאגא,

 איז האל רyדיז דאס הערען, צו פרע̂ה
 די פון ױניאן, א פון Dio:y':,» דאס

 אויב און שיקאגא, פון לײטע קאר כםריט
 אײנ־ װײטער אזוי אונז זיר זאל אלעס

 ׳ד,אל פון אראנזשמענםס רי װי בעבען,
iy^T אז גלויבען, צו אורזאכען אלע מיר 

כים האפענטליך װעלען זyגאטyלyד די
צזפרידען. זײן

* * •
 פוז ױבילעאום יאריגער 35 דער

ל א ק » * ל
 מענשען אונזערע זײנען געװעהנליף

 —זיך, פרעהען צו ברױת גרױסע קײן ניט
 ״ניט זאגעז, צו אזוי איז זײז, משפח דיז

 װײ־ איהר זעהמ אט לײך. אוגזער אין
 שט^דיג תאכעץ באקלאגען, זיןי נעז,

 אויף יענעם, אךער •דעם קעגען סyרױודlר
̂ער̂ט פשוט מיר זײנעז דעם  אין עקס
 yאביסעל געקלונגען דערפאר האט עס

 םארגעשלאנעז, האבען מיר װען ŷניאדנ
 אראנזשירט זאל שמחה געװיסע א דאם
iyii־iy אונז םון געילעגענהײט דער צוyר 
̂ט דעײבזי ציןזיםטענץ. יעקרינער 35  ח
 אונזערע דאס אויסגעזעהן, אנפאגג איז

 דא איז װאס אײן ניט זעהען םענשען
זיןי. פרעהען צו כארא־ן
לאננ, גענופזען ניט אכער ר.אט עס

 עס אז איבערצייגט, זיף האבען פיר און
 האבען מעגשען אונזערע אזוי\ :יט איז
 עס װאס אתס, װעגען פארטראכט זיף
 װאס קרבנות די געװ#רען, אויםגע̂ט איז

iy;"t הונדער- די םון געװארעז געבראכט 
yo אונבא־ און באוואוסםע טויזעגדע און 

 35 לעצטע די פאר cny^yo ײאוסטע
 געװארען מעגליו איז עס אײדער יאתר,

 סיר װי ױגי#ז אזא ןזאבען צו אונז פאר
̂בען ̂ס ה  די און טאג. צו הײנט ד

̂ט ױבילעאום־שמחה  ארוטגע־ אלע̂פ ה
̂בען םעטבערס אוגזערע כאפט.  ̂נ־ ה

 פאזיציע, יעדע אז באגרײםען, געהױבען
̂סט האט היינט, האבען םיר ױאש  געח
̂בען מיר אז אוץ געזרנד און כיום  דאס ה

̂ף איז דערלעבט  אורזאנע גענוג טאקע ד
 זיף ׳ם<אyױביל א פאראנשטאלטען צי

זײן. צו מ״שכיח
̂קאל פון עקזעקוטיװע די  האט 5 לד

 דעם פײערען צו באשלאסען רyב,רyד
 א דורך ױניאן אונזער פון געבודמסטאג

̂נדערט זעןyנריyגר  שעהנ־ םyד אין ק
 אסת׳ע סיט שטאדט םרן האל כטען

 א דורך ;נעײעד אנטײל אלס קיגפטלער
DypjK3 פײערען זאלען כייר װעלכען בײ 

 פרעזי־ רyrאו: זיגט יאהד טעז35 דינם
 רyד אין טעמי; איז שלעזיננער דענט

 ױבי־ א רודך אין באװעגונג, ארבײטעד
 גע־ יעהריגע 33 די װאו יעאום־שדיפט,

 פארשדי־ זאל ױניאן אונזער פון ׳עיבטע
 דיענען אויך װאס״זאר אוץ וױערעז כען

csn דאקוט אyצוקונפטיגע די פאר נט
דורות.
13 ayiיואנ־ דעי איז מערץ טען 

 פארגע״ נדyאב מוזיקאלישער און צערט
 איז אוידיטארײם אשלאנד דער קוטען.

 1אי קלאוקטאכער םים געפאיוט עזיונע
 גזד איז שטימונג די פאמיליעץ. :ײערע

 גרוי־ דער און נעהױבענע העכסט א װען
̂ס עולם רyט  באנײםסערוגג מיט דצ

 יעדע און מוזיק נומער יעדען אפלאדירט
̂ס םאםע א כאנריםוגג. ̂ב  זײ־ טעלעגר

:iy ,וחזלכע צװייכ׳זגז אנגעקוטען oy איז 
 פרעזײ םיץ םעלענראמע א נעװען אויף
 רyrאונ נדיגyבאגריס שלעזינגער, דעגט
 אויך נאםעז'איז אײגענעם זײן אין ױניאז

 אינטערנײ־ אונזער פון נאםען עםיד אין
 בײם ארױסנערופען האט דאס שאנאל.
אפלאוז. גװאלדיגען א עולש גיויםעז
 אויך איז עגטוזיאםטיש װײנינער ניט

 איז וועלכער באנלןעם, אינזער ;*לװעז
̂״גערןיטעז  דעם מערץ אבענד, שבת פ־

?jrJ,; איז הױפט־נאסט ■דער װאו אוץ 
 איז װאס שלעזינגער, פרעזידענט ;עװען

 חד זײן ש*<ןאנא. איץ געתיםעז י־״עציעי
 כייט׳ן געוואדילן אייפנענוטעז איז לע

 מעמ* אונזערע פון סyא':טער :דעשפען
 םאדטרעטער די פון װי גוט אזוי בײרס,

 באװעגונג• ארבײסער שיהאבאד .*ער ר.ון
'  געחיג־ ניט אטת׳ע די עסענס. גוטע י
 און בלומעז די ברידערליבקײם, ״טע *'׳

אגװעזענהײם ש<עזינכערס ׳**זעבליך ־־

 אונפאר־ באנקילט אוגזעד געטאבט ריאם •
געװען זיינען װ*ס די אלע י%עיועזא/;

 ױבילעאום־ אונזער אנבאלאנגט װאס
 ם“?5לייענ א,יז עס iyo ־יארף שריפם.

 אפשא־ אופן געהעריגען א אוירי ^זקעי^
 פאסירונ־ אוז פאקטען צעהנדלינע די צען
 פאר JVױנ אוגזער פון יעבען דמם פון געז
 די פוז :עשריבע; יאהר, 35 לעצטע די

 ׳D2y?yi2in אליין דאס הא̂ב װאס
 זײטען הדגרערט רy:yה פו; ביד דיזער

 א אויך האט און אינהאלם איו־ רײר איז
?cy:nyi אויסyרליכiy ;,מיר אוז אויםזער 

 הוגדערם עםריכע אוועקגעלײגט האבען
 צױ צו ביעיו ה<;בען מיר ;,װעלכ ביכער,
̂ן די צו טיילען ̂נאט ̂נ־ דער ביי דער ק

 אונזעד פון :יר1חיס.־א א א״ם •ז' י,,;עוי
א'ם.yױביל

+ * *
םעםבערם• קע קראנ־ י^^זערע u נייי טרײנר א

̂י מיר  נעפיר.י'ם טאל y^ האב
 קדאנק׳ען װאןי א דאלער 5 די טיט דאס

v:' פייר װאס אונםערשטיצונג, z\ אוג־ צו 
oiy2,:yרyז  ̂ yניט װײט פיד ערפײ^ ׳ 

 u פאר װאש חוריש. ביקור פין מצוה די
 א רא־לינר 5 איב^ויפט ת#ט באטרעף

 זיך לײגט געבער ברויט דער װען װאך
 דלעבערען צו פארזיף א און קראנק, אװעק

 העבע־ א געב*;ז חענען צו בבײ דױס, די
 ג^אנט נעזאלט שוין האט ב^עפים רעז

 אוגטעדגערוקט אבער דיז האט װעיען.
̂ביען נ*יר און סטרײק, שטאהל דער  my: ה

 קענען צו אום דױס, די ןyכערyר• מוזט
 דיזען פאר pjy^oycK דעם רעקען

 היג־ ;yin אין Dsncy רyאנ םטרייק.
 רי אין װערען טאזyג כיעטוזט האט זיכמ

̂ט באארד דזשאינט ̂, ה  דאס באשראס
iŷ אגגעשטעלט זאי נוירם טרײנד א tyii# 

 באזוכען צו זײ;, וועט עובדה װעמעגם
 איהם ;ynyj »ון מעטבער, לןראנלוען יעדען

 טי־ אגסאלוםע די הילף. כיעגטכע אלע
 ארויס־ זיך האט נוירס אזא איז טיגקײט

צײט, דער אין אטשטארקשטען
̂ױעט! האט אינפלועגציע יי יוען  געבױט
 די אז פאםירט, האט yלyם מאנכע אין

 און קראנק גערענען איז פאטיליע גאנצע
 זי;*ל /גס .־ועד געװען, נים קײנער איז עם

 איר־ געבעז ̂ודער טיעדיציז ארויפביענגען
אויפפאסוננ. װעלכע גענד

 האט נוירס רyד פון אנשטעלונג די
 גװאלריגער א זײן צו ארױסגעצײגט זיך

y.וועלבע מעטבעיס די רפאלג typ'i 
 y-ג די געד״אט \V2$r< אין קראנק געװען

 סויר־ די מיט [VT.:h2 צו זיר לענענהײט
 נאטירליף זיינען נוירס דזןר פון וױסעס

 כיעהרסטען אש זײנעז בעלרוע יעניגע, די
ענטוזיאססיש.

̂ר אז ׳זyהאפ מיר  ;ןיװעל גיכעז אין ג
 א עסטאבלײצען jyjyp צו בכח זײן טיר

^̂ £iy;^:yc2 טyדעפארטכיענט, דיקאל 
 גע̂ב אבטוננ קעגען אויך טyװ װעלכילר

 nyEyu’ די אין רײגליכקײט די אויף
ט אזא אז  אנס$לוט איז דעפארט̂מ
̂־־צײגען, רyדyי זיך ;yr< גויטיג  וועז איב

 שעפער yרyאונז באזובען נאר זאל ער
 זײ צושטאנד א פאר װאש איז זיעהן און

טיײה אונזילדש אין זיןי. :יעפינען  אזר̂י
רyיכyװ פונקם, א יא גראדע זיף געפינט

',?cy j1, פיר ׳טעפעױ די אין אזi ׳ו, י זײן
 בלײבט בײ נור װ. ז. א. ריבטי;

 ;יט רײן, ניט איז רysy*ם די אין דאס,
 אז אבער, שײנט עס װ. ז. א. ריכטי:

 געטאז D«v,oy iy:ĵ אין װעט רצוyד
v w.\ ר אײניגעyטבyדי האביען רס 

^y:x דזשאינט דער בײ אויפגעהױבעז 
 דערצו, געפיהרם האט דאס און באארד,

 ערװעהלט איז קאטיטע yסאניטאר א אז
:yn îiy| קראנק־ די װי שנעל אזוי און 

 װעט ;טבי;רסיט ynyirx צוױש^ הײט
 נוירס רyא,*:ז װעט <ױ&רען, פארמינערט

iy:yp שפארyאויף צײט ן jyD'T'ii די 
̂ארמעז און שעפער  צײ די נעזyדו רע

 װעיכע באארד, דדטאינט צום שטעגדע
 געהעדיגע די זyה:?yנ צװײפעל אהן וועט

זײז• נויטינ וועם oy װאו דארט, ״טריטע
* ♦ *

באנדם. בילדינג ױניאץ
 ײניײ די װען צייט די איהר געדענלןט

 זײנעץ באנדס״ רטיy״ליב סטײטס דyט
 איהר דענקםyג געורארען? פאדקױפט

 פאר װאס מיט התלהבות, רי טומעל, דעם
 דיא־ ״סײלסהען״ די איבערנעבענהײם א

 זעלבע דאם פונקט געארבײט*' בען
̂ר יעצט ?ומט  ױגיאן. אינזער אין פ
 ר^יען א שאפ־טיטינג, א צו איהר קוםט

 רטyה ״יזארנער״״ אויפ׳ן ̂דער טיטיגג
 ״גאנדס״, יװי ניט זאך אנדער הייץ איזזר

נג ״ױניאן  פראצענט 3 באנדסי/ בי̂ל
 אונ־ דער .“באנדס בילדיגג ױניאן נאלד

 איז דעםאלט וואם בלויז איז טערשיד
 נרויסען א צו געװען רו:גytipג'יKב די

, גראד  רyאונז אין ראס איז איבערטרי̂ב
 װעהרענד אויפריכטיג. דורבאױם פאל

 נע־ נעמײנט באנדם די jypn דארטען
 פיעלע וועיכען טיט צװעק א פאר װארען

״אײנ־ נעװען ניס זײנען קויפער די םון
I ,דורכ־ אונז בײ דאש איז פארשםאנעך

 פארגרעסערט קענען װעלעז טעטיגקײטען
 טונגעןyרנyאונט נײע װאו און װערען
 װעלען דערyמיטגלי אונזערע לטובת

yזײנען טיד און ־װערען. טאבלירט 
 סו־ די דאס גלויבעז, צו :^יגם שטארק

 װעט דזאלער i:yi'iD הונדעז־־ם םון מע
 באש־טיטטער רער צו ווזד־ען נעשאפצז

 1920 טאי טען1 דעם נעמליןי, צײט,
 פאר־ קענען םוקשםענדיג װעלען דאן און

 פון װאונשען אונזערע װערען זוירקליכט
 װאו סטאר, קאאפעראטױו א lyjycy צו

 פאר־ iy>y*.i סחורות ניצליכע אי.ערליי
̂יען קויפט יע צו װי  און טעניבערס אוג̂ז

 פא־ ovi איז jyz'is: װעלבע די ארע צו
דאנק.yג אפעראטױחין

tyĵ טיר n צו ענטשלאסען אויך 
ŷיר  דעפארטמענט, טעדיק̂א א זyטאב

 אנםינ; זײן װע& cy yiK:r*iK וױגטעגס
 אונז^ פון i;*,ry; דאם אויף געבען צו

”iy און טיטגלידילר i־y .פיע־ פאםילײלן

 איינדמד זזײס אײגעג^ר אוגזער אק <עז
 םאד־ ציםערעז, יעזע גארטעז, תף א טעז

 דזשײ בעדער, ש&רח גיעצער, װײלונגס
רמז אין װ. ז. א. סענאזױמס  םיר קו

iyj''T לאץ דיזען סאבען צו ענמשלאסען® 
ב, אלם  in* אונײתנרזיםעם לײברערי, קל̂ן

 םים־ אוכזעדע פאר פלאץ פארזאםלדמס
 איבעתזך דיזע איז דעריבער און גלידער

 געלאןי דיזער איז דעריבער און בענהײט
 םאר• מיר װעלכע באנדס׳/ ^בילדינג נאך

 5 אױף שבױס א דאלער 30 פאר קויפעז
 3 קויפער דעש נעבענדינ צײט, יאהר

 ער וױ גוט, אזוי איגטערעסט פראצענט
 וועל״ אירגענד אין נעלןראגען דאס ױאלט

 טיטגליערער רעyאוגז יעס, באגק. רyכ
 מארט־ דעם נעהײ^ צו װיליג זײגיען

 ױניאן די אײדער אלײן זיף אויף גײדזש
 פראצענטגיק, א צו אנקיטען ןyדארפ זאל

 בא־ גוט זיף ג^דעהנלױ לאזט רyיכyװ
iy>.i^Y•

צײהן געזונםע פון ורנםיגסײס די
סײדאף לואיפ דר. פון

>yiy~. האט לריקערפ אוגזילר פון טײל 
 פא־׳ן טאן צו האט פונקציאן, גע׳װיסע א
 םוגקציאן די ארבײט. געוויסע א רyרפyק

 װי װיכטיג, אזוי פונקט א«יז צײהן די פון
 ארגאן אנדער װעלכען אירגענד פון די

יזערפער. טענשליכען .א*;׳מ
 צו־ זײ מיהל, אונזער זײגען צײהן די

 די פארוואנדלעז זײ dyoy דאס ט^יזלעז
 מאנעז דער לדאס םארש רyד אין שפײז

 שלינ־ זאלען מיר װעז אויפנעהמען. עס קאן
 דער oy װאלט צוקײען, ניט עסעז דאס נען

 װאלט עם פארנעהמען, געקאנט גיט טא־גען
 צו דאס געװען אוטםעגליף איהם פאד

 ןyהאב טאקע, דערפאר און פארטראכען.
ײ למשל, װערט״ איהר װען צײ־הן. מיר  פא
ט׳ז טיג  איז בדױט, ביסעז א צווןײען טי
 שטיקעל א וױיךלוי טויל א*; אײף בײ עש

 הא־ ביאגעז ךער עס וױל אזױ און טײג,
 לױין זיף ער קען *עפײז הארטע דיט פען.
נעבען. ;יט עצה

 ניט גאר רוײסעז מענישען מעוסטע רי
 אלײן, זץי טוען זײ סyלעכטL׳ װיפיעל

 ציידיז. זײערע פארנאכלעסיגעז זײ װען
iyn צײד׳ז, די אויף אויף :יט פאסט מען 
 מען און צוםוילם װעו^ן זײ װאס ניט איז

 ברי־ גאלדענע טויל אין *דטמילל^ *איף
 iyDK*c ד.נליףyװy: קאםטען װעלכע חען,

 איביל־׳ז אויר פארשפרײס דאס נור געלד,
 ארום יןראנהיהײט^• y:y־PL*n^ רyרפyק

jo. פון פראצענמ lynyn }yDMrw>:Kip 
 טויל די וואם דעם פון באיאיריאנט

 באװי־ איז cy רײן. ןyטwר.אyנ :יט וועיט
ד^קטויריש באריהכיטע פון גע״ױ^רען זע;

 עקזיטא, רוטאטיזם, אומםארדײד״וגג, ד^ס
 װע־ חולאת׳ן, אנד^-ע גאך און קאנסער

 איו צײהן. yp^ip םון שאראודזאבט רען
 דאס געװ^רען, באװיז^ איז פעלע פ׳עלע

 ארויסנע־ זײנען צייהן שלעכטע די װעז
אויפ־ מעניטען די ה^בילן צוי:׳;;

 yרyאנך גאנץ פון ןyלי'ד צו רטyהyג
 פאר־ ניט, נײיגט דאס רןײ^נקהײמעז.

 ײיעז קראנקער רyדyי אז ׳זיף *ססיעהם
 cyi בײ זאל ניען נוען װערען, גיעהײלט

 מײנט דאס צײהן. די ארויסציהען. חולה
 ןyלyװ צײהן ycjuya רײנ^ אז $בער,

cyi lyo'rr^c קראניר סך א פון רדערפעד 
הײטען.

* * *
^ן צר צ אײעיע פארהי
 — אנהויב׳ סאטע פון \v$:£$:: איהר^

 זyרyי רײניגעז צו זי' רײן, היסען צו זײ
 yiy< צײהז־בער״טטעל. גיטער א טיט מאג

אפילו אתגר ׳פויךי;ר רyאד פײסט״״, ״טוט

ycKc:,*x ,רײניגען סאר גוס איז זאלץ 
 טאנ א מינוט 5 כ#טש אז רוטyז צײזזן. די

 די רײנעען אױןי פאיברױכען .אידר זאלם
 בא האנט איהר אױב נאטירליף/ צײהן.
 ם^לצײט יעדעז נאף ט?יז צו דאס װײזען

 בעטער. גאןי געװען װאלט עםט איהר װאס
 צו פארברײנגעז װעט איהר װאס צײט די

 לכ< אײף זיף וועם צײהן, אײערע רײגיגען
n־.n*y באצאהלען. גוט

צײהן אזוי־ױעחנן װי
jyn יאסלעם, די אין צאהן, ארום 
 פאר־ די שנאפען, אומרײנע אן זיך קלײבט

 װאס שפײז שטײזיצד זױערטע
 ממן און צאהז, ארוש שםעקעז עסעז גאכ׳ן

 עס שאפם צײט, אין אפ גיט דאס רײניגט
 *יאם־ די גומען, דעש אין ענטצינדוט; אן

 בלוטען. אן םאנגעז אין יװײך ווערען לעס״
 ײע־ װײך, װערען ״יאסלעס״״ די װען און
 זיד אן םאנגעז זײ לויז, צײהן די רען

 סוז םען אדער ארויס, פאלען און ׳שאקלען
 מעדיצינישער דער אין ארויס״שלע*ען. זײ

 מויל־ א ״פײאריהא׳/ עס הייסט שפראף
 פארשפרײם סך א איז װאס קראנקהײט

 נור הומט דאס און ארבײטער. צוױשען
 רײן, האלטעןyג ניט װערט מויל די ווען
טאג. יעדען צײהן די ניט רײניגט מען װען

 אנס־־ערע אן אויף זיך פאנגען דאן
^ ב א ר  : אנ־נעדייטעט רyםריזז שוין װי ט

 װײ־ אזוי אין רוניאטיזם אוטפארדײהוג;,
טער.

לאזט טען װאס שפײז די
 פאר נעהס א ־ווערט צײזזן ידי ארום לינען

 ׳װערט דאס מי<זראכען. פאי באהטילריא,
 שפײז, די טיט צוזאדען צור,ײעט :אבדיעם

ccy: cy צוטראגט מאדען, אין ארונטיער 
 קערפער נאנצי;ן א/בער׳ן בלוט דורכ׳ן זיר
 דורף קראנההײטען. * פאראורזאכילן און

 די װערט ,ccyr איהר וױ ׳cyפראצ דעש
 ליגעז לאזט איהר װאס יטפײז צוםוילטע

 יזעײ גאנצילז איבער׳ן צוטראגען ,4טויי אין
 װערד הנ?יני כל פארשאפט cy און רyפ

 צײריך• םון — ׳ר,ראגלןהײט און טאג^
!ק^סער ביז װעהטאג

 צײהן די װען װיסען, מען קאן אזוי װי
jy*yii ^אנגעגריםען

 א אין סyרyאיך נאף און דעם װענען
ארטיקעי. צוױיםעז

ארן הײנט שלאף פ
אן נעהמט

ם ק ס-ע ק א ] ל
ניי־געבױרען. װי פיהלען פריד, דער אין װעם איהר אדן
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ײ ק ג י * נ ע ר ן lflao »«ר׳יי, סםען דעם פוײיםאנ,• נ

i׳aw r wםער15 צודער רעפארטפוןדזשאינטבאארד פװ
 באארד עקזעקוםױו פון׳ם זיצוגג »

 דרעסםײקערס און װײסט אײדים רער םון
 דינ״ געװארען אפגעהאיטען איז ױניאן,
 ,1920 םערץ, טען29 רעם אװענט .סטאג

סט• טע21 װעסט 16 אין
טשערםאן. —־ ר.אכםאן כרודער

 'ברױןלינער םון׳ם צושריפט » אין
 עקז• רער אז געבעטען, װערט בדענטש
 אונטערנערד אן הײסען גוט זאל באארר

 יענעם םןן מעםבערס די <ועלכע מונג,
 ױניטי דעם פאר מאכען ווילען ברענטש

 איבער־ זוערט צושדיפט דער םאנד. הױז
קאפיטע. עדױהײשיאנאא דער צו געגעכען
 בײם אז באריכטעט, םעקרעטער דער
 דא* פון מיטינג שאפ־טשערלייט <עצטען

 װעל־ אויף פערץ, טען25 דעם גערשטאג
ט זײנען עס כען ר טי מו  רי געיװאדען די

 באארד, עלוזעק. םון׳ם רעקאפענדאציעס
 םארטרע• אײן נאך באוױאיגען זאל ער אז

 שאפ־ דעם חוץ שאפ, יעדען פון סער
 שאפ־ אײנגעפיהרסע די צו טשערפאן,
 װערט פראגע די מיטינגען. משערלייט
זיצונג. נעקסטער דער צו אפגעלעגט

 זיך װענדעט קאפיטע הויז ױניטי די
 צושריפט, א מיט באארד עקזעקוטיװ צום
 דעם פיט אז אן, װײזט זי זועלכען אין

 איז סיזאן, זואי־וײשאן פון׳ם אנחופען
 פארבארײטונגען אלע פאבען צו גויטיג

 אין ױניטי.הריז דער פון ערעםנוננ דער צו
 פארבא־ די װי אזוי און םאףק; םארעסט

 געלר םוםע געוױסע א פא״דערען רײטונגען
 פארבערײטונגס־ די דורפצופיהרען אויף

 קאמיטע די דאריבער פאױערט ארבײט,
 אױפנעהפען באלר זאל באארד דער אז
 קא* די באזארגען און פראגע דאזיגע די

 סו־ נויטיגער דער פאר לןװערען מיט מיטע
 פיע־ די םעסםשטעלען אױןי און געיד, מע

 ארבײט. דער םון דעראנפידירונג םאר נער
 עס און דיסקוטירט, װערט םראגע די

 סאםי־ א ערװעהיען צו באשיאסען װערט
 אינ־ זאל, .װעיכע םערזאן, םי:ף פזן טע

 קאטיטע, הויז ױניטי דער מיט איינעם
 די אױסארבייטען באלד נעהמען זיך

 דער פאר רעי־ןאפענדאציעס און פלענער
 ױ־ דער פון אנפי>הרונג און םינאנסירונג

 באריכט אי־הר זאל קאמיטע די ניטי־הױז.
 ש/פע&ער ניט באארד עקז. צום צושטעלען

 ?אםיטע די זיצוננ. נעקסטער דער צו װי
 שעכטער, דוײפאן, ברידער פון באשטעהט

עסענפעלד. און יװאסילעװסיוי מ\ירק,
 שטעאט קאטיטע ארגאניזײ׳טאן די

 מי־ דדט^ינט דעם םון באריכט איהר צו
 קאםײ א םיט געהאט ד,אט זי װ^וס טינג,

 װערט באריכט אין׳ם .89 לאקאי םון טע
 די אין ^רגאניזײ׳צאן די ץרומגערעדט
 נואדלו, װי דיסטריקטען, אוט־אוױטאון

 אנ־ און װערנאן מאונס האב^הען, װעסם
 געמאכט באריכט אינ׳ם װערען עס דערע.
 װע;ען רעקאםעגדאציעם מעהרערע אויף
 אוט־ דער פון אנפיהרונג װײטערער דער

ארבײט.' ארגאניזײ׳ט^ן 'ױטאוז4
 און דיסקוטירט װערט באריכט דער

 אײ־ באריהרט װערען איהם אין װי אזוי
 בא־ װערם פראגען, װיכטיגע זע-הר <גע

 םון זיצונג דער צו פאהרען צו ^יאסען
 באארד, עקזעקוטױו דזשענעראל דעם

 ׳וראךי קוכיענדע װעדען געהאלטען װעט
 אויםנעהמען דארט און םילאדעלפיא, *ין
 בא^טטעהם לאטיטע די פראגע. דאזיגע די

 , און ׳טעהנד^לץ בטאן,1ר.*< ברירער םון
נוזטאן.

 ארנא־ דעד פון בא־יכט צװײטער א
 טערץ, טען29 דעם פון קאטיטע, ניזײ׳טאן

 װערט עם װעלכען אין פארגעלעזען, װערט
 אריינ־ האט װײם ברודער אז געטאידען,

 ^רגאנײ־ אלס רעזיננײ׳טאן זײן גע׳טיקט
 װערט רעזיגניײטאן װײס׳ס בד. זער.

 בא־ פאר ^פגעלעגט באארד עקז. פון׳ם
 װאם זיצוננ. נעקסטער דער צו טראכטוגג

 דער פון רעקאטענדאציע דער אנבעטרעפט
 יאג־ ברו־דער אז קאמיטע, ארגאניזײ׳טאן

 האר״ פון װערען טרענסםערירט זאל ד^לי
 מאדדטיא בר. און ,ױערנאן, מאונט צו לעם
 בר. און הארלעם, צו בראנזװיל םון —

 בראנד צו װערנאן כיאונט ןיפ ~ ליבערטי
 האמענ־5ר די אז בא׳טלאסען װערט ^ויל,

 םאר זוערען איבערנעגעבען זאי ^דאציע
 מײ דזשאינט נעקסטען צום באטראנטונג ־

 פון ?אפיטעס ארגאניזײשאן די פון טינג
.89 לאק. און 25 <אקאל

 איהר צו שטעלט יןאמיטע עלעקיטאן די <׳
 מיטגע- װערט עס װעלכען אין באריכט
 קאגדידאטען 13 פאלגענדע אז טײלט,

 דעלעגא־ א<ס געװארען ערװעהלט זײנען ־
 אינטערגעשאנאל קומענרער דער צו טען

: קאגװענשאן
. באראף; אב. י ל. װאסילעװםגןי; .

ײ שעהגהאלץ; י. שעכטער; נ. קארזן;  ר-זו
 י•5שא סאראה האכמאן; דזש. טאשקין;

 זזא־ י. לעװין; נארא גוזמאן; מא^ם רא;
אנקער. י. און פרידסאן מאלי ראװיץ,

גע־ עועועהלט זײנען דרײ םאלגענדע
 קאנטראל דער פון מיטגלירער םאר װאיען

 ?ראנהארדט אננא פארבער, ס. קאמיטע:
לעוױן. נארא און

קא־ עלעקשאז דער פון באריכט דער
אננענומען. און אײםגעהערט .װערט מיטע

געשלא־ זיצוננ די זיף האט דערםיט
סען.

סעק. שעהנהאלץ, י.

י װ♦ ג. ל. א. דער פון קאנװענשאן
לאנגער ל. פון

ױ שון טעק. ױני*>ן• םאבער קלאוק בא^רד דזשאיגט י*רער ג

(םארטזעצונג.)
אויו* נעוואונדערט זיך האבען סענשען פארבײגעהעגדע די

 זײט, בײ זײט אלט, און <וע ארטײ. אוגזער פון האלטונג דער
 צװײטער דער וויץ, א מים אײגער האלס. די אין מארשירען

 אײן און אידעאל אײן פאר פאראײניגט אלע געזאנג, םיט
צװע<ז.

 דער איץ געגאנגען זיינען מאכער יןלאוק די טונטער ווי און
 זײנען לוםטיגקײט יןאםף פואער מיט און מונטער אזוי מאחייה.

 װאך־אדנײט, צו נעכטען פון געגנערס די מאכערס, ריפער די
 .פארשיעדענהײטען סײנוננס אאע שלאכט־פעלד. אין נעגאנגען

 האבעז אלע געווארען, פאדזונקען הײנט זי^גען נעכטען פון
 פאב־ די געגען סטרײק אין ארונטער און שעפער די פארלאזט
דעם אױספרובירען געװאלט דורכאויס האבען װעלכע ריקאנטען

ױניאן. מאבער קלאוק דער פון כוח
יזלאולןס־דיסט־ גאנצער דער איז צײט שטונדען צװײ איז

 כוח, גאנצער דער עולם. בית א אויח װי שםיל געװען ריקט,
 קלײדער־טאכער טויזענדער צעהנדליגע די פון קראפט גאנצע די

 ױ־ די װעלנע האלס, די אין ד$רט אריבערגעטראגען זיך האם
פארבערײטעט. האט ני^ן

 סטרײיןערם די פון האלטוגג די האט פרעסע עעלישע די
 הא־ טאכער סלאוק די װי גאײך ארײן. הימעא ביז׳ן געאויבט

 די געראטען פרעםע ענגלישע די האט שעפער, די פארלאזען בען
 סעטלען שנעלער װאם זאלען זײ אז פאבריקאנטען, קלאוקס

 דער איז סטרײהערס די פון מוט דער װײל ױניאן, דער מיט
 גע־ מענשליבער דער אין װעדען װעלכע העלדען יעכע פון מוט

באזונגען. שיכטע
גרוי־ א אין געפונען דאםאלס זיך האט פאליצײ די אויך

 ארםײ נרויסע אזא גןלײניגקײט, אײן פארלעגענהײט. סער
 דער אין יארק גױ םון גאסען רײכסטע די דורך און ניאר׳טירס,

 גע״שא־ באלד tt האט פאליצײ די װען און ארדנונג. בעסטער
 א געװען עס איז ׳ל,אטף אונזער װעגען םײנונג גוטע א פען

 טעפבערס אונזערע פון האלטונג •גוטער און בראװער דער דאנק
האאם. די אין מארשירען זײער טיט

 ארויסגעלאזט האט ױניאן די <ואס סירלןואאר דעם אויםער
 קאטו* דעם פון שטונדע די אז ׳זײ אנזאנענדיג מעטבעדס די צו

 ארויסנעלאזט שלעזיננער ברודער אויך האם נעשאאגען, האט
:אויפרוף פאאגענדען דעם מעטבערס די צו

גרעס־ דו האש ?״ םשרײלען גיט *רער ״יע :פר^גע די *וץ»
 און סקדירגז ק'אוי״ דער םון מיטגליעדער די מרן כיאי^ריםעט פזע

ט געעגטפערט יוגיאן מ>ןנער ריפער ענטשלאסע־ און פעסכען א סי
 היינם איהד געתט בןשלוס. דעם מיט אײ:ד,^נג אין אךן יא. כעם

סטרײ. אין ^רויס
ד ױאס *,פא׳ אלע װײסט איתד ד  סטרייקם איהר פיױ־ײ?ט. א

אינדוסטייע. גאנצער דער אין חאך־ארבײש אײנפיהרען פ^י־
מעזזר, זײן :יט ז,אל װאס ארבײט, .*ו>>ך יא סאר סטרײר,ט איהר

שטוגדען. 4J װי
ם מ פ^ר סטי־ײ^ט איהר און מו זוײדזשעם, סון סקייל סיני

̂יר ח. ד. קלע־ זײן גיט קײן זועלנער װאכען־לוין, באעטיםטען א פ
 װאס ארבייטזך, יעדען םאר גרעםעד זײן קען אבער װעלכער ׳נער
ארבײטער. דורכשגיטלינער דער װי םעהי-גער, איז

 יעדע און יעדעד ס^דערונגען. װיכטיגסטע די זײגען די
 װי אז װייסט, סטרײקעריגט און םטרײקעד םויזענדע רי פרן

םיג מע אויסגעפאבטענע *ריזזער די געװען זײנען עס װינ  פון קעס
^ן דער געח^לפען האבען זײ װײל קלאונןמאכער, די  זוערען מני

 איצטיגער רער אבעד איז אײנפלוסרײכער, און ש״מרקער אלץ
װינטיגבטער. סאמע דער

ס^־־בעסע־ מ^מענטאנע א בלויז סאר ר^מף א :יט איז דאס
 קל^וק־ דעם פאר ?קזיםטענץ שטעגדיג־געזיכערםע א פאר נאר רונו.,

 םון ®שג 365 -די םון יעדען ^אר פאמיליע, זײן און מאנער
י^הר.

ט עס איז מ*ל ראס  *ונערקענונג די פאר ^כזף א בלויז ני
ײן צו ארבײטער םון רעכט דעם פון  אי* ר^ס «n י*ג^יזירפ^4> ז

 די געגיסען צו אום קאמף, א גאר ; 1916 פון סטרײק דער געװען
סאכט. ארגאניזי׳רםער אײער סון פרוכט

 וױכטיגקײם זײער געהאט ען4ד, סטרײקס אלע ׳קעכ»פע אלע
hoc* באשטאנען איז הויפטװיכטיגקײט זײער אבעד צײט. זײער 
 עם1 פ>>ר בןןדען דעם צעגעגרײמ תאבען אלע זײ װ^ס דעם, איז

• סטרײ^ איצמיגען
 מלאוק־ גאגצע די און ל^םף, אין ארוים הײנם געחם וויחר

 עס װערען. ן^גדסטעלט כישון^ א דודך װי וועט, אי׳נרופםריע
װע־ געארבײם זועם עס װאו ,b*v אײטציגער קײן זײן ניט <ועם
 כרעקעל תייז ררעהען, נימ זיד זועם ם*שין איעציגזג קײז יעז־

ם זועמ ד^רע »אר«לי• זײן װעם אלעס װערען. גע^ניטען ני
 איחר וױיל רוהיג, שעסער אײערע פארל^זעז װעם איתר זירפג
עעי, גיטא איז עס זינער, ד*ך זײנט  זוער און ז^ל עס װער קי

u עס p אײערע פארל*זען זועט איתר «לעצער. אײערע פ«רנעתםען 
ג װעם עס .אז באװאוסטזײן, אין׳ם װירדע׳ םים שע«ער נ גע־ גים ^

 אלס שע*ער, אײערע אין צודיקקעתרען זיך וועט איחר און םזט
ם ל*נג װעמ עס זיענער;  אינ• קלאוק גאנצע די און נעחמען ני
 ב*זיס ז־עםזעלבען אויף -װעיעז געשטעלט4אװעד װעט דוסטריע

 װאך- פון ב»זים דעם אוין״ אינדוסטריען, ^רכסזניזירםע אלע װאס
 ארבײטס־װאך שטוגדיגע 44 א פון בי>זיס יעם אויף ;ארנײט

ם אזעלכע פון באזים דעם אויף און םו זוײדזש־םןײלס, םיני
 פ^- זײן מיט אנעטענדיג לעבען קענען זאל כ»>כער קלאוק דער

 מרײד אייער אין רעװאלוציע די יאחר. גאנצען דעם דורך םיליע
לע־ אייגענעם אײער אין רעזואלוציע גאנ^ע א מיטברײנגען םוז
 נעה- זועט עס $#מיליען. אײערע פון לעבען דעם אין און ׳בעז
 ביז איז װעלכע אוגזיכערהייט, שםענדיגער דעל צו סוף א םען

 און קלאוקםאכעד דעם פון קללח שוי^ערליכע די געװען איצט
 נשםח־יאגעניש דער *ו םוף א געהמען װעם עם פ^סיליע; זײן
ײ  דעם סאר כ^כער קלאוק דעם געכ»>כט תאט זו*ש ארבײט, דער נ

 אויך ־ווןןם עם ;ארב״טער אגדערע אלע צװי׳םעז פ*>ישאלטענסטען
קלאוק־אי;דז€טריע. רעל אין סיזאגם קורצע די צו סון״ א געהטען
ק^םף/ גרויסען א״ער א«ן ^רוים איחר געחמ ד*ש ׳פאר אט

 גע־ דער אין בל^ט גאלדענע גײע, if ארײנשרײבען װעט װעלכעד
^ן. זיעגרײכער; כרויםעד, אײןןר פון שישטע  זיין זועם דאס מני

 פאר״ אלע זועט איחר ־ קאםף. עענםטער דעד אי גרעסטער, דער אי
 דער צו שםונדע, דערזעלבער ארן איין אין שעפןןר אײערע לזןזען

 אר* זוי רוחיג, שט«ל, פיתרען איהר װעט סטריזק אײער םינוטג
 זײער איבעד באװאוסט פול זײגען װעלכע ארבײטער, גאניזידםזג

י *זו מ;' #כ  רוהיג, און ענערגיש םעסט, קאטן* אײער פיהרעגדיג מ
קוםען. באלך זיעג ^אלשטענדיגער דער ׳מעט

עי איז כ*ג גרעסטער דער איז הײנמ I קלאוקסאכער  לע־ י
אן. אייער פון בענב״געשיכטע  פאר װירדיג ארויש זיך ווייזט יוני

םאסענם. געשיבטלינען כ־ויפען דיזען
שאעזינגער׳ בענדזשאמיז

י. װ. נ- ל. איגטערגעשי?:על ®רעזידעכט

 נע־ .האט סעמבערס אונזערע פון ענטיטאאסענהײט די
 צייט״ גאנצע די אויגען. די כיאנופעקטשורעדס אונזערע עפענט
 פארקומען װעט ענדע סאיטע דער אין אז געגאויבט זײ האבען

 האבען זײ װאנען םון דײהען. אונזערע צװישען שפאאטונג א
 גע־ אונז םאר הײנט ביז נאך איז וחומר, קא דעם געאערענט

 דאםאאס זין האבען זײ אז זײן קען עס רעטעניש. א באיבען
 ענטוישט װי .17 אאקאא פון ערקאערונג דער אויןש געשטיצט

 אז געזעהן זזאבען זײ װען געװארען, זײנען זײ ענטטוטינט און
 אאע פאראײניגט האט זײ נעגען ױניאן דער פון האכיף דער

ױ די אויב גוף. אײן אין און נשמה אײן אין מעםבעדס  פאנ
 אבער זײ האבען ספעקואידט, אנפאנגס זזאבען *עקטשורערס

 אוי־ זײערע געעפענט םטרייק־ערקאערוננ, דעם גאך טעג צװיי
האבען צדדים שטרײטענדע די צװישען קאנפערענצעז גען.
אעעפאנגען. צוריק דך

יי
קאנפערענצען. ב«נײטע די

 ניט vk צדדים בײדע די הינטער בריה דער װאס דעם, פאר
 אז םארהיט, דערמיט און געװארען, פארברענט גאנצען אין

 בריינגעז װאס העםפע יענע פון אײגער װערען ניט זאא קאטױ דער
 קרעדיט קוטט צדדים, בײדע ־פאר אונגאית און פארניטערטקײט

 האבען בײדע ארגאניזאציאנען. בײדע פון פיהרערשאפט דער
 אײ־ האבעז בײדע און כוח, אנדערע׳ס די-גם אײנער געװאוסט

אונטערשעצט. ניט כוח אנדערע׳ם דעם נער
אײכטער, אביסעא געגאנגעז שויך זײנען האנפערענצען די

 געװא־ גערוםען איז סטךײק דעד אײדער יז^נפערענצען, די װי
 םא־ די םמשאה. די איבערגענומען האט -פארשטאנד ד<ר רען.

 אבער הײסט ד$ס געווארען. װײכער זײנען נופעקטשורערם
 טיהא ױניאן די װאס צוגעשטיסט אאעס צו ה^בען זײ אז ׳ניט

 גע־ האבען ױניאן דער פון פארטרעטער די !נײן פאדלאנגט.
 אײן גיט שריט. בײ שדיט געװינס יעדען פאד יועמפען טוזט
 האט אלעס און נעװארען, אפגעבר^כען קאנפערענץ די איז מ^ל

 אוג־ ה^בען שדיט בײ שריט !י$ פארװאלקענט. אויסנעיווקט
 אויסגע״ ה^בען זײ קעמפען. באדארםט פארטרעטער זערע

 אומשםענדען. די אונטעד טעגליך געװען איז װאס ׳דאס העטפט
 קאג״ אלע צו׳די אז פארצײכנען, צו װיגשענסװערט אויך איז עס

 געװא־ אדױסגערופען איז םטרײיז דעד װי נאכדעם פערענצען
 ,17 לאקאל םון פארטרעטער א אנװעזענד, געווען אויך איז רען,

 םיט פארהאנדלוננען אצע אין אנטייל גענומען האט װעלכעד
ארבײט׳ס־געבער. די

 אונטערגע״ ניט פארטרעטער די האבען סעטעלמענם דעם
 מעט״ •נרױטע די איז סטרײק־האטיטע די װאנען ביז שריבען

 איז. סעטעלםענט דער װאס געװאוסט, ניט האבען בערשיפ
 גע״ ניט האט ארםײ ברויסע די <וײל דערפאר, נעװען גיט איז דאט
 פאר־ םיהרער; איהרע אין נלויבען און צוטרויען קײן האט

 איז צוטרויען ארויםגעװיזען װען האט מאסע א אויב !קעהרט
 מא״ קלאוין די נעװען עס זײנען פידןרער, זײערע צו רעספעהט

 אבער האבען םארטרעטעד די סטרײס. לעצטען דעם אין כער
 אונטער ארבײטען דארפען װעלען מעפבערם די אז געגצזיבט

 װאס יעניגע די זײ, נאר און זײ זײנען דערום אגריםענט, דעם
 װערען אגריפענט דער זאצ צי צושטיפונג זײער געבען דארפען

ניט. אדער אונטעדגעשריבען

סטרייק־קאםיטע. דזשענעראל די
 ערשטע די געװען איז םטרײ<ןײןאםיטע דזשענעראצ די

 גע־ זיעען ױניאךיפארטרעטער די װעלכער צו ?ערפערשאפט,
 ױם א זיך םיהלט האצ איז אנריפענט. דעם פארלענען נאנגען

 איג־ באגײטטערוגנ. םיט רעדט אלעס שטימונג, טוב׳דיגע
 םסרײלן דזשענעראצ דער םון םעםבער יעדער םיהלט םטינקטיװ

 רעװאלוציע נרזיםע א געװאונען. האט ױניאן די אז קאפיטע,
נעװארען. ענטפלעיןט איז װעלט נײע א און םארגעקומען איז

ט אױםנענוםען ווערען פארטרעטער די  באגײסטערטע פי
 מעהר א אונטער ארבײטען מיר װעאען ״ענדליך אױםרופען.
 זיך טראגען װערטער די פריהער." װי סיסטעם מענשליכען

 גדױסער דער םון םעפבער יעדען .פון ליפען די אריח ארום
סטרײק־מאשינערי.

חע־ אנװעזענדע די פאדגעלעזען. װערט סעטעלפענט דער
 דזשע־ די ערנסםסײט. גרעסטער דער מיט צו איהם צו זיך רען

 *30 דעם אגרימענט, דעם גוט הײסט יןאמיטע סטרײק נעראל
 44 ;װאך־ארבײט :פונקטען קארדינאלע זײנע פיט פאי, טען

 אנדערע אלע און װײדזשעס אװ סקײצ פיגיפום א ;שטונדען
 טראגט באגײסטערוגג, הערליכע די שטיפוננ, רי נעװינסען.

 פעפבער־ גרויסע די װאו דארטען, האלס, די אין אדיבער זיך
 די פיט !דעג און !זיעג !זיעג פארזאםעלם. איז. שיפ

 איז סטרײק דער װאס דעם טראץ פול. לוםט די ויא װערטער
 ער אז זאגען, זאגאר קען מען םארביטערטער, קיין נעװען ניט
 אונזערע זיעען דאך דעםאנסטראציע, פריעדציכע א געװען איז

 עגדע. צו איז םטרימן דער װאס צופריעדען, געװען מעםבערס
 סעםעצ־ דעם האט סטרײק־^אסיטע דזשענעראא די װי נאכדעם

די םאר געבציבען בצויז איז גוגדגעהײסמז, אײנשטיםיג מזןנט
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 ״גערעכםינחײם״ נוםער לעצטען אין
 גרינ- די ויען אז אנגעוױזען, םיר האבען

 ««ר- לײב*ר דעד םיז דוננסמןאגװענשאז
 אלץ נעםאן גים וואלט שיסאגא אין טײ
 n םיז אפצדשםויסען וועלם דער אין

 או־- דער םון עלעטענםען האנסערװאםױוע
 צו היינם װאלםע! באװעטנג בײטער

 װאק• שנעל א םאר געזעהן שוין םאג
 אםת׳ע פארשירעכענדע םיעל און סענדע

 עס אז אםעריקא. אין אארסײ ארבײמער
 אאליטישער אזא געוועז ניט איצם װאלט
 — באוועגונג ארבײםער דעד אין כאאס
זיין. נים צװײפעל קײן קען דעם װענען
 צײבאר דער םון פיהרער װארם די

 נזך געװיס האבען באװענונג פארטײ
 און עהרליך געוױם זײנען זײ גוט. סײנט

 אוועהצו־ וואונש זײער איז אויפריכטיג
 פאד־ אלםע די םון ארבײםער די נעהמען
 ספק, שום אהן איז ציעצ זײער טײען.

 אםע־ םון ארבײמער־מאסען גרויםע די אז
 פאלימיש ארגאניזידט זײז זאלען ריקא
 און עקאנאמיש דאס זײנען זײ וױ אזוי

 ציעל זײזןר װעט שפעטער אדער פריהער
ײ ײערען. דערגרײכט  אבער האבעז ז

 גוטע אנדערע םך א וואס דאם, פארזעהן
 זײנען זײ ווען פארזעהן, האבען טענשען
 פאליסיס די איבעראנדערשען נעקוםען

 הא־ זײ באווענונג. ארבײטער דער פון
 אײנ־ באקומען צו כדי אז פארזעחן, בען

 םר־ באוועגונג ארבײםער דער אין פלוס
 צוטרױען נויטיגעז דעם קריגען זײ זען
 געזאגם בעסער אדער פארשידענע, די פון

 אר- דער אין עלעמענםען פיהרענדע װארט
 איז דעם פאר און באװעגונג. בײםער

c*np אנשמאט זיןי חבר׳ען נויטיג כל 
ן א דחלוקת, ה ע ט ש ר א ך פ י  ז
ן א אנשטאט ע ר נ ט י י װ ר ע  ד

ן »יןי, פ ט א ו ו ן צ ע ם י י ב ר א . 
ע. י צ י ז א ם א אנשטאט

m די t רעםןורם־ אונזערע אלע םים 
 באוועטנג זתראארבײםער איז ברעגגער

 אר־ די אז וױרקען, צו אנשםאם װאס את,
 די אננעוזםען זאל באװעטגג בײםער

 מזר צו אנשטאם ;רעםארםע יענע אדער
, ן  זאצ בארועגונג ארבײםער די אז מ

 אישו, אגדער אן אדער אזא אויםגעהםען
 באורע־ ארבײמער די האם איצם ביז רואס
 אדער וױסעז געוואלט ניט דעם פיז גוגג

 אפגעשטאנענ־ איהד צוליעב םארשטעהן
 אנשטאם ;פארגלױוערמקײם און קײם

 באװעגונג אדבײםער די אז פאכען, צו
 ותןלכע תורה, די אט אויםנעהםען זאל
 זײ זוכען געבראכם; האבען אילײן זײ

 ארבײמער די ן y ר ו ש ם פ v ק צו גאר
 זײ אז איז, רעזולםאט דער באװעגונג.

 אפאזיציא־ אלם אוועק גלײד זיך שםעלען
 פאר נימ תאפה א ײערם עס און נערען
 רע־ פארגעשלאגענע זײערע געגען אדער

 ס׳ווערט נאר אישוס, נײע אדער פארםען,
 מאנגע־ די זײן זאלען עס ווער קאםף א

 א אנשםאם גײםטער. לײםענדע און בער
 פערזא־ א װערט פרינציפען פאר קאםף

 עס זײנען געוועהנליך וױ און נען־קאםח
 זײ פאילירען. וועלכע רעפארםער, די

 און פאכער םוםעל א:ס פארשריען וחגרען
 װאס ווערט, גרויסען יענעם פארלירען זײ
 דער פאר האבען געקענט װאימען זײ

 פארלירען זײ באװעגונג. ארבײםער
 פאר* זייערע םיט צוזאםען ותגרט זײער

רעםארםען. געשלאגעגע
 אור־ די איז דאס און אםת איז דאס

 ײאס ראלע, קלעגציכער דער םרן זאכען
 הא־ סאציאליםכחן אויסגעשפראמנגע פיר
 אמעריקא- דער אין געשפיעלם תםיד בעז
 צרה אונזער בארועגונג. ארבײמער נעד
 איז״ _ םאציאליסטען אונז םיין איך —

 אפיציעלער דער צו צו םרזןטען כדר וראס
אזא פונקט םיט באוועגונג ארבײמער

 אוים־ אזעלכע םונהם מימ ענםריםטונג,
 םונקט םים און געפיהלען געברויזםע

 טרע־ םיר ווי קאםפם־םעםאדען, אזעלכע
 קאפיטא־ עהזיסטירענדער דער צו צו םעז

 םארגע• מיר און רעגירוגג... ליסטישער
 דער םיט טאן צו דא האבען םיר או סעז״

 מיר װעלכער אויח באיועגונג, ארבײםער
 האפנונגען. אונזערע אײגענטליף בויען

ר ף ־י ז שטענדינ זוכען מיר צ ס י ו  א
 אר״ עהזיםטירענרער דער פון ן ע ל י י ט

 ארבײ־ די וױלען און באיועגוגג בײטער
 אונ־ אויף אריבערקריגען באװעגונג מעי
 גע״ װאיטען מיר װעהרענד ;זײט זער

 און אקטױויםעט אונזער מיט דארפט
 *רגאניש זײנען מיר אז װײזעז, צוטרויען

 באװע־ ארבײטער דער מיט פארבונדען
 אדבײםער דער ז י א זײנען מיר גוננ,

 איז באװענוגג ארבײטער די באװעגוגג,
 גאר ארער םרעכידע, קײן ניט אונז פאר

 אײנציגער אונזער כיאכט. פײגדליכע
 איז- באװעגונג ארבײטער דער םון װאונש

 ע־ ז נ ו א םאר ערקלערען זיף זאל זי אז
 אלס שטעלען זיך און םרינציפען ע ר
 אידעאלען, אונזערע פאר פארבילד א

 און שװאונג קײז זי קען דעם אהן װײל
 ניט פערעסםעקטױוען היםטארישע קײן

 אר״ דעם זי העז דעם אהן װײל האבען׳
 באפרײ״י גענצליכער א צו קלאס בײטער

םיהרען. ניט אונג
סאציאלים״ מיר װאס טעות דעם און

 א געטאכט, אמעריקא אין דא האבען מען
 דער פאר סאי שאדען צום איז װאס טעות,
 צוליעב וױיל — באװעגונג ױניאז טרײד

 און — ארימער אן גײסט איהר איז דעם
 באװעגוננ סאציאליסטישער דער פאר סאי
 איצט מאכען טעות דעם אט אלגעמײן, אין
 פאר־ לײבאר דער פון פיהרער װארט די

 לײבאר די אז איז, רעזולטאט דער טײ.
ביז דער און קלײזעל א װערט פארטײ

 און סאסען גרויםע די צו גאייך געהן צו ױניאךפארמרעמער
םארצולעגעז. אגרימענט דעם זײ פאר

קאכױםע. סטרײק דער נאך פאלגען םעמבערס די
 געווען ניט פאא קײן איז ארבײטער, אידישע אונז, בײ

 סעםאען. צו איהם װי םטרײק, א ארויסצורוםען שװער אזוי
 גע־ מיר עדפאהרונג. פון דאס וױיסען מאכעד, קאארק מיר,

 אין סעטעצםענם דעם גענעז מאב־דעפאנםסראציעס די דענקען
 ״פארקויפט״, וחגרטער די . .1916 אין װי גוט אזוי 1910

 אונזערע אין איצט גאך יזאיגגען זיײ, ^לינטשט״ איץ ״פארדאטעז״
 מאב־דעםאנסטראציעם אזעלבע זײגעז נאר ניט און אױערען.

 זײנען זײ <אר סםרייקס, געענדינמע אונזערמ איז פארגעקומען
 אנדערע אין סטרײקס געעבדיגטע בײ פארגעקופיען אויך

 ענם־ באדײטענד זיך האט מאכער ?לאוק דער אבער ױניאנס.
 אם באװײזט דאס צײט. יאהר עטציכע לעצטע די וױקעלס
 דעם אין אויך סטרייין. צעצ?ןען דעם םון ענדע די בעסםען
 פאנ־ דעם אונטער גרופמ א זיךגעביצדעט האט סטרײ<ן לעצטען

 םוםנע אין פיש כאפען געזוכט האמנן װאם ״צינקע׳/ פרן טעל
 ענםהױ גרויסעד דער געצו<גען. ניט אבעד זײ איז עם װאסער,

פארמריבען. גארעס זײערע אין זײ האט מעמבערס די פון זיא׳זם
 דער װי שעהן אזױ געװען איז סטרײין דעם יפון ענדע די
 סעם־ אונזערע ותלכען מים באוואוסטזײן דעם מיט אגפאנכ.

 בא־ זעלבען רעם םיט סטדײק, אין געגאנגען זײנען בע׳״יס
געענדיגם. סםריייז דעם זיי זואבען זואוסטזײן

 זײגען רערגער אונזערע װאו יהאאס, אלע אין אעעראצ
 מעט־ אונזערע זײ האבען אגרימענט, דעם ערקצערען נענאנגען

ט אויםגענומען בערס באגײסםערוגג. גרעסטער ידער טי
 אג־ דעם אנגענומען האבען סטרײהערם די װאס דעם םיט
 צו געװען ניט סטרײין גאנצער דער אבער נאך איז ריביענט,

 טײיצ א םיט געסמםעלט געװען בלויז איז סטריימ דער ע:דע.
 אסא־ פראטעיןםױו דער םים טרײד. פון טאנופעקטשורערס

 און מרײד אין עלטסטע די איז אסאסיאײשאן די סיאײשאן.
 כאראק־ און טיפען פארשיעדעגע פון צוזאמענגעשטעלט זיא זי

 עקזיסטירט אסאס״אײשאן די טאגוםעקטשודערס. פון טעדע
 איז זי .1910 זײט אינדוסטריע דער אין פאקטאר א אלס שוין

 זי װאס צאקאוט, היפטארישען דעם דורך געװארען בא*יהדט
 טים בלויז .1916 אין מעפבערם אונזערע אויח געטאכט האט

געװארען. געסענמצט סמדײק דער איז אסאסיאיײסאן דיעזעד
 צײט דער דורך זיך האבען קערפערשאפט, דער אויסער

 אסאםיאײשאנס. צוױי נאד געבילדעט דעם בעפאר נאך אדער
 די איז צװײטע די אסאסיאײשאן. דזשאבערס די איז אײנ?

 בא־ אסאסיאײשאן ערשטע די אפאסיאײשאן. אדעריקען
 ארבײט׳ס־גע״ אינדירעקטע זײנען וועצכע םענשען פון שטעהט

 געװארען שםײךדײך זײנען מענשען די װאס דעם טראיו בער.
 קײן מענשען די זײנען דאך אינדוסטריע, יוצאו^ס דער פון

 אונ־ ארבײט־באדיגגוגגעז, די םאד פאראנטװארםציך ניט מאא
 צו געצװאונגען געװען זײנען סעפבערם אונזערע װעלבע טעד

טרײד. אין ארבײטען
 אסא־ פדאמעלזטױו דער פון מאנופעהטשורערם די געוױס,

 אײן אויף קופען דזשאבערס די מים דארפען װעאכע סיאײשאן
ט קאנקורירען צו מאײקעט  בא־ זײ האבען סחורות, זײערע טי
 אין איבעצ אן פאר הײנט, נאך זײ באטדאנטען און ׳טראכט

 דזשאבערם* די האם וױדער, ױניאן, די אינדוסטדיע. דעד
 זי האט אזעלבען אצס און פראבאעם א םאר באטראכט םראנע
 פראבאעם דעם אעזען צו אנהױב דער אעזען. 1צ געזוכט איהם

 אגרײ אן סטריײז. אעצטעז דעם אין געװארען געםאכט איז
 וחןא״ אין געװארען, געםאכם1 אסאסיאײשאן דער םים איז דץנט

 אזעא- איז באויז ארבײם קויםען צו זיד פארפאיכטען זײ ״
ױגיאן• רער סיט ^אגסראקטצן ד.אג^ תאס

 גןערפערשאפט די איז אסאסיאײשאן״, *אםעריהאן די
 סאב־םאנופעקטשורערם, די םון צוזאטענגעשםעאם איז ותאכע

 דער פון מעםבערס פאר ארבײטען װאס טאנופעהמשורערם
 אײ־ ״פוירטשענט דער פין פעפכערס פאר איז ״פדאםעיזטיװ״

 דןשאבערס די זיך רוםט (אזוי אסאסיאײשאן״ גאדפענט דיס
אסאסיאײשאן.)

אגריפענט, דעם אנגענומען אויך האבעז פעפבערס די
 אסאסי־ צװײ אעצטע די פיט געשאאסען האט ירניאן די װאס

 ענדע. צו געװארען ערקלערם איז סטרײק דער און אייישאנס
 אנרימענט דער אז באםערקען צו װינשענסװערט אויך איז מס
 ״פראטעח־ דער פון זיך אונטערשײדעט *אפעריקאן״ דער םון

 די האט ״אפעריהאן״־שעפער די אין :פאלגעלדעס םיט טיװ״
 אז אויס נאר געפינט זי װען סםרײקען צו דעכט דאם ױניאן

 דעם נאבגעיזופען ניט איז פאנופעקטשורער יענער אדער דער
 דער מ*ט געשאאסען האט קערפערשאבס זײן װאס אגריםענט

ױניאז״
װאך־^רבײט. די ארן אגריםענם דער

 די װאך־ארבײט? אונטער אנדימענט דער ארבײט װי
 פיעלע די װעגען װײסען װעלכע םיעהע, אינטערעסירט פדאגע

ט םראבעאם  שטירך דעם אונטער אנריפענטס, אונזערע פי
יזורצען. אין װערען געענטפערט קען םראגע די סיסטעם.
 פון ערשט ארבײט ער װי נאכדעם פאכער, קלאוה דער

 שוין ה^ט ער װארום זעהר באדויערט צייט, קורצע גאנץ א וויאך
 װע־ אײננעפיהרט זאא ױאך־ארבײט אז נעפאדערט ניט אאנג פון
 נײעם דעם מיט זײנען פאכער קא^וק די טרײד. זײן אין רען

 וױסען פענען ד^ס צופרידען. העכסט ארבײט פון סיכטעם
 איז װאדארבײט אז געגנער, אונזערע אויך און פרײנד אונזערע

ט קײן פארבלײבען. װעם עס און גערוארען, אײנגעפיהרט  פאנ
 צודיקפיהדען פאכען יןאאוה דעם מעהר ניס קען װעלט דער אין
 ס*ס־ דעם װעלען םעפבערס אוגזערע סיסטעם. אלטען דעם צו

 נויטינ, זײן :אר װעט עס אויב פארטײדיגען, אדבײט פון טעם
 איבערצײגט זיך האבען זײ װײא דערפאר הרעפטען, אאע פיט

 געדנטעדער פיעא א איז ארבײט םון סיסטעם דיעזער אז
פיסטעם.
 האבען פאבעד קאאוח די אז באהויפטען ניט װיאען פיר

 האבען זײ װי װאך, פון ארבײטענדיג אוקסוס, פעהד איצט
 א'ז ער״ !נײן שטיק. פון געארבײט האבען זײ װען געאעבט

 ער סיסטעם^און .אאטען דעם אוגטער אוין־אדבײטער א געװען
ט סאעק די סיםטעם. נײעם דעם אונטער אױך ח*ס איז  פי

 פארקאענערט האר א אױו* נימ איז פאאגען, אפשײאיכע איהרע
 פארטײ־ סיסטעם װאנען דעם ער װעט ׳דעם טדאץ ;עורארען.

 פעהר און געזונטער פעהד א איז ער װײא דע״פאר, דיכען,
 זײן פעהר ניט װיא פאכער קאאויז דער סיסטעם. פענשאיכער

 א זײן וױא ער ארבייט. באנדעא צום און זיך צו ?*קאאן* א
 און שאפ, אין מיט־פענשען זײנע צו פאראורמײאע אה; פענש

 פען װאכעךסיסטעם. א אונטער באהויפטען נאר ער קען ראס
 װאכעךסיםטעם דער אויך אז פאקט, דעם אײקענען ניט הען

 צו װערען םארגאיכען זײ יןענען װי אבער איבאען. געוױסע האט
 אנגעשטוי־ זיך האבען טאכער ?אאוק די װעאכע םיט איבאען, די

 װאױ די שטיק־סיסטעם? דעם אונטער טאג־מעגאיך סען
 טעהר סיסטעם דעם װעאען פאנער יןא$וין די דא. איז ארבײם

ענדערען. נים
 װירק• א נאר חאום, קײן םעהר ניט איז װאך־ארבייט װען

 פערזאנען, די דערפאנען צו װינשענםװערט איז פאקט, איכער
 װאס אאעס געזאנט, בעסער עגערגיע, גאנזת זײער האבען װאס

 אידעע דעד פאר אװעתגעגעבען געהאט, זיך אין האבען זײ
אידנוסטריע. גאנצער דער אין זיאך־ארבײט אײגפיהרען פון

קוםט.) (םארםזצצונג

 אוי• דער אין כאאס יאאימישער איצםיגער
 גרעסעה נאד ווערט באוחנגונג בייםער

י- איצם. ביז געווען איז ער װי
 דעם װענעז ארטיקעל אעצטעז מ'יז אין

 םון קאספײן אאאיטישען האי־יאהריגען
 יײבאר אוי םעדעריישאן אםעריסאן דער
 אין קײנמאא אז אנגעװיזען, איך האב

 א* &. א. די נאף האט נעשיכטע איהר
קאטאיין, ענערגישען אזא געםיהרט ניט
 איז עס אטת, איצט. עס פיהרט זי װי

א, די קאםפײן. קאאסען־קאפח קײז ניט
 פרײנד ״באלויכען םון נ^ר רעדט כ אף פ.

 עס אבער שונאים׳״. באשטראפען און
 < אף ם. א. די אז אלענםאלס, װײזם

 ארבײטער די אז אנערהענען, געםוזט האט
 םאדערונ־ פאאיטישע באזונדערע האבעז

 זי װאס עטװאס — שטעאעז, צו געז
 אםילו נעװאאט ניט אאנג יאהרען האט

 אפעריקאן די דעם. וועגען טראכטען
 אװעק אבער איז אײבאר אןי סעדערײשאן

 פא־ איצםיגער ביז איהר ווײטער. נאר
 ארגאניזירטע די אז פאמין, אני איםישער

 א נעהמען בלויז דארםען ארבײטער
 שטע״ פײנדליכע א אדער םרײנדליכע,

 ונעלכע קאגדידאטען, אײנצעלנע צו לונג
 םאך״ אלטע די פון ארויסגעשטעלט װערען
 דעם אט נישט, מעהר און דאס — טײעז,

 אף ם. א. די גיט פאמין אני פאליטישען
 לא״ די צו שוין זיף װענדעט זי אויף. ל•

 סענטראא די און זײ אז יוניאגס, האל
 װעלט ר/גר אין אלעס םאז זאאען באדים

 ארבײטערײןאנ״ ע נ y ג י י א האבען צו
 לאקאא די אפיסעס. אלע פאר דידאטען
 וויר״ זאאען באדיס סענמראל און ױניאנס

 ארויסצו־ פארטײען אלטע די אויף קען
 פעפבערם קאנדידאטען אאס שטעלען

 זא״ װעלכע ױניאנס, פון בעאםטע אדער
 דער אונטער שטעהן וו׳אהיל זייער נאך לען

 די װאו דארט ױניאנס. די םון האנטראל
 צו דאס זיף ענטזאגען פארטײען אאטע

 ארויסשסע- אלײן ױניאנס די זאלען טאן
 פרובירען און יןאנדידאטען זײערע לען

 אין װאהלען. םרײמערי די ״קעפטשורען״
 ם. א. די אז עם, הײסט װערטער אנדערע

 א װערען צו װעג אוים׳ן זיןי רוקט ל. אף
 קאאסען א םאיוי און םארטײ פאליטישע

 פרעסע חאפיטאליסטישע די םארטײ.
 םאר־ פען און דערשםירט נלײך עס האט

 מיט גאפםערס׳ען אלטען דעם װארםט
דאס זאל ער סטײטש, :עדיםאריעלם

 קאנסערװאטיװער אאטער דער ער טאז,
 נאמ־ און ל. אף ם. א. די !... פיהרער?

 הא־ זײ געטאן. אבער עס האבען פערס
 װאם װעג, אוים׳ז געטאז שפאר א זיר בען

 אין םארטײ לײבאר אמת׳ע אן צו םיהרט
 אז באוױיז, א אלזא איז דאס אמעריקא.

 לײ־ איצםינע די האט גרינדונג איהר בײ
 אין ארײנטרעטען געקענט פארטײ באר

 מיט אפפאןי ספעציעלען איז עס װעלכען
 לײבאר. אר פעדרײשאן אפעריקאן דער
 םע* אמעריקאן די אז אויך, װײזט דאס

 גרײט געװען איז לײבאר או* דערײשאז
 פון תורה פאליטישע די אױפצונעהטען

 דער מיט איײן און פאיטײ לײבאר דער
 האײ דעש בײ שוין אפשר נאף־ און צייט

 א פיט ארויסטרעטען קאפפײן יאהריגען
 האבען םארטײ. פאליטישע באזונרערע

 איצסי־ דער םון פיהרער װארט די אבער
 נויטינ פאר געםונען פארטײ לײבאר גער

 או* ם. א. די פלחביה ערקלערען צו נלײד
 סענטראל פיעיע פיהרער. איהרע און ל.

 לײבאר דער פון פיהרער די װאו באדים,
 ה^בען ״סטאר־ראלעז״ שפיעלען פארטײ

 צו שטעלען אנטיועגען זיף אנגעפאנגען
עס,  פון אפיס דעם פון קומט עס װאס א̂י

 דער־ א אנשטאט און פעדעוײישאן דער
 צו פארטײ לײבאר דער פון נעהנטערונג

 דערװײ־ א ארײן טרעס ל. אף ם. א. דער
 װעדט זײ צװישען ליניע די און סערונג

 אלץ בײרען פון ארױםטי־יט יעדען מיט
 איז רעזולטאט דער געצױגען. שאדפער

 רעזול־ דער טרויעריגער. א נאטיראיף
 א ׳מאש מיש פאליטישער א איז טאמ

 אדבײטער דער אין ובהו תהו פאליטישער
באװעגונג.

 אונזערע אין פען איז געװעהנליף
 שולדיג אז גלויבען, צו גענויגט קיײזען

 פון־חןר צענטער דער איז כאאס אזא אין
 עקזע־ דעד ל., אף ם. א. די באױעגונג,

 גאטפערס, ״מאשין״, די קאונסיל, קוטױו
 םאר־ די אבער װײסט עס וזער װ. ז. א.

 פאקטען אונגעפעלשטע אםת׳ע די טען,
 נאכגעפאלגט נאהענט ה^ט עס װער און
 שולדיג אז װײסט, דער פאסירונגען, די

 פיהדער ווארט די גיכער זיינען דעם אין
 זײע־ איע איז םארטײ. לײבאר דער םון
 זיף זײ רעכענען ארויסטרעסונגען רע

 . אין עלעמעגטען ראדיקאאע די מיט מעהר
 די מיט װי באװעגונג איבײטער דער

 אז םארגעסען, זײ און קאנסערװאטיװע
 עלע- קאנסערװאםױוע די זײנען דערװײל
 גרויסער, א איז םארלויםיג נאד מענטען

 דער אין פאיאריטעט ריעזיגער גרויםער,
 צוליעב טאקע םרעגט מען באװעגונג.

אױב פיהרער: פארטײ לײבאר די דעם
 באזונדערע א איהר בויט םארװאס אזוי,

 צופרידען זײן ניט םארװאם פארמײ?
 פארמײןי סאציאליסטישער דער מיט

 כדי פאדטײ, לײבאר א דאןי בויט איהר
 איהר 1זאלע פאסען ארבײטער גרויסע די

 איהר םארשטעלט פארװאס טא שטיצעז,
 n צו צוצוקוטען װעג דעם אא״ז זיד

לײנאוי־• די ? ארב״טער־םאסצן גרויסע
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I - jווע לעי,םשורם פאפולערע קורצע 
 װי און געזונד זײן צו װי דעם גען

קראנקהײפען.) אויסצוםײדען
.ר ו ש ט p ע ל ע ט ש ר ע
 באומד די איז יאתרען לעצםע די אין

 פון מענשען געזונדע םאררדטען צו גונג
 פאפולער. גאגץ געװאדען װערען הראנה

 מיי' אגגענומענע אלגעםיין יעצט ביז די
 דאיוטאר א פין אױפגאבע די דאס נונג,
 זײ װען םענשען, קורירען צו ברויז איז

 יעצט ׳שוין װערט יקראנק שױן זײנען
 מען און פאלש, ארס אנערהענט טיילוױיז

 צאהי היבשע א יעצם שוין באגעגעגט
 און דאקטױרים צו געהען וחדכע םעגשען,

 זיינען זײ װען אונטערזוכען, זיך <אזען
 דאס האפנוגג דער אין יןראגק גיט נאך

 גע־ זײער פארהיטען זײ װעיען דערטיט
קראנקרױיטען. פארטײד<ן און זונד

 יאהיע; מיט פילײכט צײט, דער טים
 װע־ פאױוױדהרינט אפשד װעט שפעטער,

 פראנרעשױוע פיעלע פון טרוים דער רען
 דאיז־ א פון אויפיאבע די און דאקטױרים,

 וױ כיעגשען די לעינע; צו זײן װעט טאר
 אנ־ געזונד, זײער אױפצוהא״טען אזוי

 די װען טעניטען קודירען צו בלױז שטאט
קראנה. ״טוין זײנען

ל  קאפט עפ לײכטזןר, פיעי איז cv װי
 צו בעסעי, זץ־ לוינט cy און ביריגעי,

 פון טענשען געזונדע צעהן פארהיטען
 ניאבען צו נעזונד אײרער װערען יזראני־ו

קראנח. שױן איז עד װען כיענשען אײז
בע־ זיך לױנמ cy דאס באוױיזע די

 אניטטאט געזונד ראס פאיהיטען צו סער
 קראנח, װערט רען װען יורירען, צו זיך

 טיט יעדער דאס ״צטארקע, אזערבע זײנעז
 דאס ׳צו :יט רעדען, װעט איהד װעכיען

 ניעניט יעדער געי־ענט. איז דאהטאי■־ דער
 א איז cy דאפ צו גיט יטבל עטװאש מיט

 נע־ רױין ניט פיה־ט אײנער װען פיטונעוז
 הוקט און גע״טעפט זײן פון חיטבון נויען

 באנ־ געיטעפט זײז װען עייטט ארימ זץי
 דארןז ייען דאס צו ניט יעדער קיאטירט.

 גע״שעפט א פון גאנג אױפ׳ן ;עבע; .,אכט':*
 וױל פעל אײב באנקראטירס, עס אײדעד

או־ס אץ באנקיאט. א פון או־שהיטען ךיז
פע אלפ י אבטונג y «טען רארן אורזאכ בער זעי־ דער

די אײדער העיפער, פיז געזונד ויפ׳ן א געבען
c זנו î', ! ק־אנק. װעדט כיען

י װעלען .....י ̂ ײ .ו < *׳ ׳ג י - איל• װעט אזױ׳' וױ ־* אבע
; ys>'V י ♦ ••ייר יי 'w. * ן יז האט װאש ',yi טאן s • V*זא װאפ װעגען י ב*:ע דייד; ;,פיעל לעזען צו :יס

 פאר־ אונטען און אפען אויבען איז װאס
פאכט.

 די דארםען יטלאחיצימער אין אויך
 דרימעל א .העבער אםען זײן םענסטער

 פארברײגגען <עבען גאנצען אונזער פון
 זיך בײ און ׳שלאף־ציםער. אונזער אין מיר
 זײן מעדש יעדער איז שדאױ־צימער’ אין

 האבעז ארבײטער הבית. בעי אײגעגער
 דרױסעז אין פארברעננען צו צײט װעניג

 אמא< נים מען יאזט ׳טעפער די אין און
 אין זיך בײ אבער פענשטער. די עפענען

 ׳טטע־ ניט קײנעם מען קען ישהאף־צימער
 און אפען, פענסטער די האיטען צו רען

 נעגיסעז נאכאגאנד ׳שטונדען אבט פאר
לופס. פרייטע
 איז נאבט־לופט הא^טע פאר פורא די

 װארעם נאר איז מעץ אויב פזיסטע.יא אן
 יטא־ ניט לופט קאי.'טע די ר,ען אײנגעדעקט

 א לויפט פרײשע אטעטען דאס און ׳דען
 פאר מענ״שען דעש ערפיר״טט נאנט נאגצע

 גע־ זײנען װעלכע די טאג. ר-וגיענדען דעם
 ^־,ז לײדען לופט פרייטע פיער צו װאוינט

 פעהר־ די פארקערטונג. א פו; װען טען
 מענ־ זײנען ״תארדס״ פון לײדעגדע כטע
 דער צו נעװאוינט זײנען װעישע, יטען

 ציפערען פון לופט הײסער פאר״טטיתטעד,
 צוקו־ ניט קען ?ופט פר״טע װערכע אין

נ־עז.
לופ־ װי דעם אויף אונגעאכמעט אבער

 די איז זײן ניט זארעז ציפעי־ען די טיג
 איז עש בעסער. דאך דרױסען אין ר־־פם

 ררוי־ אין פאדברענגען צו ראטזאם דארום
םע:<יך. נור װי צייט ry'c אזױ כען

 דאם אױפהאלטען אין ראי*ע גרױסע א
 די און עסען ניאס די *טפיי^ט געזונד
 מעהר־ די עסט. ברען רואס יטפײז סארס

 גראבען און צופיעל עשען כיענ״טען פטע
 איײ ווען געזונד. זײער רערפ־ם אינטעד

 ער פארברויכט ישװער פיזי׳ט ארביים נער
 דארום זיך נויטיגט ער אין ענעױגיע פיעי

 אײ איינער װען אבער יטפײז. ניעהר אין
 פי־ פיעל ניט טאפט און ׳טװער :יט בײט
 נויטיגם (עקסערםײזעש) איבוננען זײטע

 עסט ער אויב יטפײז. פיעי אין טי: זיך ער
 ניט דערמיט קצרפער זײן זיך קען צופיער

אגגעזאביעיט װערט עש און ספראװען,
.t

און װען וױפיעל, ו.יע;ען אגע

 אן רידזרען װאש פראנען פאר״טיצי־ענע די
 פ־אנען דיעזע :עזינד^ טעדטי׳גז׳ם דעם

 איל פאי־ענטפע־ען צו זוכען כייר ײערען
 נייד *ואש לעדטי״טױ־־ש, קו־צע סצייע דער

אן. יעצט פאננען
̂פ לעטיצור, היינטינעז אין  א;־ אן אי

קורץ אװי איבערכעבען נייר ײעיען ׳פא;ג

פראגע. דיעזער אויױ פ־טטערען
 צו נעײארינם זײנעז טעדטעז פ-ערע

 ססי־ אדער דדאגס פאד״ציעדענע :עהדען
 דענלוען זײ װען נעםיעניו?!, טודירענרע

 זעהר א א*ז ד^ס קראנק. זײנען ,זײ
 אפט פיהרט װאס נערואוינהײט יטעדריכע

 איע רעזולטאטען. ערנשטע זעהר צו
גע־ מען װעלכעי די ספעציער דיאגם

אי װי ש, הױפט די דענרין, :  די דיי
̂ש, הויםט  )ו־עיע:ע פון נעזעצ״ אדער רוי
 אזט״בע ן ער אױב אפהיטע; דארף יעדעי װעלכיז

 יארעין j ךךי*ס דיעזע געדנד. זייז פא־־ריטען װיר
פץ :עױא־ע; ציזאטעננעיצטעי*^ זײגץן

D ר א ל~ yv y ~ |'|*'יי ײ ן « ,־,יי “רי V י*ר»ןיץ ץײ ן
 איד־ די עגיע־־עז זיא־ פאי־רירצעז עטײאש

.............א זיי הץ.ט עד *וע״עע אין נוננ

קען םען װעיבע אלן און צו זיד ױאועט
^טעדליך. זײנען ׳בא;עה; ניט זיך נאבהער

אםיום, נור ־טז*י:עןדראגה

ד דא־׳ עי־ דאפ ׳א*ז געדעניע; ע נ נ ״ ־  א
 װי ופטs פ־י׳טע פיע״ אזוי זיך א־ן ;כיע
 ׳א*;~*טאפ ז׳י,י א*ז גאה. אי; ניעײיך. נוד

יט^אפמ׳ ע־ ײע; ארע־ װאך איז עױ װעז
איײ:־ ע־

אטטניען אז

ר <_<׳»׳{,* ײ - זי * • •

 אלקאהאי אױך :ור רזעראין, און
:ע־ װעלבער דיאג (רער אשעטאניריד או;

פאו־ העד־עיק א^ע אין ככועט זיך פי;ט
טעדיצינס. פעטענט פיע״ע א*ז דע־ם>

 יסום קײז נעהטען צו :יט איז בעכטע דאפ
פאדײטרײנט דאתטאר א םײרע; טעריצין | ד^־ה ניעגיט יעדער װאש עי״טטע ־אש

אוז

ד::־ איבי׳ג־אל אלן r 1 d* י •* ײ
״«<ץש־ פיעל “אז t :
בײײ דא־־יז גאש *,א • 1“ י

פיז־א״ס ב־וטט די
־ די אדעראין ריײז ; א .

• מיז די  **.*r“' ׳ ״י̂- ״>  v i. י י  ̂  k״ רא
.. .... ריז י״ד'* ׳ט
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״,, ״א פענ־זנ-ע- אי•; רורך ״. ״.. ,;j 
 עס »־•׳־ י:ע;.“צײ רוױכיז א־ײפ נעהט
מ; צ־ אײס גודם  -ע;:שע- א :;דעז יי
פע:פ-.יע- דײס נע:ע; ז־צע; כ״;; ראיה

 דעם א״,ן אנעי ראבעז פ־־־׳;־ פאייז־'
 יזאבען ז*י •רי ענטפעיעי, צי ױאכ ניט
 א:־ פיעיזע״* r*‘x ענטפעיען צי ױאס ניט

פ־־^נען. דעיע
 'יבאר4י דע־ פין 'וא־ם־פיהיעד ,י ׳ייז

 עהר*:יך נײיגענד גיט ׳;ו:נ1בא*י־ פארטײ
 לזץבען יזײ:ען זײ װי כג״ג“א,־יפ און

 רעם פין נעלעגענהײט ג־ױסע יי פא-־־זעה*
 דער פין ראכיפײן טעןי־*־טי1פ; איצמי;ען

ײטעי  זיןי באהיטט עם א*ן ועגונ: בא איב
ד. טדויעריגע א  :יך בא־יטט עש בי̂י
 אייכפרו־ אלטע די ו>אפיי ידאש יאנע, א

 ניט ניאכט טא״צ־נערי ל. פ. א. בירםע
 *טטיצען אין ״בייײקס״ נױיסע װיסענרינ

 אפענע זיעען װעלכע קאנרידאטען,
 עמ״עבונגען און ציעלען די צו ^װנאים

 איז עס װי ניפא, ל. אױ ם. א. דער פון
 קאגגרעס״ עטליכע םיט פאל דער איצט

שיקאגא• אין קאנדידאטען
 שרײ- כײר ןועלען דעם ווענען אבער

גגדמך.1בא בען

 לצים טאנכע (אזן א־יך. פאר םפעציעי עס
 איז cy ניט). אויך דא; אפ־לז דאס זא;ע;

 נעטרעג־ יצארפע דאש ;לױבע; צו טעות א
 אויש־ אדן iy^' איז טען ווע; העלפען קע

 פארטוי־ געטרענהע אזע^בע געביאטעיט.
:y* פון געפיהל דעם וױיל א איײ* ברײז 

^ט,  אוועק נ*ט אבעד געהטט cy :־'ייני
'  מען און טיעדינלױיט די פון אײזאכע י

 דער טיעד. סעהר נאך נאכעהר זיך פיהלט
טילך. און ײאסער איז געטדאנק בעשטער

 פארגע־ און רוה ארן איבײט, צופ־עי
̂עם או־ם יטנע^ טאטעדט יצטארק־ ז

 זײנען *עי*האלו:נ או; ױוה טעניצען. סטען
ט ,,אז פונט ״  אר־ װי קערםער פאר׳ז ;,:
 ארבײםען װאש די עחסערסײז. און בײט

 א,־*־ fc,yi נאך רוהען דארפען פיז״ט יצװעל
 מיט פארנעהמען :אבוזער דך או; :־־ש,
 שפיעלען רyאד ביבעד, צײטוניע;, יעזען

בײ־ צום דאטינאש וױ געיטס, אײנפאנע

 אױפרעגענדע ילעזען און שלאפען געהם
 אײנ״ אפט עסעדען נע^ךגסעס שרעקליכע
צועלאטען.

 קערפער אויפ׳ן וױרקוננ מטארהע א
 צדמםאנד גײפםיגער דער אויך הןוט

 האס תנאה, זארג, 1״צארן מענשעז. פון׳ם
 מעאטען א מאכען קענען אײפערזוכט און

 א װי אײסגעמאםערם און מיער סעהר
ארבײכג טאנ ^צװערער

זאד־ אלע מעגליך, אויב םארטרײבט,
 געדאנחען םרה־שחורה׳דעע זיך. פון געז

 ער־ נאר בעסער, נים לעבען אײער וועלעז
 אבי* לעבען באטראכ^דאס םאכע!. גער
גיט נעהמט אפטימיסטי׳צ, פעהר סעל

t* זאך יעחג r t y ,װעט אוךאיחר ערגסס 
 יעדע «דן ruei oip #•עסען נים ?יך

׳קלױגימיים.
Dip װעל־ רעגעלעז, אײנםאכע זײנען

ע ן ^ריםאן אן אפילו נ  איז חרכפיהרעז מ
 לויט לעבט װקלמנר #םע:מ ^ד־ימער אן

 ŷפי איז נעזונד איז און רעגע^ען זײעזע
 װעלכער מענ^ען, רייכען דעם פון רײכער

ך יאגט  םארנאכלעסיגט און געלד נאך ד
 האבען װעלכע רײכע .םיעלע געזונד זײן
 זײער פארלוירעז רײכטום גאר געיעג אין

 םיט געביטען זיך גערן װאלטען געזוגד
ם, אריפע געזונטע  ײאלס דאס וחנן טי

געוועז• סעגיליך נוד

 און ארבײם, לײבםע סוען װאש די יצפיעד.
 אין דצענדיג טאג גאנצען א פארברײננען

 ארבײט דער :אך זײ דאיפען ׳•<:פיש אן
 זײער געבען צו ארבײט פיזײצע א טוען

 אויםצורוהען. זיך געלעגענהײט א כיאיך
 םאר גוט איז איבײט װעלכע איד:ע:ד
 שא־ האלץ, זעגען נעהן, ניענ״צע*. אזעלנע

באלל. יצפיעיען אדעד ׳צנעע רען
 דארף ממנש א וױפיעל םראנע די

 װערען פארענטפערט ניט יזען יצלאפע;,
 דארןו םענש יעדער גלײך. אלעטען פאר

 אויס־ פיהלט ער ביז פיעל אזוי יצ^פיען
 מעהר. ניט און רyװעניג ניט גערײ־ים.
^ זיך קענען מענשען טאנכע ג א  מיט ב

מאנכע שטוגדען נע אײג בלױז
 אויסגעשלאפען ניט זיך פיהיען טעניצען

 צזגהן ןודער ינײן אכט/ װי וױנציגער מיט
 דא״ דאחי מזןנש יערער שיאױ. יצםונדען

 איז עם וױפיעל פיעל אזוי שיאפען רום
 םאכצן צו גוט איז .עס נויטיג איהם םאר

ז פאר׳ן שפאציר קורצער א ע ס י  גאזק• ^
סען אײדעך סאהלצײט שײעחגן « עםע;

S* .■; * ׳**ג ■■<«י *ײ־ ^
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אשפייז י. ם. פדן

■ערלששײן) ם. צו עגםפער (אן

 סיזאנש רעyג:y,^ ארטיקעל זײן אין
ײן בר. באהאגדערט ט ר^צ  צוױי פע
 אינדוסטריע. אונזער פון פראבלעמען

: ^vz אז אוישדובטען, זיך קען רעז־ער 
 אונ־ פון ״לאנד־פדאבלעדען״ זײנען דאש
 זyריהר װאס אזעלכע ה. ד. טרײד, זער

 איז טרײד פון צױצטאנד דעם אן ״צאדף
 גע־ װעדם קלאור,ם װאו יצטאדט, יעדער
 לויט אזוי. ניט אבער איז עש טאנט.

 װע־ פראבלעטען די װי ראי־אהטילר, דדה
 ספעציפישע זײ זײנען געשילדערט, רען

פראבלעטע;. ק?',ו.א^דעד
̂ין  באװאוסט, .װי ׳איז קליװלאנד א

 א צײט יצעצטע די אויםגעװאקסען
 ר־yאונ דער דאניז א ױניאן ״שטארקע

 םון ארבײט יאהרענלאנגער רyדליכy,‘מ
 און בכלל ״אינםעגנײיטאגאל״ אונזער

 יױ נײע א בפרם. פערעלשטײן בר. פון
 װעלכע .פראבלעמען, ״נײע״ האט ניאן

 פון רעזולטאט דער זײנען זײ ענטװעתגר
 אר־ דעם פיץ צױטטענדע ספעציעלע די

 אדער ׳צעפער, די פון און טרײד טיגעז
 פאסי־ די יעצ׳ט דורך פשוט לעבעז זײ

 רעyעלט די מיר, װאס זאנען און רונגען
 מיט־ שױן האבעץ יארק, נױ פון ױגיאנס

 בײ ־שוין זײנ^ז אמ פריהעי געטאכט
סאנעס־ארדנונג. פון ארונםער אונז

 איז סיזאנס״ ״לענגערע פרן םראנע די
 אויוי גאטען ניייער א אײגענטליך דאך
 ״גאראנטיעס״, .פון פראנע אלטער דער
 פון אזא, איז ״עפישענסי״־פדאגע די און

 אין װײסען יארה, נױ אין טיר, װעלכער
 איז זי װי םארטע, דער אין נים. :אנצען

 א זי איז ארויסגעבראבט, ארטיקעל איז
 קליװלאנד. פאר נור פראגע בר*ע;ע:דע

 יעדע־ באםראנטען ;ריעסיב לאםיר אבער
באזונדער. זײ פון רע

 סיזאנש״ ״ילענגערע פון פדאנע די
 אוגזערע האמ ^גאראנטיע׳/ א אדער

 זארג װעניג גיט פאדשאפט אפײצעלס
 שרײ־ דער :עבנ^ יצלאפלאזע גענוג און

 א געװעז אײאל איז צײלען דיזע פון כער
 ״;אראנ־ פון אשלעגגער פארקאבטער

 גדױסער דער אינער ה^ןט און םיעש״
 דעבא־ נאבמ און םאג רפוןyד גוטסקײט

 געקאנט. נור האם ער װעטזןן מיט טירט
 אוי־ ׳אז באװיזעז, הו^ם לעבען דער רyצ.ב

 א*ז אויסנאהםס־פעלע, געוױסע א״ן סעי
 פאר שעדליך ״גאראנטיעס״ ארגעטײן איז

איגדוסטריע. דע־
 ארױםגערוםעז ה^ט װאס א*רזאבי;, די

 ״;אראנ־ פאר פאדערוגג די טאגנע בײ
 די װאס ׳פאהט “דע \yvv: איז טיעש״

 האבען װעלכע פרעסעד, די און לאטעיש
ם ה?זבען ׳װ$ך פון געארבײם  זײערע טי

 יוײן בוכשםעבליך סקײלס דעט?*לטדײ.ע
 שםיק־אר־ די און געדאכט. ניט לעבען

 אל־ בײ אז געשר#קען, זיר ה^בען בײכער
 װעכענט־ די ררשילען װאך״ארבײט געטײנע

 פאר־ די װי קלענערע, דין שנירות ליבע
 דער־ יצטיק. פון געװען זײנען דיענשטען

 ״גאראנ־ די אז געװאלט, טען האט פאל
אױסגרײנען. עם זאי ט*ע״

 געמאכט זײנען װאש פד־אבען, די פון
 שעפעד, צאהל געוױםע א אין :עררארען

 גע־ אײגנעפיהרט איז װאך־ארבײם .װאי
 ,1919 .פרץ סטרײק דעם בעפאר װארעז

 ״גאראנ־ די אז ׳ארויש:עװיזען זיך האט
 די אין ״טראסט״ א געשאפען דזאמ ט•

 געגעבען איז ״גאראנםיע״ די װאו שעפער,
 געתאט מורא האבעז באסעס געװארעז.

 װײר ארבײסער, צופיעל ארױפצדגעהמען
 גאדאנ־ זײן אויך דאך דארפען נײע די

 קלאסען צװײ קײן אאטע. די װי טירט
 טיט טײל א*ין שאם, אײז איז ארבײטער

 אהן טײל צװײטער א און ״נאראנטיע״ א
 ניט ױגיאן קײן דאך קען ״גאראנ^יע״ א

 אז געװען, איז רעזולטאט דער עדלייבען.
 ארבײטעד הונדערםעל װאס צײט דעד אין

 אנ־ זײנען לײדיג, ארוטגעגאנגען זײנען
r . n שטאק געארבײם אח :זהעםעז  ת

 אויםגע־ .האבען באסעס די און אווערםײם
 און זאטע די געגעז הונגעריגע די נוצט
 א בעטען געקוםען זײנען לײטע ־ווען

זאל :געענטםערט זײ םען האט דזשאב,
 ״גא־ דער פון מאכען .פרײ טיך ױניאן די

ע/ טי אנ  גאך ארױפנעהםען איך וועל ר
ארבײטער...

 ז^אס געווען, איז עוגער םיעל גאך
 םאדקלזד סיסםעסאמיש האבעז באסעס

 האל• זואם «ו *עסײד־שעפער• די נערט
מר און שאפ גרויסעז א טעז rm חונדעד

s את גײטעו o r n s m  " i ׳ »jseft

 רי״ גרו״סע א אלעטען נאד איז דאס װאם
 ארבײט גענוג הריגען הען םען אז ׳זיר,ע

 אהן םאב־׳סאגופעקםשורערס בײ נעטאנט
 נע־ האבען אײניגע אויב גאראנטיעס?

:ycy; די אױפגעהאלםען און גאראנטיעש 
 ןyדארט שכירות די אבער זײנען שעפער
 1919 פון סטרײה נאכ׳ן קלײנע. נעװען

 סעט־ צו געװען דזשאב ערגסטער דער איז
 די פון ארבײםער די פאר סקײלס די לען

 דעם בעפאי׳ האט טען װאו שעפער,
 גאראנ• אויף װאך פון געארבײט סטרײק
טיעס...

גאראנםיעם די :ענין צום צוריק
 אור־ אויבעךדערמאנטע די צוליעב האבען
 שעדליד אלס אױויסגעװיזען זיך זאכען

 גרױסע״הא־ די איגדוסטר־ע. דילר פאר
ט שעפעד זײערע בע\ ל^־ רגז א  צום ביז פ

 my: זײנען ״סאבש״ קלײגע און מיניפיום
רעגען. א נ^ך שיוואםען װי װאקסען,

 געשטעלמ, דאן זיך ד״אט פראנע די
 ;*גאראנטיע״ א אזוינס דאס איז װאס

 פאדע־ די בײשפיעל צום װי — צװעק א
 אדער שטונדעץ, 44 ארבײטען צו רונג
 ערריײ צו כדי ל y ט י מ א דאס איז
 דער 1 ק ע ו ו צ ר y ד נ א אן כען

 אז זעהן, צו ׳אי? ק ע ו ו צ אמת׳ער
 מיט ברויט האבען• זאלען ארבײטער די

 ״נאראנטיע״ די און יאהר גאנץ א פוטער
 צוועין. דיעזען עררײכען העלפעז דארף
 אױס׳• דאך םעז <ןען אזױ, אויב אבער

 ארבײםס־װא־ ערך אן ײיפיעל חשבונ׳ען
 רyאונז אין יאהר א אין דא אי,ז עס כען

 באזי־ חשבון דעם אויף און אינדוםטריע,
 זאל װאש סקײל, װעכענטליכען א רען

 נא־ אהן לעבען יאהר גאנץ א פאר ססײען
 דאס אז איינרעדעניש, די אהן ראנטיעס,

 טאהע נאר סיזאנס, די פארלעננערזגן װעט
« די לױם :y ] O v D . ט י י  צ

סיזאגש. אוגזערע פון
 פין פראנע די װען צײם דער אין
 סא־ יאויפ׳ן געװען אונז בײ א־ז סקײלס

 די האבען )1918 (ענדע ארדנוננ געס
 אן אז געצייגט, ציפערע; סםאםיסטישע

 א jyjy'^KD יאהר א דארו» אדבײטער
 צו אום דאלאר 1750 סון מיניטום

 אז ׳פיגורטyג האבען טיר לעבען. קעגען
 ארבײטם־װא־ צאהל דורכשטינטליכע די

^ד טרײד, אונזער אין כען ר מענ א צוז ) 
 װאנען האלבע וואכען, גאנצע די נענדינ

 וױערט װאס םעג ארבײםס אײנצינע איז
 װעט מען װען יזײן דרעילמז ;•^אינײט)
 ־אן פון װאה א שסונדען 44 ארבײמען

 אפ* די יאהר. א ׳װאבען 35 ביז 32 ערך
 ־y:D'n» דאן דערום האבעז רײטארש

 דא״ 50 פון פאדערוננ מינימוים א יצטעלט
 אוי־ די שאפען זאל װעלכעס װאך, א לאר

 אפ״ פאר׳ן יאהר א םומע בענדערםאנטע
 גא־ אהן סיזאנס, רעגעלע די אין רײמאר

ראנטיעס.
 אײן ניט הײנעם פאלט טאג צו הײנט

 א װײל ״גאראנטיעס״ קײן פאדערען צו
 פאר ארבײטעז אויך מײנם ״גאדאנטיע״

 הלױױ אין אפשר פרײז. לולעגערען א
 זײנעז טאנוםעיןטשורערס די װאו ׳לאנד

 אנ־ א\ן םפעהולירעז קענען און גרויסע,
 מעג־ פילײכט איז סטאק, םיעל שנײדען

 נױ אוגזער איז ^גאראנטיעס׳׳. ליך
 ־yדורננ סיאוס ^אראנטיע״ די איז יארה

פאקען...
 איז ־ :פראגע צוױיטער דער צו יעצם

 טיר זזאבען הליװלאנד פון באריכטען די
 םפע־ אצינד ארבײטען דארט אז געלעזען,

 אײנצױ אינזשענירען, געדונגענע ציעל
 *עפישענ־ אן אויף װאך־ארבײט םיהרען

 פאחט דיזער םוז נאטירליך באזיס. סי*
 בײ סyאיגטער שארפען א ארויסרופען

 זובען זאלעז זײ דאש און ארבײטער די
ה באווארענעז צו  ״עפישענםי״ די אז זי

 הײז איז וועיעז םארװאנדעלם ניט זאל
 די נענען באס פון האנד חגר אין בײםש

ארבײםער.
 אין מען װײס יארה נמ אין אוגז בײ
 דע־ר פראגע. דיזער םון ניט גאנצען
אם צז היעט באשטעהט .טרײד

 קלײנע נאר און קצײנע פזן סעהרםטעז
 קען נאםירליך סאב״׳םאטםעקםשורערם.

 א אײנםיהרען ׳םון זײן נים רײד קײן
 דיזע אין שנײדערײ״ ״אינדזשענירססע

 אױב שעפצר. וםםר׳ל םל •ימנאנצינע
 ‘גע יא אונז בײ ווערם שאפ א אין עדמץ
 איז ניט דאס mi m דמדס

, pgj דעם סדן סןרמין 1\ויס«ש»םטליכע

jjtfi:<l .tkuA.

ס1920 י י ק נ י ס כ ע ר ע נ
 שסײ־ אלנדםאדישזנן אריפ^ן נוד װארם,

מ םעז גער. מנ מ 1« און זיך ד ײג  : tt ק
w ארבײסער יד w, ז אז o מ i r אח זײ 

 אד־ סעהר א<ץ דיי פון פארלאננס רען
 מאדקעהדס, זאגעז באסעס די און כײם.

 דער- זײ אז אדן װעגיג צו םאכט טען אז
 יאיז אבװז דער קעפ. רי דערפאר לעגען

ם בײ אז ײ ארב  סאנופעק־ א דאדף ^ך-
 עד קען ניט, אויב *ח פערױג זײז טשררער

 פדי־ װי געבר*כעז נזןזזן לײכסער טאקע
הער.

 כיאכופעק־ א איז ארבײם שםיגן בײ
ט געוועז טשורעד  עד סוחד. א יױ םעהד ני

 איז עס פארקויפם. אק געלןויםט ה^ט
 דארף םלבוש א לײכם. זזנהר געװען

 דארףז וואארע, םיצל אזױ פאדנמהטעז
 פיני־ און אפרי^טעז פיעל אזוי לאסםען

 צו־ און עקםפענסעס שאפ פיעל אזוי טעז,
T פראצענט כױט׳ן זאטעננערעכענט B 

 אזא פאר פאדקויפען עס פען \v? ׳פים
 בא־ נעווען איז זאך יעדע פרײז. אזא און

 נע־ גצענדעדם זעלטעז איז און ״צטימם
 אויף ה*ט טױנעניכטס ליאדע א װארען.

 סאזדסאנו־ א זועדעז געהאנט אדפן אזא
 רואי־ און זיך מאטערען אוץ פעקטשורעי

אינדוסםריע. די נייעז
באזי־ מאנופעקטשורער א כײ,ז הײנט

 שאפ זײז אײנשטעלען און פי^היגקײט צע;
ד;  ווע־ ארויסגעבדאנט זאל ארבײט אז א
זײנעז Dy װי פונקם פרײז. פאר׳ן רען

 אײנער װעלכע פון ארבײטעד צוױי
 ארבײס און זיך ווארםט זיך, טאטערט

 ער םאכט ענדע אם און שװער, זיך דאבט
 ארבײט צװײטער דער װעזזרענד װעניב,
 א סיט סיסםעם, א כײט אבער רוהיג,
 ארבײט, טאג גוטעז א מאכט און טארק
 בתים. בעלי מיט פאל דער אויך איז אזױ
cy צאהל גרויסע נאנץ א פאראן זײנעז 

 ארבײט .וואך בײ האבען זואס באסעס,
 דיזע ארױםגעארבײם. זיד שעהז גאנץ
 עקזיס־ נים װאך־ארבײם בײ קענעז װאס

מ, טײן נאך זײנען, טירעז,  אײנ־ מײנו
 קטשו^נרסyמאנום פעהיגע קײן ניט פאך
 אוים־ טחויב נים איז אינדוסםריע די און

 זאלעז וועלכע קאנדישאנס, צוהאלטען
 צו מאנופעקםשורערס אונפעז־זיגע העלפעז

ry.ז'סטירעז
oy אז םײגוננ, מײן דורכאויס איז 

 צושםענדע ־ נ$רסאאגרע װי שנעל אזױ
 ויאך־אר־ וחנט אײנשטעלעז, זיר װעלען

 קאנצעננד צו םיהרעז אונז בײ אויך בײט
ײ ראצימ.  גרוי״ דעם מוז װ^ך־ארבײם נ

 שגײדט װעלכער מאנופעהםשודער, סעז
 ארבײם זײז יןאסטעז באנדעלם, גרויסע

 וױיסען, מיד הלײנעם. דעם וױ בילעער
 װערען, גרעםזןר װעלעז שעפער װען אז

 זיכער ״עפישענסי״ פון פראנע די װעט
 איז זי װי פונקט ארױםשװיםעז אונז בײ

 יןליװלאנד. אין טאגעס־ארדנוננ אױפ׳ן
 דערביי. שױן מיר האלטען הילואי רyא:

 פימל א אלעמען נאך איז ״עפישענסי״
 געלײזם גיכער קען און איבעל קלענערער

 סאב־םאנופעקט־צו־ פון צדה די װי װערען
 אונזער צוברעקעיט האט װאם ר״נג,

 שפפער, קלײנינהע טויזענדער אויף טרײד
 צי־ ארבײטער די סײ באסיפס די סײ װאו
 יןלענליכעז א ןyפיהד און חױנה קױם העז

עפזיסטענץ.

)1(ראםא
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«ון «ידי«
נירענבערנ. אברהם

 האנען םענ סוכ ױם די
דעס געשפמר& ניט

(פארטזעצוננ.)
 מאדי״ איז נעוחזז נישט צװײפעל קײן שױ; איז פעהר

 אײנ־ די זיך פון אדאפנעטרײסעלט האט זי ;נשטה לואיז׳ס
 ד האט פאר׳שכור׳מע א װי שעמעוזדינקױים. נעשסוזײדמע

 אײנבויגענדיג זיך נידערינ ליכט. פון אין באװעגט זיך
 געגענד גאנצע די נעפלױגען. גיך זי איז ותאאסיפעד איהר צו

 פון חתונה־פרײד די באגיסענדינ זוז, דער פון געפלאטט הן*ס
 װעג. איבפר׳ן געםראגען בליץ װײסער א װי זיך ה*ט װאס דער,

 הימעל, דער ים, רyד אײנעם אין צוזאטענגענאסען דך האבען עס
 גאנצעס איהד םײדעל, דעם פק הארץ Dip און נאטוד גאגצע די

 םעכטיגען דעם פון גילװאדען כאזיגט נדליןy איז ־װאס װעזען,
לײדענשאפט. און ליעבע פון געזעץ

! אנדרע !אנדרע —
 ױננען cyד פון פיגור שלא;קע די חגלט^נט זיך האט זי

 װאס ׳טוח זײן פון כײציף ד/ם דעדט^נם זיך האט זי ד^קטאר,
 איהר האם cy און פארשטאנד, cvw*": איהר באזעט האט

inyrc'iK iy^i:y: ,ג לאגג אזוי זז^ט זי װאס זאנדערבארyרylםפט 
W' אונבאזיגבארע די מיט 'zw 'z

 ער װעט ווענ רעס אט אויף איתר; צו זyקומ זועט ער
ג איהר! פאר באװײזען זיך

 איז זי ט.Eבאyאױפ: מארי-לואיז זיך האט אטאל מיט
 רyד רyאונט בארג, אויפ׳ן באגק רyד אויף lyoyryi אלץ גאך

 ר־yד זיך ד.אט פײדעל דאס צװײגען. קיהאעבדע פון פארהאנג
 iycy:y; זין ןy^אב זײ װעלכע ׳קוש אײנצינען Djn אן מאנט

 יא, — דערפיהלען אמאל נאך באלד װעט זי נישוף װעמעס און
^ זיך װעט גאהן די נאר װי באלד, ט ש &  קלײנער רyד כײ א

בארנ. זײט יעגער אויף דארט, םטאנציע
!גיכען אין —

 דך און זײגעד אויפ׳ן i^oy: קוק א האט מארי־לואיז
 גע־ דוטפ א o-^ynya זיך האט װײםען פון או^געשטעלט.

 די דורך דורכגעגאנגען איצט באהן די דאס איז מסתםא רויש,
 דyװעלאס'פ דעם גענוכיען װידער האט פארײלואיז טונעלען.

 אױױ ארױף. טרעפלעך אײניגע אויױ ארויפגעפיהרט איהם און
 זי :א^בערראשטע אן שטעהן נעבליבען זי איז מאטענט אײן
 ה^ם עקסטאז שזױעענדיגען אין יצםיץ.בארנ. אויפ׳ן געװען איז

 האט פיס איהרע אונםער : i:yn רי אויפגעהויבעז טארײלואיז
ן י  א ;עעפענס זיך האט — איהר פאר ׳ים רyד צױצפדײם ז

ז.yרןאליר פו^כלעגד^^ע $ר:יע אן פארבען, פון האדיזאנט
 היננד yרדיגyציט איהרע אויםנעצויגען האט סארי־לואיז

 א:־ אוטגעקעהױם איהר הץ*ט ורעלכ*;ר ׳ים פרײען צום ׳ים צום
ז.y,yדר

ט yארונט זיך זי האט אויגען צופלאטטע די ryלאזy; פון 
 א גאנצען אין אויםגעשפרײט איהר פאר זין ה^ט cy בארנ.

 א וױ װעל^יפעד, אויפ׳ן נדיגyרי:נsצ,ארויפ װעג. גאייכער
ען. גענוטען וױדער דך זי האט יצטוז-עם־וױני אנ  איז זי ^

 נעכיען געטראנען בען*<;ה cװא ־וױאעס, y:cycf פארבײגעפאהדען
באוטע;. און ;זיפ.־*זי פרן

! גיכיער ! דכער —
באדזן. די :עפײפט האט ׳לאפ אידז• איבער בערנ, די אין

 ךיז הױבט בויטעד ;־ינע הויכיע די צוױשען װי ;,nyryi ה^ט זי
לאקאטאטױו. פון רויך װײסער דער

װעאאסי־ איהר פון א־־ונטערגעשפרוננען איז כיארי־לואיז
n;איז סטאנציע די ט$א. אין אראפ זי איז דך ; *ער 'y; גאנץ 

נ^הענט.
 אויפרעגוננ נרוים פון אפג^צם^ם. זײך האט כיאדי־או^יז

 וד גיעהילרט האס זי :פיס די באװענם יזױם איהד זיך האבען
 זיך האט יצװאך !סטאנציע רyר צו צדגעקופ^ן איז באהן די

 רyד ,lyטיר צוגעקלאפטע פיץ רוי״צ רyד איהר צו דערטראגעז
 באװעגען... נענופיען וױדער זיך ה^נד-גן װאס רעדער, די פייא,
dvbv האט זי ;פארבײנעגאנגען איהר פאר״בײ זיינען׳ מענשען 

 א־הרע ;ג^יעד א כייט באווענען אפיאו קענענדיג ניס געװארט,
או^אדא&געהאנגען. געװארען קאאט זייגען הע;ד

!מארי־לואיז —
 אױסגע־ זיך האט א״הר !א״הר פאר געשטאנען זיא ער ־

 דורכגעאאפען איז צימער נעחוועזעד א פאאט. זי אז דאכט,
 פאי־ געבובדען ןyרyטר האבען פיטאט^ל און אײב, גאנצען איהר

אויגעץ. איהרע פון סעז
 אויר קיק א ניט ? איהר װײנט װאס !סארי־אואיז —
 צו אײך גורל, טײן געװען Dy איז ציטערט!... איהר מיר!...

 ענט־ מיר... לעבען װײנענדיג ! ? װײנעגדיגע א באגעגענען
מארי-לואיז... ׳פערם

 האט אגדריע און lyj^nx איהרע אויפגעהויבען האט זי
 זיך נרײמלןײט א צערטאיכגןײט, פיעל אזױ דורכגעלעזען זײ אין

 ציטער א אדצ האט ער אז װעזען, גאנצען םים׳ן איהם אפגעבען
 גרױ־ דעם אט אויף נעװארט ער האט יאהרען פיעלע געטאן...

 האט רy אבער פאראויסגעפיהלט, איד,ם האט ער גלײז... סען
 איהם וועט כמומענט דאזיגער דער אז ערװארטעט, בישט <ןײנמ$א

 אוגנאהערשטער אן טיש*... אזוי זיין pjn< אויפטרײםלען, אזוי
מן, איזזם ה*ט צינתר און האלז וײן צוזאכמעעדריקמ אחםנעניג

!מארײילואיז *—
 שווארץ־אפעא די :עלויכטען האבען פײער דונקעאען א סיט

ט, מענערשען דעם אויף כ ^  געוואחנן &ארברוינט איז װאס נ
 הײםער דער םון נעװארען פאדברענט ־יזא •ים אפענמם פונ׳ם

.זון אםריקאנישער .  צוגע״ זיך צו שטארק אזוי ה$ט אנדרע .
דערשראקען. אזש זיך זזאט זי אז םיידעל, דאס דריהט

זיך... שרעה איך אגדרע, יזיך שרעה איך —
געציםערט. האט שטיטע איהר

DDrŷ^ דו — i ,מיינע אין זיך יצרעיןסט דו טײערע, זיך
̂פס ? אין
ברוסט. זײן אױף טײדעל ד^ס ג^^ויגט ̂<y האט רטליךyצ

זײ. אדום ןyװארyג איז יצטיא
*טוץ? מײן אונטער טייערע ׳ךיז שרעקםט דו —

 צערט־ אונילנדליכ^י אן פיט געקלוננ״פן האט שטיכיע זײן
ליכקײם.
 פארטנע״ װײטער עי האט — ׳ןyהאפ א דאך איז דאס —

 הרKפyנ אהן און רוהיג װאו האפיע;... א װײסט... דו — זעצט,
 פאר האב ;געצעלט יצםיל א איז דאס שיפען... די שטעהען

 ׳קום טאן... :יט נאי־נײצט דיר לyװ איך נישט, פורא קײן מיר
 איז cy אז ׳cy הײסט אלץ... פיר דערצעהא דו נעהן... לאפיר

ליעב? פיך האסט דו אז ׳אטת אן
 פאױצטעהעגדיג נישט אײ;געהערט 3זי ה^ט מארי־לואיז

y אלע קאאר אײף :"t .דאס האט אויעליען איהרע אין װערטער 
 פון פארטזעצונג א טוזיל׳, אײניויגענדע אן .וױ נעקאוננען אלץ

nVDy די צוױשען װינד וױגענלען cyn פון ים־גערויש, םyד ĉ, 
 איהר פון געזאנגען ;,פיײדיג די אין פויגעל־געזאנ; דעם פון

 אײן אין iyc«iy::yDKT',v זיך האט איץ דאס האיץ... אײנען
 דאס פאדרארען :י״צט •ציעי האט טײדעל דאס *ון yהארטאני

גליק. צופיעא ־פון באװאוסטזײן
װעא• ׳א:דר^ען אדילם אעטער׳ן נוטעזyג האט כ.־;די״לואיז

yiv צי הערמyאױפג ה^ט כעד i.\
yג ענטציקט איז ־־yשעהנ־ פאלשטעגדיגער דער ;*ון װאדען

 ענטזױקם איז רy פארגעשטעלט; זיך נײט ה^ט זי װאס יהײט
 דורכ־ ׳די:ע איהדע פון פיסי״עך, קלײניניזע איהײע פיז געװאױען
^ זיכטינע ג ג  װארעןyג פארזונקען פאדטרױליך iy:"t װאס פי

 איהר* אױגען, איהרע ;אפגעגעבען איהם זיך האט ד זײנע. איז
 צישערזייגער איהר איהם, צו געװעגדט jyry: איז װאס ׳טויל

?ye .̂y^ — ה^ט אלץ ד^ס א־הם... צו געצױגען זיך האט אלץ 
:vzv'? \ycyzv, פיז איעבע די ריעבע, אנדר^ס cyiזי װאש ׳ 

 אין /j^nyiny ה>גט
טא;.

*I Iשײ ארא
י *טטעיט

 פארציה־;;, —־
פאי־ ניארי־לואיז

 באפא־ צו צוױ:י.עז געהענט אירם האט װאפ און װעזען צעם
גע־ רyנטyרy:Eא ;״,ד ^ט אין וױלדער א װי יײײיײל ־ײי־

יייז י״« יײ« S׳t וי•
̂ V* ר % % ♦1 ע r J u ן. <

באדינגונגען... א*ז cy וױלרכע :ילפנעבען, א*הם זיך װעט
I -> יI > I I J '11 .«ץ7י

<ו

פארטײדיגונגם־ דאלאד כדליאן
 רyקלאוקכיאכ יארקער נױ רyד םון פ^:ד
 די דך. פארגרעסערם און װאקסט ױניאן

 אײנצאהלונג ערשטע די טאכען ארבײטער
 מראץ צוםרידענהײם מיט פאנד cv~ צו

cyiשל א געװען איז עס װ^ס ׳yכנtיiר 
טרײד. איז סיז^ז

 דאס ׳ןyלדyמ צו אונז פרעהט עס
 ב$נד דעם אויף האט פסח טוב ױם לריד

 םאר־ א געײעז איז עס נעשטערט. ניט
ט זעה;, צו געניגען  איבער־ װעלכער מי

 איז האבען ?לאוקטאכער די געבענהײם
 בײםראג זײער געבראכט טעג ױם־טוב די

 קלײדער ױם־טוב׳דיגע אין פאנד. צום
 האבען פנים׳ער ױם־טוב׳ריגע מיט און
 צעה־ און פינםערלעך די געטראנען זײ

 עס און ױניאז דער פון אםיס אין נעריעד
 םארגע־ מים פאנד צום איבערגעגעבמן

ניגען.
 הלאסענבאװאוסטע העכסט דיעזע
 קלאוהמא־ יארקער נױ די פיז האנדלונג

 פאר בײשפיעל גוםער א זײן דארח כער
 אנדערע אונזערע אלע םון טיטנלידער די

 דער דאס וױםען, דארפט איהר ױניאנס.
 זיר םאר&עסטיגמז דאם זיף, פארברײטען

 װירתונג, די אםט זעהר האט » צו
 םאםזאכע די םאדםײדען. צו תאכאי דעם

ד מנסער און שמאומןער דאס #איז  צ
ם זװ געמאכט אימם 1 וחנגעעך אלץ *יז, מגיאן א געגרײם ח׳ א ^ו רי א ס עד אי טער ד״ײגד אויסגצשםרעקנת כ

שארײי־ואיז טא*, איצט נייר װעלען װאט ־
 איז זי ;ניאדי־יוא*ז געפרעגט, פר״ענענדיג האט yא;דר

אז *טייז, איצט זאנען איהם זי זאי :;;,אונ^טשלאס געװען
 איהם זיך גיט זי אז צוקונפט, ד*;ר װענען טראנטען :יט װיל זי

? צוזאנוננען הײנע פאד^לנדינ ניט ^פ,
 .ווען עיי^בט,’: זעהר געװען זייט איהי ׳זיטאיי־^וא ׳יא —

 שום קײז אדויסנערעדט :יט איה״ האט זיך באנענענען בײם
 םאר געציטערם האב אין וױ ׳א !פראזען אויסנערד;דטע:ע

 םאר־ װעלען אץ־ װאאט — ׳ט'ר אנבאלאנגט װאט !װערטער
^ז נ נ ע פאישטעל• האט איהד װעאבע ׳רגע יענע הרyט װאס ל ס 1 י •
 װאלט איך בדיעף... יעצטען אײ״ער אין אנגעדײם טערהײט

 אײך: פון דערהערמ װארט איך װען יטליעבט, זעהר געםיהרט זיך
 די פארבראבם איהר האם װי אנדרע? איהר, טאבט ״װאפ
 אדער רײזע?״׳ די גילגאנגען אייך איז װי ? ים אויפ׳ז צײט

ny i cyc'^:cy Dysy...!^ ,געדארםט ניט האב איך אטת 
 די םון איפהאלמען אײך יװעט אניסטינקט אײער אז צװײפאען,

 טרע־ זיך יוועלזגן מיר װען טאטענט cyi אין באנאריטעטעז אלע
 ניט געאיעבםע, איצט דאר זײנען טיר פאראיעבטע... אי״ס פען,

 רםיהלעז^yד איך כדי טאיי־לואיז, ׳טיר cy זאנ אטת?
 נאנצעז מײן פים תגרפיהאעז cy ז^י ךיא טיר, נעהעיסט דו אז

נשפה... מײן אין הארצען
 גע־ זי אנדרע ה^ט פיײדעל, cyi צו זיך אײנבױג^דיג

 אזיגען... זײנע טיט דורבנענופען ׳בליק זײן טיט צערטעאט
טארי־לואיז... ,cy זאג — *

 נאר נעהענמער, נ^ך איהם צו צוגעדריקט זיך זי
 הזנר־ קױם און פאײצע זײן צו קאפ איהר צוגעדרילס פעסטער

:ארויתגעטורמעלט באר
:עליצנ• פױיז נעאיעבטעד, מײן ביסט דו אנדרע, יא, —

F׳i .

mMk י-|
א פון טאבט די גע&דהלט <ןטיה זי װעפיען

א־נע־ פ דך מיט זײ :ן פאר׳ל

\m% אױוי לויקענדיג אנדרע, :עטראכט ♦ ♦ *w. r ו
[ m y אויףי הרחענדיג נישס ׳יהעז פאײצ א'ן ױהעז

נאנ־ זײן ישש באהע, ה^מ װ?ס ענשאפט,

f • 1

o ,סטרימןם p i מן. «י א מ רכצו ג׳ממיז מערײ » w ה«ס «יימ? wr» m ,ounp Mm םיט*י.̂ װ -s VV‘Ih
הופמ) (םן»רםזעצונג
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 פארבע־ גלײך מוז װ$ס פעהלער, 8
װערען• םערט

 נוניער לעצטען נ$טיץ*ין אויזער אין
 פון טיטינ; דע£ װעגען} ״גערעפטיגתײט״

 אין באאר־ עלןזלהוטױו ד.ש;נע־־אל רער
 אויסנע־ זיף טיר האבען פיא פיי^דע
 צוזאפיע;־ דאזיגער ױער א,־יף אז דריכןט,
 גער־ געוױסע א כיערקען זיף װעט קונפט

 ם, או^דו;,יג'ו פון געפיה: א װעזיטעט,
 אױער טײי א אז זײן, דאך קען עס װײל

 עקזע־ דזשענעראל גאנצעד דעי פילייכט
 רעם צו קוכיעגדיג ערפירט, ב^ארר קוטיװ

 פי:יכט זײן ניאה יעצטען צום סיטיגג,
איגטערנעשי^גאל. דעד צו

 נייר אז עױקלערען, $»בער ני־זען טיר
 כי־ א טעות. א וױרקריף געגיאכט ה$בען

 דיזע דא אט געזוכט נ*יר יה$»בען זיסט
 קא:־ פערזאמערטע די בײ נערװעזיטעט

 גע־ ניט שפור קײן האבען כײר דידאטען,
 זײ װײל דערפאר, גיט און דערפון, םינען
 וױרער װעהען זײ ד$ס זיכער, זײנען

 קײנער קען דאס װערען. אויםערוועהיט
 זיף האגדע^ט עט װען פ^ראויסזאגען ניט

 װא־־:ען. װי זאף, יןאפריזנע אזא װעגען
 ארע פון געפיהר אמעפײגער דער *בער

 זײ דאס איז, דעלעגאטען פארזאנ־עלטע
 עד־ טעטיגקײט יאהר צװײ די אין ר^בען
 און פול םריכטען זייערע נור ניס םילט
 ה*ובען הינזיכטען פיעי״ע אין נ^ר גאנץ,

 האט פיען װי טעדור, פיע: אויפגעטאן זײ
 זײ ז#לען װארום סו עריווארטען. געתעגט

 און אונרוהיג םינדעסטע Dtp אויףי זײן
 #נװענשןון? רער צו געהען זײ גערװעז?

 װעל־ אױפטואונגען, פון רעהארד א מיט
 װע־ איבערטראפען ניט וױרקליף קען כער
 :ע־ פון באװאוםטזײן אזא כיט 1או רען,

 ג^ר װירקדיף קען פליכט טריי־ערפילטעד
נערװעזיטעט. פון זײן ניט חגדע ורי

 זײ אז ניט, כיײנט ;אטירלץי, דאס,
 קרי־ קײן זייט קיין פון ניט ערװארטען

 אלעס, באטראבטען זײ אז $ךער, מיין,
 יערע איבעױ אויפ;עטאן האבען זײ <ואס

 עיןזעקוט-װ דזשענעראל אונזער דוייטייו.
 קדאנק־ דער פ־ן ,n>’sn ׳ניט רײדט אארד

 :אטען אונטער׳ן באהאגט איז װאס ן־זײט,
 אז גוט, גאנ״ן װײסען זײ גראסענװאהן״.>׳

 גא:ץ א איז אינטערנעיפי^נאר דער אין
 דענקט, ווע^בער ע-עטענס, ןיב״צער

 נעװא־־ען צינעלאזען נאר וא״סי עי װען ^
 דעד עריטט געװיזען עי״ װאיט רודער, צום

 װײםען זײ א־יפטאן. חען ניען װאס װעיט,
 ׳עניע;סלע אן :אף רא איז עס אז אויף,
אזוי פאר לצילן, רחנינא ׳זײ הארט װאס

3

זײע־ אין א/טכיאדיש א־יז אט״ױ אנשעדװ יו
אין אויך פ;}לגליר, איזי :iyr׳ ;עיא רע
יזיין אז עז, האגײונג ; •«; נט^דע נײ זײעיע
־א:ט גע ט ,נ גא־ װאלט גי־יק גרעסערעױ

ארטש־ די אט װען יאז, יזנ די טרעפען
אפט־עטען ברדזעז ען :עלען ן״עאקציא
־א־ ד לויטע׳/ ״רי ׳ײ ז צו ע * <׳ון««ײ• חי ןײעדע
־יםען װ זײ ־שטודכיעי. :יעל ה־ יי ־־ילואלעז,
׳יענט עלעט tr אן נאד יז א עם אז אויך,

ייבט פ זײן פאר גלאט עס ט הא̂־ *ועלנער
רער צו ע ^פ^זיצי ין א אי:־:י זײן עו

 איר־ דא איז עס צי .אדטעיבט־ײיטאן,
 צי דערפאר, גרונד באיענטיגטער א ׳גענד
דט.

 די גום נאנץ װײסען א״עס דאם
 דעם פון טיטג^עדער פארזאםעי־טע

 אונ־ פון באארד עקזעהוטיװ דדטענעראי
 אויב אסיר, ״אבער אינטערנעיטאנאי, זער

 מיגדעסטע די זײ פאדאורזאנט דאס
 זײ אז גיױבעז, פעסטער רער אונרוה.
 יאהר פ.אר די אין אויפגעסאן האבען

 געגען זיכער זײ כיאבס טעגליבסטע דאם
 זײם װעלכער פון אטאקען, םעגליכע אלע
קורען. נים זאל עס

 דעמ אויף אז כיײנונג, א:נזער אלזא
 :ער־ געװיסע א טעדקען זיד װעט מיטינג

 בא• קײן ניט זעהר געװען איז װעזיטעט
 איהר האט װירקרינקײט די גרינדעטע.

אוטגעװארפען. גאנצען אין'

 קדמענ־ דער ש)אױ הױפט־פראגען די
קאנװעניטאן. דער

 דע־ טײסטע די אז אן, נעהכיען סיר
 גע־ אויסערװעהלט זײנען װאס ^ענאטען,

 דער פין טאןיקאנװענ דער צו װארען
 דורך פאדדיענט האבען אינטערנעיצאנעל,

 און ױניאן דעי צו געטרײשאפט זײער
 האבען זײ •װאס אינטעליגענץ, די דורף

 פאד ארבײט זײער אין ארויסגעװיזען
 פון צוטרוי געשענקטען דעם ױניאן, רער
 נעהטען מיוג מעמבערשיפ. גרויםער דער
 די געװ^רען ערװעהלט זײנען עס m אז,

שוין כאטש — פאסענדס^, סאםע

 צו דעלעגאטען אלס װײל אלײן, דערפאר
 געװען זײנען תאנװעגשאן דאזיגער דער

 אן אירגענר צו װי ׳בעי.נים טעהר פיעה
 מעם־ גרויסע די קאנװענשאן. אגדער

 פיעיע, געהאט װירקליך .י;אט בערשיפ
 אויםצו־ װעמען פון קאגדידאטען, פיערע

װעההען.
סא־ די יפאסענדםטע, סאדע די א:זא

 אויסער־ זײנען אינטעליגענטסטע טע
 פארשטעהען װאס געװארען. װעהרט

 םארישטעהן פען רארף װאס $בער, נייר
 פאטענדסטע׳/ ״די װ#רט דעט אונטער

אי:טע?יגע:טםט<"^ ״די
 איז ױניאן א אז זינען, אין האבענדיג

 קו־ מעניטען װאו רעבאטירײ־ןלוב, א ניט
 די ׳טרײפען צו אום צוזאמעז, זיך מען

 נ^ר מוחות, די אויף אפ*:ר, און, צינגער,
 טאג־ פון פיהרונג דער פאר געיטאפען איז

 אויפגלײ־ דער פאר קאטפען, טענריכע
 קענען יוואס פפסוכיפ, ארעריײ פון כוגג

 בעל־ און דגית בעל צװישען פ^ריןוטען
ײכט זעהר עס איז טלא:ה,  יעדען פאר י
 הויפט־אר־ די אז אײנצוזעהן, טעניטען

 א פון כל יןודם איז ױניאן דער פון בײט
 װעיד אין נאראקטער, פראקטישען גאטן
 פוס״ פאר פלאץ קײן ניט^ איז עם נער
פראזעךלןײערײ. טע

 אינטעליגענץ עטװאס טיט יעדער
̂יןל װעט  ־אזי־ דער פאר אז אײנזעהן, גה
 א וױ<ןס זיף פ^דערט הוישט־ארבײט גער

 מיט־ די צװישען אײניגקײט ״טטארקערע
 פאר ״אלע ין^זוננ דעד אז אזוי, נייעדער,

̂וה אלע״ פאר אײנער און אײנעפ  אלץ ז
 פארװיררך זײן געפינען מעהר און פעהד

ליכוגג.
 אלײן פדאקטישחײט ד^זיגע רי ^בער

 די טאיען צו גענוג :יט װײט :^ך איז
 סאטער דער מעבטיג. זוירר^ױ ױני^ן

 אײניג״ די ױני^ן, דער םון פוגדאמעגט
 מיטגליע־ די פון סאלידאריטעט און הײס
 אז כאראקטער, אזא פון ניט איז דער,

 דער זײן קענען ז$ל ארײן פר^ג־וט״טיןײט
 ער •װעלכען פון טאטעריאל, אײנציגער

 פראקטיש־ דער צו װעדען. גענויט ז^ל
 דעם טיט זיף צוטראגען דעם צו קײט,

 װ^ס פראביעמעז, די צו ערנפט גאנצען
 יע־ נ^ף. טוז זיןי, נײט ברענגט טץי; דער
 זײן ז$ל פונדאםענט װעמעס ױגי^ן, יע
 דאס, האבען דויערהאםטער, אטת אן

 צו מוז זי ״וױזיאן״. רופם טען װאס
 פראק־ אונבאדינגט־נױטװענדיגער איהר

 אידעאליסטןש נענוג זײן אױף טישיזײט
 צו־ דער אין׳ בליק א כאפע; קענען צו

קונפט.
 אינ־ דער איז שטאנדפונקט דעש פון

 װעלנער, דער, ױניאן־טהוער טעליגענטער
 אויף פיס בײרע זײנע מיט שטעיזענדיג

 האט גענענװארם, דער פון בי^דען דעם
 אין ה^בען צו געניג רויזיאן אייך אבעי
 קומענדען דעם ם^ג, קומענדעז דעם זינען
 זיך פארטראכטען זויןגאר אין י$<י־,ר

 אינטע־ דער דאס. ,װי יװײטער, אביסעלע
 אונזער לויט איז, ױניאךטהוער ליגענטער

 זײן םאראײגיגען 1קע װאס דער, סײנוגג,
 גרויםען א מיט טעטיגקײט פראקטישע

 באנײסטערען קען אלײן ,װעלכער אידעאל
 פאר־ זײ האלטען און םאסען, גרױסע די

 פאדערונג פראקטישע קײן װי אײניגט,
 אטת־ דער שטאנד. אין גארניט עש איז

 נים איז ױניאךפיהרער אינטעליגענטער
 דער לוים בלויז האנדעלט װעלכער דער,

 איר־ טאנען צו טורא האט און טראדיציע,
 זײנען ״מיר װײל שריט, נײעם א גע:ד

 אונזערע לויט נעװארעז מעכטיג זיא נרויס
 פאר־ נײע װאס צו טו פיהרוננען. ט;נ^א

 מים צוריק װײזט און 4דרעהענישען?'
 יע־ אין געדאנה גײעם יעדען פאראנטונ;

 ניט איז אזעליער נײן, װענ. נײעם 1דע
 טהוער. ־ ױניאן אינטעליגענטער קײז

 ױניאז^םיהרער פאריטטײגערטע אזעלנע
 אר־ דער פאר אוננליק אן װירקליך זײנען

 אינטעיליגענ־ דער נור בײטער־באװעגוננ,
 יװעלכער, דער, איז ױניאךפיהרער טער
 אל־ דאם םון לײכטזיניג ׳אפלאזענדיג ניט
 אי־ דאף זוכט אויספרובירטע, דאס ׳טע

 דאס װײס, ער װײל נײעס, עטװאס טער
 און גויםיג געװען איז זואם אלעס, ניט

 אייז ילטשל, צוריק, יאהר 10 מיט צײטליך
 יאהר צעהן מיט צײטליף און גוט אויך

שפעטער.
 אינטעליגענטער אמת׳ער דער בלױצור,

 ױניאז־מעמבער און בפרם ױניאךפיהרער
 אויסנוצען קען װעלכער דער, אי; בכלל,

 װעגען, נײע פאר ערפאהרונג אלטע די
N אױםטהואונגען. נײע

 בלײבען זאיל זי אויב ױניאז, אונזער
ה איצטיגער איהר אויוי  םעהר, נאר און היי
ט סען װײטער, איז װױטער נעהן  צד ני

ט זיןי שטע?ען םרידען ?י <ואס aoרע טי

<זא^• םוז נור אױםגעטאן, איצט כיז האט
פראגרעסירען. אײן אין טען

פראגרעסירען? עם םײנט \ואס־זשע
 קירצערע נאף <וײדדשעס, גרעסערע נאף

 ניט, דען םיר װײסען ^בער, שטונדען^
 זיך פאר און אן װײדזשעס גרעסערע »ז

 ענד־ציע< דער ניט איז און זײן ניט קען
 װי װײל, ארבײטער? דענקעגדען דעם םון

 ריכטיג גאנץ צוריה לאנג ניט האט דאס
 אײזענ־ די פון ברארעתזוד די ערקיערט

 פלאם־פלאן, איהר פארלײגען אין כ^הגען
 קנאפע א װײדזשעם םון העכערומ די איז

 מיט צרות. עקזיסטירענדע די פאר רפואה
 אויף װאגןסט װײרזשעס פון װאקסען דעם
 #איז סווו רער און יקרות, גװאלדיגער דער

 זוײדזשעס די פון העכערונג דער מיט אז
 לאגע, דערזעלבער אין ארבײטער דער איז
 זײנע אײדער םריהער, געװען איז ער װי

 געװא־ געהעכערט נ$ף זײנען װײדזשעס
רען•

 םון םארקירצונג די אנבעטרעפט װאם
 יע״ דאף פארשטעהט ארבײטס־צײט דער
 צו אפ*<«ל קומען מוז ער אז אײנער, דער

 קען מען װעלכען פון װײטער גרעניץ, א
 פרא־ רי װײל דערפאר, פ״טוט געהן, ניט

 פאר זאכען נויטװענדיגע די םדן דוקציאן
 קלע־ א אין קען געזעלשאפם גאנצער דער

 ניט ארבײטס־צײט פון מןנימום נערען
װערען. אויסגעפיהרט
 דאזיגע די אט ניט קענען פאלגליף

 דער זײן ױניאן א פון גרונר^פאדערונגען
 א פון שטרעבונג װירקליכע די ענד־צעל•

 מלאכות בע;י די אז זעהעז, צו איז ױניאן
ס זאלען  די װערען אלײן צײט דער פי

 טריט ערשטער אלט בעלי־בתים. אטת׳ע
 זאלען ארבײטער די אז דער, איז דערצו

 געװיסען א קרינען פעהר און מעהר אלץ
 פר^־ דער פון ק^נטראל דעם אין חלק

דוקציאן.
 דאזיגע די V רזריגען עס זײ קענען װי
 בא־ ברײטע גא;ץ א פארדינט פראגע

 אנדע״ כײ טאן עס װעלען טיר האנדיוגג.
געלענענ-הײטען. רע

 אז קילאר, דאך איז זאף אײן אבער
 פו^רטגעשרי־ פון ױניאן א פאד איז דאס

 פון פראגע א ניענשען דענקעגדע טענע,
 אנ־ װאו און װיכטיגקײט. העכסטער דער

 ניט אויב װערען, באטראבט זי זאל דעױט
 מעכטיגער אזא פון <ןאנװענשאן א אויף

 אינטערגעשי^־ אונזער װי ארגאניזאציאן
>' נאל

 צױ ־וואכען עטליכע מיט .האבען טר
 דא־ מיליאן דעם װעגען ׳צרײבענדינ ריק,
 באארד דזשאינט דער וחאס םאנד, לער
 בא־ האט ױניאן מאכער קלאוק דער םון

 אויסדרוק געגעבעז שאפען, צו שלאסען
 געװען װאלט עס אז געראנק, דעם צו

 אגגע־ װאלט ױניאן די זוען טט, זעהר
 אוים• װעגען בלויז ניט טראבטען הויבען

 װײטער, געהן נור הײם, אײגענע אן כויען
 װאו פעלוטאריס, גןלאוק אײגענע עפעגען

 זא־ ארבײטער, די דױיסט דאס ױניאן, די
 ןבעלי־ איעענע זײערע זײן קענען לען

כתים.
 ניט דעם װעגען זיך האבען מיר

 גע־ ניט דאן איז דאס .ווײל פארבערײט,
 גע־ בלויז זיף האט עס פראגע. די װען

 מי־ •דעם פון שאפוננ דער װעגען האנדעלט
 זיך אבער האבען מיר פאנד. דאלער ליאן

 שלע־ ב. אז דערוואוסט, :אנדעם באלד
 דעם טיט ארום ערגסט זיך טראגט זינגער

 אויםגע־ שויז האט ער דאס און״געדאנה
 פארטי־ װעגיגער אדער מעהר א ארבײט

 צו געדאנק דעם אט אזוי װי פלאן, גען
פארװירקליכען.

 ער האט איהם מיט געשפרעך א אין
 באגײסטע־ העכסטער דער מיט גערעדט

 ער אונטערנעמונג. נײער דער פאד רוננ
 שריט, נעכסטער דער איז דאס אז דעגקט,

 אונטער־ מוז אינטערנעשיאנאל די װאם
 קאנװענ־ קומענדע די דאס און נעהפעז,
 אדער דארסען עם װעט שיקאנא שאן-אין

עס. פארװארפען אדער דערצו, זײן מסבים
 אגי־ צו איצט בדעה גיט האבען מיר

 װײ־ מיר פלאן. נײעם דעם פאר טירען
 װאס.אױכר פיעלעס דא איז עס אז סען,

 אוג־ די אויוי אנװײזען גןען מעז צוזעצען.
 שטעהען װאס שװעריגקײטען געהײערע

 מענ־ אין מאנגעל אונזער אויף יװעג; אין
 מען דערצו; םעהיג זײן זאלען װאס יג־עז,
 אונטער־י די^זיגע די אז ־האבען, מורא קען

 אלס ארויםװייזען, זיף ז^ל זי אויב נעמונג,
 שא־ פיעל זעהר קען געראטען, גאנץ ניט
 אויס־ קען מען בקיצור, ױניאן. דער דען

 מען װאס אלעס, פלאז דעם גענען זעצען
 איז ■װאס דאס, געגען אויס אימער זעצט

 דאזיגער דער אז מיר, מײנען דאןי און ׳נײ
ר, א איז שלעזינגער׳ן פון געדאנק  זע̂ז

 און װעט ער דאס איץ פרוכטבאר, זעהר
 אויפגענומען קאכװענשאן דער פון דארף

 ער װאס ערנסט, גאנצען דעם מיט װערען
פארדיענט•

די־ מיט פאדפינדונג אין װילען מיר
 אױ«י מאכען אויםסערקזאם םראגע זער

 מיר פאקט. אינטערעסאנטען פאלגענדען
 פארשיעדענע םון קאמיטע א אז הערעז,

 ױניאן מאכער ?לאוק דער פון לאקאלס
 עפענען צו פלאן א מיט ארום זיך טראגם

 סילןײ גראסעריס, פון רײהע גאנצע א
װ. ז. א. בענלו, סטארס,
 איני״ די ענטמוטיגען ניט 1װילע מיר

 באװעגוגג. דאזיגער דער פון ציאטארם
 מיר םוזען צײט דערזעלבער אין אבער

^ד אויסדריהען  םארװאונ־ םון נעםיהל אוג
 דערזעיצ־ אז קוסט, דאס אזוי װי דערוננ,

 עםענען סון טראכט <ואט סאםיטעט בער
ךײ וועאכע ^ועג^ן נראסעריס, כאנקען,

ט *יו גארניט, װײסען מי א  אײמעםא־ ג
 פעקםאחי, סלאױן גרויסע א עםענען צו <ען

 ק<אוקס םיז פחאדומציאן דער אין כאטש
 היבשע גאנץ א האבען יע דאןי זײ מוזען

 זא״ צו נעהםען זיך װארום אױןי, ידיעה.
 אינדירעקט גאנץ נאר קענען װאס כען,
 אונבאדײטענדען גאנץ א אויח אייר איז

 דעם אויף װירקונג א עפעס האבען גראד
 עפע־ דאס בעת ארבײטער, די םון <עבען

 קען הלאױדםעקטארי נרויםער א םון נען
ט תי א  באלדיגע א האבען װי אנדערשי ג

 קלאוק- דעם אויף װירהונג דירעקטע און
 ^ןעהנ־ די ^יהם םאר עפענט און מאכער,

אויסזיכמען. אנציהענדסטע און סטע
װעל־ םראגען, די םון אײנע איז דאס

 װערען םארגעבראכט געװיס װעלען כע
 ערנסטקײט די קאנװענשאן. דער פאר
 אוג־ איז פראגע דער פון װיכטיגקײט און

 אויםער־ די אויב און באשטרײםבאר.
 מענ־ װירהליף זײנען דעלעגאטען װעהלטע

 װי• א מיט און אינטעליגענץ מיט שען
 פון נײקײט די זײ דארף זײ, װעט זיאן,
 עס און -אפשרעקען. ניט געדאגק דעם

 זײ אז גוט, זעהר און זעהר געװען װאלט
 ארײנטראכטען זיף אנהויבען שוין זאלען

 דער אין אורטײל זײער כךי דעם, אין
 װאס און רײפער װאס זײן זאיל פראגע
איבערלעגט. מעהר

 װאס םראגע, אײן בלויז איז דאס
 דער פאר װערען םארגעבראכט דארף

 נאד דא אבעד זײנען עס קאנװענשאן.
 װיכטיג־ באזונדערער גאנץ פון מעהרערע

 אין רײדען מיר װעלמן די װעגען קײט.
״גערעכטיגקײט״. נוםערען קומענדע די

 -8נ דארף װאס אוגטערנעהמונג, אן
װערען. ערםוטיגט און גריסט

 גודס װהײט דער םון קעמפײן דער
 ארנא- צו 62 לאקאל ױניאן װאירקערם

 גאנץ צוליעב זײנען װעיכע די, ניזירען
 געבליבען נאך אורזאכען אונבאגרײפליכע

 װירק־ איז ױניאן, דער אויסער איצט ביז
 איהם זאלען מיר אז װיכטיגער, צו א ליף

 ניט כאטיט איהם און שטילשװײגען קענען
 אוג־ פון װערטער פאר א מיט ערמוטיגען

זײם. זער
 איז ױניאן װאירקערם גודם װהײט די

 און יאהר. עטליכע היבשע א אלט שוין
 לעבען איהר פון צײט דער פאר האט זי

 פאר אויםגעטאן םיעלעס נאר װירקען און
 איגדוס־ גודס װהײט אין ארבײטער די

 באדאדםט אלײן דאס דאך האט טריע.
 מיטעל פראפאגאנדע בעםטער דער זײן

 זיף װאירקערם גודס װהייט אלע פאר
 דאןי, און ױניאן, דער אן אנצושליסען
 דער אן זײנעז ׳איז דאס װי מערקװירדיג

 פון העלפט א בלויז אנגעשלאסעץ ױגיאן
 אי״ די און טרײד, דעם אין ארבײטער די

 דער אויסער גאנצען אין שטעהען בעריגע
 ערקלעה־ אײן געבען נ^ר קען עם ױגיאן.

 ױניאן די איז, ד^ס און דעם, פאר רונג
 אדער פארזוד, קײן געטאכט נים האט
 פאר-זוף, ענערגישען שטארקען גענוג קײן

 אויטסײד־שטעהענ־ די זיך צו צוצוציהען
 צו־ אודאי זיך ה$ט זי אדבײםער. דע

 זי װאס דאס, מיט געשטעלט םרידען
 אויםגעט^ן האט זי װאם און געהאם ר.אט
 איז נאטירלױ, איז. זי װי אזוי
 װען נארמאלער. קײן ניט צושטאנד אזא

 ארגא- פר^צענט הונדערט איז ױגיאן א
 הא־ ניט שוין נאטירליף זי קען ניזירט,

 הינזיכם. דער אין שטרעבוננ קײן בעז
 װע־ ניטא איז עם װײל דערפאר, פיטוט

 אבער, ױניאן א ארגאניזירען. צו מען
 ארבײ־ די פון טײל א בלויז האט װאס
 מוז ארגאניזירט, טרײד איהר אין טער

 און מעהר אלץ ארגאניזירען צו שטרעבען
 אלץ װערען זאל זי כדי ארבײטער, מעהר

 באלד מוז ניט, עס זי טום שטארקער.
 בלײבט זי נאר ניט װען ׳צײט א הומען
 אויף מאכם, םון מדרגה דערזעלבער אויף

 צײם, באשטימטע א געװען איז זי װעלכען
צוריה. און צוריק נעוזן אן הויבט זי נאר

 דער פון חעםפײן דער איז דערפאר
 צוצוציהען ױניאן װאירקערס װהײט־גודס

 גע- איצט ביז זײגען װעלכע די, זיף צו
 דאס ױױאן, דער פון דרויפען בליבען

 םאר אונטערנומען האט זי װאס בעסטע,
צײם. לענגערער א

װארט, אויסגעצײכענטער לינקאלן׳ס
 םרײ האלב בלײבען ניט קעז לאנד ״א אז

 אזוי פונקט קען האלב־פארשלולאפט״ און
 ױניאן. א אויף װערען אנגעװענדעט גוט

 איהר בײ לאנג בלײבען גיט קען ױגיאן א
 אר־ די םון טײל גרױסער א װען םאכט,
 ניט זײגען אינדוסטריע דער אין בײטער

ױניאן. דער אן אנגעשלאסען
 בעסטען דעם מיר וױנשען דערפאר

 ױנ־ װאירקערס גודס װהײט דער ערםאלג
 װעט זי אז זיכער, זײנעז מיר און יאן

 האבען םיד װי װײל האבען, אוין איהם
 בעסטער ^,ד ערקלעהרט, םריהער שוין

 די אויף װירקען צו על6פראפאגאנדע־מי
 אנצושליסען זיר ארבײםער װהײכדגודס

 רע־ גלענצענרער דער איז ױניאן, דער אן
 אויפגעטאץ האט זי װאס אלץ, פון קארד

 די פון העלפם א בלויז כאטש איצט, כיז
 פליכט. זײער געטאן האבען ארבײטער

 באשײנפער־ גאנץ איז דערפון שלוס רער
 אזױ געקאנט האט ױניאן די אויב :לאןי

 םארהעלטניכד דער מיט אויםטאן םיעל
 װיפיעל ;סו כחות, באשחננהטע מעסיג
 וױרש־ ווען אויפםאז, קענען וועט׳זי םעהר
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שרעה־ א הערשט עסטרײך אין אז
 אײ־ נאף געװאוסט איך האב נויט ליכע
 האב איך געקוםען. אהין בין איך דער
 די אין באריכטען די פון געװאוםט עם

ט געשפרעכען מײנע פון און צײטונגען  מי
ט און אססטערדאם םון פינמען עדא  מי

v װעלי לאנדאז, םון םנאודען פיליפ מיםעס 
 צו פארבראכט װיעזער דיעזען האבען כע

 םארביגדונג אין וױען אין װאכען אײניגע
 נויט די אז אבער ;ארבײט רעליעף מיט
 האב דאס איז, זי װי שיעה^יד אזוי איז
פארגעשטעלט. ניט זיך אין

נע־ עסטרײך אין אז הערט איהר װען
 קומעץ און הונגער פאר כיענשען.אוים הען
 זײ- קינדער קלײנע אז קעלט, פאר א*ם
 אז שװאך און אויסגעצעהרט אזוי נען

 קערפערלעך זײערע קענען פיסלעך זײעדע
 זיך מאכען מאםעס אז אויסהאלטען, ניט
 אבי םעכטער זײערע װעגען זעהענדיג ניט
 איהר זאלט ברױט, שטיסעל א ברעננען זײ

 םראזען קײן ניט זײנען דאס אז דיסען
 ערן זאס דערװעקען, צו רחמנות אײף בײ

אמת. אומבארעמהערציגער רײנער, רער
 מען און װיען איז הומט מען װען

 דיסטרײןט, ״רינג״ דעם אין ארײן געהט
 #שטאדט םון טײל װיכטיגםטען דעם אין

 װערטער די געדאנק אויפ׳ן ארויף קוכיען
 באקלאגט האט הנביא ירמיה װעלכע פיט
 בדד ישבה ״איכה :ירושלים חורבן דעפ

 אזא כאלמנה״. היתה עם רבתי העיר
 םרעכטיגסטע די — שטאדט פרעכטיגע

 און עלענד װי און — װעלט דעד אין
 מען װאו !אוים זעהט זי פארלאזען

 און קונסט מען זעהט אויגען, די װארפט
 און גלאנץ אומעט, און פראכט מדויער,
 טוי־ װי אויס זעהען בילדינגס די עלענד.

 די װעלכע שלעסער, זענר־אוךאײךנאכט
 פאר־ און פארשו#ולםען ה^בען צױבערער

 גאסען די אויף מענשען די און לאזען,
 א נאף געגאנגען װאלטען זײ װי אזוי

 מינע. םרײע קײן שמײכעל, קײן לוידז.
 און סעריעז זײנען פנימ׳ער אלעפיענס
 :פראגע די פרעגען אויגען אלעטענס

עזרי?" יבוא ״טאין
װעל* בײ פויגעל א װי איז עסטרײך

 אונטערגע־ םליגלען• די האט ניען כער
 סשע־ צו איבערגאנג בעהכיען׳ס האהט.

 צו איבערגאנג גאליציען׳ס כאסיאװאקיען,
 לאנד א װערען אונגארן׳ס און פוילען

 צוגענומען עסטרײף פון האט זיף, פאד
 פעטראלעאום־קװא־ די קוילעךגרובעז, די

 ׳,״נאטור־רײכטימער אנדערע אלע ןיא לען
 בא־ איהר אום האבען מוז לאנד א װאש

 פונקט און לעבען. קענען זאל פעלקעדונג
 פליגלען אפגעהאקטע מיט פוינעל א װי

 מען סײדען מוטשענען ניט לאנג זיך קען
 אפ היט מען און איהר אויף אנטונג ניס
פעהלען, ניט זאך קײן איהר זאל עם אז

 א לאגע יעצשיגער רער פון ״ילדערוגג הארץ־רײסענדע
ד דעי אין ע* — עסנורײך. אין ױגי$:ס מ ע פפ װי אי לאנד. פ

 םרײד^ פ^דשיעדענע די ײעגען ציפער און •פאקטעז
ביןװעגונג. אידיעע רי

שלעזינגער. ב. פזן

 קוילענגרובען, אהן עסטרייך װעט אזוי
 פעלדער אהן פעטראלעאום־קװאלען, אהן
 קענען ניט אויך זיך וועלדער, ^הן און

 װעט זועלט די סײדען מוטשענען לאנג
הילף. צו קומען איהר

 דארף פרידענס־טראקטאט דעם לויט
 פיא־ צעהן פארקויפען טשעכאסלאװאקיען

 קוילען אויסגעגראבענע איהרע םון צענט
 טשע־ אין װי אזוי אבער עסטרײך; צו

 קוילענ־ די יעצט סטרײקען כאםלאײאקיען
 פון דארום קריגט עסטרײף און נרעבער

 װיען זעהט ניט, קויל אײנציגען קײן איהר
 קארס סטריט די עולם. בית א װי אוים

 זײ־ טעאטערע און סקולס די נים, נעהען
 אפיסעס און סט^ורם די געשלאסען, נען

 דרוי־ אויף נאר װי צוגעמאכט, װערען
 איז אבענד פון און טונקעל, װערט סען
 כאטש חושך, פינסטער, גאסען די אין

 קענען װעגען ברעכען. צו געגיק דעם
 אנ״ רער אין שטאדט אײן פיז פאהרען
 רײדען. צו װאס ניטא אודאי איז דערער

 ט׳טעכ^סלאװאקישע די װי שנעל אזוי
 סטרײס, אין ארויס זײנען קוילענגרעבער

 אפ״ באלד רעגירונג עסטרייכישע די האט
 פארקעהר, אײזענבאהן דעם נעסטאפט

 פון ניט זיך דיהרען אײזענבאהנען די און
*<*רט.

 קר איהר װעט װעלט די סײדען ׳יא
 זיף עסטרײך װעט ניט אז הילח, צו מען

 קוםען און מוטשענען. קענען גיט לאנג
 מיט קענד־גודס שיקען מיט ניט הילח צו

 סופ־קי- עפענען מיט אדער אוט־מעהל,
 אויפ־ קינדער נעהכיען מיט אדער טשענס,

 היתדז גרויסע א מים נאר ׳צוה$זתווועז
 און פראצענם נידעריגסטען דעם אויף
 ןזאט טען ווי אזוי טערמין, לאנגען א אויח

 אײגע־ איהר מיט בעלגיען. מיט נעטאן
 קײן שפײז, קײן עסטרײך װעט געלד :ע

 רויהע פיין פעטראלעאום, קײן קוילען,
 אנ־ אין מאשיגען קײן ארץ מאטעריאלען

 דער וױ אזוי קויפען. ניט לענדער דערע
 עסטרײכישע די איז הײנט, שםעהט קורם

 פופציגטעל א װי מעהר ניט װערט קראנע
 אײן פאר :מלחטה דער פאר װי טײל

 •ח*<נט מען קריגט דאלאר אמעריקאנעם
 זאל עסטרײך װען און ;קראנען 250

 אםעריקא אין םחורה קויפען געהץ לטשל
 מים דערפאר באצאהלען דארפען און

 גע־ געהאט ניט זי װאלט קראנעז, איהרע
 װאס געלט די דרוקען צו אויף פאפיער נוג

גערןאסט. װאלט דאס
 עסט־ מוז דאן דאס, ניט אויב אדער

 פאר־ צו זיך ערלויבניש די קריגען רײך
װעל' אויף לאנד, אנדער אן מיט אײניגען

 ױניאךמעמ־ גוטע אטת׳ע, װערען װעלען
נעדכ.

 ־8סאצי פינןש די פון אויסשליםונג די
ארבײטער־באװעגונג. די אדן ליפמען

 סא־ א דוקא זײן ניט דארן* אײנער
 זײן ניט זאגאר מעג אײנער ציאליסט.

 פאליטי־ אין גלויביגער שטארקער קײן
 נאד איז ער װען דאף, און קאטף, שען

 גוט זעהר ער קען מענש, דענקענדער א
 די םון אויסשליסונג די אז פאדשטעהן,

 די איז אסעמבלילײט סאציאליסטישע 5
 דעם פון פארגװאלטיגונג שרעקליכסטע

 .אז און םאלקס-הערשאשט, םון פ־ינציפ
 ער אויב פארגװאלדיגוגגס־אקט, דעם מיט
 א זיף עפענט באשטעדון, בלײבען זאל

 געשיכטלי־ דעם אין בלאט נײ־שװארצע
 קען װעלכער אמעריקא, פון לעבעז כען
 די װעלכע םאלגען, צו פיהרען כיוז איז

 זיד האבען שװארצזעהער עקסטריטסטע
פארשטעלען. געקענט קוים

 אין שולריג זײן װעט אבער װעד
? דעם

 דער אויוי אנװײזען מען װעט געװים
 רעאק־ בושעװענדער איצט אלגעטײנער,

 די אויח אנװײזען סען װעט דאז ציע;
 לאם־ די אויף אלבאני, אין פאליטישענס

 ניט איז דאס אבער סוױטס. די קערס,
אטת. גאנצער דער

 רע־ םינםטערע א בושעװעט אודאי
 הא״ אודאי לאנד. אונזער ןיא אלזציע

 געטאן סװיטס און לאסקערס די בען
 מען האט זײן פון אבער ערגסטעס. זײער

 שטעלט אבער, ערװארטען. געקענט עס
 ױנ־י אוגזערע האבען װאס פראגע, די זיך

י אט באקעמםען צו אזם געטאן, יאנס  י
 גאנצע די האט װאס דאזיגעירעאקציע?

 װאס מיט ? געטאן איבײטער־באװעגונג
 מעכ־ די אפגערוםען זיך האט אזוי וױ אין

 ליײ אװ פעדערײשאן אסעריקעז טיגע
 וחד געזאגט עם זאל נארניט, מיט ? באר
 ארבײטער די שאנדע. אונזער צו רעז
מענד איז  האס אײראםא, םון לאנד א אי

 ער־ אײראפא, םון סוםעגדע שלעזינגער,
שענד־ אזא אויןי געװים וואלםמן קלעהרט,

 סאטע די םון פארנװאלדיגונג ליכער
 געענט־ בירגער־רעכט, עלעביענטארסטע

 און דזשענעראל־סטרײק, א מיט םערט
 גע־ אזא גאר איז ארבײטער אונזערע בײ

 מעג טען געקוטען. ניט קאפ אין דאנק
 זײנען ארבײטעד מײסטע די אז זאגען,

 שאנד־ דער צו גלײכגילטיג געבליבען
 דעד אין אפשר ׳װײם װער און, טאט.
 געװען מסכים גאר זײ האבען שטיל

דערצו...
 גרוײ די פון גלײכנילטיגקײט די אט

 דעם,. איז שולדיג באםת איז מאסען סע
 אין לעצטע^אך פארגעקומען איז װאס

אלבאני.
 עסט װאם ז׳^פיהל, א איז דאס און

 דענקענדען י^<ען םון הארץ די פשוט
 האט בורזשואזיע ליבעראלע די מענשען.
 א פראטעסטירען. צו מוט דעם נעפונעץ
 זאנאר האט ״װאירלד״ די װי צײטונג

 קאלעק־ טאכעץ צו נויטיג פאר נעהאלטען
 פיגסטע־ די געגען קאמו^ דעם פאר שאנס

 װי דעמאקראט, א פאליטישענם. רע
 מיט אן זיף באט אוגטערמײער, סעמועל

 צום פעהיגלוײםען גרויםע אלע זײנע
 אל־ איז םינסםערלינגע די געגען קאמו*
 ארבײטער־באװע־ גאנצע די נאר באני,

 צו שטום און טויב געבליבען איז גונג
פארברעכען. שווארצען דעם

װע־ מיט דארום קענען ארבײטער די
 די־ די אויף שולד די װארםען רעכט ניג

 זײ צי אלבאני. פון פארברעכער רעקטע
 א האבען זײ אבער ניט, צי עס וױיםען

 עם פארברעכען. דעם אין חלק שסארהען
 זאל שפעט. צו ניט איצט נאף אבער איז
 ארבײטער־באוחד גאנצע די איצט נאןי
 גאנצען איבער׳ן און יארק נױ אין גוע

 איהר פון באװאוסטזײן צום קומען לאנד
 דאזיגער דער אין שולדיגיןײט און םליכט

 סארברעכען דער און אנגעלעגענהײט,
 אבער עם װעט װערען. אויסגעמעקט לןען

 דעם? אויף האפען מען הען געשעהן?
 פארגאנגענהײט, דער םון אורטײלענדיג

 אױף האםנונג א אירגעגד הוים דא איז
 איז דאס און ערװאכוג^ פלוצלונגער אזא
גזךפיכםז^ חנד פון םרויעריגסמע דאם

 ארן אנשפארען, קעגען זיןי זאיל זי כער
 דיעזע דײםשלאנד. זײן דארף לאגד די

 ארים־ איצם באשםעהען לענדער ביידע
 רא־ דארף עס און דײמשען פון שליסליף

 אײז לאנד, איין ביירען זײ פון װערען רום
 םאליאקען אלע פון װי פונקם רעפובליק,

 אלע פון רױ און לא:ד אײן געװארען איז
 אײן געװארען איז טשעכאסלאװאקעז

לא:ד.
 ורעדען װעט דײמשלאנד אז מודא די

 צוקוםען וועם איהר צר וייען שםארק, צר
 עסכד אריטע ראס א'נ;ין. איז עסטרייך,

 םי־ האיב א און זעקס איהדע םיט רײך
 בײמראגעז פיעל אזוי קענען נפשות ליאן

 װי דײטשיאנד, פון שטארקײם דער צו
 צו דזשוירזי, נױ װאודבײן, זאגען לאפיר

 סםײםס. יונייםעד די פון שטארקײם דער
אי זאל דײטשלאנד אויב  אזא ותלען ג

 נע־ םעלקער אלע ײאלטען פאראײניגונג,
דערצו. צושטיפונג זײער געבען דארפט

 פױ בלויז נים םײנונג די איז דאס
 ביזנעט און מאנוםעקםשורערט באנקירען,

 גערעדם, האב איך וועלכע טיט לײט
 און םאציאליסםישע די םון אױןי זאנדערן

 בין איד פיהרער. טרײד־ױניאניסמישע
 םים און באוער אםםא מים אפגעזעסען
 בא־ און לאננ שםונדען ארלער פריעדריף־
 עםםרייןי ירען פראגע. דיעזע שפראכען

 צו םארהעלםניסםעסיג געווען, וואלם
 אזוי און גרריס אזוי באפעלחערונג, איהר
 וױ ריזאורסעס״ ״נעמשוראל אין רײף

 עם־ אין םילײכט זיף זי ײאלט רוסלאנד,
 איהר פון ארויסגעדרעהם צײט יאהר ליכע

 אנ- פין הילזי דער לאגע יעצטמער
 אלעס אהן אבער זײעגדיג ;לענדער דערע

 לענדער אנדערע די םון הילפע קײן און
 איהר פאר איז קריגען, נים אויף זי זאל
ניטא. האםענונג קײן

A
 אפילו איז װיען םים פארגלײך איז
 קריגם װארשע אין עדן. גן א װארשע

 װיען אין ברוים, האבערנע כאטיט מען
 אין נים. אויך ברוים אזע^בע מען קריגט

 ״םילך עטוואס כאטש כוען קריגם װארשע
 גאר םען קריגם װיען אין םלײש, עטװאס

 לעבם פען גישם. גאר אבסאלוט נישט,
ט ברוים אויף דא  און הירדש קלײען, פי

 גרוײ די אין זאגאר ציקאריע. שװארצע
 מאל־ אײן וואו קאפעס און האטעלס סע

 גומער א װיפיעל פיעל אזוי קאסם צײם
 גאנצער א אין דארמ פארדינם ארבײטער

 אלעם. הריגען ניט אײןי מעז קען װאף,
 נע־ אויך איז קריגט םען װאס דאס און

 און גראן אויפ׳ן געפאסםען און װאויגען
הונגער. דעם שטילען צו נענונ ?וים

ט די אין  פאר־ האב איך װאם טעג אנ
 ביי־ געזעהן איך האב וױען, אין בראכט

 איך וועלכע נוים און עלענד פון שפיעלע
 פאר־ נימ לעבען סײן אין קײנטאל װעל

 װאס אידעז די צװישען ספעציעל ;געסען
 פא־ עמליכע לעצמע די דורך האבען
 און לעפמןרנ פון אײנגעװאנדערם נאטען

 שטזןדמלעך און שםעדם אנדערש די פון
 פאגר$טען זײנען עס װאו גאליציען אין

געווען.
 אײנגעװאנדערםע דיעזע פרן פיעלע
 שםאלען, אין אויױ זיד האלטען פאםיליען

 צורית לאנג נים ביז האט ץ1כי װעלכע אין
 א אהן בעם, א אהן געהאלטען. םערד
 מע־ שםיקעל אנדער .אירגענד אדער מיש
 קעלט די פינססערניש, די הײנט בעל.

 א !שטאלען דיעזע איץ גערוך דער און
 איז ערד נאקעםע די אויף שטרױ ביסעל

 דער פאר װיגעלע די קישען, דער בעם, די
 אײן אין באנה. די אוץ טיש דער בײבי,

 כמןהר פארבראכם איףי האב אזא וואהנונג
 ארײנגזד בין איד וועז שטונדע. א װי

 צוזאטענ־ געלעגען טוטער די איז קוטען
 אויף שמאל וױניזעל אײץ אין נעדרעהט

 א אײנגעשלעפערט אוץ שטרוי ביסעל א
 צױײםען א אין און קי:ד, יעהריגעס צוױי

 איז שםרוי, ביסעל א אויף אויך װינקעל,
 צװײ עלמערע די טיס םאטע דער געזעסען
 ארן יאהר, 9 און 7 פרן אינגלעד הינדער,

 עברי געלערענם ליכםעל א פאר זײ מיט
. סידור• א פון

 ״וואהטנגען דיעזע םימ אפילו אבער
 נים אויך אידען אונגליקליכע דיזע זיינען
 אנםיסעטיםען עסטרײכישע די זיכער.
 און נעותן גיט טזנםיג אזוי נאף זײנען

 גיםמיגען און אפענעם אזא קײנםאל נאך
 אידעז רי געגען געפיהרם ניט קעטפײן

 םאג א אוועק נים געהם עם יעצם. װי
 גא־ די אין צוםײלעז גימ זאלען זײ אז

 צוואנזױנ־העללער םויזענד עטליכע סען
 פא־ אז זיך םאנגט עסמרײך (אין ביללס
 אויף אז), העללער צעהן פון געלם פיער

 הלײנע ארױפגעקלעפם זײנמן עם וועלכע
 :װערםער זײ םים צעםעלעך געדתקםע

זואהגונגגדמים .די יהמ*וס!״ \ודזנן

 שולד הוגגער ^דאס יודעז!״ דער שולד
 דיעןע װ. ז. א. ור. ז. א. “ױדען! דזגר

 צױ נאםירליך ורערען אדווערמײדביענמס
 םון איז װערדע די ?ליין װי ײײל כאפם״

 אךן געלם דאןי עס איז העללער צרואגציג
!קריגען עפעס הס״פאר דאןי קען מען

ם ווען  אופד דיזע וואס הילפע די ני
 דער פרן באקיםען אידען גליקליכע
 וואל־ קאםימע, דיסטריבירשאן דזשאינם

 אויסגענאנ״ הונגער פון אײנפאיז זײ םען
 םקילד־־טרײדס אין ארבײם קײן געז.

 טעהרסטע די װײל קריגען נים זיי קענען
 מלאכות בעלי קײן קײנטאל זײגמז זײ פון
 יעדען אין איז צװײטענס און געו^ן, גימ

 ארבײטען געהן און סלעק; טרים םרײד
 עסטריי־ די זאגען לײבאר, אנסקילד בײ

דער• בארעכםינם םעהר זײנען זײ אז בער
פרעםדע. די װי צו

 הילפס־סמא־ אלע באזובם האב איך
 דיסמריביושאן דזשאינם די וואס ציאנען

 א פאר אײננעפיקסם האם קאסיםע
 געױים םיר איז עס אבוואהל און יאהרען,

 קר• צו און שטעהן צו וואייל געוועז נים
 און שםעהען טענשען םיעל אזוי רוי קען

 אויח אדער סעסאז, קאן א אויוי ורארםען
 אויח אדער יםילך סאנמגנסד ביםעל א
 כאטש איף האב דאך אוםבזעהי/ ביסעל א

 װאם באפרידינוננ שטיקעל די געהאם
 ארדנונג אן מים געפיהרם ווערט אלעס

 נעהט קיינער װאש אין םאלה א מים און
 דירעק״ דער לעדיגען. םים אוועק נים

 ר־1ענ; אן זעהר איז וועקסלער, הערר ״מאר
 ער ײאס אלעס םום עד *»ץ םענש גישער

 כאטש קריגען זאל ארימאן יעדער אז הען
 נשטח די הענען זאל ער אז םיעל אז.ײ

אויפהאלםען.
 קאטיטע דיסטדיביושאן דזשאינט די

 םאר הימשענס אײנגעפיקסם ־*ײיד ט?ה
 אויך און אפעסען קוטען צו הונגערעע

 סאלדא־ אידישע פון קינדער פאר הייםען
 טלחםת. דער אין געפאלען זײנען װאס םעז
 טימ׳ן קוים זײנען וואס םײדלעןי פאר און

 אין פאנראנרען די פון אנטלאפען לעבען
 נעכיע״ װעיען הײטען בײדע גאליציען.

 עשטרײןײאידי• געװיסער א םון נעדזשם
 לענט װעלכע פאטאק, כראדאם יפרוי שער
 וזייניען די אין ארײן לעבען גאנצען איהר

 און יתופײם 200 די קינרער. די אין און
 װי אי.־זד אויף קיקען מײדלעך 100 ײ

 א וױ װירהליך איז זי און טאטע, א אױף
זײ. צו כיאמע

*•
 ע״טײנונג פרעהליבע אײנציגע די

 כמרחיױדדעעד דער איז עסטרײך, אין
 1018 ענדע ז־יט ױניאנס. די םון וואוקס

 א.־־*־ ארגאנידיטע פון צאהל די דא איז
 די פין געװארען. פארדרײפאבט בײטער

 אר׳ אעדוסטדיערע טיליאן |*דריײפערטעל
 בא־ עהםדײף/ יעצטינען דעם אין כײטער
 צו טיריאן האיוג א װי םעהד לאגנען

די אז באוױיזט דאס מרײד־ױניאנם.
 ניט זעען אין אפילו האבען ארבײמער

 פאד־ צו און הענט די אתנםערצולאזען
 צום אנגעלעגענהײמען זײערע מרויען

און אײנינהײם דורןי זאנדערן שיקזאל,
̂רמז a «ו*יי?זױר?זד *\י זיזד דיזררי  בעכערען א ערװערבען צו זיך קאמפף

 אר־ באװעגינג םרײד־ױניאן די לעבען.
 -סא דער טיט האנט אין האנם דא בײט

 אין װי פונקט און פארטײ צי־אליסטישער
 זײנען פארטײ סאציאליסםישעד דער

 און י!עהע״״ א ריכםונגען, צוױי דא יעצם
ײן“לינקע ער«םםרעםא אן ק  איז “*רעכטע (
 טרײד די אין אויך איז אזוי ניטא), דא

ױניאנס.
װאך.) נעהסטע (שאוס

 די פון באל פריהלינבס דער
pcttk שוײיבער

 פאר־ וועט װאס באל שרײבער אױפ׳ן
 אין אפריל, עזט10 שבת, דעם יןדבתן

 און סט. טע67 הויז, אפערא סענםראל
 נרוײ דרײ אויפטרעמען וועלען ערו. םע3

 װיל־ דער הערשמאן, חזן :קינסםלער סע
 די אויפגערודמרם האם וועלבער חזן, נער

 װמט אטעריקא, איין *ועלמ םרזיקאלישע
 אידישע און ליעדער פרץ׳ם ל. י. זינגען

 פיאניסט, ױנגער דער ;םאלקס־ליעדער
 װיכ״ איזראעל זשעגיע, םוזיקאלישער דער
תם גין  קאםפאזי״ בארידטטע שפיעלען ו

 מא״ דער גאלדינבות, םעטתל און ציעס,
םטחד וועם שוישפיעלער, לאגםפאלער  אוי

צוגמפאסמ ראלע גײער שפאמנל א אין םען

י
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שמועםען עקאנאמישע
בדכןשםײן א פרן

 אינדוסםריע
פארבונ״ איז

 אםעריקא- באריוזפםער דער בארסאן,
 א פאר גאך ה$ט סטאטיסםיקער, נער

 װירסשאפטס־ Dip אז געד<וגט, י^הו־ען
 שמאאםען פאראייניגםע די פון <עבען

 פון פאדם אין ארײנגעטראטען שוין איז
קריזיס.
 דאן אבער זיך Dtp ביזנעס־װעלם די

 ספעקױ די גערעבענט. ניט איד.ם מיט
א *אצי$ץ ס/ ^א̂י ס א  פרײז־ א אױז* ה

 אפגע־ גאר :יס זיף האט שםײגערונג
 שםאר־ א :אך נענוכען ה#ט נאר י*טזדם,

 ינעצ־ די פון פאררויף אין טעטם. ערען1י
 וױלדעסטע רי בושעװעט חדשים 6 סע

 װאידסטרים, אין נאר :יט אצי$ןלספעקו
 נאצי^יגאלעד פון געבימ יעדען אויף נאר

 ״טהיסט כיען האנדער• אין ®ראדוקציאן
 *yzyr :יט זיףי הױפט, כױלן טאנםראייןםען,

ט נענדיג  אז האפט, יעדער פרײזען. פי
 יצטײגען װײטעי נאך װערען פרײזען די

 װי :רעסער נאןי זײן װערען רוחים די און
 גיזנעס־ אטערײזאיער די זײנען. זײ

Dsm אפטיםיזם, אן פון פארנאפט איז 
 אן ״פסיכאז״ פיט זיךי גרעגעצט װערנער

עקא אין וועז געוועז, Dryry: א^ץ װ*יט זײ־ מאשין־פאכריקען אויםגעראטעגהײט.

 אידישע גרדיםע אײנציגע
 עם וועלמנר מיט יואנד, אין

 םויזענ־ הונדערטע פון שיקזאי דאם דען
ארבײםער. אידישע טעד

 וועט נ^דצידאיגדוםםריע גרויסע די
 פאדשטענדליך זעלבסט זיך ט־ם אבער

 און איגדוסטריע םעקסםיל די כײםשיעפעז
 װעלכע זײדען־וועבערײען, די םײםמעגס

 פרא״ גרויסצן א אמעריקא איז צעהיעז
 אונטער־ םיםעיזג און קריינע פון צענט

 איטשםאנד ניט זײנען ײאם געהםוננען,
קריױס. א אויסצוהאלמק

 איז אבער זײט אנדערער דער פון
ט יעהדליבער דער ^ ע  האנטרא״ פון ר
 און פדעדזליכער א זעהר *Djyrtp אװ לער

 זאגם, װיליאמס ביר. האפנדננספויער.
 אםעריקאנער פון רעסורסען באנק די אז

 דא־ בירי$ן 48 איצם באםרעפעז פ$י*ק
 פון העלפט רי פארט^גען טיד אז איז י*ער

וועלט. דעד אין ג^לד־זאפאס נאגצען
 פינא:־ איז זערבסטפאר״סטענדריך

 דארף װעיכער ריעז, א סעם אנייעיו ציעי
ד$וס ׳שרעקען. נים זיך זאף קײן פאר

 א פאר ארדע־ס טיט פארװארפען נען
 אפ ניט ״טטעיט דאס און צװײ א*ן י#גהר

 ריפערונ־ •טים בא״טטעליגגען פון פעג־טע;
 זעלבסטפאר־ ארום. יאר,ר צױײ אין גען

 אזױנע פאר פרײזען די קענען שםענדליך
 װע־ בא-טטיטט גיט ריפערונגען װײטערע

 א האט תאנסראקם יעדער אדן איצט רען
 ווע־ בא״טסיםט װעט פרײז דער אז ׳ח:אי

ליפערוננס־םערםין. ציפ עריטט רען
 בא־ איז *פטיטיזם רער צי פראגע די

 גע״טטעים ניט קען נײן ^דער רעכטיגט
 איז ער װאם ארײן, דערפאר שױן װערען

 ד.אט אבער פסיבאז יעךער פסיכאז. א
 א אלס פאקט, א א"ס באדעבשיגוננ זײז

 פאיקס־ א 1פי שטיטדגג א dsk ®ראדוהט,
פסיכאי׳אניע.

 פינאנסים״ און עהאנאםיסטעז אבער
vo,\ ;נן»גאויגט :ײגען װעיגע בעטטע 
 ער־ װירטיטאפטליכע איבער דענקען צו

 םסיכאז דעם צו זיך באציהען שײנונגען
פארזארנט. אין קריטי׳ט

 בא־ קריטישער אזא פון ביי״דפיער א
 םעדעראל דער :ענעבען אונז ה^ט ציהוננ

לעצטער זײן מיט ב^אר־ רעזערװ
ארערײידױאאויףכאניו־פאי^יט

 א םיט סטיים 1װאי האם ״סוגז״טעסטיע״
ט קורצער  צינזען די געהענערט צזריק די

 און פר^וצענם 85 ביז ״קאלביאני״ םאר
 אי־ ד,אט ספעקולאצי^ן סטריט װאי די

 גע־ איז סטאח פאניק. א בערגעלעבט
j/skd; סטדיט רי אז איטפעט, אזא טים 
 פון אפגערײניגט ט״<«: אײן אין זיןי האט

 כסדר םרויםט װאס ׳c'P’s2is זײטיגען
 דעי עין... כה־-ף אײן אין װערען צו רײך

 :א־ װעט ספעתויאנט ערs:עt^ראפעס'^
 האט ער װען אפיי^ו צודיק יויטען םירליך

 ׳פארײע;ען ;אנצעס זײן פאריארען
 אנער י.אס איז פובליקוש ;ױיסען פאי׳;

צײם. y“-v:;ys א פאי ״ײעסאן״ א
 האט באאדד ,■r.yryn פעדיערא־ו די

̂ט1יטטי<ןפ;י;‘ :יט אביער זיך  די אןיף י
 יטײנס Dy װי אי^ײן. סטאירסעפי־וויאציאז

ױי־דעי ־y:sK די ly>yotrB* באארד ו ''^ 
yj די וױיי ׳י*א:ד אין ספעקיראציע 

בא־ װאיגיו זײן א*יף iyztp בײנק
ט עי ^ פנ  זיך װארפען צי התש אוי

גyקי טיט  :^סס אויף ־sy: iy:y: ׳Iעידי
כיטכנימ. ר־ױיסט דאט "Dt'y^.y2Ks^p,׳ זיא

זןןגט דען : װי ;yrp^y: איז r ‘,y:
••• ירזיי־׳'

אינ־ ״נאדעל די האט ז V ״• יי״ייד צו אינ
ט:ים e בארױיזעז עהױבען אנג "y ro o n

a זיה• ,rp א פון
פאהטײט ־ זיך ;אט ד סיזאן״ 4פאי ryr ״

zyc־ איז איצם אויגוסט, איז D:'r:yyj
זיך האם -סיזאן ryr ;:טפיי אי; rרוא
בא־ כיעז ;.yz'',ry^:: .יט נ 78 : פאקטיש
יויין עיט, טעטפ ט״ט ו“אי :אך Dryr זיך
,Dryrrif ;:n so yD':r: קײז ארדע־ס׳

 מעטפ אין y,אי:דוסטר די ;;,ירײ:; ײאש
ניס׳ו. נ^ך זײיניעז ״יאי־:׳; זןפ

יעדער לואונרער: יױיז איז cy אין
 אז דזויך, אזיי ״פיגערט״ ״גארטענט״

ס שי y״ גיעהםעז צו טורא האבעז בי m־: 
oyD."

 זיך oyr, גאד^־אינדוםטדיע די יביא
̂ען ניט  פעברואר פון פאדלויף אין *טט̂י

 ספרינג־ דער איז דאן בדבעי שנײיען
פארלארען. גאנצען אין סיזאן

 ײעט ״פאי־סיזאד :עבסטער דער
 ״עיעק״ נאציאנאיע פאר זy^או'ספא
 הא• וחגלכע אנס״rקy‘יyw פאי שאנס״,

^ ?״ן ניט בעז שפי ײ r[ דער אין ב y, ̂
 זײעדע ארן װיבטיגקײט רyזײ טיט טע

yיטי^אs קאטפליצייפי; r עקאנא־ אץ 
״אישום״. מישע
 ציײ iKrpyf’y״ פא* ביזנילש די

 יאהר דאס שלילבם, הטיד זיינען ל;"ימ
 נאך זײן וראר״טײנליך העכטט זיי זyיyװ

״טלעכט. פון ערגער
 אז צוױיפעי*, קײן דערפאר איז עס

מם נאדעי־אינדוסםריע די  איבערלעבען ו
 וואס וױיסם װער און קריזיס א 1920 איז

קריזיס. שארט ^ פאד
דעד אויף אפ גראדע זיף מיד

די איז זי זוײל ^דעי־אינדוססריע,

 גאלד םsװא ייאנד א פון י*עב^ נאטי״טען
:iyry איy.בא־ אבער אטת׳ז דער אין ס 

 גאיד אלעס. ניט אבער פיעל, :איד רײט
 בלױז איז Dy ווערען. 'יגענעסען ניט קאן
 אי־ אלע די פון אײנע אינסטיםוציע אן
 שטעלען זואס אינסטיטוציעס, yרי;yב

 סיסטעם. קאפיטאליםטישע דאס זyצוזאט
 אין אינדוסטריעיע קריזיסען גיבעז עס

 יזענען םינאנסען געזונטע פי:אנציעי*ע.
 אינדוסםריעלען קײן פארהיטען ניט נאך

קריזיס.
 בא״ סyראצ8 עהאנאםישעד דעי
 און פאדטײיוגג פראדדקציע, זיפ •טט^שם

 וױײ באציהונג דיזער אין אין קאנסיטציע
 תרײ א פון סיטפטאטען קראנקע זיך זעז

כאדאקםער. םישען
 איז yװעלכ באותןנוננ, סטרײק די

 און יקרות פון געווארען ארויסנערופען
 אפנזד־ נים נאך דיך האם ?ײיזלז הוימן

 װי״ איצט שםעהט לאגד דאס און שםעלם
 מיײ םיר — סטריילן גרויסען א פאר דער
רײלראוד־סטרײין• cy;־ נען

 ענ־ ניט זיך זאל ד^^סטרײק אזוי װי
 אדער זיע: פולשטענדיגען א טיט דיגען,

לעצסער דער — קאטפראטױס א כײט

 דאס װעם — סענליכסםעד, דעד איז פאל
 ריילראוד״ םון העבערונג א צו פיהרען
 אלגעטיי״ נײער א צו דאדורך אדן רייםס

פרײז־שםײגערוננ. נער
 װעם פרײז־שטייגערוגנ אלגעםײנע די
 גרעסערען א ברענגען זיך מים אבעד
 סטרײקס. פון כװאליע נײע א און יקרות

 קלענערע א וױיםער םײנען סםרײקס
 פראדוקציאן קלענערע א פראדוקציאן,

 כשוף־ א קורץ יקרות, גרעסערען א םײנם
סוף. א אהן אזן ?זנהויב אן אהן קרײז

ר רyד אין ע ^נ  זײנען אבער צײט ז
 פול םטארעדזש־הײזער און שפײכיער אלע‘

ט  ווערם אין סחורות מיט גוםס, אלעם כי
 אױם־ אויף װארםען -וואס ביליאנען, פון

 דא, זײנען קונים די קונים. לענדישע
 םםתקים די ניט אבער האט אױםיאנד

 פארײן רער און קויפען צו װאס מיט
 פון פרײז דער כיײנ^ טיר עקסכדגײנדזש,
 דעך א*ן טיעף ליגט געלד אויסלענרי״ג^ן

אדטה.
 די ארזן באגעהן זיף קען אטעריקא אז
 -פאר־ אלײן 1קע לאנד דאס אז קזנים,

 דער צײגט ביליאנען, די אם צעהרען
 פאקטיש לאנר. אין יקרות אלגעםײנער

 העכערען א קונה אײגענער דער צאדזלט
אויסלענדער. פון פרײז

 װאס דער, איז אבער אוםגליה דער
 װעלכע שםאפעל־ארטיקעל, גרויםע די

 זיײ עקספארט גרויסען אוגזער בילדען
 סתם און מראםטס פון קאנםראלירט נען

 זײ־ זײ און הע;ד קאפיטאליסטישע גרױס
 אום אױסצװזאלטען, עס איפשטאנד געז
 אי־ אויפ׳ן שטאפעל די ברעגגעז צו ניט

פרײזען. פארביליגען און מארק נערליכען
 אונמצכטיג אפילו איז זײ געגען און

 װעלכער ב#ארד, רעזערװ פעדעראל דער
 מיט ליקוױדיצימ דער צו טרײבען זײ װיל

 נמלד, דעם פאד רײטס״ ״פאני העכערע
ק פון געליהען האבען זײ װאס נ  אויף ^

זאפאסען. גרויסע די
 עיזס״ ״פארײז דער אבער אױב

 פארבעסערען ניט זיד וועט ם״שײנדדבי׳
 אויפגעהאלטען וועט עתספארט רער און

 וועלען צײט^י לעגגערע א אױף ווערען
 ליהוױדאציע גרויםע א איבערלעבעז םיר
 א אויך סילײכט אוז פו»יז־פאיעז א מיט

v פאניק.

שיסאנא כיז כ$סםאז פו.ן
 <קאנײדי«ז

ו אסים פדן

 די אױפ רעזאלו^ו-אנעז פױיסטע די
 זײנען יהאנװענשאנס, אינטערנעשאנאל

 אר־ ארגאניזאציאנס פאר אויפאדערונגעז
 ארגאגי־ צו קאספײגם גרויסע און בײס
jy ri ארבײטעךינען און ארבײטער די 

טyבר yנyפאר^יעד די פון  רער פרן סyטי:
 גאנ־ iivi'K אינדוסטריע פדויעז־קיײמר

 tynyr ל,א:טyג דאס האט כען לאנד. *^ז
ŷ־r:nyv די פון r ד אױף רעזאלוציעסyר 

באםטאן. אין קאנײענשאן רyצםyל
פארגעשלא־ ,80 גוםער ױלזאלוציע

 לאשאיס די םון רyםIrרט,yפ די פון גען
 אױפט^־קזאטקײט די ציהט 48 און 25
 אװ ״אוט דער אויף קאגדחננשאן ד^י פון

 :ע׳ יעצטענס איז װאש ־,,nscy; טאון״
 yלyפי די צוליעב דיאדזענד, אזױ װארען

 זיך האבען וואס שעפער אזן פאברילען
 אין געעפענט יאהר פאר לעצםע די פאד

ט אי  פארטשעססער, ראשי^ל, גױ ק,yנKס
 גאר־ פאסעיק, ״pyo:ypyn העררישאן,

ro^ לאננ יאדי, פיעלד, ;y פיעלע און 
o אגדעױע y e r ארום, שםעטיאך און 
 סויזענ־ אורחא, אנב באשעפטינעז, וועלכע

 וײנען װעלכע טײדלעך, ־ארבײםער רער
 דעם דורך גראבען און ארגאנידרט, נים

 די אין סטאנדארדס ײניאן די ־ אונםזןר
יארק. נױ פון שעפער ארגאניזירטע

 רעזאלוציע דורך פאדערט 66 לאקאל
 איטאליענישעז ספעציעלען א 81 נוטער

 םוי־ n 12 ארנאניזירען צו ארגאנײזער
 עמבראידערי, סינגער אין ״הענר״ זענד

 אויסנעבײםעם װעיען װעלכע םײדלאך,
 זײערע פון אוםן ש^נדליכסטעז דעם אױף

 סוב״קאנ־ און יאנדסלײם־קאנטראקםארס
 פאר ארבײם די מאכען וראס םראקטארס,

 מאנו״ סום און קלאוה ס,yדר װײסט, די
יארק. :יר אין פעקםשורערס
 םאדגעשלאגען ,25 נוכיזןר yרעזאלוצ'

 ארבײםעד, קימאנא און האוז־דרעס די פון
 דער פון הילפע םארלאנגם ,41 לאקאל

 םוי״ די ארגאניזירען צו אינםערנע״שאגאל
 ארבײםער־ שפאנײשמ אץ סיריער זענדער

ט םאכעז װעיכע מרײד, א*; םײדלאך שו  י
 ארביײ א-מאניזירטע די פאר אונםעגליך

 דורך פארגמןסערעץ, צו טרײד פון טער
 און קאנקורענץ האלדשנײדמנדער זײעד

 סאדערזןן און ארבײט, באצאהלטעד ניט
שען סירישעז א שפאני אתאנײזעד. און.

לא״ ױניאן װאירקערס וױיט־כודס ד\
 נוטג אצ«אלויצז דייד פאריאנגט ,62 קאל
I אתא• w ארגאגײתד. ספצציעלען א ,30

געדינקעז.)
דאיינסקר

ן טרײד פון רyאדבײט די ניזירען ^ ב  אי
לאנד. גאנצען

 פארגעשלאנען ,34 נוםיער yרעזאלוצי
 אד־ אן פאדערט נוארק, ,21 לאהאל פון

 די ױניאנידמגן צו קאםםײן נאניזאציאנס
 וױיט־גודס און סyדר װײסט, טױזענד 8

דזש. נ. נואדק, אין רyארבײט
 יױ לאקאל פיעלע פון רyהyםtrפאי

 yזאלוציyר די רyאונם ןyשרײבf ניאנס
 ארגאנײ רי רםyאדc וועלכע ,107 גוכיער
^ ^10 די פון זידונג ז י ו  ארביײ קארסעם ט

לאנד. פון רyט
 באלטיסא־־, אין באארד דזשאינם דער

 נע־ װערען סקוירטס סוט אז זיך, קלאגם
 װײט־גודס אונאדגאנידרםע אי; מאכט

 די אין איז נופא באלטיטאר זיא שעפער
 יצפאט־ביליגען א פאר רyרפyד ארופיגע

פרײז.
 א פאדעדען ארבײטער רײךהאום די

 ארנאניזירען צו אדנאנײזער ספעציעלען
 אי״ ארבײטער רײךקאוט רyנדyטויז די

 שקלאפען װעלכע לאנד, גאנצען בער׳ן
 םװעט־ nyo:iK םאג צו הײנט ביז נאך

באדינגונגען. שאפ
 ־פיז מען Dרyד. פארלאנג זעלבען דעם

 אלע כמעט פון אוםעדום, און ראלyאיב
לאנד. איבער׳ן ױניאנס

 טאנאלfרנעyאינט די האם געדויס,
 ארגא־ אויש׳ן אויך אױפנעטאן םיעלעס

 האנ־ לעצםער דער זײס פעלד, ניזאציאנס
 םיםנלידער־ אונזער באסםאן. איז ווענשאן

 םארגחן״ באדײמענד זיך האם שאפט
ציים. יאהר צװײ ימצםע די פאר סעדט,

 זיך ס׳געםעען אז איך, גלױב דאך
 טויזענד הונדערט ײי װעניגער נים נאך

 דער אין םרויען, און םענער האגדידאםעז,
 ^יגער׳ן .אינדוסטריע פרויעז־קלײדער

 קעמן אוז םוזעז װעלכע לאנד, נאנצעז
 פון באנער אונטער׳ן װערען ארגאניזירט

אינםערנצשאנאל. אונזער
 חןר אין םארבלײבען םוז שיקאנא,

 אלס ארנאניזאציאן, אונזער טון נעשיכםע
 םאל ערשםען צום ס׳איז ײאו שםאדמ, .די

 א אםצוםאנגען נעװאחזז באשלאסען
ן ע ס י ו ר ן ג א י צ א ז י נ א נ ר  א

״ ו י י ר ד״  םויזענד הונדערט פאר ו
ת י  אינםעתע״ דער פאר םיםגייעדער נ

 יױ װאירקערם גארםענט לײדיעס שאגאל
ניאז•

 חד אחגר באשלום א אום ניט אמר
מדזזמ סיר Af\ T* חסנד^לם זאלוצחנ

י »ך> י m י m  v tv w u *  . y y y y 
י י 1יײ «»׳*ינירי י ittit פאך סיםמנן ג

ײ׳ טיר אױב ״ פ
ארבײט. אונזער םים ערנםט עס נ^ז

 צו באשליסעז, םוז קאנווענשאן די
 אדגאניזא״ ספעציעלען א ארגאניזירען

 דירעקטאר א םיט ציאגס־דעםארטםענס
 פון םאדעל נאכ׳ן לויט ש&יצע, דעד אן

 דעפארטמעגם, עדױקײשיאנאל אונזער
 אנפיהרען זאל וועלכער בײשפיעל, צום

 פאר־ לאנד. איבער׳ן ארבײם גאנצע די
אנאל דער אז זיך, שטעהט ^י  אינטערנ

 ־yאנג מוז ארגאניזײשאךדעאארםסענם
 פון אויםזיכט דער אונםער װצחנן פיהרם
 באארד עמזעקזטיװ דזשענעראל אונזער

«n פון סעקרעםער און פרעזידענט דעם 
איגמערנעשיאנאל. דעד

אנם דער  דעפארטפענם אתאניזאצי
 נעםײנשאפטליך ארבײםעןv אודאי טווע

ט  דעם אח חופארםםענטס אנדמרע n כי
 קאטפײן אנימאציאנס און פראפאנאנדא

 די באקעהרעז צו לאנד גאנצען איבער׳ז
 ארנײםער אמאניזירכת• ניט םױזענדער

זאך. רyאונז צו
 טיט פארבונדעז איז האמסײן אזא
 האבען V איז וואס םו אױסנאבען. טץיסע

 ברײטער א םים גענמבען ניט דעז מיר
 סyוריrזyםר לאקאל אונזערע ־פון האנד,

 זײער איז סםדײקער שםאל די העלםעז צן
 זיך האט שטאל־טראסט^ מיט׳ן חאטף

 אוג־ ניט אינטערנעשיאגאל אונזער דעז
 מיליא! םערטעל א שאפען צו טערנוטעז

 טו ? שםאל־סטרײיועלס די פאר דאלאר
 אלײן זיך קאנען ניט סיר זאלעז וואס פאר

ך י ו Vהעלפען א
האום׳/ עט o:':ya ״םשאריטי יא,

 גרױם^ א שאםעז מוזען און קענען מיר
 אינסערנעשיאנאל, אונזער פאר פאנד

 yסטyגר די םאג צו הײנט איז וועלכע
 אלע צװישען גרויס, איהר לויט קבצנ׳טע,

 אין ױניאנס אינטערגעשיאנאל אנדערע
לאנד.

 לאהאל־ םיעלע אז נוט, :אנץ װײס איך
 מיט אײן םענה׳עז װעלכע םארשטעהער,

 לאקאל־ גרעסערע א אז מעמבערס/ זײערע
 ארבײטס-בא־ בעסערע םײנט סדעזשורי,

 זאילעז — lyeyi? זײערע אין דינגונגען
 זײ־ — דױם העכערע צאהלען דארום זײ
 רyד צו דױס״ ״העכערע געגמן אלײן נען

איגמערגעשיאגאל•
ty — אלץ געזאגט האבען זײ ^ n זיך 

 נוי־ דער צו דערהזיבען ניט אבער נאך
 א װעהרעזנד אז אײנצוזעהז, הויך, טיגער

 מאחםיסום דאס טײנט לאקאל שםארקער
 מיסגליעד, אײגצעלנעם דעם פאר גוט —

 דאס אינטערנעשיאנאל שטארקע א מײנט
 שyלנyאײגצ יעדען פאר גוט מאססימום

לאקאל.
 אםנעגאנגילז טאג צו הײנט םיר זײנען

 רyזyדי ,אין באםטאן פון מהלך װײםען א
 אונ־ רטyנדyגע סיר ןyהאב באציהונג^'

 פא־ זאל לאקאל רyדyי םון םײנונג, זער
 םאר־ אלײן זיך און זיך פאר שבת כען

iy װאס און זארגען i אינטערנעשיאנאל 
 פונהט צאהלען מיר זאלען אגבאלאננט

 האלטילן זyקאנ קוים זיך זאל זי נענונ,
פיס^' די אויף

־ רyאיב אםאל נאך לײען איך לו ^ ר
 רyד אויף פאתעשלאגען ,87 נומעד ציע

 גאט טראכם, איז קאנװענשאן רyבאסםאנ
 און ןyזיאד8DאנD פאר׳א װאס מײנער,

 אין ראס פארםאנ^ מיר חשבונות ליyב
! טיאנאל,yרנyאינט אונזער

 אויבי^נדער־ די ציטירען דא לאםיר
 זיך נטyלײ װעלכע רעזאלוצי^ םאהנטע

 אנבאטראנט, אין ^נעסענדיג :פאלגט װי
 גאד־ סyלײדי רנעשיאנאלyאינט די אז
 jy^Dy3^ האט ױניאן Dnypi^ii נטyם

 אתאניזאציאנס־קאמ־ גרויסע עטליכע
 ny:y די און אנשטרענגונג די און פײנס

 געװינשטע די בראכטyג ניט האבען גיע
 רyד װאס דעם, צוליעב רעזולטאטען,

 •y: נעהאט ניט האט אםיס דזשילנעראל
 דעם, פאר םיםלען פינאנציעלע ניגענדע

 דדטע־ אלע אין אז אנבאטראכט, אין און
ט אפיעלם האבען סטרײקח, נעראל ז ^  ג

 ל^קאלס אגנעשל^וסענע צו װערען געמאכט
 זyנ8ארנאניזאצי ארבײטער אנדערע און

 בא־ Dy זײ — שמיצע םינאנציעלע פאר
 יעהר־ צװײ •פערצעהנטע די Dip,שלאסעז

 זyהעכער צו באשליסט קאנװענשאז, ליבע
 אויף םיער םוז טעהס האפיטא פער די

װאך.״ א סענט זיעבען
 צוזא־ זאל^ סענט דרײ אנחגחג ״די

 צוםײלט םאנדס באזונדערע םזןנשםעלען
 iyro:yD צװײ א םיס :םיילען צוזײ איז

 צענטראלע 1שטיצע םיר זאלען פאנד,
 סטרײקס אינתסםריעלע שטאטישע אדער

 שא־ מיר זאלען סענטיגמ, אײז די פון און
 װעלכער םאנד, רעזערװ סטרײק א פען
 געניגעג־ א ווען ווערען, באנוצט נאר זאל
 צו רעןyװ אנגעואםעלם וועם סוסע דע

 רױ צו אעטערנעשיאנאל די ערמצנליכען
 סטרײס אינחסטריעלען דזשענעראל א &עז

 און סטײטט ױגײטעד גאנץ די איבער
 א פאר מעגליכקײטען אלע םיט סענעדע,
זיעג.״ זיכערען

 רעזאלוציע די אז זאגעז, וועט איהר
 װאלטען םיר אז נארישע, א זעהר איז

 אנ־ ערשט יאהר הונדערט אין םילײכט
 פון גענוג גרױס םחגזשורי א געזאםעלט

w* א( םאר סענםינע אײן די v 'w t i 
 ױניײ גאנץ איבעד קאםוי אינחסםריעלצן

ם vrvntp איז סטײסם כדא־  אויםזיכ־ סי
הי זאלט — זיעג urijbn » סאר םען  אי

w די m וויסמ״ mm m איז םקקס
,vvmn י ם״י׳ ̂*יי־̂׳’jjf*• I׳’. ■ *יי— י *.VSs• ׳•

סרײםא^

 פון דױס רי נעהעכערט האבען םיר
 און 25 אויח 15 םון מיטנליעדער אונזערע

 ■up זאלעז םיר כדי םענט, 35 אױף יעצט
 די פארטיידיגעז צו זײז איפ־טטאנדע נע;

 םיטג<יעדער אונזערע פון אינטערעםען
י און שעפער רי אין  קאנװענ־ שיקאנ^ י

ן ײעם עאז ע ז ו ן מ ע ר ע כ ע  די ה
 אינטערנע־ דער צו א ט י b א ק ר ע פ

 צו «יין איםשטאנדע זאיל זי כדי ׳עיאנאל,
 לא■ די םוז אינטערעםעז רי פארטײדינען

 םרוי״ז- די #רנאניזירעז און ױניאנם קאר
 װסל־ לאנר איבער׳ן ארבײטער קליידער

 ניט טאנ צו היינט גיז W ייינ״ז כ״
 אצנעמײ־ נרויםער, א יא, ארנאניזירט.

 װעח״ מוז 1ײ8ארנאניזאציאנם־קאמ נער
 אי האנײענשאז אונזער אייױ יאזוננ רער

 וועלע מיר א> זיכער. ביז א־ר עיגאנא•
 צװיי נעהםםע רי םון םארלויף אין ?ענען
 אינ־ אונזער םארגרעסערעז צײט יאהר

ניי״ םיט משפחה ױניאז טערנעשיאנאל
* מימולי״יײי• הונדערט־טויזפנד מיטנליעדער. ־נרערט־םויזענד

 הונדערם פון םיעל אזי' רמיעו מיר
 שי- איז םיר װעלען — ייניײ! פיאצענט

אנא  מא׳עינערי די און םיטלען די יצאפען '
׳4 לעבען אין עס פאדוױרהליכען צו

ע כ ײ ל ר ע ד ױ ב
 לױ םוז שאם דעם פין ארבײטער אן

 איז סטריס, טע12 איסט 34 ליװײ, איס
 און צוקלאפם זיןי חאט גאפ, אין זy^געפא
ארבײטען. נעקענט נים װאכען רyפי האט

 שאפ oyi פון ארבײטער די זײנען
. צו געקוםען איהם  םיער די פאר היל̂ן

 איהם װאך יעדע זיי האבען צײט װאכען
ט כ א ^  אויף האבעץ זאל ער דאלאר, 30 ג

 נא־ דער פאםיליע. זײן מים :עז2ל; צום
 בי־ ממנדעל איז ארבײםער cyi פון כיעז

 נ^ביען זיץ אין אדנז בעט iy און דעימאן,
 דילר־ שyi םון ארבײטער די ןyבאדא:ק צי
^8-*yD| ר, זײעד פאר שאפ ע ^  אטת ש

האנדלונ. רyרליכyבריד

ר ע ד ע י ל ג ט י ן מ ו ל פ א ק א ! 82 ל
תט וולאדעק אלדעיכיאץ  לעקטשורען ו

 מאנ־ ,82 לאקאל םון מיטגליעדער די פאר
 אין אפריל טען12 דעם אװענד טאנ

 די סם. סע4 איסט 62 האל, אסטאריא
^ טרײד־ םון געשיכטע ״די :איז ט

אמערײןא״. אין ױנאניזם

ר ע פנ ײ
R p i ״
SM i &

ם םים pjpi »ון םענם איק װי  פאר־ מ
ד w »ו שפרעמז, מ ם ז «  יער «

 פריי מיזיסינ; ויעם א־נטערנ׳מזי^נאל
 *ינמער־ דןר םת *רטיז אפיציעלזא דעם

 קןגנװענ־ ב#םנמ>נ«ר די װ#ם נע׳פיאנאל,
ארױםצונעבען. ב«׳*ל*סען ט1ה< עא;

 ה$ט קןמװענע*! םילאדעלפיער רי
טא ®ער רי נעתעכערם מפי  םענם 2% פון י

 קןונומג׳פןוז בןנסכמונער די און 4 אויף
טא8ק» פער די נעהעכערם הפם  םעקם י
 צײײםע א לעזט סענם. םיטי נאנצע אױף

רעזפיוציע.
־8פ«תעשיל ^3 נוםער רעזפלוציע די

 םון טוער, פראקםײטםטע אונזערע פון נען
ט יארקער נױ רעם מ ^ ע  הלאוק, באאדד, דז

 לעזט ױני^ן, םאכערם ריםער און םקוירם
:פןולנם וױ םײלווייז ז־ך

לא־ יעדער ראם במשלפסען, עס ״י־י
 ־8אינםערנ;דשי דער צו צ^הלען זאל קאל
 ױ־ ויאירקערם נארםענם לייריעס נאל

 א פאר םענט 5 פון קאפיטא פער א ניאן,
 ססרייק־פאנד אינדיװידחזלען און נענעראל

 אי- זאלען פאנד םון צאהלוננען רי און
 דער פון הענד די אין װערען בערנעלאזמן

 עקזעקוםיװ נענעראל אד״נקוםענדער
 סומע די באשטימען זאל װעלכע באארד,

סםרייקם.״ נענעראל און סיננעל רי פא־
 אינ־ די װאס װאוניער, א דעז א־ז

 אלע נאכקוםען ניט קעו טערנעשיאנאל
 לא־ די פיז פארלאננען און פארערוננען

 אינםענ- מעהר םאר לאנד איבער׳ן קאיס
ס אנחנםױוער און םיװער אנ  אמאניזאצי

4 טעט־נקייט

ם י נ ס ח
(ערצעזזלונג.)

שםואלזאהן ם. פון

 די שוין jy:iip ט^ג פין לוי^ איג״ם
 געװאוסם, פאבריק אין ארבײטער םײססע

 א אין ארײנגעצויגען זיף דיאבען. זײ אז
 צײ ליכטינע באקװעסע סיט דירזז, נײער

 נײע צונעקויפט ת^בען זײ און םערעז,
געשיר. םימ מעבעל

— yרyלטy די עפ האט הלטyדערצ
 אויסתןר־ נ$ר דערצעהלט, ניט פוזי.

 עס טראפעךוױיז, צוביםלעף, — צעהלט,
 באי־ דא זיך װיל זי אז הייםען^ ניט זאל

 קײנ- ר^ט זי װאס זאכען, מיט ריהפען
נעךעה[. ניט און געהאט ;יט מ*<

 זי ה^ט — <יזע ט,Dרyה דו —
 צו ז8טyג זאג א נאך םריה גאגץ באלד

 םיט lyD-yty: איז yלכyװ אינגער^־/ רyד
 — איהר פון רyװײט זyסאשינ yעטליכ

 בארע־ סיף ה^ב איד װאם װייסט דו
̂רד** ״סײד רעם אז V כענט  פען oyiT ב
^ ןyדארפ ט ש ר ע בי ^ אין אי ד נ  װינ־ א

 קוקט װאס פענםטער, cm נעבעז ׳עליק
ארײן. גאס אין אױיס

 דוקא אז געשפארט, זיך האט yליז
 בארד״ ״סײד רyד װאו װינקעל, ח^ס

^onyDc ,דאפ איז איצס yoDijyDKD, 
נקעל םyנyי אין און  גאר iyo װעט װ̂י

 טי־ װינקעל ד^ס אװעהשטעלען דארםעז
 װאזא־ א — לעyטיש אויפ׳ן און שעלע,

נע.
 זיף זי האט — t קאלי אזוי ניט —

 גע־ איז וראס ̂רyברוד בײם אנגעפרעגם
ט זעפעז וך מאשינען yטליכy סי  װײ־ ̂נ
טער.

 ׳דועגען רטyהyוג אפילו האם קאלי
 אבער האט רy זיןי. זyארsש זײ װאס

 װיסענ־ ניט מאבטyג זיך פונדעסטװעגען
גט.yפרyרגyאיב ה$ט און דיג

שײעס־ בײדע זיך -האבען •הנליךyװyג
 זyהלyרצyרצודyאיב פוילטyג ניט רyט

 מיט אײנשטימיג ניט ג^וען איז קאלי און
 אנדער אן ג^ר געהאט זז^וט רy בײרע\.

̂ול כיעז אז :פלאן אינגאג־ צימערען די ז
 oy װאו דארט הײסט דאס ז.yבײט צעז
 מא׳ [yo זאל עס־צימער Dip אצינד א״ז
 זאל זאל דעש און זאל, פאר׳ן כעז
עם־ציכיער. פאר׳ז טאכען טען

 זyנומyג סוזי האט לyDאבי *טפעםער
 בײדע פון לות1כל .די פארגלײכען

 מײנגנג איהר נאןי און ן,yרyף־צימ8של
cm װאלט ;yo אז :;;,אויסגעקום איז

 געבען נאר באדארפט ןyװyנ טאטען
 יעגע יױיל של^ופציטער, ןyרy‘א;ד םyד

טיר די א*ן יע־עהנער^ א סף א איז בינט

 אין ה^נען ציים װעסם ?י בערריידעניש
פאטא־ ברודער דער הןוט — דערדדים
^ װ ע רא ק  דאך- דרעהט זי ייאס װײס '

^ ! טוח א 1טע
 װאש מילא 4דיר ר^סטו —

 — ריידען^׳ ניט שוין ט#ר םען איז.
 אוז םארענטםערט עלטערע די זיר ה#וט
 אי אי זיפץ. א םיט אויסגעלאזט ה*ט

 זזױז׳ אזא היינט מיר נעהמען װאו !.«י
צי ניט װײם איר מעבעל^' סים
< עיוין י^ס םיר ״עלען אפעריקא איז  ד

*•» $ j y פ
 פאכריק םון ארויס וײ(![[ זײ װען

זיך ים1מלפמ די זיי ת^בען
 ןyביטyג צוױיטען, אן אײנס געשארט

 אין אט זיים, ד^*יאין אט מאל. אלע זיױ
Pyjy1 פרעהליכע סיט און lyoD'tyj 

 גענוםען ניי אויפ׳פ זײ ty2^n צוקאכט^
 נײער רyד ומגגען ןyררײדyאיב ערשט
•ם/נבעלל cy1:' מים׳ן דירה

ט פ ױ ^ז ב v גערעיט האט אי :w\ 
yi□ די סוזי, תול א אויח הויז yiyosy.

צומנגזד נרק תןום — אמשר! —
קזסזק, »פשד טאקע װע< איף ־־־ בען״

 געקוםזס. נרין איז נאכם דער אויוי
 א װי אויסגעפוצטער, אן ער איז געקוםעץ

חתךבחור.
 ער ה#וט ארײנגעהומען איז ער זוען

:lyctpoy בדו״ םיס׳ן שװעסטער בײרע 
 גע״ Dip פען פארנוטען. שטארק רער

ת דאס ארוםרױןען איע אין האלםען י  ג
 צװײטען, אויפ׳ן ■לאץ אײז פון מעכעל

 האםםע• און \vodvd באסראבטען, און
זיך... רען

 אראפנעל^זטע םיט םןוטער דער
 פאר ארוםגע&לאנטערט זיף ה^וט דיענט,

 אין סאל אלע געהאלטען און פינ^ די
 זןוגען און םעבעל, ד^וס ארוםטאפען אײן

:מבינות
 יאסעני, אדגז בײ םען רופט ד#ס —

 יאסינחוווע, פ־פ־־ס, האלץ, יאפענ^װע
 בעסטע דאס איז dip הלייניגקײטי א

דאס... איז ר.*<ץ,
 דעם אויף געטאן הרק א האט גרין

 ;ע־ גיט איהם רy איז Dysy און אירען.
 pyoyDt^s קײן פאר געווארען ןyלyפ

דער״ פון סוחר נרויפען א פאר $ד^ר
הײם.

— Dtp ה#וט — !גרין םיסטער איז 
 טאטען. פאר׳ן טHyרג;^טט8פ אע־.ם טוזי

yiפאטער ̂׳ Dtp איהש
א באלד רוקטyארײ;: און אויגען. די אין

. -mvi.
איה־ אונםער אז פיהלט,yג ה^וט טוזי

 צו־ דער ׳גרין נ$ך געהט פלייצעס רע
 די איהר צו דף האט גרין שגײי־^ר.

 Dsry: האט זי און גיעשארט, צײט yגאנצ
אויג. אן איהם אויף

 — ז^ג איך װי אזוי מיד פ^לג —
v װי טyכס זי ה^ט 'mw i\ — װעסט דו 
inyi יא*יס װעל איך ײיvסyלyציכיער־ ז 

 dki לאז זיננען... לעזyװ זײ אז רyל
מיר. צו

ען ה^ט גרין ט ^ ברײטע־ שפאנען ג
װאס צייגעלרקט זיך און טריט רצ

ר. אפ^ול ע ט ^ נ
 היײט איהר זײנט cy הײסט אזוי —

 פון פלוצים רy ה^וט — ! > פארנוםעז
 אז pyn איר — געט^ן. זאג א הינט^

iy# איבײט. היינט ה^ום איהר jy^^ :,,K 
טעבעצ>~ טיטי׳ן װאויגוגג V"נ די

א םון
דו«(

האב^ מיר איוזר, מײנט װאט

זאאל אין ארײן• קוכיט ציטיער פולם
ט זיך ט8̂װ רy אז אזוי ארײן, ל ה ^  ג

:p ; הײש דער אין וױ איהם װאלט .*y״
 זיף זאל ^ ודען ן,yגlpט,yרגyאיב גיט

אויפשטעהן. רyד8 לעגעז
,C'iK^yi זיך זי ה׳וט שפעטער ג^ר

 האבען זײ װאס הנאה, איהר טוט cy אז
 טונקע־ טיט׳ן לyבyפ• דאס ןyקליבy;cאוי
 יטעה־ סך א אויס ר,וקט cy האייד. לען
רײנער. און נעד

ן בױט רyסטyװc די װעץ נאטירליד,

 קײן פים װאוינונג שעהנע קײן רױינטאל
ryzyro ג ניטyאויס־ סוזי האט — >' האט 

 בא־ װי רטycגטyגע קו,ופ רעם דריעה^דיג
לײדיגם.

 גרין רװײלyר האט צײט לייד אינטער
 ה$ו־ זײ א'ן זײ טיט אױסטעגלייכט זיר
צוזאמען. ~\v: ;yoi;y; בען

 נ*([\ ג^רגיס. םײן איף חיילה, —
v W 'in פאר־ גיין זיף האס — אײף אן 
o~iyDD:y. — אז פארשטעה א*ך 

 ניט דערהײם אין איהר זײגם ביסתמ«
iyv.y3 פאבריל,. א אין א־בײטאיין קײן

זי איז איהר אויף קוק^ייג און
*y: טערזרער סך־ א באטת אצינד גרינען

צןױשען געשפארט זיף iyzi>*n ברודער
 רyארבײט y:'“iy2'K די זיך ה$בעץ זיך,

ן  ן.yגyאויספר און ארײגמישעז גענוט̂י
^ר רער אי שװעסמ^־/ די אי  האבען ברו

גארניט. צו rcy גאנצען cm :*אבט1י:
 טאל אלע זיף טוDרטאנyד װאס —

 איג־ די האט — זאף^׳ אנתגר א; אין
 פאר־ cוyרy^טy רyד טאנטyג ליז^ ŷרyג

̂׳שט דו װי אזוי — װירפע, אויף ;אד הי
קײן אין לעבען דײן y:'DZ's ציטעיעז  
~v: ניט ניעבעל קײן און געװאוינם ניט  

אטת׳ז איז מאקע דאד •ײזזט מעז  rry?• יו
פיינעז״.

 אטת׳ן אין מאקע דאך •װעט מעז

אײ אן פאר איז װאס yטאק

iysyr .פון הםניש ״יטטאטם נ^וארען 
 איז רy טראנס.yג זיף ה^ט יחוש״,
 רyר איז ד^־ײזײם אין אז ױכטר, גיעװען

 פ^םע־ א געװען טסתטא רyשר,א פאטער
ש אזוי ארער סער, סוחר... גרויסער א ^נ
 yאל זײגען אטעייקא אין יא, ־ ־

־ גלײך. - Dtp אפנעזיפצט, זי -  טילא ־
גו...

 דער צר צוגעקיכיען זײנען זײ ויען
 פאר־ באדא־פט זיף ה?»ט גריז װאו ;אס,

 זײ '־y ה\\ט געהן, צו אהײם קירעװען
 ־y:c"H האט און נא:ט". ״;וט געזאגט

דארט־ען א־ידערט געהט, ,Dry: :ל$זט
 צו אײך צו קיטיען אניאיל איר וױעל אײן

גאשט...
שפלײ־ א ציגאסען זיך האט סוזי׳ן בײ

ליפען. די אויף לyנ
 ־yב ק״טט >׳ ^ א oysy װאס —

ryo ,ה או:ז איהר ומןט ה"נטyלפyן 
 אײננע־ איהש זי האט — אױס*״.-מעלען.

 ;y:yp ל1ז? מען װאש טא■ א טימ יאדען
שפאט. א אלפ אנגעהטען

 גע־ און האנט, כאזאליםטי״טע yror'D̂׳
 פון ןyבאטראבט אײן אין אילש ןyהאלט

etp פיש. די ביז
 ארויסנעקופען איז םיגום דיעי אויף

ײטיג^  א טיט בחור א צימער ז
 זיןי װישעגדיג און אקסעל ן אויפ טוף

 בא־ גענרכיעז ry ה^ט דזעגט, yנאם די
jyozKrD אוים׳ן קוקיען או; מילבעל, יאס 

בל'?ע\. שפ^וםישע טיט פאט^־
Dip ...Dip אכד4זי מיסטער איז 

 ה^ט — .ryrynw לאנדסטאו א קין
פארגעשטערט. ש*זי איהב

 גרײ צו פארנויגט זיר ה^ט זלאטקין
 D:yr די וױיטער זיף װישענדיג ן א נען

 אויגען די אר^פנענ-טען גיט ry <יט ;
פאט^י... פו;׳ש און לyבyמ l פו-

 cyr אויף טי״ף, זץנסטו, וו^ם —
 באטדאב־ פאטער רער ת^ט — )מעבעל
זיף שט^זל א באםאפענדיג און טענדיג

 ניט יאסיני, — זלאטקינען. צו
! יאסינ^װע ״האי,ץ טײערע אסת^
 האם ־— > ,,y^r איף ז^ל װ^ס —

טyנטפyyפ:t$ זלאטחין  םראג;ג א בייט י
 ר׳ ,ryoyz ר ה י א ז$גט װ$ס —

אז פ  אין גיע׳חלוט׳ט אײף זיך האט לי
 ארומ־ זײנט איהר ורען אטאל ד^יהײם

:y r r ^ y| אויפ׳ן ryzyc ,אז װאסער 
 אוא אין ארײנזעצען דא אײך װעט טען

̂י... ;בעליט אזא טיט הױז,
 י:ערע:ט טאקע !כע !כע —

 נאריש פאטער רער האט — !בנאמנות
י א בין איך װי DDyry: — אכט.syג  י א'

!...Dzyry; איז מלף׳קע
 בא־ זיך האבען אױגע« קיגדערט רי

:o:y:y מיט ;r׳ : 'y| ה<>־ געזיבטער ױי און 
wz ־ א*ן טינילן ג^-וטען בא^ד זיף  פאי-י

y:yr .קאלירען
 א'ן בען ז נערװעז געגובי^ ה^ט גרין

 אזוי ארודדרעהען זיך אין קעשענעס די
p װאלט ry וױ y o r װעג. אין א־ני־צ;ן

Dy גרין א,ין■ ;,.וטע; לא:; ניט האט 
ט, זיף האט  r:$ דאהה ע־ אן ד^טאנ

קגעד•ן.yאװ נויטיג
גע• פא־נוצט ! נא:ט ניג*ט א ־

D,,,rryr:iT. איד zt^r נײר ;Kr־ryr y־ 
 ry Dt>r - 1אװעק;עה טיז איף כיאנט...
y:D'ir»״DsyDKDZ צו גערויוט זיך און

.vd ryr
ry:^p געדזאט ניט האט הויז אין 

אפצוהאלטען. איהש טוט קײז
גע־יזיר האבען cv װעז און

Dryr זײניע D'rD די אױף אינטען גאגץ 
^ysy,; אין צוטי״טטע א ארײן סוזי איז 

*ryD^z^rK, ארײנג^ױ^פען זיך האט 
 אין ר\,:פ cyr אײננעני^ב־עז און פעט אין

קישען.

דרויסען פון •
(פעליטןןן)

—  r
m1___ לעבעדיגען. םון

אינװעניג• זײן צו װי :,yo^-rr אין

 די ון1 אויםשליםוכג די ?8 דונש, מיר
 איז ןןסעמבלי דער מון סאציאליפשען סינף
ב*־ דער פ^ר דעה קײן גימ און םובח א ג^ר

ן »%י ♦•*י

 מים ווי סונקש אויס עס קוקש מיר בײ
 ענגע אין קשצן א זיך וואויגם :קבצן יע:עם

 און מיםש, אין זיך װאלגעו־ש דוסס, בל^שיגע
 גאנ־ * איז ער אז קבצג׳ױק, דזןר םײנש, ער

ײם״ א ד^ש ער אז קנאקער, צער ח  איז ער *ז ,
ט הבית״, *בעל *  עי אז צוגלײך, לײשען םי

 לעגד־ רער קומט אבשר פארםעגזנן, ה^ט
 דאן, און ארוים איהם ששזןלם און לןןרד

 אז הײמלאז, איז ער א קנצן, דער דערזעהש
 ׳בןגל״ד>כית א •זיין «ו םון װײמ װיים, איז ער
 זיך חאלש בעל־הבתיש׳קײט כאנצע זײן אז

 מוז ער א« און, פיסלאך... הידעערפע אויף
 א װערען גו זעהן װײםער און איצפ פיין

בעל־תביוע
o p זײפג לענדלארר,ט פון איר׳יברוטאל 

סוןי בל סוף דאם איז טענעגם »זא אבער־פאר
V ..^ומ®

^נן דןו4ײ דער םיו מיי בײ איז ו
סמגיפליספיומו^פאריײ.

v י

>4

 ה^ש פאי־שײ, סאציאליםשישע רי זי, אןיך
 און אלבאני, אין פאישדעשער עטליכע געהאש

 בעל־ ששיקעל א איז זי *ז געםײגש, האש זי
 ״װאוינונג״. ששיקעל א ה?ש זי ,אז הבית׳שע

 אויך. בעל־ועתישקײש ךער אין חלק א און
 1אי:װע:יג ד^ך איז זי ? דען װי־זשע

 לענדל^רר, דער געקומעז איז p אבער
א״ויסגעש-שערש... זײ און סװימ,

 פײן לויש עם, וועש יאיחר פאר אויך און
 אז דערזזךזן, וועם זי :שובה א זײן םײנונג,

 אז געוזאם׳ גיש גאר כשץש זי תאש אמת׳ן אין
 *ז און ׳DrtzyrD איז בעל-חבתישקײש די
איהרע!... ניש איתרע... גיש איז דעח די

 ^פע־ ^רישער יאן וױ םעהר גיט איז זי
I םעהר ניש נענט״...
 װעם זי אז זײן, װעש דעזולםאש דער אןן
געװינזגן. דערפון

רעװאלוציא־ םעהר געחםעז זיך װעט זי
 נעה־ זיך װעט זי זיך. אײנפעסשיגען *ו נער
 װעם זי און דעח... אםת׳ע אן קריגןנו *ו םען

״ קריגען סוןנ כל ״1סי זי ן י  *ו
םיר. זיד דובם אזוי

י r«*<־ ,ימיל י ״ ׳י״ת״ז *\ מ

* ו •י _ I U י

*Iװ

ס?גז•

**n 0 *• מוז , איינװעניג- איז פען
װאי־ימעז זיך װילעגדיג :יט

סײד־. ז
0 w י••** אמװענײ. איז מען
סיך 1 0 •' « י1̂ *. 8 *»» im'm 1 • j 4 0 m ו*dd;*c א ן

אי־ום

יש

 גע׳ פען׳ האש אינװעניג איז בזען ו;ען
 ״זיץ״ א א,ייף אין ״זיץ״ א װעהנליך,

 דערהויפש און אײנדודריצלען... םבע א מען
 מען װען *אינרועניג״*, זייז צו גרט גיש איז
פיהלט נ:ען םינןןײשעש. קיײנע זעהי א איז
עדלם, גי־ויםען פיעשדען א צװישלן שווואך זיך

ח•-

 גןןי־נישש... און פ^ײא־עז װעיש ששישיע די
אנדערש. עסעס גאי איז ״דרויכען״ א:ער

ו םען פירזייש דרו^סעז אין י פר'יער. ז
 װײ ^פש ס׳בלאזען קאלט, איז דרויםען אין

 זיך װיל םען און — רעגען א גיסש עס םען.
אינװעניג• ארײנרײשען

 גיש־ װילץכדיג, מען וועיש דרויםען אין
אנyr װילעגדיכ צי אלו  תזןש כת אזא .ryװ

D זיך אין שוין p דרזיסען. פון ששעהן
 מוז װ*ז:ןן. אויד מען םוז דרויסען אין

 :יש פען קאן ^פען. .אויגען די האישעז סען
 װאל דער אויף איז פען אז און אײגדרעפלןן.

עפעט• םען סוט —
איז :*ריםעטען פי אז איך, דע:ק »ה8

דרוײ ד?י ג׳ערזןן-ען אוכישגע װי
1_____. סעז•
 איז ?» זחגז ײד *#רלירש םיגןריםעט »

«»ו$ריטצם. דעו ווינווןניג,

פי־ ד;ײ אז זעדט,
אדײכנ^סען

«mjl ו■1״.

 ש^ר־ זי ,ױען יטטארק איז מיגאײשעט א
פאי^ײפעש. ד;ר טיש גיש זיך שארםישש

c אפיי־ו »*ן p טי^, זיך דו:ש :סלר״ t p 
 שטעהעגדיגצ דױיכען די רי;ב מעחר אזיך

אי:*וע:ײ.סשע. די װי פינ^רישעטען,
D p ,הײפעלע ,ד א*ן די זעהש.
 ״שצורעכלט און דרוישען שטעהש ׳םע:שען

װעניג, ארײנצוגעזייז  זי ?י פאי־געשערש אינ
̂עי־פש און ̂פש׳ ̂ש אפץ־* טיפ... אירזר ו  זי ה

 םי־ ר;י פון שיש די אויף דחמכות אײגפאך
נןזיישעם.

<««< «M>UI , '1
 צו גע־־ו:;ען שוין איז ני<־ישעט

 איג־ ז*עש ״טרין זי פאי־לירפ — אינװעכיג זיך
•.‘איר, שאי־ טערעס
 ברו־ דו .ױיבפלד : אזזי זיך רעכע:ש זי
 שוין װלסשו אינװעניג שוין ניזש ,4דער׳י

 אלײן עוין װעבשו ששעשער, דײן באששעהן
 v װילסש.... דר װאם אויסי:עי.רעי קעגען

 םי־ א ןון ^יג^״ײזע- אן בין $יך װען
 פײן 4קײנדא: איך װ*לש ג^ייטכטען־^רשײ,

װעניג. איײנקומעז געלוןזש :יש יארפײ  אינ
ן .'\t״ ע ס ױ  געװיגען!" ק^פן״ דײן זזךסשו ^

ײן געװעז זופלש גארטײ. אז^ פ
—אינװעניג איײגקופען •צוין אויב און

ר«•8י8ם פלס גלײך ם$קע ! מןןם';; איז איז
leys...

• ווון ^יך, דענק »זו« אש ו ו p* דוגט י i 
?י םיר, • ?ענזגז לעוןר די *: י ן ס י י  *•Iס

X װ«ס »ןיד... אײנא»«םען l m ^ i  jrp

r

»«4M
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פילאדעלפיא פון בריװלאך
קראםעווע. א. סון

 — אײערע• און םאציאליזם דעם ענן שונאים און פאליטישעגפ אוגזערע
ײי ^ ײ ״ ץיײײז *ייי ם ױ מי ו פו תז או לו גז — ״סטארם/ אםת׳ט זײנטז או

, . ____דע גן
 *םטארם אםת׳ע זײנען אונזערע און /סורצעם״ זײנען אייערע

 ~ “ וועלכר־ אױןש דאלאר 170*סס פאר לאט א געקױםט שוין
װערעז• געבוים װעט לײםע^ס ארבײטער דאלארדיגער

ה&נים״ םיינט יארחער, נױ איהר, און
 שונאים און *אליטישענס אייערע גור אז
 ריכ־ די דערטאפט האבען םאציאליזם םון

 פטור איהם םון אזױ װי מעטאדע ױגע
 אזוי, דעניןט איהר אויב װערען. װ
 זײז״ סוחל םיר ז$לט איהר אױזר, ט5א1
 מעהר ניט איהר זײט ;טעות גרויסען א

 צו םארגלײו אין װײל באריהמער, א צוי
 םיז שונאים און פ^ליטישענס אונזערע

 מעהר ניט אייערע זײנען סאציאליזם דעם
 םון ניט װײסען זײ ;פראסטאקעס װי

לעבען. און לײב ןײער
 האבען זײ אז אמת, אפילו איז עס

 אין דזשאבעל שעהנעם גאנץ א נעמאכט
 די פון אויסשליסונג זײער מיט אלבאני

 פון אסעמבלימען סאציאליסטישע םינו*
 הא־ זיי אז אבית, איז עס ;אסעמביי דער
 אבער, נוט, און שנער געמאכט עס בען

 מיר >' דערפון אױםגעלאזען זיך האט װאס
 םאציאליסטי• זע אויב ניט אינטערעסירט

 ארײנגע־ צורײן װעלען אסעמבלימען שע
 •4אזיי זיר רעדט (עס ניט צי װערען נומען
 הא־ פאליטישענס די אז איז, אבער זיכער

 מעהר ארבײט שטיי־ןעל זײער מיט בען
 סא־ די וױיל געװאונען, װי םאריארען

 כיאכען געקענט ניט װאלטען ציאליסטען
 טוי־ צעהן סיט םראפאגאנדא פיעל אזױ
 זײ־ מיט סװיט מר. װי אגיטאטארס, זענד

 רי װען געסאכט. עס האבען סעגשען נע
 ארײנ־ ניט אםילו װעלען סאציאליססען

 אםעמבלי דער אין צוריק װערען געגוםען
 נעכסטע בײ אנדערע ערװעהלען מען װעט

 שטארק זיך לאזט עס און עלעקשאנס
 םיעל נאך זײן װעט צאהל די אז גלויבען,

 אויסגעלאזען זיך האט עס נרעסער^װײל
 קײן געװען ניט גאר איז מעטאדע די אז

- און פראלוםישע,  פאיײ די האבען װאס י
 זײ װעלען װאס און געװאונען, טישענם

גארניט. עוױנען1¥
 םי־ אונזערע, האנדלען אבער אזוי װי

 דארםען זײ פאליטיעענס? <אדע<םיער
 — װײל מאבען, ניט דזיטאבלעך אזעלכע

 זיײ יאדקער נױ די װי קליגער זײגען זײ
 נאר דערלאזען םאליטי׳טענס אונזערע נען.
 ערװערר סאציאליסט א זאי מען אז ניט,

 צו :מעטאדע אנדער אן האבען זײ לען...
 דארפען זײ נאנהער און ערװעהלען װאס

 פראפא־ מאכען נאך און אויםיטליכען
 זײ טוען סאציאליזם? דעם פאר גאגדא

 סא־ אלע אװעק גנב׳ענען זײ :שכל׳דיג
 םון פטור — און װאוטס, ציאליסטײטע

צרה... א
אן איז דאס ׳אבער עס. ניט נ  די א̂י

 איבער־ און אידעאל דיזען פון שוגאים
 געהען נעדאנק, םרײען יעדען םון הויםט

 גע־ דער אז ארבײטען זײ וױיטער: גאך
 ניט גאס דער אויף גאר זיך זאל ראנק

 אפ םעג׳טען ראדיקאלע האיטען װײזען.
 זײ און פאליסלײט קומעז •פארזאטי^וג;, א

 די ארעסטירען ליכטער, די אויס לעשען
 ׳טיסען מעטאדע דיזער טיט און רעדנער

 ערשטענס, סאל. אײן מיט האזען צװײ זײ
 אוין װארט פרײע דאס זײ דערשטייוען

 צװײ־ און פארזאמרען, צו זיך רעכט דאם
 טוען זײ אז דערמיט זײ כאװײזעז ׳טעגס

לעבען.... א פאר עפעס׳
אלעס. ניט נאר איז דאם ׳אבער

 אונז צו הופיען יעצט זאלט איהר װען
 ארײנ־ זאלט איוזר און םילאדעלרפיא אין

 און לײברערי, פאבליק אונזער אין געהן
 סא־ איבער בון א דארטען פארלאמען

 אומ־ זײן ארבײם אײער װעט ציאליזם,
 ; ארוים גיט מען ניט ביכער דיזע זיסט.

 זא־ אזעלכע דארטען מאדע אויס געװארען
 זאגען צו האבען װעלכע יעניגע די כען.

 בא־ א ארויסנעגעבען האבען דעפ איבער
 מעהר ביכער אזעלכע זאל טען אז פעהל

 געפעהר״ זײנען זײ װײל צירלולירען, ניט
רערצו. טאן ניט גאר קע: כיען — און ׳,<יך

 דער םון טשייני, פראפעםאר האט אט
 ארויסגעלא״ ױניװעדויטי פענסילװײניא

 ב^־ די געטגן פראטעסט שטארקען א זען
 יע־ די געגען געזאגט, בעסער אדער סעס,
 געמאכט באסעש אלס זײנען װעלכע נינע

 זיך האט איהר מײנט װאס און נעװארען,
גארניט! V אריםגעלאזען

 םאביליה דער אין איז צוריק לאנג ניט
 פון סטודענטקע א געיוומעז לײברערי

 האט זי און ױנױוערזיטי פענסייצוױיניא
 צװײ געבען איהר זאל כיען אז פארלאננט

 האט סאציאליזם. איבער ביכער נעװיסע
 בי־ סארטען דיזע אז ערהלעדט איהר מען
ט כער ען.ני ײנ צירפולײשאן. אין מעהר ז

 דאם ערקלעהרט פראטעסטירט, האט זי
 דער םרן מאכערס די װען רעכט. נ.יט איז

 דער־ איהר םון אבער זיך האבען לײברערי
 פאר א דורכגעגאנגען איז זי אז װאוסט,

 דורכ־ אין האלט זי אז און לןאלעדזשעס
 זעהר א איז זי אז און דריטען, א געהן

 דאר־ איהר מעז האט דאמע, םארנעהמע
 נע־ צו ביכער צוױי די פארשפראכען טעז

ען, נע- זאל זי אז באדיע א טיט אבער נ

 װעגען יאײנצעלהײטעז טויזענדער בעז
״ דארף זי װאס צוליעב דעם  זי אז און ז
 אלעם אז אונטערשוײפט איהר געבען זאל

 די הייליג. װי כמעט איז זאגט זי װאס
 שםארת געםיהלט זיך האט דאסע ױנגע

 זי און זאכעז אלע דיזע םון באלײדיגט
 צו ענטזאגט זיך םראטעסט אלם האט

 אום־ אזעלכע אזגטער ביכער די נעהמען
שטענדען.

 אויסנעדריקט האט פראפעסאר דער
 האט ער פרעסע. ו״ער אין פראטעסט זײן

 זײן אויסגעדריקט אויך גאנג אײן פאר
 רעאק־ אלגעמײנע די איבער ענטריסטונג

 יטרעק־ אזוי .אנגעהויבען האט װעלכע ציע
 האט, ער לאנד. אין בױטעװען צו ליך

 אויך רעאקציאנערען, די װעגען רעדענריג,
 נױ־ דער פוך האנדלונג די פארדאטט

 די אויסיטליסען פאר אסעמבלי י^רקער
 װ. .אז. א אסעטבלימען סאציאליסטײטע

 ניט ביכער קײן מען ניט דערװיילע אבער
 ארויס...

:װײטער ג
 פענ* די פון פרעזידענט װײם דער איז

 אטענ־ וו. וו. מר. ריילראוד, סילװײניא
 —און ״לעקטשורער׳/ א געװארען בערי,
 ״געלערר האט ער אז ׳אפשר איהר מיינט

 אנגע■ זײנע צו אפיס, זײן אין טיטודט״
 צו עפעס זעריז זאלען זײ אז יטטעלטע,

 רײלראוד פענסילווײניא די פארבעסערען
 עפעס זאל באפעלקעדונג די אז סיסטעם,

 מײנט !נײן דעם פון געגיםען קענען
 װעגעז געלעקטיטורט האט ער אז איהר,

י ביליגער מאכעז צו װיכטיגקײט די ײ  ו
ײן פעיר? ראוד  ער דען, װאס נור !^
 פון סטודענטען פאר געלעקטיטורט האט
 אין טאקע ױנױוערזיטי פענסילװײניא דער
 טרעפט — און גופא, ױניװערזיטי דער
 מענ־ אזא װאס װעגען ט׳טיקאװעם אויף
 ניט, טרעפט איהר V לעלוטשורען קען שעל
 האט ער :זאגען אײך לאמיך טא הא?

אז ׳טארםעץ א מיט געז^גט דארטען  טאז.
 סאציאליסטען ארויסטרײבען דארןז מען
 טען און לאנד פון ױניװערזיטים די םון

 אפילו ,״סאציאליזמוס׳ נאכיען דעם דארח
 װעלכע ביכער לעהר די פוץ אױסמעקען

 די־ װײל אידעאל... דיזען װעגען רעדען
 זײ־ לעהרע דיעזע פרעדיגען װעלכע יענע

װ. אז. א. פאררעטער גען
 איך האב א*הױ כײינט װאס אגקעגען

עס דאס אײך עס  האב איך דערצעהלט? א̂י
 אונ־ אז באװײזען דערמיט געװאלט אײך
 דעם פון שונאים און פאליטישעגס זערע

 מעג״טען, גרעסערע זײנען סאציאליזם
 דעגקער טיעפערע און חכטים גרעסערע

 סאציאליסטעך די און פאליט״טענס די װי
 יאר־ נױ די יעיע, יארק. נױ פון פרעסער

סאציאליסטי״ ארויסװארפען קענען קער,
 װיעדער הענען װעלכע אסעטבלימען

 דערלא־ אבער אונזערע װעדען. ערװעהלט
 מען אז נארישקײט דער צו ניט גאר זען
 אונזערע ערװעהלען.... גאר אזעלכע זאל

 סאציאליס־ בלויז זאל מען אז ניט װילען
 װילען זײ זאנדערן, אױיסװארפען, טעז

 סאציאליזם, פון געדאנח דעם םארניכטען
 נו, װארצעל... מיט׳ן אויסרײסען איהם
 גרעסערע זײנען װער אײך, איר פרענ

״אײערע״^... אדער ״אונזערע״ :מעטטען
 פא־ װעגען גערעדט אלץ איז דאס און

 סאציאליזם. םון שונאים און ליטי׳טענס
 מיר האבען גנבים װעגען רעדענדיג אפילו
 פא• גראדע און אײערע, װי נרעסערע אויך

 זײן אסאל װעט איהר אויב ליטײטענס.
 װע־ זיך װעם איהר און םילאדעלפיא אין
 אײך איך װעל דעם אין איבערצײגען לעז

 אויך. באװײזען כבוד מיט טאקע ד^ס
 איז טאן דארםען װעל איר װאס אלץ

 גע־ דער פון ביעםלאך אויםמישען אײך
 דארטען און פילאדעלפיא, פון ^טיכטע

 קע־ אויך אנדערעס צװישען איהר װעט
 נאכט אײן אין זאך: מין אזא זעהן נען

 גע־ זײנען װעלכע םאליטישענס, ה^בען
 האס- םילאדעלםיא אין ^נגע׳טטעלט װען

 דאף קופערנעם א אחאפגע׳גנב׳עט פיטאל,
 און האפפיטאל פון בילדינג גרויסע א פון

 דעם אויח נאכט זעלבער דער אין ה^בען
 און בלעכענעם א ארויפגעלעגט בילרינג

 זעל־ דער אין אפגעפײנט איהם האבען זײ
 יארקער ניו איהר, קעגט ׳נו צײט... בער
?... דערמיט באריהמען זיך

* * *
 אי־ די קבצנים׳לאך, אונזערע אפילו

 א םיט מענשען זײנען ארבײטער, דישע
 װי גײסט, אונטערנעהמונגס גרעסערען

 זײנען קבצנים׳לאך יארהער נױ אײערע
 :בא גלײך דא טאקע אײך װעל א*ך און

װײזען.
 אר־ אידישע םילאדעלםיער או־נזערע

 געטרױמט לאנג שוין האבען בײטער
 טעםפעל, ארבײטער אן בויען װעגען

 נויט־ דריננענדע א םשוט איז דאס װײל
 א האבען דארםען םיר אז ווענדיגקײט.

םאסען א *#צוהאלטען װאו הא? נרויסע

 » אנתוםצן מזן דאחי םאראומיונ^
 הא/ די האמק *וױים׳ננס און םרזגםהע.
 פא־ דער פון װאונק א געקראגען פיםערם

 צו האל קײן פאררענטען צו נים <יצײ
 איז דעם אויםער ױנאו.^ ,“וועםען ״אבי

 אויםגעואופםעז באוחגגונג ארבײםער די
 נים ip זיד האבען םיר או גרוים, אזוי
 אזא לבזשל, נעהםם, אהינצוטאן. װאו
 מיײ דרעם און װײסמ די פאקם: םין

 ריעזיגע א נעװארען איז ױניאן הערס
 סקוירט און סלאוק די קערםערשאםט;

 מעמ־ טױזענדע האט ױגיאן םײקערם
 הל^ודהיגג אמאלגאםײםעד די ;בערס

 מעמ־ םויזצנדע דא ה#זם װאירקערם
 קןהרען עטליכע לעצטע די פאר בערט.
 די און צוגעסומען, ױניאנס סף א זײנען

 עה־ םייהער שויז האבען װעלכע ױגיאנם
 זײ־ גרעםער. געװארען זײנען זיםטירט,

 ני־ זיף צושפרײטז און צוזעעט זײ נען
 ױניאנם די װען אהינצוםאן. װאו טא

 גע־ זיד זײ האבען קלײן, געװען זײנען
 מען און אנדערע, די צו אײנע טוליעט

 איצטער דורכגעקומען... <איז עס װי איז
 ביל־ האבען ױניאנס די דארפען אבער
 האבען םוזעז זײ אלײן, זיר פאר דינגס

 בא״ די און לאקאלען מיטינג צעהנדלינע
 ניט אלץ איז דארטען לזװעמליכקײטען

 געװארען איז פראגע די געװאונשען. װי
 אויפגע- איז זי און װיכטיצע, א זעהר
 ארבײטער־בא־ דער פון געװארען נוםען

 איז אופן. ערנסטען גאנץ א אויף װעגונג
 שכל׳דיגען א צו געקומען ענדליך מען

 ריעזי־ א בויען צו :איז דאס «זן פ^אן,
 זאל װעלכער םעטפעל, אדבײטער גען

 אלע פון אינטערעסעז די דיענעז יןענען
 דער־ — און פילאדעלפיא, פון ארבײטער

 איך װעז אידעז׳ ליעבע ניט, זיד שרעקט
 םילאדעלםיער די אז זאגעז, אײך װעל

 צו באשלאסען האט ארבײטער־באװעגונג
 װי װעניגער ניט פאר לײסעאום א בויען

 מעהר. עפעס אדער דאלאד מיליאן א
ם? גלויבט איהר  םאקט, א איז אט ני

 אזוי װי באװײזען אײך װעט װעלכער
 אונטערנעה־ דער אין זײנען מיר ערנסט

 געװא־ געקויפט שוין ?איז לאט א פיוננ.
 — שטאדט פון צענטער רעכסעז אין רעז

 לאט דער און סטריט, ארםש און צעהנטע
 הרנדערט װי װעניגער ניט קאסט אלײן
דאלאר. םויזענד זיבעציג מיט

באר־ נרויסער א אייך איז דאס און
 קאמיטע רינג ארבײטער די װען װײל גיין,
 קען יעצט, פארקויםען װעלען איהם זאל
 טראבעל אהן גאר קריגעץ איהם פאר מען
 דאלאר טויזענד צעהנדליג פאר א מיט

כיעהר.
 אר־ יארהער נױ אײערע האבען ״נו

 אונ־ ריעזיגע אזא אונטערנוםען בײטער
זיכער, זײנען טיר נאר ? טערנעהמונג

 וועיען .הבצנים׳לעד יארהער נױ די אז
 און אונזערישמחה טיט ׳אויר פרעהען זיף
א פיעל אזוי אונז װעלען זײ מ  אז זײן, מ
 םילא־ זײעדע באװײזען װעלען װעלען זײ

 ניט אויד זיינען זײ אז ברידער, דעלפיער
 אװעק־ װעלען זײ און לעטעשקעס הײן

 פאר טעמפעל גרעסערען א נאד שטעלען
 זײ מיר האבען אבער, יערענפאלס זיך.
 הײם אונזער װײל זינען, אין גוט דא

 װעלען זײ און זײערע, זײן אויך װעט
 געסט. הײן זײן דארםען ניט אונז בײ

 װי אונז צו קומען מעגען װעעילן זײ נײן,
 ארביײ דער װען הײם, דער אין זיך בײ

 פארטיג װעט אונזערער בית־המהדש טער
 דעם האבען מענען װעלען זײ און ווערעז,
 מרבײטער־ גאנצע די װײל ׳נחת זעלבען

 מאכט פאראײניגט, זײן מוז באװעגויגנ
 זיך זאלעץ ארבײטער רי װאו אוים ניט
 די פון רײכטום דער איז נעםינען, ניט

 דאם אױןי שטאדט אײן פון ארבײטער
 אנדערע פון ארבײםעי די פון אײנענטום

שטעדט.
װע־ עפעם איהר דענקט װאם אלזא,

קבצנים״ ״פילאדעלפיער אונזערע גען
? יעך״

 מיר אזוי װי פרעגען דאר איהר װעט
 אויםזאמלען? געלר״ ״ביסעל דאס װעלען

 75 א ארום !אונז <אייו* זיןי פארלאזט
 אט שוין. מיר האבען דאלאר טויזענד

 העמפײן נרויסען א אן מיר פאנגען באלד
 זײט און דאלאר, מיליאן האלבען א פאר

אילרייט. זײן װעט אלעס אז זיכער,
 פארנעסען ניט דארפט איהד װאס ־
 איז סומע אויבענדערמאנטע די אז ׳איז

 פריײאטע פון בלויז געװארען געזאמעלט
 מעם״ רינג ארבײטער םון און מענשען

 אר־ ארנאניזירטע טויזענד 20 די בערס.
 ױניאנם, צו פאלאנגען װעלםן בײטער,

 אין געזאגט ניט װארט זייער נאןי האבען
 זא״ וועילען זײ אבער הינזיכט. דיעזער

 אר־ אן תאבעז װעלען מיר — און נעז,
 ניט זײן וועט װעלכער בײטער־טעמפעל,

 םילאדעל־ אינז, פאר ציערונג א בלויז
 ^ציעדוננ װעט ער זאנדעח םיער,
 גאנ״ פון באוחגטנג ארבײמער דער םאר
לאנד. צען

 חןןנדלוגג די איז בעװיס — םענסמער. ב.
 •nv װאגזנל׳ס ^ ל. אין »רבײ«ער ךי ®ון

ם לויבעגסװיהדיגע. זעתר »  דערלןןזזד-דיג גי
ײן די »ז  גרויםעז 1ליידע «»ל בוכקיפע

ײעגדיג דאלוור, 50 װי פארלוסט, ער ז  אין זינ
ה איהר ל ״ו ג ײ ת*בען או  ײיי געחאנדעלט/ ז

ם מענ*ען  ס^ײ און םיםלייד פון געפיהל א םי
 האבען זײ תאנדלען. ד^רפען לידארימעם

 האט אײנער יעדער װיפיעל #רויסגענוםען
ײן ן&ן בעק^גם גוד ף און פאקעם, ן  אוי

 אויןו איז זואס דןןל., 50 די בע^פאפען אוםן
 געגא:־ פארל^רעז אושן אוגערקלערלוכ?ז אן

ד גען.  דער אז זןןגען, אויך אבער םו׳וען םי
D$p ט  אגעשענדיג, זעהר בעתזמידעלם אןיך ה̂ז

 ״די צו דאל. 50 די צודיק אוסקעחרעכדיג
 סראכע, די גײגעםראגען. עס ר״^נען װעלכע

ס, דעם ^נבאטרעשט וו#ס  ער אויב ׳איז ב̂ז
 איז 50 שארל^רענזן די געפונען נים ח׳ןט
 צוגזד ניש גאר ד*ך עד האם פאל לעצמען דעם

 דער זײן נים ז^ל עס יוי יעדעגפאלם, לײגט.
 מעגען ארבײטער די אבער באס, דעם מיט שאל

ט זיין צושרידען  ד^נד־ טעגעליבעד זייער סי
 צוריר*גע- גיט אפילו װאלטען זײ ודען ל^נג.

 געװען :יט אויך עס װ^לט געלד, ר^ס קרזןגען
ם װאלםען ײז אונגלי^  גע־ ארימער גי

 גע־ װאלםען און סעגט, פאר די דורך ו^רען
 אוישגעטאן. גומעס עפעס ד^בען צו פיהלט

 דעם סון םאטױוען די שון איעער אז םעגליך,
 געװען איז ד$ל. 50 די צוריקצוגעבען ב#ס
 גרויס• אזא ארבײטער •די גיט־שארבעען דאס

ה אונז טוט עס ח>>נדלוגג. םוטיגע ײ  דאס ל
 װיבאלך א״נג\;פאלען, בים איז ארבײםער ךו

ד יעדער בײגעשםײערט ^ןין ח^בען זיי ע ״  ז
 א <&ר סוםע ג^נצע די ?זװעקצואזיקען ׳חלק

 אונ־ אונזערע ש»»ר למשל, װי צװעק, גוםען
 דעד אויף עװעססער און ברידער גליקליבע
ר ים. אטלאגטישען פין זייט *נדערער  פי

ט װאוגק דאזיגען דעם געבען  און אײך צו ני
 ד״ןך װעלכע שאפ, װאגעל׳ס שון ארבײטער די

 גור ישעהן, גאגץ געהאנדעלט װירקליך בען
 אםאל נגאך פ*סױען װאו אירגעגד װעט טאמער

 זזזןבען דזןט אדבײטער די ז^לען פ*ל, אזא
 אז געםיחלט, דאן װאלט באס דײר זינען. אין
ט זיך קען ער  ארבײ• די מיט פארמעםםען ני

גרויםםוט.' אין טער
 זעהר פלאץ אונזער איז ליידער — ט. ל

 ניט, םיר גלויבען דעם חוץ א און בא׳םרעגקט.
ײז זאל ראש אז  א פון לעזער אונז^רע פאר ז

איגטערעס. באזונדערען
ר אבער אםת, — ג.—ק ה.  דאף האבען סי
ם אייך  צײט. באאזםיםטע קײן צוכעז^גט ני

 איהר אייערעד. פאר פיעלע דא זיו;ען מסתטא
ײן גןענם  װאדט# האלטען װעלען םיר רוהיג, ז

 זי װעש רייהע, די קוםען װעם oy און״װען
®ארעפעגמליכש. װערען

 ערללע־ אײער — באפטאן. האהען, דזש.
 איהר אז ,7 לאקאל פון םעםבערס די צו דוגג

 דעם םיש גים פארביגדוגג קײן אין ^פםעהט
 אויכ װארים, איבעריג. זיך ראבם איז ^פיס,

 גע• דאך עס זײ םוזען םעסבערם, זײנען זיי
 פינאנס־־ געװעזענע׳ר זײער אז וויסען, װים

ט איז סעקרע^ער  בעאמטער. קײן מעתר ני
 גיט זײש איהר אז זיכער, זײ זדייםען אויך

 װאדטען גיט, װען אםט. קײן שאר געלן^עז
 דא זאל ניט. אדעד געװאוט אבער דאך זײ

 װע״ ערקלעיש נאמען אײער אין יעדענפאלס
 אנצו־ אונסעגליך אײך פאר איז עש אז ׳רען

 איתו• דאס און אטט, אן אירגעגד געהםען
• עי£אלג. בעספד^ן דעם לאקאל דעם מיכשט

D• .ט' — ר. מ  א| נעבען װעלענדיג ני
 איז, עס װי צו;עשיקטע, דאם איבער אורטײל

 מיט א£ענהעחציג כז^ץ זײן אבער מיר םרזען
ײנונג, אוגזער  זײ פון אײגציגע קײן אז ם

 פער־ צײטונג. אונזעד סאר פאםענד גיט איז
 װאם איז עיקלערעז אײד םיר װעלען זענליו

 זיך װעלען געװיס פועות. אזיער באשטעד״ט
 מםש לעקען װעלען װאם אײניגע, געפיגען

 מייסשע די שאר אבער דעם, פון פינגעד די
תרגום... פשום׳ע־ר זײן עס װעש

 — מאנופעקטשורער. ס*אוק קלייקןר
 ארבײטער רי פון *רימקייט די ^ינשיג, גאגץ
 עלעזינגער ב. אויף געשאכש ח^ש ױדאפ אין

 אז ^רע״ריכעז׳ אזא אײנדרוק, *רעקליבען א
yענםשלאםען, װען־עס־איז װי םעחר אי« ר 

 אלגעמײן אין אטעריקא אין ארבײםער די אז
 קיינ־ זאלען בעזאגדערס, קלאוקםאכער די און

 אויך לא־כע. אזא אין זיין גים קײנמאל טאל,
 װראפ אין אז דערטאנען, אײך םיר װילעז

 מאנו&עקששורער׳/ קלאוק ״קלײנער אזא האש
 רי װי עסען, צו וועניג אזוי פוגקש איהר ײי

ײן, זיכער קענש איהר און ארבײשער.  ז
 אטע־ די אז דערצו, קומען אמאל זאל עס אויב

 דעם טײלען זאלען קלאוקםאכער ריקי^גער
 שװעםטער און בדידער זײערע פון אזיקזאל

 אויך ^זיקזאל דערזעלבער װעט מראפ, שון
 כלומר׳ששדיגען דעם אייך, אויםמײדען גיט

 זאגען״ אויך אייך לאםיר מאנוסעתטשורעד.
 פא־ װײםזעחענדע מעהר רי קליגעדע, די אז

 צו גיט לייגען זײ אז װייסען, נופעקפמורער
 הויבע איבײםעד׳ם דעם צו ירושה באבעס רער

 קלאוק־ די צװישען ײאלמזנן און װײדזאזעם...
מ געײען םאגופעקטעורער ן ן  אזעל־ עטליבע כ

 דעם שאראזטעחן, באםת זאלען ײ#ם
 פיעלע גאר װןןלםען פונקם, װיכטיגען
w* סאכען װ^ס סכסוכים, p םי^בעל• שיעל 

 איז« ציח די פ^רגעקוםען. גים קײנסןןל ג#ר
^ אין ליע»ו קל^ו^איגדוסטדי^ די וואס

as

, י ױ • * »i ay jס י י ק נ י ם כ ע ♦ %/ר

ד נ ע גז^ץ «ון מ פ ס רן ען, י  זועלכע םעמי
מ ןעהען ער «זז װײםער ני .1V ײי
י =* לעװינסהי. ב. י ־ ימןבען ם ן א
ם, *וגעאזיקםען דעם לויענטמר;ע  אויסעני

ד דעדט עם װעלכען ןןין  װי דעס, ײעגען זי
 פון פאר״קל^פט נעבאד איז ארבײטעד ומ

ח; ןוין  לעזען װעט איחר װען *בער, ױנין
ל דעם סון בריף דעם ן װי  אינז^עניער סי

 אויסגעשינזנן, במלד איחר װעם אויפשערקזאם,
 װעניג זעתר איחם ארט אםת׳ען דע\• אין ן9

ס, ערגערם עס באר ארבײטער, דעם פ*ר ח  ױ
ם חאם ױגי»ן־פ»ר^טעחעד דער איחם, םי

ם גערעדט באס, רעם  חוצפת׳דגגען םי
ט איז און ני*ן,  אחן איהם פאר גע*ט#נען ני

אן די *םת, איז עש היטעל. 9  בא־ ױני
 אײגעמס גדאד געײיםען א צו בױ ארענקט,

 סון פרײחי^ם רי בייעפיעל, צום ״שרײהײט׳/
או, ידער אויסער אײנעם,  ארבײטען צו ױני

ם פארגעטט :ער9  באשרענקונ־ די דורך אז ׳ני
y גען t דעם אם םון פרײחײט ד#זיגע די אט 

 צו ביז באשרענקט ווערם ארבײטער .פרייען״
ם דעספ^טיזם דער גראד גרױסען א  באס פון׳

 דער צװיאזען אז קלאר, איז עס און
אן דער אין םערײ״  שקל^ערױ דער און ױגי

 םעהר די איטער עישמע רי איז ,t*v אין
ד םײנען נאטירליך ערטיעגלינע.  דערםיט םי

 םוז ׳ח»רף ױגיאן רעי אין «ז זאגען, צו גיכ
אן אםת׳ע ךי שקל^פערײ. דאזיגע די זיין  מגי
ר ״קלאפעדײ דעי פון װעניג גאנץ האצ  נו
ע \וען ב א צו ביז פיהלען ד»ך עס ז*לען ^נ

 און װיםען, $בעי ̂ןר םוז ״<דאד געװיסזגז
ה ס*ייי ̂ז דאם צז ײיי טיג, אי  ער כדי נוי

 ערייערעד װןןס א פיחלען זיך קענען זאל
ארבײט. רער בײ סענ^פ
P• .רעדע• סון רעכמ דאס — םיינמאן 

 פונדאםענם ס^שע דער געװיס איז פרײחײס
 אז זיכער, כםעט איז עס לעבען. פרײען א פון

ט װ$לש גערי ײען  אונםערדריקען געקאנט ני
ס געקויפטע זײנע דויך או עי  סןןרעיע־ אין פ
ע די ^םאל־צעגםרען דעגע ע ם  רעדע־פרוו- גוי
ט סטרײק דער ײןןלט חייט׳  גע־ פ*רל*רען ני

 רעדע־ סון אוגםערדריקונג ריזעלבע גאנגען.
ר ^יצט נאד העראזט פרײחײם  דעם אין אוי

 פון אײנע איז דאס און עטאל־רמי^ין׳ ג^נצען
 אר־ ווײטערע די פאר אזשערוגגען גרעססע די

 רוסלאנד, אין ארבײטער. די פון כאגיזירוגג
 קײג־ איז רעדע־פדײחײם פון רעכט ד^ס ײאו

פ לם« י  :אויס;ע שויז זיד םעז ה*ט געװעז, נ
 װיר־• אדער טעהר א אנצופיהרען װי לערגט,
 אופן, געהײםען א אויף פראפ^גאנדע קענדע

 • פר#םאכאנדע. *אונטעראירדיטע זאגענאנםע א
 או״ן ךערצר, געװאחגם :יט מען אגז ^בער׳ רא

 ארטןזניזא־ יעדע אונםעגליך כםעש םאנט דא:
 טא׳פשד״אבער <די װאו טעםיג״ײט, רישע9כ

ט איהר עננדצלאםען זײנען  דערלאזען. צו ני
 סרװ- די קאמף דער איז דערפאר אט און

 אין פאייזאמלונג און פרעס רעדע׳ פון הײש
 העב־ סאמע דער פון מאמענש איצטיגען דעם

 דאס ׳איז טחאבעל ד״ר וויכשיגקייט. סטער
דער מיט געפיהרט ניט וױיט נוערט ק^כף דער

y 'x v w, «  וועלטע צג*פל»םזןנחײ< דער סי
yy ^יעען םעמהע ווןןניג צז גאר ®ארדעפ? 

 *גיב :פון גײסט אין זזאנדלען *ו װיליג
םויט״. ^דער פרײחײם, םיר

ײגעריגער. ם — נ ײנונג, אונזזןר לוי ם
 וױיל נאריפקײם, גרויסע א געװען דאס איז

ד ר^ש פחאקםיפ ײז  אגצושלײ זיך באעלוס ז
 נים &ינטערנ*ציא:*ל דריטען דעם אן סען
 זיינען זײ אז װ^רים, װערם• םינדסטען דעם

ן י ו לײכ־ זײ ורעלען איחם׳ ן>ן ״
 אשע־ אין רעװאלוציע די ^אכען קעגען מעי

 דער״ זיו חןןבען צײם זעלבער דער צו ? ײקא
 9 פארטשרוש פון *זונאים די געגענען םיט

 ער*ט אי׳צם זײערעיחעגד. אין װאפע ע*רפע
פען קענען פ^למערס רי ײעלען  דעם בל̂ן

 -9ס בעװאלדיגער דער טיט עולם נ^רישען
ג^פיזהר. צימליסטימער

 אין קענעז געװים — בראװערמאן. ד.
1G רםיקלעה פיעל אזוי ארײן ניש זײטען^ 

 איהר װאהרתאפישיג, אבער ,20 אין װיפיעל
 צײטונג די באקלאי:ען. צו װ^ס גיט זיך ט9ד.

 איתר, אין איז װאס לעזע״אזט^ף, דעם סיט
װאש צײטונג, גרויםע אזא ניט ^לץ נ׳»ןך איז

^אפיע. א סא:ט 5 לעזער פאי׳ן טציאה א
 דער פיעל אזוי אויך זי קאשש פחאקשיש און

 עש מעהר. ;אך ניש אויב געל,9א*נטערנײעי
 קאנװעגשאן די אז זןרײאיטעה צו דארום איז

 קאפישא־שעקש, דעם הזןנערען באדײטענד װעט
 ערפי־ קענען ז?ל אינשערנײיציאנעל די כדי
פון םעלד דעם אויף פליכטען איהרע «לע לען

 וױנזער y$s אגאגיצ.tr« 1יי »רגאגידא«י«ן
ײנוגג ט y$c עס װעט ס ײן ני  #ו צופיעל, ז

y* יעד^• אלײן *ײםונג די פאר fya ffl
ן ױןוד• די פעגם 3 פון טעקס א צאחלזנז  מ

די פ^רגרעסערען *ו םעגליך זײן אפשר װעם
 וי װי ?ייטעז, 20 אוין״ ״גערעכםיוגק״ם״

י^הר. ערעםען גאנצען דעם געװען איז
 גאנץ א איז סע׳פח די — פרידלענד. ,ב.

 *יחר פון זיך העדם עם #בער אזעחנע,
 «עחר געװען װזזלטען םיר און ריח, פרעםדער

 אײגענטום װעםעס װישען, צו גדציקאװע
 איעער װען אז חאלטען, מיר װײל איז, ס9ד

 %ןן פאר רעכש גים עס ^יז אן, עפעס ערייבש
אײגענס. זײן «לש ארזיסצוגעבען, *נדערען

 שאפ דעם פרעזענטירען
טשערמאן.

 ה. א. פירםע דער םון ארבײסער די
 האבען ״פט. טע29 װעסט 39 גיטעלסאן

 ברױ שאם־טשערםאן זײער םרעזענטירט
 און װאטש נאלדענע א מיט שװארץ דער

 ארבײט איבערגעבענער זײן פאר טשיין,
 אר־ די פון אינטערעםעז די אין שאפ אין

 ױגיאן. דער פון און בײטער
 װיענער

דײװיס,
רוינקען,

פרעס־ק^םיטע.

־=?

l£1

ערקלעהרונג וױכטיגע א
רעו פון

 און געלד קיץ געשפארט ניט קײנמאל האט באגק סטײט
 דורך װערען װאס נעלדער, אלע דאס באזארגען צו מיהע
טשעכא־םלאװא־ נאליציען, פױלען, אין געשיקט איהר
 אזױ װערען אויסגעצאהלט זאלען רומעניען, און קיע

 םטײט די אימער זיר האט דעריבער מעגליה וױ שנעל
מ נרעסטע די מיט פארבינדונג אץ געשטעלט באנק  א

אײראפא. אין בענק ראיעלםטע
מאנא־ פאר לעצטע די־ געװארען געשיקט זײנען װאס געלדער, די

 צוליעב געװארען אױםגעצאהלט שנעל אזוי נישט זײנען פוילען אץ טען
 נישט האט באנק קיץ װעלכע לאגע, עקאנאמישע און פאליטישע די

 סטײט די האט דארום קאנטראלירען. אדער פאראױםזעהן, געקענט
װײטער. שריט א נאך געהן צו באשלאסען באנק

אפריל טען14 דעם
 סםעציעלער א אונזערער פראנס״ ״לא שיה דער מיט אפפאהרען װעט

 זאל ער אז אנגעזאגט האבען מיר װעמען פרײ מה׳אדאלה פארטרעטער,
 אי־ מעגליכםטע דאם טאן זאל ער אז עקםפענםעם, קײנע זשאלעװען ניט

געשיקט איז געלד װעמען צו קרובים די צו פעני יעדען בערצוגעבען
באנק. םטײט די דורך אמעריקא פון װערען געשיקט װעט און געװארען

*

 פיעלע םאר באנק סטײט דער מיט פארבונדען איפ פױי ס1אדאל מר.
 ראיעלקײט פון גײסט דעמזעלבען מיט דורכנעדרונגען איז און יאהרען

 איהר געמאכט האט באנק םטײט די װעלכען דורך עהרליכקײט, און
ערפאלג. ריעזיגען

 װעלען m פוילען, איז גמלד פאר ארדערס אלע .
 םר. װעט אפריל, וטען4 דעם כיז װערען ארײנגעגעבען

מיטנעהמען. פערזענלױ פרײ

THE STATE BANK
New York374-378 Grand Street
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ihe mnd sanoi oicm
(CARL BOGGLES, Director)

ASSISTED BY

Mr. & Mrs.

Alexander Bloch
AT THE ־*

People’s House Auditorium, 7 East 15th Street
ADMISSION 30 CENTS

TH S R A N • SCHOOL MUSIC LEAGUE ANNOUNCES ANOTHER

SPLENDID MUSICAL EVENING
THIS TODAY, APRIL 9, AT 8 O'CLOCK

GITA WEINSTOCK
BRILLIANT PIANIST, SOLOIST.

JACQUE8 GORDON . ..............................................  l st violin
L M08K0WITZ ...........................................................  2nd Violin
G. MOLD A V A N ..............................  Viola
E. CHERN2AWSKY ......................... ! ’ * ! * ^ ! ‘ ‘ ‘ ’ ’ ‘ ״ ‘ ’ *Cellist
SAMUEL JOSPE .................................... *..........................  Pianist

ADMISSION 30c. ON SALE NOW.

Rand School, 7 East 15th Street.
Direction SAMUEL JOSPE

4 NEW COURSES

RAND SCHOOL, 7 EAST 15th STREET
Soviet Russia 

CHARLES KUNZ
6 lectures on Fridays, April 9, 16, 23, 30, May 7, 14. Fee $2.

£ War ait {]Peace; Russian Literature since Tolstoi \
\  GREGORY ZILBOORG \
j 12 lectures at 8.30 on Fridyas, April 10 to June 25 inc. Fee $4• ij

|  Economic Basis of Ethics
\ NORMAN THOMAS
! 10 lectures at 730 on Saturdays, April 14 to June 23 inc. Fee $3. Jr e e  *a.  u

k\ v % x m v

רעזאלוציאן. דאנק
 :״נערענמיגקײט״ די פון רעדאקמ$ר װ.

 ת*נםר#װימ םון ארבײטער די כײר,
ס. ^  כײםינג א געהאלסעז ה#בע; יטאיפ ב

 דאנקען צו רעזארוציע די געפאסט און
 ברודער ,11 ל$ר,אי! פון טענעדדטער דעם

 אײדדטענט ביזנעס דעם און באביטץ
 זײערע פאר דא:ק הערצליכען ס^אטאן״א

געלײסםעם האבעז זײ װאס ארבייט, גוטע
 זײ אז האפען, מיר ׳טאפ. דיזען פאר

 אונזער פאד טרײען אויןי וױיטער װעילען
 ערגער. ניט ארבייטער אהע פאר און באפ4

:לואטיטע דעזאמציאנס די
 דזיטײיז ,iks»kp סעם משערמאן

מארקמיז. אוץ גריץ

CATSKILL FARM H0U8E
MAX FLEISH ER, Prop.

Box 223, Sullivan County, N. Y.
IDEAL COUNTRY HOUSE 

Electric, All Modern Improvemnts, 
Large Dairy, Auto 8«rvice.

To Members of the I. L. G. W. U.
Have you ever considered what the loss of the Rand School, 

the People’s House, would mean to you and your friends? For 15 
years this institution has been the center of the labor cducaional 
movement of the country. Hundreds of its students every year are 
1. L. G. W. U. members. In fulfilling this function it has at the same 
time become a favorite social center of its students. The closing of 
the School would indeed be the loss of a “People’s House.”

Because of its general activities and wide sphere of influence it 
has suffered much at the hands of the Lusk Committee and the 
courts. Reactionary forces have threatened to close <hc School, and 
the result of their work is that we are now facing the greatest crisis 
in our history. The yearly deficit is o m i n o u s in its proportions. 
Friends are needed as never before. ■*\

VJ

A

Not only for the sake of the thousands of young men and 
women whom it directly serves, but for the sake of the whole labor 
educational movement, the Rand School must be saved and kept 
safe. The task before us is large. No small group of people can 
accomplish the work. Its success requires the united, whole-hearted 
support of all its friends. As a member of this group, we count on 
you to do your share.

SEND YOUR CONTRIBUTION TO

IK RIND SOKWl or SOCUL SCIDNX
7 EAST 15th STREET

BERTHA H. MAILLY, Executive Secretary.

___
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STATEM ENT OF THE OWNER 
SHIP, M anagenea t, C irculation, etc., 
required by th e  A d  of Congress of 
August 24, 1912, of C erechtigkeit, pub- 
lished weekly a t New York. N. Y., 
fo r April 1, 1920.
S tate of New York 
County of New York ae.

Before me, a N otary Public in and 
for the S ta te  and county aforesaid, 
personally appeared E lias Lieberm an, 
who, having been duly sw orn accord- 
lng to  law, deposes and says tha t ho 
is the«. B usiness M anager of the 
C erechtigkeit and th a t the  following 
is, to th e  best of his knowledge and 
belief, a true  s ta tem en t of the  owner- 
ship, m anagem ent, e t c , of the afore- 
said publication for the  date  shown 
in the  above caption, required by the
Act of A ugust 24, 1912, embodied in 
section 443, P osta l Laws and Regula 
tions, p rin ted  on the  reverse of th is  
form, to w it:

1. T hat the  nam es and addresses 
of the publisher, editor, m anaging 
editor, and business m anagers a re :

P  u b 1 i s V e r :  In ternational Ladies 
G arm et ; W orkers’ Union, 31 Un- 
ion Sq., New York, N. Y.

Editor: S. Yanovsky, 31 Union S t .  
New York, N. Y.

Managing E dito r: None.
Business M anagers: E lias Lieber- 

man. 31 Union Sq., New York, 
N. Y.

1. T hat the ow ners a re : The In- 
ternational Ladies G arm ent W orkers’ 
Union, 31 Union Sq., New York, N. Y., 
B. Schlesinger, P resident, 31 Union 
Sq, New York, N. Y.; A. Baroit, 
Secretary T reasurer, 31 Union Sq., 
New York, N. Y. An association not 
incorporated, consisting of about 120,- 
000 members.

3. T hat the  know n bondholders, 
m ortgagees, and o ther security  hold- 
ere owning or holding 1 per cent o r 
more of to tal am ount of bonds, mort- 
gages, o r o ther securities a re : None.

4. T hat the two paragraphs next 
above, giving the  nam es of the owners, 
stockholders, and security  holders, if 
any, contain not only the list of stock- 
holders and security  holders as they 
appear upon the books of the com- 
pany but also, In cases w here the  
stockholder o r security  holder appears 
upon the books of the company as 
trusteo or in any o ther fiduciary reia- 
tlou, the  nam e c f the person or oar- 
poration for whom such tru  tce is 
acting, is given; also th a t the said 
two paragraphs contain s ta tem en ts  
embracing affiant’s  full knowledge and 
belief as to the  circum stances and 
conditions under which stockholders 
and security  holders who do not ap- 
pear upon the books of th e  com pany 
ar> trustees, hold stock  and securities 
in a capacity o th er than  th a t of a bona 
fide ow ner; and th is  affiant has no 
reason to  believe th a t any o ther per- 
eon, association, o r corporation has 
env in terest d irec t o r ind irect in the 
Faid stock, bonds, o r o ther securities 
lhan as so s ta ted  by him.

Elias Lieberm an. Manager.
Swnrn io and subscribed before me 

ibis 27th day of March, 1920.
(Seal) Jacob M. R osenblatt,

(My com m ission expires March 30, 
ו°20י . N otary Public.

Bronx County C lerk’s No. 55, Bronx 
County R egister No. 242, N. Y. County 
p e r k  No. 312, N. Y. County R eg ister's  
1• -  lu210. (Mjf com m ission expires

> ch 30, 1930.)
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ע אויך װי  ענ: אזן *ידיסע *גדערע •יעי

 ו*ורגיל*ן »יז ביבער ױײסונגען, לי#ע
ח די איז געזדוקסײעיז

ם ײ ־ ז ד ט ״ ■ ע * י ט ע ר * 4 P 
נ י * ן נ » • ק ם ק r* ס ר * י

א£טאמעסרין
100 Lanox Avanua 

695 Protpact Ava., Bronx

lycrne# אדן
׳. 215  East Broadway
)709 Pitkin Ave.v Brooklyn

 וזעלט די דורך בלעםערמ איהר
 די כױם באקאנט וחגרט און נדצינמע
 הא־/ מע:ש<ן וועמנע חנכםע און געזעצען

 K דאן סוורמוננענודים, דער אין יען:ער,אם
 it פאר װאס איהר, באגרײפט עריטם

ם די פארכדטרים  נעמאכם הסם כמנמהיי
 חנר פון םאסען ברייםע די ױיפיעל אין

נעדואדגעז. דעם פרן תאבען ותים
 בײ^סיעל א אלס געהםען וועיען כיר

 תגני־ רדסײטזג די זסן כל .“רוסלאנד
 און זעלבםםהעחעענדע א נעיחח איז ה:ג
 חענקערס די םון הענד די אין געװעז איז
 םא<ק רזסישע ד*ס האם ראטאנאווס, ךי

 דעם p* דעה םינדזןסםע די :עהאם נים
 זײנען נעזעצען די ^•נד. זײן פין יעיען

 רענירוננ דער פון נעוואחח געי־-אסט
 נעװען דארום טאקע זיינען און זײ״י־סט

 רזסײ םון *יגםעחןסעץ די געגען נעציעלט
 פאיק רדסײמע זרןוס איעס פאלק. יטען

 געווען איז םאץ *ו רעכם א :עהאם האט
 פיעל, אזוי אבער שטײרען, צאהלען צ*
 פון הויס די אראפשינדען פלעגט דען זא

 אײנװאוי־ יעדעז און פויער רוסי^׳עז ךעב
 םעכםינער און גרויסער דער פון נע-

רוסיאנד. “יא;•
אפגערעדט, יטױן איז אידען די ־עגעןײי)

 אלע אונטערװארפען געווען זײנען זײ אז
 ערנײ און פאנראטען פון ע-עחריכקײט

 עס געדענקט רוער פאלק. אלס דערונגען
 אונפארגעסליכע און גרויזאפמג די ניט

 ביאליסט^ק קישינעװ, אי; פ^־־^טען
האטעיל^ א.ין

 רוסישע די איז 1905 י#הר אין אנער
 באיטא־ צו געןוװאזננזגז געװען תגירונג

 קערפער־ געזעצגעבענדע ־־ פאלהם א פען
״דוםא״. די׳ געהײםעז האט װעלכע ׳^•אפט

 פאר װאהלען די איז שםיםען צו אבער
 הא־ דו^א, דער אין פארטרעטער לקס1
 ר.$ובען װעלכע יעניגע, די נור געקענם כעז

 ה$בען ודעלכע און אײגענטום יס^גט
 טאקע ה;גט געלד, דירה גרויסע *הלט

 רו־ דער פון פראןיזננם קילײנער א דארדם
 איז זיך באטײלינם ביתערשאפם סישער

װאהלען. דײ
 זײנען רוסלאנד אין זחגן צײט דער אין

 םון בארויבט געװעז םענשעז כייליאכען
 אין האבען רעכטע, ליםישע#6 זייערע

 די אין זיף־ באםײליגען נעקענט אסעריקא
 יעדער לאנד פון װאהילען פןוליםישע

 א איז איז נעװעז איז עס װער אײנער,
 שמאא־ סאראײגיגטע די פו; בירגער א

אמעריקא. פדן טעץ
 פרײ קײנע ניטא זײנען אטעריל«א אין

 יעדער געזעץ, פאי־׳ן ?לאסען װיליגירטע
 רעב־ דיזעיבע האס און גיײך איז אײנער

 קריסט, ^ןךער איד רײך, צי איים מע,
 אויף װאונדער א מאקע עם איז דארום

 ה$בען װעיכע איטיגראנטען׳ אידײטע די
 באסײלי־ צו טעגליכקײם די געהאט נים
 םון לעבען פ$<יטי*טען דעם אין זיך גען

 און פוילען רוסלאנד, יװי לענדער זײערע
 טויזענדע צעהנדליגע דיזע אז רובתניע,
 װעלען ניט זאלען איטיגראנטען אידישע

 פא־ דעם אין אײנפלוס זײער אויפהויבען
אמעריי־וא. פון לעבען ליטײטען

 מעג־ די האבען פרוי איץ טאז יעדער
 לאנד. דיזען pb װערעןבירגער צו לינקײט

 נאכ־ צו איז, זיף פ^דעיט עס װאס סyא^
 םאיבונ־ זײנעז װעלכע געזעצעז, די חומען

 י^הד פינף זײן דאר̂ן מען דעט. פיט דען
װע־ 7װיי מען װען סטי־יט, דעם אין צײמ

)16 זײט אויף (״טלוס

ס א ײןז ר נ  second m l  theatre
35 in/ppo .ױ מנ עו

שםײן, יאזעןש j עדעל p r n .םקנ
J643 פארםײםה טעצעפןון,

םעאםער
עופאי

א־; םאםינע זונטאנ און שבח פרײט^נ,
ד ענ ב ^

אפייל טען11 און טען10 םען,0 דעש

פדעזענטירט רעלקין א. עדװין
פראדאששאן $150ססס, די

פון עריױבנײט געפעלמער דער ט%כ
געםט םאריים

אידײט א*ן םאיל ע־־יטטען םיצ

 עװענװ. םעדיםאן און סטריט מע27
 .579 סתותר טעדיםאז םעצעפאז

 דירער,םזור• קונסם ריימןר, עטנואל
מענער*.-עד. דז׳«ענ• יטײצער, לוא*ס

־ ג טא י י ד ד פ נ ע ב  א
זונטאג און עבת

^בענר און בײטא:
! ח c פ ד ו ב ל.ב

פעלדער נרינע

עתםפיריענם
 פיעסע בעלעהדענדע אלענארייעע
עז 10 אין ד ^ פ״ז ע

ג דדט^רדדט פו; ה^בערט י

 ם• הענרי פ,ץ אידיש אק איבערזעצם
גאטםוױרם.

סעק׳ה^רײאיו. פרענק פון געסטײדז״ש

אדקעםטעד סימפאני גרױסער
 פון דירעקשאן דער א־גםער

חנדסינסקי.

ביהבע. דער אויה מענשען שז

אי,טע;. 3 א•; א־ד־ײע ראנדאנם־יצע

,ןייײ« - I ה ן ו3 ן צו  w I

בן־עבלי יעקב פץ רעזיטיםירט

בראטבערג לואים פון דעקאראציעס

היריג־בײ;. פרץ פון אנטראהט־טוזיק

פם י ו ־*’אויםזגיל״פל ,

 טחןע דל װײט
 טתעע סאלאפביא

י8סש צוועפאטשני
OK80908»X>C8K8313SXC

 ײניאנם, סאםײעםים, ^אדזשעז, הברות
 װי רעציעםס, ברענממעס, רינג ארכײםער

 םעצ־ זיך קענען. *ערזאנעז פריװאם אויך
 אין םיקעםס און בענעס^הם באר דען

מעאטער. פון אפיס

בענערם און בעדזשעם
 בר. .B ם. און סאסייעטיס ײנ*אנס, םאר

ארבײם. ױניאן םםוײקטלל
יארק נױ סמרים. הליימטאן 134

A. DKLBON “
מערע עארפם און פיקםט

 עװענװ, פע6 484״90
יאת^ נװ

סםריט. םע30 און טע29 וװױשע;

 35 לאסאל יוניאן פרעםערפ ססוירם און קלאוה
אדפםערסואםז..........

ע ר ע ג ע אן ר ש ק ע ען ם ג נ טי םי
:פלעצער פאלגענדע אין ווערען אפנעהאלםען וױ^ען

 8 טעו,12 אפריל>דעם מאנטאג, יארק, נױ אוש ״א״ סעקשאן
םטױט. דילענסי 77*79 אין אבענד, אוהר
עװע. טע3 3875 קאסינא, לאנדאז אץ בראנקם, און סעקשאן
 דעם אפױל שבת, כדטען װעט בראנזוױל אןז ״די״ סעקשאן

בראנז־ םטריט, סעקמאן 219 אץ אבענד, אוהר 8 שטען,
לײםעאום. לײבאר וױל

הוקםעםפול. םיטינגען די מאנט און קוםט

35 לאקאל באארד עסזעהושיװ
מענעדזשער. בראםלאװ, דזש.

אסאסיאײשאן נגכילדי הלאוסטאכער די
 האבען װאם ױניאן קלאוהמאבעד דעד פון מיטגליעדער די

דער צו געלד אײננעצאהלט אמאל
אפסץ בילדיננ הלאוהמאכער

געלד דאם אפגעהמען קומען קאנען
עװעגױ m 236 ו, לאסאל פון אפיס אץ

צוױ־ קומט געלד. דאם אויםצאהלען װעט תאטלער ם•
נאכמיטאג. 5 און 3 צוױשע-ן און פריה דעד אין 12 און סו שען

אסאפ'אײשאן כילדיננ סלא־סמאיעו ױ

ר ע ט ײ ב ר ג א נ רי
א־בײטער אידישעד נרעםטער און מעכטיגםטער דער איז

װעלט. דער אױס ארדען

ײטער דער ױב  האט .־ואם ארדען, איײשער אײנצינער דער איז ךינג א
כעפבערם. קאנסאםפטיװ זײנע פאר כאניטאריום א״עענעפ אן

עד דער ט ײ  נעזעל־ א א־יך נאר ארדען, אן בלױז ניט איז דינג ארב
נאײענונג. ארבײטער דער אין צענטעד עאפטליכער

 קאמפר.. עקאנאט־שען א־יער יאין אײך שטיצמ ױניאן די
 מעט• דינע צו פדײנד א איז ריננ ארבײטער רעד

םךײך. א־ן אוץ נױם אין בעדס

45 ביז 18 פון עלטער דעד אין ארײנגענוטען װערען םעבכערם
. ר ה א י

טעם־ דער װעלכען אויף פעלז דעד איז בארוענונ: ארבייטער די
װערען״ -נעכויט װעט צוקונפמ דער פון פעל

כעלזען. ײי םין א־ינער איז רינג אדבײםער דעד
ז אן נלײך זיך שליפמ םעםבעו/ קיץ ניט נאך זײט איהר אױב

:װענדען זיך אויפקינפמע נאך
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פ ײ ק נ י ס כ ע ר ע 1920 «*ריל, בזען9 דעם וורײםאנ.נ

:a

 עדיוקײשא־ אינמערנעשאנאל
דעפארטמענט נאי

 אױ ארבייטער אונזער אין קורסען די
 אין םארטגעזעצט, װערען ניװערזיטעט
 אויר־ היײםקול, אוירװינג וואשינגט^ן

 ביײ םרײטאג סט. טע6 און םלײס װינג
 ל. דר. װעט נ^כמיטאג אוהר 2 טאג

 װעגען קלאס זײן םארטזעצען ױרדזרוני
 אינדוסטריעלען דעם םון עקאנ$םיסס

 געגעבען װערט הלאם דיזער םיסטעם.
 אגדערע און ביזנעס־אײדזשענטם די םאר

 ױניאנס. לאקאל אוגזערע פון כאאפטע
 םון הלאםען די מיטען װעלעץ 3.30 אום

 קאמפא־ געשריבענע און גרעמער ענגליש
 דײ־ ד,ע:רי זיינען לעהרער די זיציעס.
גל^טצער. םעמױעל און װיד^ף
 לעי«טשורס און קלאסען פאמענדע די
 אונײ ארבײטער דעם אין גענעבען װערען

 מיטגייע־ אונזערע אלע פאר װערזיטעט
^: װילעז װ*זס דער לערנ

 אוהר 2 אום אםריל, טען10 דעם שבת
 הארײס דר. — םכינ^ל^גיע נ^כטיטאג,

 סםי־ ״פאבליק אווזר, 3 אום יןאללען. מ.
 — שפראןי־אױסבעסערוגג, און קינג״

״טורטץ. פ. גוסטאװ
 דער אויף מיסעט אזײגער 3 שבת

 לןאםפאזי־ און גרעמער עגגליש םון קלאס
םעמױעל םון אױםזיכט אונטער׳ן שאן,

’ גלאטצער.
 לעיר — נאכמיטאג אזייגער 4 שבת

אי־ קערפערליכע און געזונד איבער טיטור

 םידגי םון אויפזיכט אונטער׳ן בונגען,
ג$לדשטײן.

 יטבת אלעס. ניט נ$ף איז ראס $בער
 הלאם א ד$ אויך איז טאג בײ אזײגער 2

 <י״ איז טענדענצען איצטיגע ״די איבער
 םטאלםער. ־ר. דזש. ב. פון טעראטור״,

ם לעין דר. מיטעט 3.30 אים ײײיני׳  אי
ע־ דעם פון עהאנאמיקס קלאס, ^די רו אינ

סיסטעם. לען
מד 10 אפריל, טען1 דעם זונטאזג ײ  או

 ם• ח־. — פסיכאלאגיע פריר., דער אין
טאנענבוים. א.

צװײ :פריה דער אין אזײגער 11
 פאר־ און ספיקינג״ ״פאבליק אין קלאטעץ

 גוסטאזו — ׳טפראך, ד/גר פון בעםערונג
ץ פ. # גרײ. הערטאן אוז שז

 $'s אונזערע פון מיטמויעדער אלל׳/
 עפעס װילען װאם א^ײ^^יארק לזאלס

 די צו קוטען צו געבעטען זײנען לערנען
קלאסעז• אויםגערעכענטע
* * ♦

באקאנטמאנונג. וױכטיגע
 ױניטי אוגזערע אלע אין ק^אסען די

 פיטען צו אן וױדער פאנגען סענטערס
ם  זאלען אפריל, טען12 דעם מאנטאנ, ז;
 זײערע מיטברענגען און יןומען אלע

באי,אנטע. און פרײנד

 סי אין פוומפיס־אובײם ״א&שאפזנג
דער פון אווינס נרעפפע ראס

יוניאד״ נמנער
:םרײד

.)17 לאק«ל פון טיטגליעד 8 כער,8ער־ם5רי 8 שרײבמ זוי8(

 םרקנטאו אין סםױיס א
חשױרזי נױ

 דרעם־ ט״טילררעגס די םון סטדײק א
 די בײ אויסגעבראכען האט סײקעדם
 ארבײטער די האםפאני״. דרעס -אסאזאן

 ארבײטס־ ׳טטונדיגע. 44 א םארלאנגען
פון אגערקענונג די איבערהויפט און װאף
. , ױניאז• רער

 אן געלןראגעז ׳האבען בתים בע?י די
 סטרײ־ די סון דרײ געגען אינדדט^נגן׳ט^ן

 פארקלע־ צו ״לו^נספיראציע״ פאר קערס
 לןאהעז׳ ם. פאניא מיס שטוגדען. די נערען

 אינטערנע׳טיא־ דער פון װײס־פרעזידענט
 גע־ ר^ט און טאל צװײ געװען דא איז נאל

 סטרייקערס, די מיט מיטינגען האלטען
 אין באגײסטערט זעהר זײנען װעלכע
קאמו*. גערעכטען זײער

 די פרן מענעדדטער גריגבערג, זז.׳ו
 יאלו. ױניאן מײקערס דרעס ט׳טילדרענס

 פון טאג עריעטען דעם געײעז דא איז 50
 די סיט מיטינג א ;עהאט האט און םטרימן

א/ מײקערס רײךקאוט און ,87 ױ;-
 רײך די האט רעחאמענדײיטאן זײן אויף
 אם* ברידערליד זיף ױני^ן מײקערס קא:ם

 און סטרײלןער ד־י שטיצען צו גערופען
 אין מעטבערס אלס זײ אריינגענומעז

ױגיאן. זײער
די־ פון ױני׳אן לײבאר סענטראל די

 דעם איבערנענופוען האט ^טט^דט זער
אינדדטאנר^אן. דעם :עגען האטף

 גע־ םענטער ױניטי ערשטער
באשטאן. אץ עפענט

 אין איז כיארט־ט, טען20 דעם פרײטאג
 ערעפנונג די געװארען געפײערט ב^סט^ן

 ס׳ננטעי ױניטי ב^שט^ן ערשטען דעם פון
 זײן װעט װעלכער י. װ. ג. י. א. דער פון
 טרײד ב^םט^ן דעם פון ״עקסטענ״פאן״ אן

קאלעדדט. ױגײ^ן
 אראנ־ איז געלענענהײט דיזער בײ
 אוידי־ אין קאנצערט א געװארען זשירט

 סקול הײ לינק^לן אײבראהאם פון סארױם
 מיט געפאעט געװען איז ה^ל דער װאו

 איגטעדנע^י^נאל דער פון מיטגלידער
פאמיליען. זײערע מיט

 געװארען געהאלטען זײנען רעדע^
&V .מיסס פראנלופורטער, פעליקם םר**פ 
 סעקרע־ ל^ייען, מ. פאניא גילעספי, מ.

 לואמיטע עדױקײ^יאנ^ל דער פון טערי
 עדױקיײ פרידלענד, דר. י״ װ. ג. ל. א.

 פרעזי־ מוירפי, מר. דירעקטאר ׳טאנאל
 קאלערזיט, ױניאן טרײד באסט^ן פון דענט

 סענע־ דזעײר^בסאן, ס• דײנא, ה. דר.
 מאכער יװײסט באשמאן דער פון דז׳טער
 פאהזיצעגדער געווען איז 49 לאיק. ױניאן

אבענד. פון
 דעם באטאנט האבען רעדנער אלע

 איז אינטערנעשיאנאל אונזעד אז פאקט
 אין ארגאניזאציאן ער׳טטע די געװען

 אין טעטיגקײטען בילדונגס אײנםיהרען
 באװע־ ױניאן טרײד אמעריקאנער דעי
 פאריטפיײמ באװעגונג דיזע אז און גוננ,
 בילדוננס די לאנד. גאנצעז איבער׳ן זיף

 אטע־ דער פץ טײל א װערט טעטיגקײט
באװענוגנ. ױניאן טרײד ריקאנער

 אוג״ אז באטערהען, צו איבריג איז עס
 נעניען באסטאן אין םיטגלידער זערע
 פון באװעגונג בילדונגס די ערנסט זעהר

באסטאן. אין איגמערנע^יאנאל *ונזער
ק. ם. פ.

 װעלען םרױ און מאן יעדער
 קומענ־ די אין שטימען קענען
װאהלען פרעזידענשעל דע

)15 זײט פון (יטלוס
 פײפערס עדטטע האבען בירגער, א רען

 צײט יאהר צװײ װי װײניגער ניט םאר
 זאלען װעלכע װיטנעס, צװײ האבען און
 קע- װעלכע און בירגער אמער^אנער זײן
אםליקאנט. דעם פערזענליף נען

פאדערונ* דיזע נאך קומען װעלכע די
 בירגער. װערען צו בארעכטיגט זײנען גען,

 װעלכע ליעג, א«יד נאטיטוראליזיישאן די
ע אין אםיסעס האט  גרײ־ םון טײלעז אי
 אידייטע די ארויס העלפט י>ןלק נױ טער

 עריטטע די אויסצומאכען אימיגראנטען
 בירגער װערען צו םײפערם צוױיטע און
לאנד. דיזען םון

 אן ארײנגעבען גלײף װעט איהר װען
 םייפעדם צװײסע די פאר אפלילוײ^טאז

 די אין מעןיטטי קענען נאף איהר װעט
 פון פרעױרענט פא־ עלעק׳טאנס קומענרע

אטערײ פון ׳טטאאטען םאראײגיגטע די
לןא.

גע־ ליעג דעױ פון הויפט־אפיס רעד
 בילדינג, ״םארװערטס״ איז זיף םינט
 איז און ,14 רום בראדװײ, איכט 175

 פון זונטאג), (אויסער ט^ג יעיען ^פען
אבענד. אין זײגער א 9 ביז בײטאג 1

 6 ביז פריה דער אין 10 פון יטבת
אבענר. איהר

פון אפיס אין :ביענטיט הארלעם
 א. 143 ױניאן, פײנטערס 251 לאקאל

 פון פריה, זונטא: יעדען סטריט, טע103
 ט־לט יעדען און בײטאג, 1 ביז פריה 10

.9 ביז 6 םון אבענד װאך
מאנ־ יעדען :ברענטיט בראנקסער

 די אין אוהר, 9 םון־&־-ביז אבענד, טא;
 בעקערס 169 לאקאל םון העדקװאדערס

עװענױ. װילקינס 1330 ױני^ן,
 8 פון אבענד דאנעחטטאג יעדען

 פון העדהװאדערם די אין אוהר, 10 ביז
 1167 פאדטײ, ס^ציאליסטישער דער

ראוד. ב^םטאן
טאנ־ יעדען ברענט״ט: װיליאטסבורגער

 10 ביז 7 פון אבענד טיטװאף און םאג
 טען13 םון העדקװאדערס די אין אוהר,

.W גרעהעם 61 פ., ם. ד. א. טי^19 און
דינס־ יעדען ברענטש: בראנזװילער

 אוהר, 9 ביז 6 םון אבענד, שנת און טאג
סט. סעקטאן 229 לײםעאום, לײבאר אין

ל א ן ל א  דעלעגא־ ערװעהלט 15 ל
קאנװענשאן. דער צו טען

 דער צו דעלעגאטען פאר װאהלען
 ׳טיקא־ אין קאנװעניטאן אינטערנדט^נאל

 אין םארגעקוטטן אי״יד ^ויז זײנען
 ױניאן מאבער װײסט פילאדעלפיער דער

 דעלעגאטען פאלגענדע די און 15 לאקאל
 :געװארען ערװעהלט זײנען
רײזבערג, ע.
בערניטטײן, ה. •

סליפסין, ד.
באלאפסהי, ס.

װײס, ס.
הינדיז, <.

ליטװאקאף. י.

 אײנ־ איז ״װאף־ארבײט אײדער נ^ף
 בעת טרײד, קלאוק אין גע-ווןירען נעפיהרט

 םיר און אידעאל א געיװען נאף איז ד^ס
 םחווידגןליכונג דער פאר אגיטידט האבען

 םאראויט־ םיר ה^בען סיםטעם, ודעם פון
 ׳גרעסםער רער זײן זועט דאס אז ן<עז^גט,
 הלאוק־ דער פון נעיטיכמע דער אין אויפטו
 גע־ געװען בער1# זײנען ױניאן. מאכער

 ה$ד װאס רײהען אונזערע אין נזעדטען נונ
 גע־ האבען יװעלכע באיטטריטען, ד^ס בען

 זײן װעט ךאס אז פונס'טפארקעהרט, זאגט
 די פאר און ױניאן דער פאר ״אוטגלילד אן

קלאוקמאנער.
 עס װער זעהן ׳טוין סען ק^ן איצט

 1$ק רערװיסען און נעהאט. רעכט האט
 אדבײטער די פון ^כיבעסטען דאס זיף* טען

 געאר־ פדיהער האבען װ^ם די פון אלײז,
 פון איצט ארבײטען און יטטיק פון בײס
 אין איז'עריטיענען לאנג :יט רא װאך.

 אונ־ קלאוקםאבער א פון ברױועל א ״ט^;״
 גןל^וקטאנער די ״יװאם :קעפעל רער טער

 אפערײ־ די פאר אויפגעט^ז האט ױניאן
 זיןייאלײן, פאר רעדט ברי-װעל דער טארם״.’

 דער .װאש ׳עס איז כאראקטעריסטי׳ט
 פון מיטגליעד א פון געשריבען איז כריעף
 האט ארמיניסטראציע װעטעס ,17 ל^קאל

טק;א־י״ דער גענען טטארק,געקעטפטי אזוי
ײאןי־ארבייט״*. ופו םערײ

:בריעח דער איז אט
 א און סאסײעטים צו באלאנג ״איך

 טײער. א^ע מיר זײנען זײ און ױני$ן
 באלאנ< ־איר װעלכער צו ױניאן, די $בער
 דער (פון י^הר 13 לעצטע די פאר ׳טויז

 דעם אין בין איך װאס װאף, ערשטער
אנד גאלדענעם  טײע־ מיר איז געקויםען)), י

 איף װיל דעריבער און א?ע. פון רער
אורזאבען. די ואיגערגעבען פרובירען.

 יז7 ױגי^ן דער פון ג#טען רץר
 לאקאל ױניאן, סאכער ״יןלאוק-ריםער

אוים־ רעם אפיטאצען װיל סען װען ".17
 רי פאר ױניאן קלאוהמאנעד דער םון טו

 ניט אומקערען זיך מען דארױ ארבײטער,
 13—12 װאסערע אויף נ^ר פיעל, זעהר
 האבען אפערײטארס װען צוריס, יאהר

 םאשיגען. פוס־קראפט אויף געאדבײט
 מא־ די װערען הײנט װאס דעם אניטטאט

 ה$ט עלעקטריק, מיס -געטריבען שעען
 דדעהען געדארפט דאן קלאולוטאכער דער

 האט דערצו און פיס, די טיט ראד די
 רענ־ טאשין די געמוזט ^פערײטאר דער
 יעדעס און סאיטין־קאטפאניע א פרן טען

 פלאץ דעם געביטען ה$ט ער מ#ס טאל
 ״םו־ געדארפט ער ה^ם איבײט, דער פון

עקספרעס. אן טיט פען״
 ױניאן די האט 1907 יאהר אין

 פאדערוננ, עריטטע איהר ארויסגעשטעלט
 ארײנ־ זאלען מאנוםעסטיטורערס די ד^ס

 סך א מאיטינען. עלעהטרישע שםעלען
 טאנעז1פארש ד$ם האבען אפעדײטארם

 און דער מר. הײסט װאס ׳װיץ. א אלס
 מא־ עלעלןטריק ארײנשטעלעז װעט דער

 פיעל אזוי ניט פארטאגט ער ׳טינען^'
 אבער !באטרעםען מא״שינען די װיפיעל

 גע־ ױניאן דער איז האפ^ יטװערען א נאך
 םאדערונג וזויפט די געװינען צו לונגען

מאיטינען. עלעקטרישע פין ,
ױניאן די אז איז׳ אינטערעסאנט

 נאכ׳ץ צײם געװיםע א געדארםט האט
 אפערײ• געיוויטע באשטראפען סטרײק
 זייע־ אויף געארבײט האבען זואם טארם,

 אלם מאשינען. םום־קראפט אייגענע רע
 הא״ ױניאן דער פאר םארטײדיגונג זײער

 דאס אנגענעבען, אפערײטארם יענע בען
 <וײל עלעקטריס, פאר זיך שרעקען זײ

 צזוײטענס און פים, די צו ^טארם דאס
שנעל. צו מאשין די לויםט

 אין יאהד״ 3 גאנצע אװעלן זײנען אזוי
 א אין ארויס װידער ױניאן די איז 1910

 געהאנ״ ^וין זיד האט דא אבער סטרײק,
 העכע־ און שטונדען קורצערע פאר דעלט

 די האט 1910 זינט און וױידזשעס. רע
 און סטרייקס, םיעלע דורכגעטאכט ױניאן

 יעדען נאד און זיעגערין, די ארוים אימער
שטאדקער. פיעל געװארען סטרײק

 1919 אין סטרײק לעצטען איהר כייט
 רע־ א געמאכם וױרקליף ױגיאן די האט

 װעל־ מענ^ען, נאר טרײד. אין װאלוציע
 ״ אינ־ סלאוקס די פארשטעהען:רינדליף כע

 אונטער־ דעם באגרײפען האנען דוסטריע,
 ארבײט. װאך ביז ארבײט ׳טטיק פון שיד

 רעוואלוציע די יגעמאכט האט ױניאן די
 עס זיך האבעז פיעלע װי פריהער פיעל

 האבען אנדערע פארשטעלען. נעקענט
 װאןײאר־ םון אײנפיהרען נאכ׳ן זאגאר

 קאגטר־רעװאלױ א פראפעצײעט בײט
 זײ־ יעניגע די און ארבײטער, די םון ציע
 סא־ װער, אבי ניט געװען גראד :ען
 איף יאוץ אלײז, לידערם די פון פיעלע קע

 טאג, צו הײנט גאראנטירען אײף קאן
 אײ־ יןײן געםינען ניט זיף װעט עס דאס
 פי־ פדעסערם׳ אפערײטארם, די םון נער

 צוריק״ זיך וועלעז זאלען ־װאס נישערס,
 אר־ שטיק ^ון סיסטעם דער צו קעהרען

 זיך האבעז װעלכע ׳די מי אויסער בײט,
מאשינען. עלעקטדיס םאר געשראקען

 יאהר פאר א פאריבער װעלען עם װען
 דורכבלעטע־ װעלען קלאותמאכער די אוז
 װעלען ױניאז, זײער פון נעשיכטע די רען
 שטיק־ םון םיסטעם די באטראכטען זײ

 שקלאפערײ, גרעםטער דער םאר איױבײט
 גרעסטען רעם פאר אפשאפוננ איהר און

 ־PV ױניאן יהלאוקמאכער די זינט נע*ײ:^
זיסעירט.

 ױניאנם װיפיעל אײך, איף פרעג נ.י,
 גרויסער דער צו פארגלײכען זיף קענען

קערפערשאםט?״
װסק/ וױליאם פינהא

ברוקלין. עוו״ אנטלאנטיה 311
 ד^ס צוגעבען בלויז תאנען מיר

 צו אגגענעהם זעהר װירקליך ס׳איז
 טיטגליעד א פון <וערטער אזעלכע הערעז

.17 לאהאל םון

 שאפ דעם פרעזענטירען
טשערמאן.

 און האסאװיץ םון ארבײטער די מיר,
 ד.אבען סטריט, טע8 א. 62 אלפערט,

 ברו־ טשערמאץ, שאפ דעם פרעזעגטירט
 זײן םאר זײגער א מיט סמאל העררי דער

שאפ. אונזעד פאר ארבײט גוטע
קאמיטע, רי

 נייטען, אינדצען קאפלאן, דזש.
סאמבערג. מ. און סעמױעלס

אװ וױיסט דער אין טעטינסײס פיעלזײםינע א
ױניאן דרעסמאכער

.)1 זײט פון (שלוס

 פון באארד עקזעקוטיװ םון טיטינג בײם
װאך. די ױניאן, טאכער װײסט דער

 איז 25 לאהאל איז אויפטו נײער א
 גע־ האט ױניאן די בױרא. לײבאר א

 גיט װאס דעפארממענט, נײעם א עפענט
 די פאר פלעצער םאדזארגען מיט אפ זיף

 לײבאר די מיטגליעדער. ארבײטסלאזע
 ברױ פון אויפזיכט אונטער׳ן איז בױרא

מאקאף. ק. מ. דער
 װאם טאכער דרעס און װײסט אלע.

 ארבײ־ צו װאו פלעצער קײן ניט האבען
 אין רעדזשיסטרירען זיד דארםען טען
 די ױניאן. דער םון בױרא לײבאר דער

 טשערלײט די צו אויף 1אפעלירצ ױניאן
 און װײסט אלע פון טשערלײדיס און

 װי־ לאזען צו יארק נױ אין שעםער דרעס
 מען אויב ױניאן, דער פון אםיס אין סען

 דאס שעפער. זײערע אין ארבײטער דארױ
 בױרא לײבאר די מיטהעלםעז פיעל װעט

 ענטװיקלען, צו שנעלער ױניאז דער פון
 מאס־ גדעסערען א אױף ארבײטען זאל עס

שטאב.
 זומעי*- דער מיט זיך הערט װאס און

'1 פאר? םארעסט אין הײם
 איז ױינאן מאכער װײסט דער םאר

 דער םראגע. װיכטיגע א זעהר דאס
 “בערג ״בלויע די אין פלאץ ״םראכםםולער

גע״ יאתר לעצטען ד״אט ױניאן די װאס

 בײ אויסגענומען געװאלדיג האט קוייםט
 ״עלען יאהר דעם און מיטגליעדער די

 יעהו םך א אהין םאהרען װעלען אודאי
פארחא־יאהרעץ. װי מיטגליעדער

 עס גענוג.־ גרויס איז פלאץ דער
 אנדערע װערען געטאכט אבער דארםען

 הא־ זומער דעם זאל מעז אראנזשמענטס,
 דאם באזוכער. טעדיר ארײגנעהמען נען
 פלע- אבער זאך, לייכטע הײן ניט איז
 דאס אזוי װי געטאכט שוין װערען נער

 װעט עס דורכצופיהרען. אמבעסטען
 װען ורערען געמאכט באהאנט הירצליף

 עפענען זיד ורעט תויז ױניטי מאנטרי די
 קא־ באלד זיך װעלען מיטגליעדער די און
 װילען זיי דוען רעדזשיסטרירען, נען

ארויספאהרען.
 זעהט, איהר װי איז, ױניאן די לןורץ,

 דער און נעביטען, פף א טעטי:~אויף
 פאר־ איז, טעטיגקײטען אלע םון צװעק

 פון בעםטען און װאהל צום זיך, שטעהט
 צװעה דער ױניאן. גרויםער גאנצער, ז^ר
 צופרי־ מעהר װאס ארײנצוברעמען איז

 דער פון םיטגליעדער די צװישען דענהײט
 צו־ ענגער אלץ םעהר אלץ זײ און ױניאן

ארנאניזאציאן. דער מיט זאמענבינדען
 ױגיאן גאנצע די מאכען װעט ד$ס

 1אי קאמף־ארגאניזאציע, בעסערע א יםאר
 שעפער די אין מאמןי אלטעגליכען דעם
 ברויט מעהר םאר לעבעןנ בעםער א פאר
פרײחײמי טעהר און
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 איז דאס קאנװענשאן! ,.קאנזוענש^ן,
 יעדען בײ איז יוו^ס צויבער־װ^רט, דאס
 איז וד<זס װארט, דאס ליפען; די אויף
 באיעעפ- װאס געדאנקען, אין יעדען נײ

 אינטערנע־ אונזער פון סורצת אלע טיגט
ש#נעל•

ע דעם אויךז טי  סשעגעראל דעם םון מי
 זײ־ םילארעלםיא אין ב#ארד עקזעקוטיװ

 פיעלע םיעלע, *עװ$דען ארוטגערעדט נען
 נע־ ר^ט אלע זײ איבער אבער פראגען,
 נ^העגטקײט די גןאנװענשאן. די העױטט

 רירע^ט געהאט זזאט ^נ־ווענשאז דער פון
 יע־ אויף װיר^ונג איתר אינידירעקם אדער

 אויסגעשפר^־ יעדצן אויף באשלוס, דעז
געדאנק. נע׳נעם

 נױ אין צוריי! שוין מען איז אט און
 אל״ן איז הויפט־טעמא <די ^בער יאמן,

 אין ארײן הומט איהר קאנװענשאן. די
 אזן אינטערנעשי#נאל, דער פון אפים
 האנ־ ערב איז עס אז בחוש, פיהלט איהר

 ניט נאר*אלץ ה^ט שלעזינגער װענשאן.
 א פאר אויםדדוק ריכטעען דעם געפונען
 די פון אײבע אץ אײרעע-זימע געוױסע

 פארגע־ װעלען ׳וואס רעזאלוציעס, פיעלע
 פאראנראח דעם אין אדער ווערען^ כראכס

 ענגלישער זײן רעפארם. יגעװיםען א 1פי
 אזיף היבשער, גאנץ א *יז װערטער־שאץ

 געװארען; גע^יגט טאכער קלאולן אלע
 און קל׳אר וגאבץ אױסדתס דער איז אויך

 אזוי ניט אײז שלעזינכער אבער שארף,
 ט$מער זײנע, סורא רי צוםרידעז. לײכט

^י דער דאןי איז ענ פ ר ע ט א  ניט װארט ב
 צו פײהר׳ען אפשר קעז און ללאר, נענוג

 מאכט מיספערשטענרניס, א איתענד
 װי־ מעהר נפיט, ענמת פיעל פיעל, איהם
 קען רעפארט דעם פון לעזער דער פיעל

פאחטםעלען. ד|י
 דער נ^טירליך. נאנץ אויף איז עס

 װערט אױםדרולן בעסטער װעמעס פייאן,
ט םול גרזיסעד, א איז נעזוכט,  גרויסע טי

באזוגדערם דאדום מעז מוז מעגליפקײטען,
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שאװירא. נ. — ײ»ד די .2 זײט
 םרא־ ארגאניזאציא:ס און טרײד .3 זײט

גרינש־ S פון בריעף װיכטיגע — ;ען
מענין. ה. אוז רוביז דזשײ. פאן׳

 צו באארד דזשאיגט םון רעפ^רם .4 זײט
ל. א. ח־־ער פון קןןנװענשאן טער15 דער

נואר־ ידי אין לאעער. ל• — י• וי• ג.
ברוק. מ• — *יעיער קלארק קעי

 פ.ין מיטינג בן^אדד עקזעקוטױו .5 זײט
שעהנהאלץ. י. — •25 לא־אל

 בוק־ א• — שמועםעען .עקאנאמישע זײטס.
 ריפער־ דער אין זיך טוט װאס שטיין.
 דזש. — ?17 לאקאל ױניאן מאכער

העללעד.
 — (ר$מ*ז) ליעבע נאך געיעג .7 זײט

װאלמי. פאלינא
פ פוז .8 זײט ^ו׳ אר עד נן^זיץ־ביכעל. ר
 דעם פון וויכטיגסטע סאמע דאס .9 זײט

מי־ ב^ארד עקזעקוטױו גענעראל לעצטען
יאגאװסקי. ש.—פילאדעלפיא אין טיגג

 עסטרײך אין ארבײט און הונגער .10 זײט
 חתוגח מערקישע א יטלעזינגער. ב• —

לעבעדיגער• דער — (*עלים*ז)
 הויבע «ון םירען יצוגעבאכטע .11 זײס

 ל. — ױגי*נס. די אין געלט אײגטײטס
 תבר, םײן איז אויועק פינסעלשטײן.

אדללער• י. (געדיכש)
— םע^ה׳לע״ טרךיעריגע .12 זײט

 — װ;לט פרויען די רײהסעל. .שמואיצ
בערריה־בלינדער. ראזא

 דרעס און װײסם דער פון רעפארט • .13 זייט
ל^נװעג־ םער15 דער צו ױניאן מאכער

 שעהג־ י. — י. װ. ג״ ל. א. דער פון **ן
האללץ•

שמועםען. קורצע .14 זײט
אדװערםײזסענטס. .15 זײט
 קלאוקכזאבער דער .אין אלערלײ .10 זײט

 די רעפארטער. סטעןז א — ײ-י*ז’
— 80 לןןקאל יוניאן שייל^רס לײדים

אן. ה• ם ער״ דער פון .*לזםען הילפ . # : X’M #םזער

 געלונגענער ניט אײן •1זײ פארזיכטיג
 בעס־ רי כיאנען קאליע אטאל קעז װארט

אידעע. שענסטע די טע,
 שלעזינגער׳ן מיט ציזאמען ארבייט עס
 אײנםאף איז נעדולד זײן דעניש. פריינד

 צום שוין ער האט אט באװאונדערען. צו
 צו אויסדרוק נעונעבען מאל יחיפיעלטען

 זיך דאכס שלעזיננער. פון אידעע רער
 שלע־ אבער יזוטט פאלקאם. שויז איז אלעס

 אויס־ נײעס עטװאס געפינט און זיגגער
 אנ־ סוז ארבײס גאנצע די און צוזעצען,

נײ. דאס פון זועדען געפאנגען
 פרעזי־ דעם פון אפ זיף אי.הר קערט

 אין בליק א כאפט און וױנקעל, דעגט׳ס
 סעקרעטער־טרעזשורער, פון וױנלועל דעם

 אט ב-יזי. אזא פונקט .דארכ^ איהר ;עפינט
 קרעדענשעלם םאסע א איהם פאר לינעז

 װעסעס דעלעגאטען, פארשידענע די פון
 טערקישע, זײנעץ אלע ניט חאטש געטעז,
 דארט דארפען איטאליענישע, נענוכ אבער

 דער לןלינגט אט װערען. ארײננעשריבען
 וועפעם לאקאל, געװיסען א פון טעלעכ^ן

 דע־ די זוען אויסגעםינען, װיל מענעדזשער
 עס יגרוים יװי און ארויס, פאהרס לענאציע

 טרײן־געלד די םאר טשעק דער זײן מוז
 זײן פון דעלעגאטען די פאר שילןאגא, נאף

לאקאל.
 פון דעלעגאציע די פארשטעהט, אייהר

 זועניגער, ניט זײן וועט אלײז יאיר^ נױ
 נעמט פארשוין. פופציג און הונדערט װי•*

 א אינטערנעשיאנאל די׳ דערפאר טאקע
 טרײז, א זײן װעט דאס טרײן. פפעציעי.ען

 אויסשליסליך זײן וועלען עט װעלכען אין
 אינטערנעשאנעק• דער פון דעלעגאטען די
 דער פון דעלעגאטען די פון מאסכיטינג א

 עקס&רעס־טרײן אן אויח אינטערנעשאנעל
 ארויספאהרען סענטראל. יארק נױ פון

 אפריל. טען30 דעם פרײטאג, סען זועט
 װעט מאי, טען1 דעם שבת, טאג דעם

 פאלם, ניאגארא בײ פארברײנגען חבהה
 וועלכעז נאטור־װאונדער, מעכטיגען דיזעז

 ער־ צום זעהען װעלען דעלע־גאטען פיעלע
זוארטען װעט ספעשיל דער מאל. שטען

)10 זײט אויף (שלוס

ט מ י ן ה ו ! א ן ע ג ר א מ
 דו טוב, ױם דײן עס איז הײנט

הױטשינדער. דו פראפיטירער,
איייענבאהךארבײטער, די אז הײנט,

 נארעדײען אלערלײ דורך זיינען װעלכע—
 דער םון זײט דער פון זײטען, אלע פיז

 אײזענ־ די םון זײם רער פון רעגירוננ,
 םון זײט דער פון און באהן־טאגנאטען

 גע־ בארויבט םיהרער, אײגענע זייערע
 דאס פון יאהרעז און יאהרען פאר װען

 זײערע און זיך פאר נויטיגסטע סאכיע
 אין ארויס ענדליך זײנען — קינרער
 .עס איז װײדזשעס, העכערע םאר סטרײק

טוב. ױם דײן
 זון די װי לאנג אזוי הײ דאס ״שנײד

 בא־ דו און מאטא. דײן איז שײנט׳/
 זױ דעם כעט אויסגעצײכענט זיך נוצסט

 סטרימןען אײזענבאהנער די נען־שײן.
 אלץ אנפילען אין דערװײל האלסט דו און

 דו פאקעטס. דײנע סעדזר און מעהר
 םונט אויפ׳ן מעהר סענט 10 מיט געםסט
 לע־ אוים׳ן מעהר סענט צװײ מיט פוטער,

 אוים׳ן מעהר סענט 5 מיט ברויט, בעל
 און גיטא, איז עס װײל ניט צוקעו/ פוגט

 רו נײן, לעצטע, דאס םארקויםסט דו
 סחורה גענוג כעט אנגעגרייט זיך האסט

 דאך איז עס אבער לאנג, מאנאטען םאר
 אײזענבאהךארבײםער די הכשר, שעת א

 די רײסען ניט מעץ קען װי טו סטרײקעץ,
פובליקום?׳ ליעבען דעם פון הויט

 היםא־ דו טאנ, דײן עס איז הײנט
 די םון שעוזן אזוי רעדט װעלכער קריט,

 האג־ עס װען פובליקום, פון אינטערעסעז
 ארביײ פון סטרײס א װעגעז זיך יעלט
 דיר עס שמערט דעסטװעגען פון און טער,
 רעם באראבעװען איז בארויבעז צו :יט

 דעם נאר האסט דו װען םובליקום, זעלבען
 יז1* הײנט דערצו. אויסרײר מינדעססען

 עקספלוא־ און שינדער דו צײט, דײן עס
 אר־ די אז גװאלרען, מאכען צו טאטאר,
 זײ ראיה, א הויט, פון שפרינגען בײטער

 ױנ־ אײגענע זײערע געגען רעבעלירען
 םיהרער. אײגענע זײערע געגעז יאנס,
 לא־ שרײעז צו צײט דײן עס איז הײנט
 אין איז געזעלשאפם גאנצע רי אז ראול,

שמידען ניט װעט מען אויב :עפאהר,

ד א װ ־ ס נ ע ד
אפריל, טען13 דעם דיענסטאג, דעם

 װיק־ ױדזשין זײט יאהר, א געװארען איז
 זא־ פאר פריזאן אין שמאכט דעבס טאר
 אויס־ גוט צו זײנען ארבײטער די אז מן,

 מלחמה, דער אין זוערען צו געשלאכט
 א ענדע צו ביז אנפאנג פון איז װעלכע

 זאנען םאר ;מלחמה קאפיטאליסטישע
 פריהער, מאנאםען עטליכע מיט דאס
 גע־ האט אלײן װילסאן פרעזידענט װאס

זאגט.
פארפלאסען, שוין איז יאהר גאנצער א

 איז זיצט דעבס גרויסער אלטער, דער װי
 עולם גרויסער דער האט דאך און פריזאן,

 געטאן גארניט װי כמעט נאך איצט כיז
באפרײאונג. זײן םאר

 געװען זײנען דארם און דא אמת,
 און לײב מיט האבען װעלכע מענשען,

 גע־ װערענדיג, מיעד ניט קײנמאל לעבעץ,
 פאר כחות זײערע אין מעגליכע אלעס טאן

 אנדערע און דעבס׳ן ־פון פרײלאזונג די
 נרוי־ דער אבער■ פריזאנערם, פאליטישע

 ארויס־ ניט האט אלגעסײן אין עולם סער
 אינטע־ גרויסען באזאנדערס קײן נעװיזען

 נאנצען זײן האט װעלכער דעבס, רעס.
 ארבײטער־קלאס, דעם געװידמעט לעבען
 בײ גענוג םארריענט ניט הפנים זיך האט

 מינדעסטע רי מאכען זאל ער אז איוזם,
באפרײאונג. זײן אנשטרענגונג־םאר

 א גרארע איז עס װען װאך, די נאר
 פארטײ סאציאליסטישע די האט יאהר,

 קאסיטע אמנעםטיע דער מיט צוזאמען
 צו אנשטרענגונג באזאנדערע א נעמאכט

 ךער פאר אגיטאציע שמארקע א םאכען
 און א׳העיר קײט דעבס, פון באפרײאונג

 צעהנד״ פריזאנערס. פאליטישע אנרערע
ד אפגעהאלטען זײגען מיטינגען ליגע נ

 אנ־ פיעלע אין און יארה נױ איז װארעז
 אז ערװארטעט, מען און שטעדט, דערע

 קאמיטע אמנעסטיע דער םון ארבײט די
 װי ערםאלג, מעהר האבען מאל דאס װעט

איצם. ביז
 ארער כיעהר איצט איז ערװארטונג די

 זעל- רער אין װײלי בארעכטיגט, װעניגער
 פעדע־ אמעריקען די זיך האט צײט גער

 געשטאלט דער אין לייבאר אװ דײשאן
 גאמפערס, סעמועל פרעזידענט איהר פון

 כאטש ארן קאכיח. אין ארײנגעװארפען
 רי מעהר ניט איז גאטפערס סעטועל

 װאשינג־ פערזענליכקײט׳אין מאכטפולע
 צײט דעי אין געװען איז ער װאס טאז,

 דעם, נאך איבערהויפט מלחמה, דער פון
 דער געגען ארױסגעטראטען איז ער װי

 דעם איץ האנדלונג איהר פאר רעגירונג
 אײנ־ גאנצעז זײן דאו מײנער־סמרײה,

 און פארלארען, ניט נאך ער האט פלוס
 אמנעסטיע די אז דארום, אן נעהסט מען
 ניט איז פריזאנערס פאליטישע אלע פאר
װײט. נאנ״ן

 אמנעסטיע־קאםיטע די האט עטװאס
 איז זי דעבס׳ען. פאר אויפגעטאן שוין

 אטלאנטא, אין װאר ״לעצטע נעװען
 פרײ איז זיצט דעבס װאו דזשאררזשיא,

 מיט סאנםערענצען םיעלע נאך און זאז,
 אויסגעסיהרט, עס זי האט װאררען, דעם

 םוץ װערען טראנספערירט זאל רעבס אז
 געװיםע אין װאו םארם, א אויפ פריזאז

 ־סיהלען קענען זיך־ ער װעט ג*ננעצען
פריזאן. אין װי פרײ מעהר

 װאררען דער אז ניט, זיך גלויבט עס
 אײגעגע זײן אויף נעטאן האבען עם זאל

 ער האט װאהרשײנליך העכסט אחרױת.
)16 זײם *וי^ (שלוס

 זאלען װאס געזעצע, טוץ א נאר באלר
 מיגדעסטע די און רעכטע די בארויבען
מענשען. יערען פון פרײהײס

 פרא־ אלע איוזר הײנט, הײנם, יא,
 היפא־ נעמײנע הויט־שינדער, םיסירער,

 און ספעקולאנטען פאליטישענס, קריםען,
 אײער איז הײנט עקסםלואטאטארס,

 אירגענד אהן איהר קענט הײנט שמחה.
 םול־ די געבען מורא און שרעק װעלכען

 טײ בײזע אײערע אלע צו פרײהײט סטע
אינסטינקטען. רישע

 זײנען דא, זײנען װאס געזעצע, די
 קענט איהר געשאםען. אײך םאר ניט

 איהר װיםיעל הויט, די שינדען און רײסען
 נאך איז אבער ארבײטער םאר׳ן װילט.

 לי־ דער םלחמה־געזעץ, דער דא אימער
 קאנ־ צו איהם מאכם װעלכער װער־אקט,

 זײן גענען צום׳פאררעטער ספיראטאר,
 סטריײ ארויס געהט ער װען םאטערלאנד,

מעהר. ברויט שטיקעל א פאר קען
 שעהנע גרויסע, אײער איז הײנט יא,

צײט.
מאר• ? מארגען זײן וועט װאס אבער

 זיר ענדליך װעט ארבײטער רער װען געז,
 רעו^עהן און אויגען זײנע אויסרײבען

 העסליג^ר גאנצער אײער אין אלע אײך
 װעט אירזר װען מאמען, נאקעטקײט?

 מאכען נאד צום מעהר קעגען ניט איהם
 מוסר־דרשות היפאקריטישע אײערע מימ
 האלט איהר װעלכע ארדער, ענד לא פון
 װאס V פיס די מיט טרעטען אײן אין

 ארבײטער דער װען טארגען, זײן װעט
 פנימ־ צװײ אײער^גאנצע דערזע^ װעט

 איהר שװינדעל װעלכען און דיגקײט,
 פובליקום, װארט דעם מיט עס טרײבט
 אהן אלײן בארויבט איהר װעלכען

 םוסר׳ט ארבײטער דעם און רחכינות,
 אײנזע־ קײן ניס האט ער װארום איהר,

 דעם נעבאך, פובליקום, מיט׳ן העניש
? פובליקום םיעל־לײדענדעז

!מארגען א זײן דאס װעט אך,
דערצעה־ קורצגן אין דא אײך לאמיר

מעשה. אכית׳ע אן אבער שעהנע א לען.
 1789 יאהר רעם אין פראנקרײך איין

 איז ער פולאן. נעװיסער א געלעבט האט
 א םינאנסיסט, באריהסטער א געװעז

 ער הײסט, דאס ביזנעסמאן. גרויסער
 גוט, אזוי ה^ט װאס מענש, א געװען איז
 אויסצונוצעץ װי פארשטאמן איהר, װי
 פראנצויזישען םון עלענד און ;ויט רי

 און בויער פראנצויזישען פונ׳ם פאלק,
 שרעה־ דער אט פון מיליאנען שםיעדען

 געװען, עס איז ער פאלקס־נויט. ליכער
 די םאלק דעם געגעבען האט װעלכער
 מײנענרינ, גראז, עסען צו עצה שעהנע

 איר־ װי בעסער גיט איז פאלק דאס אז
בהםה. א גענד

 א נעהאט האט פולאן דער אט אין
 טוב. ױם זײן געװען איז עס װען צײט,

 גע־ און באליעבט שטארק נעװען איז ער
 טען קרײזען. הערשענדע די אין אכטעט

 װע־ צו פארגעשראנען זאנאר א*רם ראט
 ענרליך אבער פינאנץ־מיניסטער. רען
מארגען. דער איהם םאר געקומען איז

 געשטורמט האט םא׳,ק פאריזער דאס
 נע״ ענרליך האט פאלק דאס באסטיל. די

 פא־ אז באגריפען, האט םולאן און זיעגט,
ט א*ז ריז  פלאץ זיבערער קײן כיעהר ד

 מאכען געװאלט האט ער און איהם פאר
 איז דאס אבער אױסלאנד. קײן ויברח א

 רער אפילו געלונגען. ניס גראדע איהם
 ער אז פארשםרײט, האט ער װאס קלאנג,

 טויט דעם מיט זיך באנוצענריג טויט, איז
 איהם האט דיענער, זײגע פון אײנעם פרן
 איהם האט פאלה דאס געהאלםען. ניט

 פלײצע די איהם ארומגעבונדען געכאפט,
 װאונק א אלס גראז, בינטעל א םיט זײנע
 פאלק, םראנצױזישען צום עצה זײן אויפ

 געבראכט איז ;ערנעהרען זיך זאל עס װי
 דעװיל האטעל צום פאריז אין געװארען

 לאנטערךסלופ, 8 אויוי דארט, איז און
געװאיעז. אויםגעוזאגגען

!מארגען פולאן׳ס געװען איז ראס
 פראפי־ — אלע איהר עס, געדענסט

 עק־ ספעיןולאנטעז, הויט־שינרער, מירער,
 ניט היפאקריטען. און ספלואטאטארס

 אויך קומט עס טוב. ױם איז םאג אלע
!מארגען א


