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 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

דער פון אווינס נרעפפע ראס סי אין פוומפיס־אובײם ״א&שאפזנג יוניאד״ נמנער
:םרײד

.)17 לאק«ל פון טיטגליעד 8 כער,8ער־ם5רי 8 שרײבמ זוי8(
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ױ י נ ז ר ױ ש ח
 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

דט זער  דעם איבערנענופוען האט ^ט̂ט
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

̂ן קאלעדדט. ױגײ
 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
. א ן ל

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?״
פינהאװסק/ וױליאם

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
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.)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,

א'נה«לט״#«רןריכניס
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רא. נ. — ײ»ד די .2 זײט שאװי
 םרא־ ארגאניזאציא:ס און טרײד .3 זײט

גרינש־ S פון בריעף װיכטיגע — ;ען
שײ. פאן׳ מענין. ה. אוז רוביז דז

 צו באארד דזשאיגט םון רעפ^רם .4 זײט
ל. א. ח־־ער פון קןןנװענשאן טער15 דער

ר. ל• — י• וי• ג. אעע נואר־ ידי אין ל
ברוק. מ• — *יעיער קלארק קעי

טינג בן^אדד עקזעקוטױו .5 זײט  פ.ין מי
שעהנהאלץ. י. — •25 לא־אל

ײטס.  בוק־ א• — שמועםעען .עקאנאמישע ז
 ריפער־ דער אין זיך טוט װאס שטיין.
אן מאכער  דזש. — ?17 לאקאל ױני

העללעד.
 — (ר$מ*ז) ליעבע נאך געיעג .7 זײט

װאלמי. פאלינא
ײט פ פוז .8 ז ^ו׳ ר א עד נן^זיץ־ביכעל. ר
 דעם פון וויכטיגסטע סאמע דאס .9 זײט

מי־ ב^ארד עקזעקוטױו גענעראל לעצטען
װסקי. ש.—פילאדעלפיא אין טיגג אגא י

 עסטרײך אין ארבײט און הונגער .10 זײט
 חתוגח מערקישע א יטלעזינגער. ב• —

לעבעדיגער• דער — (*עלים*ז)
ײס  הויבע «ון םירען יצוגעבאכטע .11 ז

 ל. — ױגי*נס. די אין געלט אײגטײטס
שטײן.  תבר, םײן איז אויועק פינסעל

אדללער• י. (געדיכש)
— םע^ה׳לע״ טרךיעריגע .12 זײט

 — װ;לט פרויען די רײהסעל. .שמואיצ
בערריה־בלינדער. ראזא

ט  דרעס און װײסם דער פון רעפארט • .13 זיי
אן מאכער ל^נװעג־ םער15 דער צו ױני

 שעהג־ י. — י. װ. ג״ ל. א. דער פון **ן
האללץ•
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 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

מארגען! און הימט
 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
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i זואס n איי־ דעם פון !עזולטאט 
 זיך האלמ זועיצכער סםרײ^ זעגבאהן

 נאנצער דער איבער םאר^פרײטען אין
 םאראײניגםע די פון ברײט און ^ענג

 איז זאך אײן ןײן, ניט זאל עטאאטען
 א איז עס װאם דעם, סראץ אז זיכער,

 נעוועהנליכע זײנען סטדײקס װען צײט
 אײזענבאהן דער אבער איז ער״שײנונגען,

 װיכפיג־ אויסעדגעװעחנייכעד םון בטרײגן
i פאר קײט n ארבײטער אמעהיתאנער 

 באװאוסט, װי סםרײק, דער באװעגונג.
 םידד די אויטאריזירטער. קײן ניט איז

 הא־ בראדערהודס רעירראוד די םון רער
 דער אויטאריזירט. נים סטרייק דעש בען

 געגען געװארען עדקיעהרט איז סטרײק
 םטרייה א נאר איז;יט עס װירען. זייער
 נאר אײגענטיםער, אײזעגבאהן די קעגען
 ױ־ אײזענבאהן די פון פיהרער די העגען

 אײגעג־ די קעביפען נאר ניט און ניאנס.
 דעם קענען ייענעדז״צערס און טיטער

פען װערען זײ נאױ םםרײר,,  םין געהא̂י
 סטרײק א איז עס פיהרער. מניאן די

 ניײ א פאר און װײדז״שעס yiyry.i כאר
פיהרער. נײע און ױניאן ער

 אין אויסגעבראנען האם סטרײק דער
 איז צוריה, װאך א איבער טיט עיקאגא

 איבער׳ן פאױעפרײם דאץ זינט זיך האט
 די פון קריװדעס די ראנד. נאנצען

 י!עצטע די פאר אלטע. זײנען סטרײקערס
 אר־ אײזענבאהן די איז טאנאטען אכם

 םען אז נעװארעז צונעזאגם אלץ בײטער
 אז װײדדטעס, די העכעדען זײ װעט
 לזד פון פו־ייז דעם רעדוצירען וועט מען

 צו־ האט פרעזידענט דער כענס־טימעל.
 צוגעזאגט, האט קאערעס דער נעזאגט,

 םען געװארען, שאפעזיגע זײנען קאטיטעס
 האט םעז ;סטאטיסטיק גענוםען האט

 צונעזאגט. און גערעכעגט און געטראכט
 בראדערהודס T,$is'yi די פון פיהרער די

 פאלי־ םיט תאגפעדעגצען נעהאם האבען
 הא־ זײ רעגירוננס־בעאטטע, כײט טיקער,

 פרעזידעגט מיט׳ן יןאנסעדירט אפילו בען
 ארביײ די האבען פיהרער די און אלײץ.

 אדבײטער די װארםען. געהײסען טעי
 זײ־ זײ ביז געװארט און נעװארט האבען

 דער סטדײה. אין ארויס איצט נעז
עהרט איז סטרײק  אוניע־ געװאדען ערק̂י

 לי פאר״, ״ביג די םון פיהרעד די גאל.
 ײ. סטאיז, ס. װ. ׳יליע ג. װ. ״טעפארד, י.
 ארוי^ענעבען גלײך האבעז קארטער, ס.
 נאר האם סםרייין דער אז ערקלעהרונג אז

 װײד פון פראנע דער סיט טאן צו ניט
 ניט און מעהר נים איז עס אז ;דטעם

 די צױטטערען צו פארזוך א װי װענינער
 א ׳נײע א ארגאגיזירען און ױניאנס

c ױניאן״ ביג ״װא; פין v רעלוא־ א איז 
 אײ־ די ציױ״טען באװעגונג ליציאנערע
א־בײםער. זעה:באהז

 אײזעננאהן די םירעז4רעױאי פארװאס
 די געווען זײנעץ װעלבע ׳זײ ׳4 איבײטער

 יןאגסערװא־ די פון האנסערװאטײוסטע
 ארבײטער אטעריקאנער דער אין ט*װע

 אידיג״ יױין :ים זײנעץ זײ כארויענינ̂ג
 זייײגען זײ -פון צאקל גיעסטע די ראנמען,

 פאראנט־ ט*ען זײ יענקיס, אדעריראגער
 צדיטפרײט זיינען זײ אי־בייט, װארםריכע

̂אנד. נאנצען אינעי  זײנען אנפא:; פון י
 כױן א געװען ױניאנס אײזענבאהן די

 קלאסעךקאטף י־אדזישעס. פארדכערוננס
 צו־ יאהר א פיט פרעדד. בעדועז זיי איז
 םיט לא:ד דאס ערישטוינט זײ האבען ריה

 כמעט געװען איז עס פיאן. פלאטב זײעי
 :א־ — פאדערו:;, סאצ״אליםטי״שע א זוי

 טען אײזענבאחנען. די פון ציאנאליזירוננ
 און ״רענה דעי־ אז געגיױבם אפ*לו האט

ר  זיך אינטערעסירם און נים וױיס פיי
 נעקומען איז עס פראגע. דער טיס ניט
 די נעװען איז עס אראפ. אויבעז פון

 סטאון װאי־ען פון און פי:אטב פין ארבײט
 איצם פיהרער. ראדילזאלע אנדעיע און
 פון סםיײק א געװאדען ערקיזעהרם איז

 װײ־ צום ׳די קעגע; פײל״ או; ״רענח דעי
 פיהרער־ ראריקאלע ט־ילװײז ׳גיגסטע:ס

בדאדערהודס. רעילראור די פו; שאפט’
 אײזענכאהן די פון פײל און רענק די

 זײ־ קעגען ען\עװאלטירט5ה#< ארבײטער
 אר־ די פאר האבען זײ װײל פיוז־ער ערע

̂ער די געטאן. נישט ;אר בײטער  פיה,
 לעצ־ די פאר האבען פאד״ ״בינ די פון
ארויסנעוױזען זיך טאגאטען אבט־גײין טע

 זיר פיהרען זײ אוגםארםרויענםוחגת^
 םעכםיגעד א פון פאמשטעהער וױ גיט

 בעםלעד װי גאר ארנאניזאציע, ארבײטער
 אין זײערע מעםאדעז די שתד^נים. אןן

 ארביײ די פאר לוין־העבערוע א פאדערען
 פאםעטיש דעם חוץ א נעװען, זײגען טער

 צופרידענ־ ניט העכסם טאן, בעט^ןרישען
 גזד האבען ארבײםער די שטעלענד.

 זײ צוזאנעניישען. אוין» <עבען דארפם
 אז פאיזם, דעם קלאר געםאכם האבען

 פאר־ נים וועלען אייזענבאךסםריײןס קײן
 קענעז פדאטעססירם האבען זײ הומען.

 פארבאםען ותלכע סענאם אין בילס די
 זײ האבען װאס, אײדער און סםרייקס,

 אר־ די אבער אונםערנעגעבען. ישוין זיך
געדענקט. אנדעריט האבען בײטער
ארבײ־ אײזענבאהן פאראײניגטע די

 פיז :אטעז דער איז אםעריקא״, פון טער
 נע־ איז װעלבע ארגאניזאציע, נײער דער

 אבער סםרײיו. דעם פון געווארען בוירען
 באװאוסט. ניט א'ז לען1נ> דער װי פיעהר,

 געים« די העדקװאםערם, די פיהרער, די
 איצמיגעז דעם פון סאיטינערי גאנצע די

 די וואנען פון איטבאלזאנט. איז סטרײק
 דעם אץ פיהרם עס װער ׳קומען אידערס
 א איז דאס באװאוסם. :יט איז סטרימן

 גע״ די אטעריקא. אין עריטײנוננ נײע
 ניס איז סטרײק א פון אנפיהרוננ הײמע

 עס אטעריהא. פאר קאמפליכענם קײן
 די פון םיספארםדויעז םיעפעז דעם ווײזט

 דעגירונג. אטעריקאנער דער צו ארבײטער
 דאפיר. אורזאמגז גענוג דא איז עס און
 רעגי־ די אז צוױיסעל ?יין ניטא איז עס

 זעלבען דעם יױם באנוצם זיך װאלט רונג
 — סםרייק סײנערם דעם אין װי םיםעל

 גיבען צײטוננען די אינדזשאנקשאגם.
 פאל־ תשענעראל אםארני אז איבער שוין
 אום נעץ, זײן פארישפרײט שוין האט כרער

 סםרײק. דעם פון פיהרער די כאפען צו
 פדע־ נעססםער אונזער זײן װיל פאלמער
 װײזען וועלען דא וועם ער און זידענם.

 א צדבראכען \w< ער וױ װאוד דזשענעדאי
 סמריט װאל וױיזען ײעט ער סםרײק.

 ערװארטען הען כמן םאז. lyp ער ײאס
 ותן נאד, איבערהייפט ארעסםען םיעלע

 צו איצט העלפען םשיעפס בראדערהוד די
 שוין וועם פאלטער סםרײק. דעם ברעכעז

 אז באוױיזע קײן זוכען דארפען ניט איצט
 געפעהרלי־ א רויםער, א איז סטרײק דער
 זא־ דאס רןאנסםיטוציע. דער פאר כער
 רא־ דער פיהרער. זײערע אלײן דאך גען

דאס. זאגט סטאון װארען דיקאלער
 אונטער געוױנען ארבײטער די קענעי

 דא זיינען עס ? אוםשםענדען אזױנע
 אדבײםער. אײזענבאהן טיליאן צװײ אײום

 ארום זײנען שרײבען איצטינען דעם בײ
>1)K),(XX דאס סםרייק. אין ארבײטער 

 צװאנציג פון ארבײםער אײן הײסט,
 פארגעסען גיט דארף םען און סטרײהט.

 סעכטײ פון לאנערע! צװײ האבען זײ אז
 זײערע און קאטפאניע, די שונאים. גע

 ארנאכי־ אײנענע זײער פיהרער, אײגענע
 יןוהדעז פאר האבען זײ װעלבע זאציע

 ער־ איז סטרײת דער געשאפען. לא:ג
 איז סםרײק דעי וראס דעש אין פאלגרײך

 א איז עס וױכטינקײט. :אצ*אנאלער פון
 ותלען פיהרער די אז באוױיז שראנענדעד

 טאסען די װאס צו צוהערען זיך םוזען
פיה^זןן. און דעניוען
 צו טינ קײנטאל איז פ-עסע די

 דעם איז ארבײטער. די צו פרײנדליך
 ארײנרעכע־ צײםונגען, איע זײנעז פאל

 אפען ליבעראלע, טעהד די זאגאר :ענד*ג
ברעכען. סםרײק דעם טוז _ע; אז ארױס

םרייעל. מםאלגעםייםעד די
 שיגערעטענ טערהרוידוײגע א איז עס

 אונז בײ פיאצעסען ארבייטער אויף
 אנרערער דער אראפ, אײנער לאנד. אין

 צײכענם לאנד פון ט*יל יעדער ארויף.
 םרײעל ספעציפישען א ט-ט אוים זיך

 ־װאו ראםשעשםעד, צרנעקוכמן איז איצט
 אין פד^צעסען וױכמיגסשע די פח אײנע

 אג- זיך ה^ם באװעגונג ארבײםער דער
 פדא־ דעד טאנט^וג. לעצםען געפאנגען

 הלא־ אטאמעמײטעד דער קעגען איז צעס
 די איו אנקלעגער דער װארקערכג די:;

 קא. און םטוירן פײקעל פירםע שני־ידער
 א װי װעניגער ניט פאדעדט פירכמ די

 זאל רועלכער א-:דזש*נהש#ז, *שטענדיגען
אד־ צו אטאלגעםײםעד דער פארװעהרען
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*ת דאםשעססער די נאגחיחמ
 שאדאגאדמת^ן ד*לאר םויזענד 100 אױך

utm n זואס n ה^ם 4 אסאלגעטײםץד 
tn־ r םםרימן. א אחיםנערופען

 אח םםויח םייהעל ביי םסוײ^ה ־ער1
 לעצ־ נאך ^נגעםאנגוק זיך האם ה^םפאני

 פיר־ די וואס דעם, צוליעב תשולאי םען
 ארביי־ ענםזאנעז אננעהוימש ה^ם םע

 “אסאל דער *ז זיו ^נשליםען פאר מער
 םםרײס דצר װי רעם נאך געםייםעד.

 אח צײם מאנאם א אמעהאלםען ה^ם
 םח םאכם די פירםע-ג^ם-סרםיהלט די

 אנ״ אן #נגעװעגדעם זי ה^ס יתי^ן. דער
 געםאכט כלוםרשם האט זי םיםעל, דער

 וו^ר־ גארםענם די םים אגריםעגט אן
 אזםז אזא אויף נערואלם ה$וט און הערס

 ישאם אין ארבײםער זײ ארײננארען
 פאר־ אבער זײגען םטרייקער די ארײן.

 אטאלגעםײםזןד דער םים פעסמ בליגען
 אינדוס־ גאנצע די הןונם^ןלידם וועלכע

 האם םירםע די ראטשעסטער. פון םריע
 צייםװײלײ א ארויםנעקר^נען שפעםער

 אםאל־ דער נעגען איגדזשןונקשןוז גען
 אינדזשאנהש**! דער אבער געמײטעד.

 קלײדער. תײן פראדוצירם ניט האט
 א פאר פירמע די זיך ורעגדעם איצם

 הונ־ א און אינדזשאנקשאן שטעגדיגען
 האפענ־ יןעש, אין ^ולאר מויזענד דערם

 אטאלגעםײ־ די רואעירען צו דערבײ ריג
טעד.

 פאר צוגעפארטיגט זיך האמ פירטע די
 םאר האם זי וואס דעם דורך פראצעס דעם

 “עהעל אן אנגעפיהרט צײט לענגעדער א
 אטאלגעםײ־ דער גןעגען קעפפײן האפטען

 ניט איז ױניאן די אז באהויפטענדיג םעד,
 באלשע־ םון באשםעהט זי אז און לאיאל,
 הא־ פירםע דער פאר לאיערס די װיקעם.

 לאסין דער םים קאנפערענצען נעהאם בען
 גמזוכט האבען זײ ותלכער בײ האםיכמ

אםאלנזגםיימעד. דער געגען סאטעריאל
 גע־ אפילו איז ז״-אםאלנעמײםזןד

 געװעהנט איז און אםאהעם, צו װעהנם
 און שונאים, די באזיגען צו שטענדיג

 דער <ןאםזי. םון שםארקער אלץ ארויט
 פיתרט אםאלגעםייםעד די ותלכע קאםו*
 האררט ראטשעסםער דעם איז 1א איצם
 קאמח א ניט איז סםוירן סיײזעל הענען

 דער פח נאר אשאלגעםיימעד, דער םון
 די קעגעז באוועגוגג ארבײטער נאנצער

 אוײ אינדוסםריעיז פח כזזות פמסםעדע
םאקראםיע.

True translation filed with the 
Postm aster at New York City on 
April 1$, 1920, as required by the Act 
ch Congress approved Oct. 6th. 1917.

sown as the "Trading with the 
Enemy Act.”

דײםשראגד און עלײעס די
 קריזיס א בײ געהאלטעז האט עס

 דער פראנקרײך. און ענגלאנד צוױשזןן
 פראנקרײך אין אטבאסאדאר ענגלישער

 די אין נענומעץ נים אנטײל הײן האט
 אטבאסאדא־ עלײיד די פון באראסוננען

i n. נאםע א נעשיקט האט עננלאנד 
 זי אז איהר, סםראשענדיג פראנהרײך, צו

 באראםונגען. די פון צוריקציהע; זיך וועם
 די מאטענט. ערנסטער אן נעווען איז עס

 פראגצוי־ די געװען איז דערפון אורזאכע
 נעגענד. רוהר רעם פיז אי«ופאצ*״פ זישע

 צוגע פראגיזרײך דך האט באװאוסט װי
 סיליםער נעשיקט האם עבערם װען אײלט

 םnאיז• אויפשטאנד דעם דערשטיקען צו
 פיער פארנוײען האם און געגענד רױזד

 גע־ האט פראנקרײך שטעדט. דײטשע
 זיײ װעלכע סאלדאטען אפריתאנער שיקט

 באלשעװיזם צו געגײנט אזוי גים נעז
 װעלכע אירגענד האבען װעלבע אדער

 גלײך און דייםשען, די פאר סיטפאטיע
ס נאר  געשא״ זײ האבען מאנ ערשםען ת
 אונבא־ און קינדער און פרויעז אוי^ סען

t זײנען פיעלע מענער. וואפענטע r p 
 דמם םון אורזאכע די פארוואונדעם. אוץ

 מען װאס איז פראנצױזען די פוז פאגראם
סאלדאםען. די פון נעלאכם האם

 פראנצױזישער דער פון האנדלונג אזא
גע־ ניט זיך, פארשטעהם האס,

 אין עלייעס. דײ נרצען פיעל קײז כראכמ
 נא־ א ארײנגעשיקט גלײך האם ענגלאנד

 םראנקרײך אז םילעראן, פרעםיער צד םע
 אײנענע איהרע אוי^ נעהאנדיללט האמ

 קננלאנד דאס און פאראנםװאדםליכקײם
 דעם אין האבען עלעײס איבעדיגזן די אה

 אז גלױבעז זײ דאס אדץ ניט, אנמײל קײז
o האמ פראנקרײיך > n ^ n y i האסםיג. צו

nn פאר געםיהל בלוט־דורשטיגער 
 געםאככ^ בלינד פראנקרײך האם ראכע

 ברדםאלען א באגאנגען נאר נים האם זי
 אונפראקטי^צ העכסם א נאל פארברעמןן

 עננלאנד םון וױרקונג חןר דורך אח זאך,
 וועס זי אז צוזאמן געםחם איצט זי האם
 האנד־ נים אלײן סעהר און ״נום״י זית
 געענם־ האם מילעראז פרעכדער לען.

 פראנקרײך אז תשארדזש׳ען ללאיד םערם
 פון טאלדאטען איהרע צוריקציהעז רועם
 צדקונםט דער אין און געגענד, רוהר דעם
 סים צוזאםען האנדיען פראנקרײך וועם

 וױ נאכדעם באלד עליתס. אימנרימנ די
 םון ענםםער דעם באקוםען האם ענגלאנד

 אםבא־ עעלישער דעד ראם פראנקרײך,
 עלייר די אין געגוםעז אנםייל סאדאר

 קריזים דער איז אזױ קאנפערענצען.
 מי־ הערשם איינממייט אח פאראימנר,

צלײעס• די צוױשזק דער
דײםשלאגך ®ת קוםם מ«ס גײאם, די

 םאציאליסטי״ א פון שױד תדעד אז איו
 די און פארשוואונדען איז רמגירוננ שעד

געוועץ איז װעלכא םילימנריאאנ
b«p יגםעד  .t i ז , אי ת ו ו ס איצם איז ײ
ט ־gn הינםער מד  קעמ־ א Jjrram צ

 ארבײ- די קעגען אונםערדדיסוגג פח פײן
 צו־ אלע די םיז אנגעםיהרם. ווערס מער

נגישען  אויםנעלא- גישם נאר ה^כדזיך זא̂נ
 אר־ די פון כממרקײם n אבעד זעז.

 פראב־ עסאנאםישע די װאקסם. בייטער
 שממ־ אלמ וחנרע? דײטשלאגד אק לאכמק
 קעגען האס דער jvo צו מ^נ פת ליכער

 נעװיסען א צו איז רעגירונג דײםשער חנד
 באנײטען דעם דורך באזײםיגט נראד
 קע־ ארויםנעװאהסען איצט איז װאם האס
 ערשט־באגא:־ איהר פאר פראצהר^ גען

?רוםאליםע^ גענע

םיביר. אין יעפאן
 װעלט דער פארזיכערט האם יאפאן

 אימ&עריאליסםישע פון פרײ איז ױ אז
 א אפילו איז שאנטאנג אםביציעס.
 גרוי־ א יא האט זי אז באװײז, שטארקער

 פאד״ זי האט דאך אבער אפעטיט, סען
 געהץ. נים זי װעט סיביר אין אז זיכערט

 אז פארזיכערט אויך האבען עלײעס די
 פיז * אינטערעסעץ די נאר םײנם יאפאן

 עקס־ מיליטערישע איהרע םים רוסלאנד
 רעגירוננ אונזער סיביר. אין פעדיציעס

ר בײ האם ^  נעדערט נעלעגענהײט י
 און יאפאן דעםאקראסישער דער וועגעז
סיביר. אין צװעקען אלטרואיסםישע איהר

 באריכ־ געװעז איז צוריק װאך א מיט
 װלאדײ םארנומעז האט יאפאן אז מעט

 װיכ־ םארנומעז אויך האט זי װאסםאק.
 קײבעל א צענכמרם. אײזענבאהן םיגע

 די אז באריכטעט מאנםאנ לעצטען פון
 אוסורי די םארנומען האבען יאפאנעזער
 און װלאדיװאסםאק צוױשען אײזענבאהן

סײל. 400 םיז שמרעקע א כאבאראװםק,
 זיך דערװײל נאך האבען עלײעס די

 ענג־ זחגרםון. וױסענדיג ניט געסאכם
 זײז נים זאך אזא קאן אמעריקא און לאנד

 וועם דאך אבער אנגענעהם, איבעריגעס
 אויבער־ די האבען יאפאן לאזען עננלאנד

 באלשע־ די נים אבי סיביר, איבער מאכט
 cm אזיען אין האם ענגלאנד וױקעס.

 — הערשאפם גרויסע איהר םון נרונד
 א צו הומען מרזען וחנם ד אוז אינדיע,

 אזיאטי־ גרויסע אזא םיט פארשמענדנים
 האט אמעריקא יאפאן. וױ מאכט שע

 צײט גאנצער דער דורך נענארט יאפאן
 לאל־ דער אין אינטערװענשאז דער םה

 קײז נעװעז נים איז עס פעריאדע. םשאק
̂ןט יאפאן אז קײנעם פאר סוד  ?וננע־ ה

 איע אױו* סעס&ײז, העפמיגען א םיהרט
 באלשעװי־ די נעגצן נאר ניט פראנטען,

 ענג־ געגעז קאלםשאק׳ן, נעגען גאר העס,
 נע־ האט זי אמעריקא. ?ענעז און לאנד,
 צוגרײ־ זיך צײט גאנצער דער דודך זוכט
 קאנעז זאל זי ווען צײם דער פאר מען

 עס װי האט, זי סיביר, מזרח םארכאפען
 דעם געםאכט ערװארטען, צו געװען איז

שריט. ערשמען

 אז אהן דײטשלאנד םים פריעדען
אפם«ך.

 א*ז ז“אי נאך אמעריהא v* םעבניש
 אונ״ אן איז עס דײםשלאנד. מיט קריעג

 אכע־ שארט עס צושטאנד. נארםאלער
 דער פרעסטיזש. און ביזנעט ריקאנער

 פריעדענס־ דעם נעטויטעט האם סענאט
ם דער װאס אפמאך ^נ עז ר  נע־ האם פ
 די געבליבען איז עס פאריז. פון כראכט

 שליסען צו איז, דאס און וועג אײנציגע
 לעצטעז און - אפמאך. אן אהן פריעיעז
 מיט סאננרעט דער טאקע האט פרייטאג

 א אנגענומעז שטיםען 150 געגען 242
 םריעדען ערקלעהרט װעלכע רעזאלוציע

 האט רעזאלוציע די דײטשלאנד. טיט
 וועלכער, םענאם, צום נמשיהט גלײך םעז
 אנגעי.־ אויך עס וועט ערווארטעם, םען

 פדער״ רn דאם װעט דערגאך און מען,
D3n א־ז עס אונטערשרײבען. םוזען 

 װעט פרעזידענט דער צי צדוײפעלהאפט
 דאס װײל רעזאלוציע, די דורכלאזען

 ויא העלפט אלײן ער אז םײנען װאלם
 אזא אפםאך. אײגענעם זײן באנדאבען

ט זאך ת  עס וועט ער מאן ניט ער ו
 די״אײנצינע און וועמאאירען מסתםא

 גע־ א האר רעזאלוציע די מאמנן צו וועג
 װאוט א דורך םאן מנימן םען װעט זעץ
 קאנג־ א,ן סענאט םון דריטעל צװײ םון

 אונפענליר זײן ורעט ד$וס אויב אח רעס״
 ױארטען מען.םוזען וועט דערװײזען צו

 וואישינג־ איז אדםיגיסטדאציע נײע א ביז
 דער פון פלאץ דעם פאתעהםען וועם מאן

 פרי־ וי*י נים קען דאם װאס איצמיגער,
יאהר. גאנצען א םון הער

 װילסאז ךי צי צװײםעלהאםט איז עם
 מאן נאך עפעס װעט אדמיניםטראציע

 פארבלײ איז־איר^ וואס יאהר דעפ אין
 אזוי זי .וועם״אויס וױי*ם עס וױ בעז.

 כאראהסעריםטײטען ד*ם מיט אגגעהן
פראנראם. ײילמח

כ א ם ײ ר פ

ױיד פראנען ארנאנתאציאנס און פ
ריינקאוט־ n װענען װארט א

דער אץ לאקאלם מאכער
אינטערנעשאנאונאל

 פרע־ ווען ,1919 אויגוםם< סאנאם אין
 אננעשםעלם םיך האט שלעזינגער דדענם

 אין 54 לאהאל לפמן1סיםצוהז צײםװײליג
 שי־ אין ארבײט ארגאניזאציאנס זײער
 דערבײאיגע די איז אויך און קאגא,

 נעהםענדיג און שיקאגא, ארום שםעדמ
 ראן ערשם איך האב ארבײם, דער צו דך

 צרות די זײנען עם גרויס װי ערפאהרען
ם אין  װאו דארט, טרײד, רעינקאוט ה
̂־־יאל. קײן נים האט ױניאן די קאנט

געװעהנ־ געלונגען, םיר איז ערשטענס
i כױמ ליך, n מעכד טעטיגע די פרן הילף 

 רעם ןnארגאניזי צו ,54 לאיהאל פון בערם
 אין קאפפאני, און שעהן ב. ס. פון יצאפ

 שע־ װיכםיגסםע די פון אײנער שיהאנא,
 די פון אײנער אויך און םרײד אין פער

 פשוט איז עס פעסםונגעז. ׳טטארקסםע
 פינף םון משך א פאר אומטעגליך געװען
 פוס א מיט אפילו ארײנצומרעטען יאהר

 ערלןלע־ 'ײ דאנק א נאר * שאפ. דיזען אין
 טאן וועט אינטערנעשאנאל די אז רונג,

 אר־ צו שאפ דיזעז אום םעגליכעס אי:עס
 געלונג ארבײט אונזער איז נאגידרעץ,

 אבער באדוירען (צום
 שאפ דיזען האט 5$לאתא** אז טערקען,
 װאכעדיגען 12 א נאך פארלאדען וױעדער

כמרײק.)
סםײמ. װיסיזאנסין געװען איז געקסם

 ארבײ־ די -האבעץ װיםקאנסין, רײסיז, אין
 קא. קלארינג ראבער שיקאגא די פון כער

o כעגדינדעט n האבעז און 114 לאקאל 
 גוטע און שעהנע א זעהר םאג צו היינט

 114 לאק. פון געשיכטע די א־נאניזאציע.
 איך אז אינטערעסאנט אזוי אבער איז

צװײטען א פאר דאס איבערלאזען װעל
•  r • f  w

 עכד פארמאנט װיסקאנסין, מילװאקי,
מען עס ײאו שעפער ליכע  באשעפםינם זי

 זיײ ארבײטער. 200 א בײ הײנט־צױםאג
 מיר איז מילװאקי, אין װאכען 3 ענדיג

ט אגרימענט אן סײנען צו געלוננען  די סי
 אין גרעסטע די קא., רעינקאוט בורלינק
 װײ געװען זײנען מעםבערס די יטטאדם.

ש א זײן צו יינ ט ^  שיקא־ םרן לאקאל ב
 זײ האט 54 לאקאל שמןאגא׳עד און גא,

 זײנען יעצט און אײנגעלאדען. הערצליך
i אוגטע! זײ n שיתאגא. פון אויפזיכם 
 קלײן 1זעה זײנען 1שעפע יגע1איבע יד

 אפילו נוצלאז געװען ס׳איז און דעדוױיל
 א מיה. און צײט זײ 1פא אװעקצולעגען

 בא־ געווען זײנען ט1א1 װאס דעם חוץ
 איף װעלכע גולם׳ם אזעלכע שעפטיגט

באנעגענם. ניט 1בעפא קײנםאל :אך האב
שע־ םיעלע זיך געפינען 1אבע איצט

אין11 1זעה אײניגע און ,1פע סע,.  די וי
 און מילו^וקי, א!ום שטעדטלעך קלײנע
lטויזענ געםאכם ײערען דארט n רעינ־ 

 עתסםע די אוגםע! ,1יאר. יעדען לאומס
ik 1נא זיך קאן םען װאס ינגונגען1בא S־ 

סע! א 1זעד« יטטעלען. תי  פון אצענט1פ ג
 סײדלעך ױנגע זײנען 1בײםע1א אלע רי

i זײנען ס!אצענם געװיםער א און n j 'p 
 פון פרויען ע1עלטע און 1יאה 12־13 פון
 א דאנק א ווייטז!!. אזוי און יאהר 50

 סםײמ װיסהאגסין איז געזע״ז געװיסען
 1בײםע1א עגי םון לוין םינימום די דאס
 א סענם 18 וױ וױינינער זײז ניט טאר

 געצװאג־ הבתים בעלי די זײנען ע1׳טטונ
 באנױ און װײדזשעס דיזע צאהלען צו געז

i בלויז דאס׳ אזוי דעחשיט זיך יג1צענ n 
 קריגט 1א!בײטע אצענט1פ קלענסטע!

^ א םענט 18 װי העכעו* עטװאס נ ו ט  ש
 ניט יגט1ק םאיאריטעם גמיסע די 1אבע
 אמאל און לויםעט געזעץ 1דע װי 1טעה
 א דאם איז, קװירדיג1מע װעניגע!. :אך

 קינדע! און םײדלעך די פון צאהל נרויסע
אז ערןםפיריענסד פיעל אזוי שוין זײנען

 זעל־ און גוטע זמלבע די פונסט םאקען ז*י
י \  לvב םיטעל־גדאד א װי א!בײט צאהל בע

ט״אנה.
 1שעפע די אין קאנדישאנס גוטע פון

 גע־ 1שעפע אײניגע עדט.1אפגע אך1 איז
 וזאו שטעדםלעך אזעלכע אין זיד פ״נע;
i פון האלב כטעט n זײ־ באסעליןעתנג

עם ײי <ויט און באשעפטיגט ט1א1 נעז
 אלץ צו קומען אתיס, יעצט ?יך צײנס
 עס סטײט. וױסהאנםין אין 1שעפע טעהד

 אײ־ inyii זאל עס אז ה1סב א אויך איז
ע די פון נע ט ס ^ nם1צעגטצ ינקאום

i א״ז n .םיע־ אן1פא איז עם און וועסט
 סםײםס, ע1ע1אנ אין אויך 1שעפע לע

! װאו ^ ע ז י ו א•15 ען1ורע !עינתאוםס ט
 יעונגעז.1בא עתסםע די אונםע! ט1דזצי
 און נחת װייניג צו גיט ליך1נאםי דאס

 גא:יזיו״1א שוין אײנינע די צו ייעפםען
 לאגע די אז 1זיכע ביז איך שטעדט. ט<
 באס־ און ה1יא נמ חױן א איסם, י1 א*ז

 די גלענצענ!. אזוי נימ אויך א*ז טא;,
 שיקא־ פון לאקאלס די װאס פא!טש!יטע

 ע.הא־1העגע און באסםאי יארה, נױ ׳:א
 װײ־ דסרתזזז ארז נעטאכם יעצס ביז ב<ז

םײנרנג, סײן הענען, סאכען, צו

 װי וכג1ל אזוי #תױם לאנגען ^ײן האבען ניט
 תו־אפע״ ײי װאקסען שעפקעלאך אזעלכע

 אז גלױב איך סםײטס. אלע איז ייע׳
 כא־1פא צו שפעם צו גים נןנך איז ימצם

 בונ־1םא זײן וועט עס כ^םש זאך, די &ען
 ויסע1ג און שוועריגקײטען םיעל םיט דען

 װייל אז איך גלויב ד$ך צקס«ענסעס.
i אין איז יעצט n די און ביזי טרייד 

 צו זײ צייט די יעצם איז ט־ײם, צו ניט
 נאך איז שעפהעלאק דיזע םון באװעגונג

 ק^וונםדי קלײנע די װעג. רמם צאמען1םא
 ווערען נעגוםען גלײך פוזען שסעדםלעך

i פון אכט1אגבעט איז n 1גאגצע n ̂
 לאקאלס 1מאכע !עינקאוט די םון גאציע
i צו קוםען ײעלען וחןלכע n !נעקסשע 

n און קאנווענשאן n $ sאיג־ די אז ן 
 אונ־ גלײך פלאן דעם ־זאל סערנעשאנאל

 פיגאנציעל, און אליש1מא שםיצען1טע
שפעם. ט1ווע עס איידע!

 די װאס זאכען װיכטיגע אײניגע נאך
 1מאכע !עינקאוט י1 פון 1טדעטע1פא

 קאנותנשאן דיעזע! פון יגעז1ת פען1א1
 ײז15 1אי1סטענ א עז1דורכצופיה איז:

 1דע װאו שטעדמ אלע אין װײדזשעס פון
 :בײשפיעל צום ם.1גאניזי1א איז מויײד

 יעצט ביז נאך מען בײט1א שיהאגא אין
i אין בײט1ת־אישט n אנ־ די ווען צײט

 ט1אײנגעפיה שױן האבען אלס ׳
 אנ־ אויףי כטעט וואױ»רביײ!^יאגעבאלע

n n ,ענ באזיסען ל ^וי « די  קומט יג1און
fקאגקו צו לאקאל אײן אויס lיJ iדעם מיט 

פרײזען. איז צװײםען
 ינ^אוטn די אז אץ*, גלויב יעצט,

 עלצוײ גענוג שוין זײנען לאקאלס 1מאכע
 געהאל־ ניט 1טעה שוין !אלפען און גען
 אונזער איז בײבים די 1פא iviyu טען

 איז עס אז גלויב, איך אינטעתעשאנאל.
 ־1פא !וס11פא א פשוט און צײט שויז
 הא־ ניט זאיען מאכעל רעינהאוט די װאס
 פארװאל־ 1דע אין פאדטלעטע! קײן בעז

 גוט אזױ געשאנאל,1אינטע 1דע םון טונג
nאנד אלע די מי p ,װעלכע ברענטשעס 

 און אינטעלנעשאנאל. די צונויף שטעלען
 דאס /נעהמען געװאלט זיך װאלם איך

ס אגען1 צו עכט1 ^ ע לג א  !עיג־ די :פ
ג שוין זײנעז ס1םאכע קאוט י ט כ ^  צו ב

 דזשענעלאל אין 1טו^טע1םא א האבען
.11באא עקזעקוטיװ

 די םון !עלעגאטען י1 אז , האח איך
 גע־ פעהיג זײז װעלען לאקאלס !עינקאוט

 צו 1פלענע בעסטע די פאלצולײגען נונ
o פאל קאנװענשאן, 1דע n און װאהל 

 אזוי םאך אײגענעם זײעל םיז בעסטעז
p אלע 1פא װי גוט in :K דאס אוז פאנען 
 נום־ וועט נאנצע אלס קאנװענשאז די

 לאנ1פא זײעל אונטערשמיצען און הײסעז
 אר־ אלע פון לאנע י1 פאלבעםעלעז צו

שפאן, ל. בײטעה שיקאנא. גרינ

 אץ סטריי־ק טײלאר לײדיעם א
קליװלאנד

 ״נעלעכ״ פון 1אי«טא1^ג 1טע1נעעה
!סיגקײט״

 אוים־ 1אײע ציהען צו אונז לויבט1ע ׳
תנג סטו־ײק א אויף ?זאםקײם1סע  פאםי
:שטאדם אין אונז בײ

 אױס־ דא איז צוריק װאכען דדײ םיט
i בײ ײק1סמ א אכען1געב n אוז פע1פי! 
 ױקליד 2104 טײלאחש, לײדיס אוז,1 און
 ען1נעװא געמפען איז ײק1סט 1דע עװ.

nפאלגענ די צוליב ^ s  nהעכע־ :מנגען 
pi בא־ םענשליכע 1מעה און געהאלט 

 י1 לעצטע. דאס הוי&טזעכליך האנדלוננ,
i פון באםיםpבאל n ,שפי־ װעלכע פי!םע 

>p| א-1 גאנצע כלומו־שט פון !אליע די 
פא• צו פעגליכעס אלעס סוען ז,pיקאל

 יטאפ אין בײטעד1א די פון לאגע די
 עי־ און באלײדיגענדיג גליך,plטlpאום

in p ' 3 n :p in 'J אזעל״ אלס פאן ױגיאז 
כעז•

ה די וועהרענר ע ד  האבען מעס1פי אנ
 1פא ם^דעמנגען די נאכנענעבען שוין

inP3Pi גpאויבענדעל־ די האט ^.אלט 
 ;אכגעבען געװאלט גיט פע1פי פאנטע

i n פ ם1א'םםארטי און ױניאןlאפpס'א־ 
i פון 1אײנע .1עכע1ב סם!ײק pלpנ n 

 א צושלאגען װאך pצמpל האט ה1חב
 פון אנט1פ אין ג,1אזענבע1 ב. פיקעט,

שאפ.
 שפא^מען י1 ך1דו !ארום זpװיל 1מי

 1בײטע1א די װארנען צײטונג אונזע! פון
ם אין i פון וױיכען צו םאך ת n פע1פי 

ip^ װעלען זײ אױב i'i צו פארשלאג א 
 לםען אויך װי בײטען,1א זײ צו ען1פאה

 פעשים די עקען1אויפ ה״ג^עכטיגקײט״
ז שעהנע די און םובים ^ ט ע  װעל־ םיט פ

^p די cיlפp א פון צײט איז זיך באנוצט 
סטרײק.

 גע־ וועט יעף1ב 1אונזע אז האפמנליך
ip אין סלאץ פינען i עכט'נקײם״,1״נע 

נתם, גײט 1םי פארבלײב^
 יזײלארם לײדיס און סעםפעל
י. װ. י.. ל y 04 ױניאן

^.nipro רובין, דזש.
א. קליװלאנד,

 םענטראל א װענען וױעדער
ביורא לײבאר

 רpזpל די אז זיכעו/ וױ lהpם בין איך
i פרן n ע־1פ װעלען

ip איז װאס גען: ip 'b םיט ip i א?1בױ 
dp בײ באשלדס א דא דאך איז dpi 

 אל1סענט א ןpנyפp צו באאת־, דזשןוינט.
 רעם װײס איך װעל, א.11כי 1לײבא

 און ד,1באא דזשאינט דעט פון באשלוס
 הא־ לאקאלס D^iii.iyo די אז אייד װײם

 רעס פון פלאן עם1 גוט־געהײסען בען
שאינט yp 1 און ד1באא ת wמיך האם אס 
 .nyi ווזצגעץ ײבעץ1ש צו יעצם באוועג^ן

׳א1בױ ^pDמאהנlpנדpאויב m זpגyװ
 גצשריבען נים איצט ביז האב איך

lyם^y,״ זיד האב איך װײל נס ^ג פר  צו
rנ yםyוואס לם,יד םיט לט yאיז נ^ליך 

 אג־ האב איך װשלכ^י 1פא ,yyi'K פײז
יק,1צו 1יאה 6 און פינף םיט יה^טcyג
^ 1פ יפטליבע1ט’ און yליכlםינ א אנ אג פ  א

 צוױיטענס, ;;yi^v.y: װירקליכט1פא איז
ט, איך האב רעבענ  װי לyשנ אזוי אז נז
i n סיזאן yii* זיך jyri:y, ארן oyii cy 

ycip; זאנ דיyנאגמy טיהיסטאריy ,ס^עק 
iy וחןם i גלײך 11באא דזשאינם ;p ^ y 

 אנפאנ־ גלײך זיך Dim oy און בױרא, די
 און yסיגyלםyגn א גען
y lדזשיסט^ײr,אל פאר אןy ברע:סש#ס 
iy 1 נאך 1ײ1ט פון i,ײהע ^ ב  זעה איך א
 אס1 און ^ותyט םײן גער״שן איז דא אז

i צו באװעגען םיך האט r״jy3 וועגעץ 
i n .ביודא

ך איז עם לי זא־ 1םי טyװ פען אז ^נ
)y; !אדל yגטפy^y,א1בױ אזא אז ן py־ 

 ־y;:K ווזגיט זי מעהר ניט 1נא ם,1זיסםי
 <yii ayi אײף לאקאלס, די בײ םיהרט

jy איך ^ D jy פאלגyנדyי1 אויב : ס
 לא־ םון טײדיג^^1םא די ly ^1נגyrאנ:

yi»P ג ניט האב^ במראםyלyרyאון נט 
 אנפאנג דיעזען פון סאןyל ?ײן D»ny; ניט

 האב^, ןyאקאלt’ yD:»D |Pii סיזאן,
 ־yi א אײגגעםיהדט ז,yזאג צו אזוי

 אײנזעהן דאך זײ jphd דזשיםטרײשאן,
iy , ,r יג^1גװאל m vu ,די אין איצט 
pŷ D ,און צײם lyiyi לאקאלע די אז 

iy זײ 1נא ניט ׳אס1בױ ::y ii י1 ניט 
lyװא^טyטy געװינשט אוןy  ̂ yזולטאטŷן 
iy^^ ברעננע[ זײ אז שײנם 1מי 1נא i 
 אפשט^ ניט זיך לyװ איך כאאס. א און
iy'2 די אויף <ען j:ii%DKB yiy, װאס oy 

 סיזאן, אנפאנג אין lyoipyiiî{ ?ײנען
 yiy''i געישיקט האב^ לא?אלס yפאגכ יעץ

ip צו װאיר?יננ־קארדס םיט םעמבערם i 
 אז \,r\vm אר1 זyהאב זײ און איבײט,

y אויה i□ ע נ י י א װאס פלאץ i איז 
DP'ry3 ן ^ ו ^ i:y»' פון ג 3i וועלכען 

iy צו iy:''i אפיס, 2syr m צײט :y- 
^ואר^ נרכיעז  און ׳גאס פון 4 און 3 נ

 ־y: ג^שייט װאס י1 :1כחןה נאך
iPigii האב אפיסי^ס, לאחאליע די פוןyז 

ט ז ^  1יע1א 1פיע yD?yii אין ל^1פיע ג
iy 1פינ eyr, נ איז זײ וראגען ביזsyו̂נyן 
 ־1א און שאפ א אין iiyoL̂ בלײבי^ז צו

iy אין בײמ^, i זyלבly ,האב צײטyי1 ן 
'y^yn y y : v ^ג גילנופילן זײגyװאnן 

, פט1א1גיל ניט גאס, פון ן ע ^  הא־ Dy פ
^ ט1פאסי אױך־ בט\  האבען oy װאו פ
 הינג־1װאי מיט 1בײטע1א זyאפlטyנ זיך

diinp א־־ כייט אפיסעס, לאקאל•; '1 פון 
 iyci:y: זײנען yD>pii 1נײטע

 yp^o זיייגען ,dppikd פון i^ גאס פיז
 און ן,yװארyג DP'rp;pyii8 yרשםy די
 פון געגוסעגזג די מײנם, עס צװײט^ י1

iy נאס ig ג מארק, פוןyבליבyז liyDr. 
lוrטpyכיאנופ מאנכע y lזיך ס
^ צו לויבמ,1ע אפילו >iy דעם iyo''niK 

 אײ־ אין Diy: :;y^r און ײן,1א פנים <ין
iy טען1א1 און ױנאן oyii קריגען 1א*ה 

!זשאבס.
 זיך וױלל איך אז זאר.מyג האב איך

 dpi טראץ ז,yלyטrאפ ניט חזם 1אוי
 אײ־ iyD'nr^ נטypyנ װאלם איך װאס
 פאסי־ y^yiy'riyD פון זש*עס1פײ ניד^

v u n,\ — זאך א שוין איז אס1 װײל 
iy פון i .זיך רהגל איך פארגאנגי;נהײט 

iy אױף אפשטעלען 1אבע i איצטינly 
 י1 איצט בײט1א oy װי און סלעירצײט,

 □yi אויף אז שײנט 1מי בױרא. yאלPלא
 פרן נ^טיקט וױ^יט lyj^K ײאס פלאץ

ענ! ת  פיט דזשאב א אױױ אפיס ןyלyרו אי
 .ד׳ד 8 1אדע yiyii; 7 װאחיױנג־קארד, א

iy^ גאס פון נרביעז i פון piKo. און 
^ איז א?ט^יסטיש1כא ^ ג ל א  פאקט: פ

 האט אפיס, פון נ^טיקט lyiyii װאס י1
iyc וחגלען זײ אז צו חוצפה די

^ ס?ײל, די ב  pלכyװ די צו א
 מען װאגט ק,1פא פון lyD.iyj ?וםט כהנן
^ צו ניט הנ א מ ^  סרױיל. װי אזעלכילס ד

D5jy :א:ע1פ די זיך שם״פלט i2 צױ אזא 
iru 4 נו״מן שטאנד fען?1•טא
^- :פאקטען 1םא א lyr'i אט אנ  ד

l שטאנ  Dyiטyא האט ׳יל1אפ ז
i n )  ,ipdpib װיכסינ), נים איז נאםען 

ip^ ipio א h ^p 3:'pigii געהן צו sk־ 
ipd^d א צו PD'iiyj ב. ענד (װ. םירםע

j קלאוק m p,( װעז n n חממר» ‘tnr 
o 2 םרײםאג סאומז, ̂ױוי nאיריל, םעז 

nn געקוםעז  iy ארבײם on%t 'tPD oipi 
.npono סײז גים nun tPo אז געזאגס
 tut iP3H3PHn א פאר אײך שםעלט
jpd>*p 1פ^ ת א ם ה  דאוך זיך ipbp>t י

i ניט•1נא םיט סוף צום און טאין n 
ip o n a  im w z m o x z ם האט D ד îtcpa 

 איז, ip 1נא ^pdio און ip״irya ?ײן
ײג1פא ^  זײן אין אווע? ליפען, די בייס

ip^E אפיס, y^w םא איז דא װאסlגp־ 
 אויבענ־ די אז אוװיס, זיך צײנט ?וםען.

 צו טעלעפאני!ם האט p̂ם*דמ pמאגטlyד
^ ןpלטpשטpאנג אז י ם  אםע־ דער פון א

 -piB א וי1דא זי אז אסאסיאײשאן, רי?ען
^ m איז ׳סעי ס פי ט1טעלעפאני האט א

ipopiB m װעז אין זאי אונז צו
 אז מען dipcdop ז,nװאpג Dp'rp: איז
^ װען ניט. ף1דא מ(ן  האט אפים אונז

i פיז lpאפיס דעם ןyופlyגEא n אט^ןרײ 
 זואס נ^יגpנnפ אסאסיאײשאן, רי?ען

 נע־ iy האט האנדלונג׳, אזא טyבאדײם
yנםפyמענליר אז רט iyon.B iy i איז 

c פאר פערזאן רי lyv.ya ניט n
 רטpקלly איהם ה$ט םזןן iyv. אוז פיא״ו,

cy i פון גאביזזז y is  ;yi:yByiD8D n n־ 
iyD, האט iy i אנגyטטיyלמly פון iy i 

 oyi \vvv2v: אסאסיאײשאן, אמעריק.
 אין איהם צו [VW? זאל ip עסער15

 inyj אלײן איהם כייט טyוו iy און אפיס,
iy צו i ד טיע.1פיyר lycyiB געקו־ איז 

y^i'c iy צו אוחגק [V)"i זײ איז כיעז i. 
 ־y( איז lyנטפy רער װאס איהר װײסם

 דעם אױףי האם iy װי אזוי אז 4 ררעז
yרשםyם ןyלyאזוי אגען1געק ניט פאן 

 ־yo ip האט ,iyDnB א שיקטyצוג לyשנ
 1באא,י דזשאינם פון אפיס אין פאנירטyל

^ז פון iPii אין אר  יטנעל אזוי אויך איז ד
 זײנע iy האט ,lyoyiB אײן געיווםען נימ

,iyo צװײ , iy: oiyopiB איבײטילן 
ט ;yn^i זײ און ׳טײם1אװע אכ ^  א ג
w גא:ץ w n רוען און ״אװעדםײס״ 

ך י ל  האט און lyoipy: lyDyia א איז ^
ט ײ ב ^ ג פ  גלײך האט יטטונדען, צװײ א

 ניט טױג iy אז אײנגעזעהן yDi'E י1
.op,i״y:pyii8 איהם האט און

i :םאקס צװײט^ א איצט n זעל־
 אויף זyװא^yג טaשיyג איז lyDyia ביעד

 םון אםיס דעם (דורך פלאץ צװײסלן א
 נאטיד־ אסאסיאײשאן). אכדלריידלן יער1

 לאתאל זײן םון Ti8P־i3,pign א מיט ליך
iy צו אפיס, i ל פירכחו׳״אאראזy.װין״ 

lyoyiB iy i  iyi''N ג זיך האטyט^yלט 
^ ט ײ תנ  פאר־ oyi o;yiBy: ip האט א

i און ׳ײז1פ די איז װאם מאן n  iim 
 האם סידיל h זאגטyנ האט פארטאן

iy3 lyoyiB iy i^  איז סקײל די אז ^
 50 איז פרײז זײן און טויט לאנג שױן

iy !אלא״. i אײנג^יױ־ האם פארטאן 
lyoyiB i װעז איז ליגט, n ג האטyטאכט 

 ;ycopy: □yi און שטונ!^ 4 ײטאג1פ
n 4 מאנטאכ : ^ r,: אשט1ר1איבי װי 

iyDyiD i: איז n  lyi^iiy 2 װעז*v\ האט 
ט הםיא אננ ^י  שטוג־ 8 1פא ",yâ זײן ר

iy מיט 1דאלא 6 דען, i ;yii . v n m ’u 
lyoyia ג האטyפy lאיך היתכון? : גט

 אפגע־ יקליך11אויס אײך מיט דאד האב
1 50 o iy iהאם ?1אלא iy i באס :y־ 

oiyBD:y: גוט, איז ס?ײל י1 ״װילסטו 
ט ווען i נאםי!לױ, זיך.״ נילה ׳ד n 

lyoy is נ האטyאין ?אטפליינט א םאכט 
ם שרן אפיס די;ם  באאדד, דזשאינט ח
c און v :v 2 iy i  iyn האט אײדזש^ט 

iy יטוין האם אפנעמפען, איהם i גע״ באס 
iy — און ?וםעז lyoyiB רעם הײסען i 

lyDy^s פרײז. !ײן בא?וטען האס
 יסך א iyD'niM:8 רןאנטyג ײאלט איך

 ,iyDPH& yלכyאז ױעבען iyDy>D סך א
::$iy איך syn זיך iy:y:i283 טיט n 

 איז :פ״*ענ און צװײ yאטlבyננyאויב
1 iyiנים פיטוס אס " *v i די פיז yD'n3 

* 1טי װאס זyכמyאוטר 'w i אזוי דאס 
 בא־ זיך 1מי jy^yii רואנעז ביז גילה̂ן

vw :u\ ינציפ?1פ אין באשלוס^ סיט *♦t Hrnאז ײנט Dy 3 צײט יטױן איזijyj
jy< צו r y באשלוסען אז ly t̂ î דותננע־ 

 זאל טאן און ̂זyבyל אין lyiyn ט1פיה
yD| *דיאלב^ ?ײן נים און נאנזח
Dy ט^, א דאך איז  םון ׳כאאס א פלאנ

!אוץיס ניט יױינמאל זyלyװ כױר וױעלכעז
Dy ך איז לי  מיך DPii iyo אז ^ג
iy:y -̂c : 1רוע און ipp אנםי-1גא דאס 

jyi, מיט אז u m v iv  iyn 3״ א םוןyo־ 
 דזשאינט פון א״1ביי 1לײבא טיאל

 װי־ ניט yrtfyr דאס זיך vvn באארד,
4 jy> 8 iin מײגע ! אה lyiiy i ! דאס 

 איך וױיל dyi־DKB ניט םאל הײן קאז
ip אונטיל! פאײטטעה i ״סyנטlלײ־ אל 

i :סיסטילם yנדyפאלג בױו־אי״, באר n 
 די זnטאבליy dpii ד1באא דזשאעם

עז א 1א' ביידא ל ^  בי־ מיט ׳אםיס ר
iyD װי איצט, װי (ניט oy פראר,־ וחןרט 

 זײ װאו לא?אלס, םאנכע אין מיצירם
lymcHKD א דיlבײטסלאזy אױןי 

 לא־p iynio װעט םען פאפי!), שםיקלאך
ט1א לײן זײן נאך iyiy' םיפיצירען  ; ב'י

w? פון לײטע1םשע י1 רופען װעט piy^r 
o דיטטריקט iy rny :yc, און Dyn iyo 

ש :זאנילן זײ ^yנטyלמp,פארלאנ־ מיר ז 
:iy אז אײך, פון t''p ^ ט ײ תנ ײ םון א  אי

l y : ^  i:y3 5ז^ טרײד, םון ענםש1ב

A •* r J it j
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■» Vw>■® ײ ק נ י ם כ ע ר ע ®נםען דעם פדײםאנ,ג
/Sb¥3*

 * אחן ארבײםעז ארויםגעחן מאנען נימ
 איהר װעט ניט, װען און ווארקינג־קארד,

p n .מוזען מיר און •אראנטװארםליו 
 דאך זײנען טשערלײט די אז םארשטעוזן

 דזשאינט דעם צו פאראנטװארטליך טאחע
 די םון לאקאל יערען צו נים און באארד

 פארבונדעז זײנען װעלכע לאקאלס, 12
 טשער־ דער װײל באארד, ד«יש. דעם םיט
 יע- אדער דעם ניט דאך םארטרעט מאן
 גאנ־ א אלם שאפ דעב נאר לאקאל, געם
 דזש. דעם ר#ך טײנט דאס און צען,

 װיסען לאזען מען װעט אויך באארד.
 דער דורך מאנוםעהטשורערס העררען די

 אר־ האבען דארםען זיי ײען אז סרעסע,
 דיזען םון נעהפיען זײ זאילען בײטער
 א זײן דאס װעט איך, זאג דאן, ילאץ.

װ. ז. א. ארבייטען, װעס עם און םיסטעם
 די מיר, זאלען װאס פאר װיעדער, און

 יױ אידישע די צװישען ירגיאן עלטסטע
 ? הינטערשטעלע זײן יארק, נױ אין ניאנס

 יאנג שוין אמאלגעםײטעד די האבען אט
 הא־ איצט יזאנטראל. אזא אײנגעפיהרט

 װײסט רייריס די אײנגעפיהרם דאס בען
 בא־ כײר, און /25 לאקאל ױניאן כיייקער
 זיך. מיר באנונענען דעם םיט און שליסען

 נויט־ די פון זאײנע אי דאס אז גלױב אץי
 ניט ילןאנען װעלכע רעפארמען װענדיגע

 װײל װערען, אפגעלײגט ניס טאיען און
 :עקאנט װאלט שיינט, מיר װי בױרא, די

 קאנם־ געהעריגען דעם האבען וױרקליך
 םיעל אויך װאלט בױרא די און ראל,

 עם קאטפלײנטס, צאהל די םארקלענערט
 ״קײסעס״ װײניגער םיעל געײעז װאלט

 אונזערע און וג ז. א. דיסטשארדזש, פון
 צײט כיעהר פיעל װאלטען בעאטטע אהע

 װיכטי־ אנדערע מיט זיך אםגעבען נעהאט
פראגעז. גע

נרום, ברודער מיט
.55 יאקאל פון מעמבער מענין, ח.

ן י ר ױ א ע ס ר ^ ו  נ
ה ו א ל ר ה ע פ ע ש

 אנ־ זיר האט סיזאן ספדינג דער װען
 פאר־ םעמבערס אונזערע דיאבען געפאנגען,

 אין און וױידזשעס אויף רעיז א <אגגט
 ארבײטער די האבעז שעפער נעוױסע

 אום ארבײט רער פון געסטאפט אלײן
 די װי אבער דעם נאך קריגען. צו דסא

 אי־ איז יארק נױ אין רעיז דעם פון םראגע
 קאמיטע, גאװערנאר׳ם צום בערגעגאנגען

 פון ארבײטער אונזערע ארע אויף זײנען
 מיט און ארבײטען צוריקגענאגגע, נוארק,

 ענטישײ־ ׳דער אויף געװארט אונגעדויד
 און קאמיטע. גאװערנארס דעם פון דונג
 האט קאמיטע גאװערגאר׳ס דעם װען

 מיט ענטיטײדונג, איהר ארויסגעגעבען
 געװען זײנען איע נאטירליף, וועלכער,

 גע־ באלר טיר ר^בען צרפרידע/ 11העכס
 אונזע־ אי;ע דאס זעהע צו ״ג־ריטע גוםען

 זײ װא״ דאס קריגען זארען ארבײטער רע
 אויסנאמע/ צװײ נור מיט און ׳<ןומט

 צו געהאט ניט טראבער קײז מיר חאבען
פעי. בעק די אויך װי רעיז, רעם קריגען

 הו;בען כייר װעלכע פעיע צװײ די אין
 געמוזס מיר ה^בען דערטאנט, אויבען

 הריגען צו אום ׳טעשער זײערע אפסטאפען
 ה^ט לואמיטע גאװעמארס ידעם זואס דאס

 און היױטבערג פירכיא די עננדטידען.
 עס דאס געדעגקט, ה^ט בראס. פרידמאן

 ארונטערצו־ עטװאם געיינגען איהר זועט
 סעג דרײ נאף אבער רעיז. דעפ פין דינגען

 עס ר;*ם אײנגעזעהן זײ האבען םטרײקען
 צוגע־ האבען זײ און ד-עיפען ניט װעט

ײ נאכצוגעבען. עסלא שסיטט  דער נ
 מען האט ליעבסלוינד, א. פירמע, צװײטער

 האט באס דיזער טעג. צװײ געסטרײקט
 זײנע מיט פארטנער א װערען געװאלט

 ער פעי. בעק א־ן רעיז דעם צו ארבײטער
 — ״פיפטי מאכען זײ כייט געװאלט האט

 גי׳עט דאם איז איהם אויף אבער פיפטי׳/
 רעם :עבען געכיוזט האט ער און נעיונגען

פעי. בעק און רעיז פולען
 העבערע װעגען רעדען טיר װען

 באײערקען, צו כדי אױןי איז וױידדטעס
 H םון רעיז א באלווניען האבעז כייר דאס

 װאס ארבײטער אלע םאר זו/גף א דאלער
 טיײ לײדים די בײ בא״טעפטיגט װערען
 נאף עױטט איז דאס ארן םירטעז, קארס
 װעלכען אנירניענט, םון׳דעם טאגאט זיבען
 טײ־ <ײריס די םיט געסײגט האנען מיר
באסעס. לאר

 דירעקטע 41 געהאט אויך האבען מיר
 שאפ־װי־ רע;עלע די חוץ א קאביפליינס,

די װאך. יעדע מאבען מיר ■װעלכע זיטע/
 וױ אייעעטײלט זײנען יןאטפלײנס

 פעי פאר 18 דיסטשארחשעם, 7 פאלגס:
 גליױ צוטײלען ניט פאר 3 פע/ בעח און

 לײטע ױניאן קײן ניט װאו 5 ארבײט,
 בא־ קריגען ניט םאר 3 געארבײס, חאבען
 ניט פאר 5 האלידעיס, ליגעל פאר צאהלט
 די־ אלע סקײל. געסעטעלטען דעם קריגען

 נעװא־ געיטליכטעט זײנען קאטפלײנס זע
 האבען מיר ארבײטר. די גונסטען צו רעז

 און פעי דאלער 1025.13 קאיעקטעט אויר
פעי. געה

ה ם• ו ר ׳ב
אפיס. נוארק מענעדזשער

וםער 5 דער צו באארד דזשאינט pfi רעפארט
י. וו. ג. ל. א. פוןדער קאנװענשאן

לאנגער ל. םון
ױ מון -סע ט יןןר?ער ן נ ^י מגיאן. מ»כער ?לאוק בןאזרד דז

(פארטזעצוננ)
װאך־ארבײמ.. פון פרעדיגער די

 צום מענעדז^ער אלס אנגעקוםען איז זיגמאן מ. ברודער ביז
 1אי געלעגעז װאך-ארבײט טון איךעע יד איז באארד, דזיטאינט

 האבען װעלכע םאנכע, געװען זײגען עס װיהעל־׳טנור. אין װיעג,
 זיגםאן ם. אבער װאךארבײט־סיםטעם, דער װעגען געיטריבען

 א פארװירקליכט. אידעע די האט װעלכער דער, געװען איז
 ער האט םראגע, דער אין בעהאח^נטקײט גרויסער זײן דאנק

 םון און איבערצײגוגג פון יטטיםע א מיט גערעט איהר איבער
 בא* ער האט װאך־ארבײט םון געגנער די אויטאריטעט. אן

טריט. און ׳טריט אויף ארגומענטען זײנע מים זיעגט
 פאר הױפט־אפאסטאל דער געװען איז זיגםאן מ. ברודער

 גײס־ איז םראקטי׳טער דער געװען אויך איז ער װאך־ארבײט.
 פארגעקומען איז װעלכע רעװאלוציע, דער אין םיהרער טיגער

.1919 אין יארר,, נױ אין קלאולראינדוסטריע דער אין
 דער פון פרעזידענט אונזער יטלעזינגער, ב. ברודער אויך

 אײנפיהרונג די פאר געטאן פיעל זעהר האט איגטערגע׳טאנאל,
 זײענדיג ער, אינדוסטריע. גאנצער דער אין װאך־ארבײט פון

 די אז געװאוםט, האט גןעמםע, אלע אונזערע אין אוגז מיט
 םאר־ דער אין •געהאט האבעז םיר װעלכע קעטפע מעהרסטע

 שטיק״ דעם פון רעזולטאט דער געװען זײנען גאנגענהײט,
ו ענערגיע גאנצער זײן םיט ער ה^ט דערפאר און סיסטעם.  זי

• קאמױ. גרויסען דעם אין ארײנגעװארםען
 און 23 לאתאל םון מענעדז^טער דער װאנדער, ה. בײדער

 גע^טריבען םיעל ה$ט אינטערנע׳טאנאל דער םון װײם־פרעזידענט
 האבען פראגע דער װעגעז ארטיקלען זײנע װ^ך־ארבי־ט. פאר

מעמבערס. אונזערע פון סוחות די רעװאלוציאניזירט
 דזטאינט דעם פון דער.פרעזידענט םײנבערג, י. ברידער די
 פיגײטערס־ דער םון מענעדדטער האלפערין, ברודער און באארד
 זײ — אינטערנעשאנאל, דער פון װײם־פרעזידענט און ױניאן
װאךארבײט. פאר אגיטאטארס יטטארקסטע די געװען זײנען

 ברודער געװען אויך איז װאך־ארבייט פאד טעטיג זעהר
 פרע־ די ,35 לאקאל םון מענעדז^טער דער בראםלאװער, דדט.

 געאר־ פריהער פון שוין האבען פרעםער די אטת, סערס־ױניאן.
 װאס דעם, םון געליטען ׳טטארק האבען פרעסער װאך. פון בײט

 קלאוק־איגדוסטריע דער פון טײלעז אנדערע די אין ארבײטער די
 דער געװען איז עס ארבײטער. ־ ׳טטיק געװען זײנען

 הא־ חלאוקמאכער די װי נאךדעם גלײך פרעסער די םון װאוניט
 ארבײט פון סיסטעם אײן אז ;וניאן. א אין ארגאניזירט זיך בען
 בראסלאװער, בדודער האט דערפאר טרײד. אין הער׳טען זאל
 באגײם־ א געװען פערזאנען, אויבענדערמאנטע די װי גוט אזוי

װאך־ארבייט. פון אידעע דער םאר קעמפעו־ טערטער
מעטץ, ס. איטפיעז, דזיט. תאפלאװיטש, ם. ברידער די אויך

 נינפא, ס. רובין, דדט. רובין, ד. גארענ״טטײן, מ. קאטלער, פ.

 װאך־ פאר אגיטירט האבען פערזאנען די אלע באביטיט, א.
ארבײט.

 געװען זײנען ביזנעס־אײדזשענטס אלע אונזערע אויך
 ער* די זײענדיג ״זײ ײאך־ארבייט. םאר אגימאטארס שטארקע

 טראבעלס, די שליכטען דארםען װעלכע ^וניאן, דער אין ״טיםע
 אנדערש געקאנט ניט האבען יטעפער, די אין פאר קוטע; װאס

װערען. ^פגע׳טאםט ז^ל שטיק־פיםטעם דער אז ארבײטען נ#גר װי

יקרות. דער און פיזאנס די
 פארגרעשערט װאך־םיםטעם דער אונטער סיזאנס די זײגען

 בא־ א געבען צו פריה צו נאך איז פראגע די אױף ? געװארען
 אונ־ װי צײט קורצע א עחטט איז עס װײל ענטפער. שטימטען

 אי־ אבער זײנען מיר װאך. פון ארבײטען מעטבערס איע זערע
 סיזאנס די װעלען װאכען־סיסטעם דעם אונטער אז בעדצײנט

 שטיק־ דעם זזזנטער געװען זײנען זײ װי לענגערע זײן דארפען
 זאלען זײ װארום אורזאכען, קײנע ניטא זײנען עס סיסטעם.

 מעמ־ אונזערע װאס צײט יןורצער דער דורך װערען. לענגער ניט
 שוין זײנען סיסטעם, נײעם דעם אונטער ארבײטען בערס

 בא־ אינדוםטריע אוגזער אין א־יבלען פריהערדיגע די פון םיעלע
 פראגע דער איבער מען װעט אלגעםײן אץ געװארען.. זײםיגט

 אונ־ אין מלאכות בעלי אונזערע װען דעם נאך רעדען קענען עױטט
װאך. םון סיזאנס עטליכע אפגעארבײט האבען װעלען טרײד זער

 כעבען צו לאגע דער אין ניט נאך זײנען מיר כאטש אבער,
 מיר קעגען טרייו־, אין ענדערונגען די װעגען באריכט פולען א

 מעם־ אונזערע זײנען יסרות דעם ראנק א אז באריכטען, אבער
 זײערע אויף העכערונג א פארלאנגען צו געצװאונגען געװען בערס

.1920 פון סיזאן ספרינג צום װײדזשעס
 האבען געװען.פאראיבער איז סיזאן װינטער דער װי באלד

 שכירות אין העכערונג א םון פראגע די אױםגענומען טעטבעדס די
 באארד דזשאינט דעם פאר פארגעלעגט פארלאננ דעם האבען און

 דעם האט באארד דזשאינט דער פארטרעטער. זײערע דורך
 װאנען ביז אויפגענומען גלײך ניט מעטבערס די םון פארלאנג

םארדינסטען דורכיטניטליכע די )1 :אונטערזוכט נים האט ער
די.םרײזען זײנען ײײט װי אױף )2 ;מעטבערם אונזערע פון

 צױ זײנען מעמבערם די זײט געשטיגען, ־לעבענס־מיטלען אויף
 סטרײק. דזשענעראל רעם נאך ארבײט, דער צו רירןנעגאנגען

 די מיט סאדזיכערט זיר האם באארד דזשאינט דער װען און
 דאלאר דעם פון װערטה דער אז ציפערען, אונבאיטטרײטבארע

 קלאוקמא־ די םון פארדינסטען די אז און פאלען, אײן אין האלט
 דאן, מאכען, צו לעבען קארגען א אויח װי מעהר ניט זײנען בער

 הע־ א פאדערען צו באשלאסען ער האט זעלבסטפארשטענדליך,
 אין טרײד. אין ארבײטער אלע פאר פראצענט 30 פון כערונג

 פרא־ די רוםען צו באשלאסען ױניאן די האט צײט זעלבער דער
 פאר־ איהר םאר און גןאנםערענץ א צו אסאסיאײשאן טעהטיװ

מעםבערם. די םוןי םארלאגג דריננענדען דעם לענען
 דײ יראטעהטיװ דעם םון מענעדזשער רובין, דזש. ברודער

ארוים• באארד ד!שאינט שון געװארען אינסטרואירט איז װיזשאן

 אסאסי־ •ראטעהטױו מאנופעיןטשורערס די צו בריעח א צושיהען
האנפערענץ. א צו איהר ^יינלאדענדיג אײשאן,

 בריע^ םאלגענדער דעױ אי'ז 1919 גאװעםבער טען22 דעם
:געװארען ארויסגעשיהט

.1919 ^טעז,22 ךעם נאװעםבער
םאו^*ימער, מר.

םאנו־ סקוירט און םוט קלאו?, ?גזידענט,“פז
אסאסיאײשאן, פראטעקטיװ פעקטשורערס

יארק. נױ עװענױ, פינפםע 220
— :הערר ״װערטער

 אז אויפמערקזאםהײט, .אײער ציהען װעלען ״םיר
געװ^רען, םארשטאנען איז קאנפערענץ, לעצטען אונזער בײ

גע־ קירצליך נאנץ װעט קאגפערענץ צװײטער א דאס
 םארשיעדענע די דיסקוטירען צו ,כדי װערען האלטען

^ינדוסס־ אונזער אין ערשיענען זײנען װאס פראבלעסען
 אנרימענט יעצטיגער אונזער װאס צײט דער פאר ריע,
״ סראפט. אין איז

 אונ- איז אגרימענט אונזער זינט װאס דעם ״צוליעב
 כסדר לעבענס״מיםלען די זײנען געװארען, מעױטרימגן
נעכ״ דעם בײ ױגיאן, אונזער דערפאר װעט געשטיגעץ,

 אײער צו פארשלאג א פארלעגען אויך קאנפערענץ, סטען
 שכירות די אויף רעיז א באװיליגען צו אסאסיאײשאן,

אינדוסטריע. אונזער םון ארבײטער אלע פאר
זײנע( םאר, אונז ליגען װאס םראגען די װי אזוי/׳

קאנ־ דיעזע אז דארום, אײך מיר בעטען װיכטיגע, זעהר
 נא־ טען23 פון װאך די װערען געהאלטען זאל פערענץ

װעמבער.
 און צײט די באשטימען צו איבעד אײך :יבען ״מיר

פלאץ. דעם
אטערע, אויפריכטיג זעהר

רוגין, דזש. (געסײנט)
דױדזשאן." פראטעקטיװ מענעדזשער

פאל־ ען1ערהאלנ באארד דזשאינט דער האט דעם אויח
:ענטפער גענדען

.1919 טען,28 דעם נאװעמבער,
מײקערס סיןוירט און קלאוק באארד, דזשאינט

יאדק. גװ סט. טע23 איםט 40 ױניאנס,
— :״דזשענטעלמען

נאװעמבער, טען22 פון צושריםט אײער באצוג ״אין
 אויםנעהמען װעלען מיר דאס מעלדען, אײך איך װיל

,1919 דעצעסבעו/ טען2 דעם דיענסטאג, קאמיטע אײער
עװעגױ. פינפטע 220 אסאסיאײשאן, דער פון אפיס אין

אײערער, אויםריכטיג ״זעהר
םטײנהארט, ל. עלליאס (געסײנט)

דע&ארטטענט, לײבאר מענעדזשער
אסאםיאײשאן)" פראטעקטיװ דער (פון

קאנפערענץ. לעצטע און ערשטע די
 טע־ לאקאל אלע פון .באשטעהענד קאנםערענ״ױהאטיטע די

 מענעדזשער ,דזשענעראל זיגםאן כג ברודער מיט נעדזשערס
 צו געגאנגען זײנען שפיצע, דער אן באארד, דזשאינט פון׳ם

 םארגע״ האט פענעדזשער דזשענעראל דער דעראנןאנפערענ״ו.
 װעהרענד און מאנופעקטשורער די םאר םאדערונגען די לענט״

 דער אין אויך ער האט פארגעלענט פאדערונגען די האט ער
 סטא־ באזיץ איהר אין האט ױניאן די אז ערקלערט, צײט זעלבער

 װיפיעל :באװײזען קען זי װעלכע דורך דאקומענטען םיסטישע
 קלאוקמאכעי, די פון •פארדינסטען דורכשניטליכע די זײנען עס
 נעהע־ זײנען לעבענס־מיטלען די פראצענט װיםיעל אויח און

 צו צוריהגענאנגען זײנען קלאוקמאכער די זײט געװארען כערט
 זיגמאן ברודער סםרײס. דזשענעראל דעם נאך ארבײט דער

 יןאנםערענץ צװײטער דער בײ אז ערקלערט נאטידליך, האט,
 באװײ־ פארלעגען, דאקומענטען אויבענדערמאנטע די ער װעט

גערעכטער. א איז מעמבערם די פון פארלאנג דער אז זענריג
הא־ זײ אײדער נאך באלד, האבען מאנופעקטשורערם די

 סטאטיסטישע די אונטערזוכען צו מיה די גענוטען זיך בען
 אז נעענטםערט, געזאמעלט, האט ױניאן די װעלכע ״דאטאס׳/

 אויו* העכערונג קײן צו יגט1בארעכצ ניט זײנען מעטבערס די
 לײכטסטער דער געװען איז דאס געװים, װײדזשעס. זײערע

 די ? פראבלעמע די לעזען אבער דאס װעט געבען. צו ענטפער
 געשטעלט קאםיטע קאנפערעגץ ױניאנ׳ש דער פון איז פראגע י

כאנופעקטשורערס. די צו געװארען
 פון ענטשלאסענהײט די זעהענדיג מאנופעיןטשורערם, די
 מעם־ די פון פאדערונגען די םאר קאםיטע קאנפערעגץ אונזער
 דער םון פארלאנג דעם װעלען זײ אז ערקלערט, האבען בערס,
 האבען פארטרעטער אונזערע אנבאטראכט. אין נעהמען ױניאן

 צװײטע א אז געדאנק עם1 פױט ארבײטס־געבער די פארלאזט
 מאנופעקטשױ די װעלכער אויף װערען גערופען װעט האנפערענץ

 פאדערונ־ ױניאנ׳ס דער בנוגע שטאנדפונקט זײער װעלען רערס
או ערקלערען. געז  די אונז האט װארטען, םון טעג אײניגע נ

 בריעף: םאלנענדען דעם צוגעשיקט אסאסיאײשאן
.1919 טען,15 דעם דעצעמבער

ססוירט קלאוק, באארד, דזשאינט צום
ױניאנס, מײהערם ריפער און

ס*טי. יארק, נױ סט., טע23 ׳איסט 40
— :העררען ״נעעהרטע
 רעיז א דאם ם^רלאגנ אײער אויו* אנטװארט ״אגן

 צו הוםפה, ,אלס ווערען געגעכען זאל פראצענט 30 פון ס
 קלאוה דער אין ארבײטער די םון שכירות יעצטיגע די

 לאזען צו גאאויםטראגט איך ביז איגדוסטריע, סוט און
 אסאםיאײשאן דער םון עקזעקוטיװע די דאס וױסען, אײך
די און םארלאגג, אײעד באטראכט׳ אויפמערסזאם האט

y *y

מ גמוחנן זײנען פארחאגדלוגגמ »יו  «יינ*ױ«?ן די אוי«י מ
 ״•ראיד ״געםײנמאםם^ימדפאראגמװארטליכסײם״ פון

 אין און •ובאימום״ םון אינמעתסען *די אח טישקײט״,
 אויפםערק״ אײער םיר ציהען דיזעס, םיט צוזאםענחאע

:םאקטען טאלגענדע די אויף זאםיןײט
 עטליכע נאד אסאסיאײשאז, רעספעסטױוע ^אונזער

 6 מיט האט קאנפערענצען, און סארהאנדלונגען װאכען
 קאלעהטױוען א געשאאסען אײך םימ צוריס, מאנאטען

 אגתםענט פון שפראך די צײט. יאחר 3 אד* אנרימענט
פוגק״ די אונמענליך איז עס אז #סלאר און מרץ אזוי איז

 אויפגע־ םאראז איז דארט אויםצוטײטשען. פאלש טען -
־* :שריבען
 דער באשםיםט װערט עס װעאכען איז פונהט ״א
ארבײטער. (סלאוע) לאגנזאמערע די פאר פרײז מיגיםום

נע־ םינימום־םרײז דער איז ^ופמאר, אוגזער ״אויט
 די און ארבײטער לאנגזאמערע. די צו געװארען צאהלט

 שאפ יעדעז אין האבען סלאכות בעצי שנעלערע בעסעח^
געװא־ כאזירט זײנען װעלכע שכירות, העכערע געקראגען

 ארבײטער׳ס באטרעםענדען דעם פארנלײכענדינ חגן,
ארבײטער. לאננזאמערען דעם געגען פראחקטיװיטעט,

 פון שכירות די איז װײזע, און ארט דיזער אויו«״%
 בא אינדוסטריע דער איז ארבײטער אײנציגען יעדען

 אי האבען דערויח, קוקענדיג ניט דאך געװארען. שטימט
 פארגאנ דעם מעמבערס,יאונזערע םון שאפ יעדען כמעט
 הע״ װײטערע ארויסגעריסעז ארבײטער די סיזאן, נענעם

 װעניג זעהר געבליבען טאג צו הײנם איז עס ביז כערונגען,
 און פרײז םינימום דעם אלץ נאך קריגען װאס ארבײטער

 די איבערשםיגען װײט האט שכירות דורכשניטליכע די
 מיר װען דאן, געװארען באשטיפט זײנען װאם פרײזען
געשלאסען. יןאנטראקם אונזער האבען

 װײטערע געגען שםארלו םראטעסטירט עולם ״דער
אונ־ און לעבענס־מיטלען פין םרײזען די אין העכערונגען‘

 אלעם אנװענדען װעט זי ערקלערט:•אז האט רעגירונג זער
ארונטערפאלען. זאלען פרײזען די אז מאכען צו מעגליכעס

 עקזעקױ אונזער איז םאי־טען, דיעזע ״אײנזעהעגדיג
שליסע: די.םאלגענדע צו געקומען טױוע

קאנטראקט׳/ םון ״םאראנטײארטליכקייט ״די )1
 ארויף לײגט אגרימענט, קאלעקטיװען אונזער אונטער

 די אויפצוהאלטען צדדים, בײדע אויף פליכט ערענסטע
 זאלען צדדים בײדע כדי אגרימענט; פון גאנצקײט םולע
 פון זאל תירוץ שום קײן אז נויטיג, איז אויםריכטיג, זײן

ט װערען באנוצט ניט קײנעם  ענדערען צו אבזיכט דער ^
 ניט כארעכטיגען אוםשטענדע! 'T אז ;אגריםענט דעם

שכירות. די א^יף הוםפה א פאר פאסגרונג די
יעצ־ דער װען :שטאנדםונקט םראקטישען ״םון )2
 אר־ די האבען געװארען, געשלאסען איז קאנטראתט טיגער

שכירות. זײערע אויף רײז נרויסען א געהראגען בײטער
 םון געװארען פאמןלענערט זײנען ארבײטס־שטוגדען די

 איז חאך־ארבײט שטוגדעז• 44 אויף װאך, א שטונדען 49
אוין< שטיק־ארבײט אנשטאט נעװארען אײננעפיהרט

פראדוה־ די פארקלענערט האט דאס און םארלאנג, אײער
 געסאכט האט צוזאםען אלעס—אינדוסטריע, דער אין ציאן

 אוג־נארמאלער אן צו שטײגען קלײדער םון סאסטען די
 ארוים״ זײנען װאס העכערונגען נאכאנאנדיגע הויכקײט.^די

מאנו-שעקטשורערס, אײנצעלנע םון געװארען געריסען
 געבראכט האט האגטראקט, אונזער פון שליסען נאכ׳ן

 אונמעגליך כמעט געװארען איז עולם פאר׳ן אז דערצו,
אונ״ קאסט. מלבוש א װאס פרייז דעם צאהלען קענען צו

 באשטימטע א נעהמען דאריבער מוז עקזעקוטיװע זער
 שטײגענדע די שכירות. פון •פראגע דער צו שטעלונג
פונקט, א עררײכט שוין האט פראדולןציאן פון קאסטען

 אין שטעהט אינדוסטריע דער פון לעבען סאמע דער װאו
געפאהר. ערנסטע אן אין איז ;קאן

פוב־ צום פליכט אונזער םאר עם האלטען ״מיר )3
 העכערונגען אונ־נויטיגע פון פארהיטען צו איהם ליקום,
 נאכגעבען זאלען מיר װען מלבושים. םון פרײז אוים׳ן

הע־ װײטערע א — מײנען עם פאדערונגען,װעט אייערע
 װעט, ^אסם די ;םראדוקציאנס־קאסטעז די אויף כערונג ,

 די װעלען דערמיט און עולם אױפ׳ן פאלען נאטירליך,
 פארגרעסערם מעהר ^אך לעבענס־םיטלען יפון פרײזען
ײעיען.
 זײגען אינדוסטריע, דיעזער ארבײטער׳אין ״די )4

 ניט קענען זײ לאנד; אין באצאהלטע בעסט די פון
 נענוג-אדורכ־ ניט זײנען םאדדיענסטען זײערע אז טענה׳ען,
לעבענס־םטענדארד. יעצטיגען דעם צוקומען

 >ךנטערעסען די אין און אוםשטענדען דיזע ״אונטער
 איבער־ אײך עקזעקוםיװע אונזער וױנשט פובלילום, פון

םאר־ אײער ענטזאגען צו באשלאסען האט זי m צװעבען,
דערמאה־ אײך מיר װילען צײט זעלבער דער צו שלאג.

 גיט ענטשײדונג דיזע טאר סײגונג, אונזער לויט דאס גען,
 ״יןאנטראקם־םארםליכטוג- די אויף װירהונג קײן האבען
 זיך אויח האבען ארגאניזאציאנען בײדע װעלכע בען׳/

אגרימענט. יעצטיגען דעם אונטערשרײבען בײ׳ן גענומען
אײערער, אויםריכטיג ״זעהר

 סילװערמאן ר. מ. (געסײנט)
קאםיטע, עהזעקוטיװ טשערמאן

אסאסיאײשאן." פראטעקטיװ
 איהם אין האט בריעח, .מנם איבערלעזענדיג ױניאן, די

 דער איז געהערשט האט װעלכער גײסט, דער אז דערזעהן באלד
 תחית־ צורײן איז 1916 און 1915 יאהרען די אין אסאסיאײשאן

 דער םון אדםיניםסרײשאן יעצטיגע די אויםגעשטאנען. המתים
 צו ענטזאגט ענטשיעדען זיך האט אםאםיאײשאן פראטעלוטיװ

 זי װי דעם, נאך ױניאן דער מיט האנםערענץ צװי?טע א האבען
 הלאוקמא־ די אז געהערט קאנםערענץ ערשטער דער אויח האט
 זײערע אויױ העכערונג פראצענטיגע 30 א םארלאנגען כער

יקרות. שטײגענדען דעם פון רעזולטאט א אלס שכירות,
ו האט זי װאס דעם טראץ ױגיאז, די  םיז בריען* דעם םון זי

 אלס זי האט דאך געעמערט, זעהר נעםיהלט ארבײטס־געבער די
ט שטארקע און פאראנטװארטליכע » ם א ש ר ע ם ר ע  ק

 כיאנופעקטשױ די געענטםערט האט און כבנד איהר םארבויגען
ס רעדס c טי n אםען האט זי װעלכען אין גריעף, פאאמנדעז 

m א געלאזבן i קאנפיורענצען װי<טערע םאר:

n ניי r. 1919 םעז,17 תזמסמור•
סילווערםאן, ר. ם. מיסטער • .

טאנופעקטשו״ סקוירט ענד סוט חלאוס, ארעזידענט
אסס׳ן, פראטזמםױו טמורערם

סיטי• יארק נױ #עװ. סינםטע 220
—:חערר ״װערטער

 טען15 דעם פון בריעף אײער ערהאלטען האבען ״סיד
מאגאט, דעם פון

װארטעז, װאכען צוױי נאר הוםט װאס ענטםער, ״אײער
 דער צו גאר^ט איז װאס םיעלעס, מײגוננ אונזער לויט האט,
 צעטעא גאנצען א אויסרעכענען אײער אז גלויבען, סיר זאך.

 איז אנריםענט אונזער פון פרינציםען און באדינגונגען די םון
 װאס זאכען װידערהאלט איהר איבעריג; אינגאנצען געװען

פאר־ צו םאל דיעזען אין באצװעקט װעלכעס און וױיםען, מיר
 םון אויפםערקזאםקײט די אפציהען און אישו די דונקלען .

םראגע. דער פון עצם סאמע דעם
 םאר־ די מיט קאגפערענץ לעצטער אונזער פון סוף ״בײם

 האבען מיר װעלכער אויף אסאםיאײשאן, אײער םון שטעהער
 װײ־ אין העכערונג א פאר פארלאננ אונזער פארגעלײגט

 םארשפרע- א מיט פאנאנדערגעגאנגען זיך מיר זיינען דזשעס,
 און באטראכטען, גוט זאך די װעט איהר דאס אײך, םון כען

 אגרי״ דעם פון בוכשטאב דעם מיט רעכענען ניט זיך װעט .
 אױף םארלאנג אונזער -באטראכטען װעט איהר נאר מענט,

 קאנ־ קוביענדער דער צו און #בארעכטיגונג זײן פון גרונד דעם
 װערען, אפגעהאייטען באלד. געדאדפט האט װאס פערענץ,

 ציפע־ סטאטיסטישע און פאקטען םארפערטיגט מיר האבען
 און נויטװענדיג פאדערונגען אונזערע םאכען װעלכע רען,

בארעכטיגט.
 אונז מיט פארהאנדלען צו װײטער אבער ״אנשטאט

 פון מעטאדע די אנגענומען איהר האט קאנפערענץ, א אויױ
 אײך ענטפעו^צו אלס ערקלערען, סיר בריעױ. אונז שרײבען

 בא״ אײערע ;אונבאגרינדעט זײנען ארגומענטען אײערע אז
 לעבען פון םאקטען אמת׳ע די מיט ניט שטימען הױפטונגען

איבערצײגענד. ניט דארום זײנען זײ
אונ־ צװינגט װאס ״אויסרײד׳/ אן ניט איז ״עס .1

 װײדזשעס. אין העכערונג א םאדערען צו מעמבערס זערע
 ציפערען און פאקטען מיט באװײזען צו בארייט זײנעז מיר
 נע איז ״אגרימענט״ אונזער ,זינט לעבענס־קאסטען די דאס

פראצענט. 30 גענויע געשטיגען זײנען נעװארען, שלאסען
 הא־ געקראגען, האבען ארבײטער אונזערע װאס העכערונג, די

 גע״ איז װאס יקױת, דעם סים אננעהאלםען נים וײים בעז
 די זײנען נאטירליך, ,און, יאהרען םון רײהע א פאר שטיגען
 דער פון לעבענם־קאסטען די םאר גענרג ניט זיכער שכירות

 פאדערוננ אונזער שוין מאכט אלײן דאם צײט. איצטיגער
 םאר אכטונג םולסטע די האבען מיר װײל דותא און גערעכט,

 װערען זאל ער ניט װילען און אגרימענט פון גאנצקײט דער
 אויס־ עהרענהאםטע אן מיר פארלאנגען שאלעכץ, פוםטער א

לאגע. אונגעװעהנליכער גאנץ אזא אין נלײכונג
װײדזש־העכערונ־ עקסטרא די אויף אנװײז ״אײער .2

 שעשער פיעלע אין געקראגען־געװארען זײנען װעלכע גען,
 גראדע איז אסס׳ן, אײער פון מעטבערס די צו געהערען װאס

אן, נעהטען מיר םאדלאע. אונזער פאר ארגוטענט גוטער א
 און פראקטיה, סארט אזא אויסמײדען זויל אסם׳ן אײער אז

 טעכ־ מיט קעמפען אײער אזוי װי פארשטעהן, ניט קענען טיר
 פאדע־ גערעכטע אונזער געגען מיטלען, קינסטליכע נישע,
 פראק־ דאזיגער דער צו אט סוו», א מאכען קענען װעט רונג,
טיק.

באהויפ־ אײער צוריק אויםדריהליך װײזען ״מיר .3
 האט דאס װי װײט אזוי ארבײטם־לוין, דער איז עס אז טונג,

 פאראנטװארטלױ איז װאס מעמבערם, אונזערע מיט טאן צו
 מיר םרויעךקל׳ײדער. אין פרײױשטײגען גרויסען דעם פאר

 גרינד־ א אין אי$ט אײך מיט זיך ארײנצולאזען ניט זוכען
 אלגעכייין אין עולם דער אבער דעם, װעגען דיסקוםיאן ליכער
 פאר־ זײנען װאס אורזאכעז, שטארקערע פיעלע פון װײס

 מיר יןלאוהס־פרײזען. גרויסע דאזיגע די םאר אנטװארטליך
 םאקטען, די געגען זיך באשיצען צו כדי אז שטארק, גאטאגען

 :תיו־וץ מיט׳ן שטעלוננ אײער רעכטצופארטיגען איהר זוכט
פובליקום. דעם באשיצען 6װיל איהר אז

 אין געזעץ אונגעשריבענער דער געװען איכיער איז ״עס
 אויםצוגלײכען אסס׳ן אײער מיט אגרימענטס אונזערע אלע

 ניטא זײנען װאם פראבלעמען, ^נדערע און װײדזש־פראגען
 אומשטענ־ די װי לויט קאנםערענצען, דורך אגריםענט, אין
 אונזערע דאס באװײזען, צו גרײט זײגען מיר פאדערען. דען

 ניט זײנען זײ פאקטען; אויף געבויט זײנען .פאדערונגען
 העל־ דעם אין װערען דיםקוטירט קעגען זײ ;קאפריז א גלאט
מורא. פון שאטעץ א אירגענד אהן טאג, ־םון ליכט סטען

 מיט שטאוײן זעהר שמעקט װאס אבער, שטעלונג ״אײער
 ציעל,״ אגדער קײן דיענען ניט יזען ביכדפאסעמױגײסט, דעם

 י אונזער אין אונרוהיגל^יט און געשםאנטקײט א שאפען צו װי
 געגענזײטיגער אונזער געװען איז װאס עטװאס אינדוסטריע,

 אז דריגגליך, דארום םארלאנגען מיר אויסצומײדען. ציעל
 װי גיך אזוי דאס און באטראכטען מעהר זאך די זאלט איהר

 אין הארמאניע און פריעדען םון אינטערעםען די אין מעגלין,
אינדוםטריע. אונזער

אײערע, װארהאפטיג
ריפער און םקױרט סום, קלאוק, באארד דזימאינט

ױניאן. מאכער
עגםאן, םארים טענעדזשער, דזשענעראל זי

שראל פרעזידעגט.״ פײגבערג, י
קוטם.) (פארטזעצוני

25
 באארד עהזעסוטיװ סון׳ם זיצונג א

 דחנססיײ און וױיסם לײירעס דער פון
 געװאחןן אפגעהאלטען איז ױניאז קערס

אפריל• טען6 דעם אװענט, דינסטאג
משערמאן. ־— האכמאן ברודעד
 אײ5אױסגעש װערט ח.«גאלוב ברודער

 באאחי׳ עקז. דעם פון מעמבער אלס סעז
<^״ צו רעגולאר אטענדען ניט פאר  די

באארד. עקז. פון׳ם טינגען
 םאר־ מיט קאסיטעם ערשײנען עם

 פארלאנגען זײערע םארלאעען. שיעדענע
פארהאגחולם. באארד עקז. פון׳ם װערען

 שװעםטער און םארבער ס. ברודער
 לעצטע די אין זײנען װאס לעוױן נארא

 מעסבערס געװאדען ערװעהלט װאהלען
 אונזער פון קאמיטע קאנטראל דער אין

 עקז• פון׳ם אינסטאלירט װערען ױניאן,
 איז װאס קראנהארדט שװעסטער באארד.

 דער םון סעםבער אלס ערװעהלט אויך
אבװעזענד• געװען איז קאםיטע קאנטראל

 ארײן שיקט בלעכער ׳פעניע שװעסטער
 פון׳ם מעםבער אלס רעזיגנאציע איהר
 טוטער׳ם איהר צוליעב באארד, עקז.

 רע״ צו געצװאוננען זי איז קראנקהײט
 אג• װערט רעזיגנאציע איהר זיגנירען.
ט גענומען  שיקט אויך באדויערען. סי

 שװעםטער רעזיגנאציע איהר ארײן
 עיןז. םון׳ם כיעמבער אלס קאפלאן סערעה

 געזונז/ שװאכען איהר צוליעב באארד,
 :אום יעצט איהר פאר איז זי, ערקלעהרט

 טעטיגקײט איהד םארטצוזעצען מעגליך
 רע״ איהר באארד. עקזעקוטױו דעם אין

 בא־י מיט אנגענומען זוערט זיננאציע
דויערען.

 פון פאמעלעזען װערט צושריפט א
 װײ לאזען זײ קאטיטע. זיבעצעהנער דער
 גערוםען װערט ק$נפערענץ א דאס סען
 טען7 דעם אפריל אװענט, מיטװאך פאר

 אויסשליסען דעם פאר פראטעסטירען צו
 אסעמבלײלײט. סאציאליםטישע 5 די פון
 שעכטער ע. און וױיםגלאם ברידער די

 אונזער םארטרעטען צו ערװעהלט װערען
קאנפערענץ. דעם צו ארגאניזאציע

 שאפ״ דעם פון רעקאמענדאציע די
 די חוץ א דאס מיטינג, טשערמאנ׳ס

 צוזאמען אויך, זאל שאפ־טשערלײט,
 םארטרע־ צװײטער א טשערטאן, מיט׳ן
 צו אײנלאס האבען שאם יעדען פון טער

 רעקא: דיזע מיטינגען. שאם־טשערטאן די
 גוט־ באארד עקז. פון׳ם װעדס מענדאציע
געהײסען.

 יװײם ברודער פון רעזיגנאציע די
 דער צו ארײננעשיקט האט ער װעלכע

 טען29 דעם קאמיטע ארגאניזאציאנס
 מיטינג לעצטען פון׳ם איז װאס מער״ז,
 געװארען אפנעלעגט באארד עקז, פון׳ם
 רעזע- זײן אין באטראכטוננ.•^ פאר

 רעי• פון די^אורזאבע אן ער גיט נאציע
 צוליעב איז דאס און — זיגנירען

 די װי אזוי געזונד. שװאכען זײן
 אן זעהר איז ארגאנײזער אלס אדבײט

 געזונד זײן לויט און אגשטרענגענדע,
 פארטצוזעצען בכח ניט ער פיהלט איצט,

 געהערינ• װי ארבײט זײן װײטער אויף
 עקז, פון׳ם באטראכטונג לאנגער א נאך

 אנגענו״• רעזענאציע זײן װערם באארד
באדויעדען. מיט מען

 באריכט דער אױסנעהערמ װערס עס
 עקז. פון׳ם האמיטע ספעציעלער דער פון

 װע־ פלענער ארײן ברענגט װאס באארד
 װײסט דעם פון מענעדזשכיענט דעם נען
 יױ אין דעפארטטענט אסס׳ן דרעס און

 זיך ענטװיקעלט עס װעלנען איבער ניאן,
 װעלכעך אין דיסקוסיע לעבהאפטע א

 זיר• באטײלעען אנװעזענדע אלע כטעט
 אונ־• דאס אן װײזען רעדנעד מעהרסטע די

 איצטיגע די לױט אומשטענדען, די טער
 עם װאס יפארהעלטניסע, און באציהונגען
 די און ױגיאז דער צוױשען עקזיסטידען

 מאנופעיזטשורער דרעט און װײםט
 דער אין דעפארטמענט דער איז אסס׳ן,
 אלעם דאס נוצלאז. כמעט געװארען ױניאן

 דער פון עקשנות די מיטגעבראכט האט
 צו צוהערען זיך װעלענדיג ניט אסס׳ן,

 די־ארבײ״י פון פאדערונגעז גערעכטע די
 װערט דיםקוסיע לאנגער א נאך און טען,

 דעפארט״ דעם אויפצוגעבען באשלאסען
 דעפארטמענט םעפעראטען א אלס מענט

 דעם מיט צוזאמענשםעלצען איהם און
 שטע״ און דעפארםכענט אינדעפענדענט

 אויפזיכט דער אונטער שעפער יענע לען
 אע• םון מענעדזשער האכמאן, בר. פון

/. דעפארטמענט. דעפעגדעגט
•W שעהנהאלץ, י. •
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 יצעזױ דעם געשריבען ה$ב איך זײט

 דער אין ביזגעס די ה#ט ארטיקעיל טען
 פאר־ םעהר כאך זיך גאדעל־איגדוסטריע

 זיך געפינט איגדוםטהיע די .עבגערט.
שטילשטאנד. פאל״שטענדיגען א אין איצט
 שוין יעדען םון װערם ספרימ־םיזאן דער

 לײגט דען פארלארע;. אלס באטראכט
 ער אז ״פאל׳/ אויפ׳ן האםנונגען די שױן
 ~א'׳ אין יאהר דאס אנהויבען זיך ?אל

 דער געװעהניויך. ווי פריהער הייסט, דאס
 איז האפנונג דער פאר גרונד אײנציגער

 ביזנעס די אזוי. װיל יעדער וואס דער
 און געיטעפטעז. מאכען צו וױנ״טט װעלט

 דער איז — מען זאגט — װאו:ש דער
 איז ערפאהױנג געדאנק. פון פאםער

 היטערות עקאנאטײטע װי שכל,
האפנוגג. דער ;y;y: אבער

זיידענש,
;*,‘געפאי איז

ודס״,פי*עס מיינען טיר
 1אי זא;ט• טע; וױ רעפר, עד

 4װיפיעי אױף וױסען גיט גאר קאן טען
 קרײפ אדער זיטאדדזיטעט פון יא־ד דער
הויפט פיע; װײל געפאי^ען, איז שין דע

איצט זאיט איהר בב^ ניט
 פאר־ נימ איהר וועט פארראניען, ניט

 נאך װעט עס אז האפט טען װײר קויפען,
 ספעחולאטיװער דער װערען. ביליגע׳י■

 לןויפען צו טעניטען טדײבט װעלבער טײי,
 די און געברויך, צוקינפטיגען cyV פאר

 א קריגען יטפעטער װעט כיען אז האפגונכ
 םאליטטעג־ דערפאד איז פרײז, העבזגרע;

 גענענװערטיגער דער ; פאױאיוידרט דיג
קלײן. זעהר איז געברױך
 ״טוין טיר װאלטען צײם אנדער אן אין
 מײסטענס און באנקראטען גרויסע געהאט

 םער4 אין דזיטאבערס סירה די צװישען
 גרעסטען דעם האבען זײ וױיל עװעגױ,

 אפגעקויפט, פדאדאקיטאן דער פרן טײל
 די אין זאנען, צו אזוי קאנטראיטעט,

 ן נאך ארבײטען קלײנע, און גרויסע כדלס,
 אװער־ איז אימיצער אױב זײ. פאר

 — סילרךאיגרוסטריע דער אין סטאיזט
 קלענערע די דזשאבערס. די דאם זײנען
 ארער קאנט־אתטען פון אפ זיך זאנען

 װעט צאטירליך אפזאגען. זיך פרובירען
םראצעסעז. קארט םיעלע מיט ענדיגען זץ־

די װעלעז זײן,נים ל
 םרײז גרעסטען דעם טראגען דדטאבערס
פארלוסט.

אן מיר האבען עתה לעת  יןײז ;יט נ
 סילק־אינדוסטריע, דער אין באנקראטען

 ysK קאלעקיטאנס. יטלעכטע זעחר נאר
 פון צייט דער פאר געלט געטאכט האבען

 װעלען און מלחמה־פראספעריסי דער
 דעם איבעדצוטראגען זײן אים׳טםאנד

 זיך װעט Dsiy דער אז פרײז־ריקנאנג.
 נאך האבען יעדער װעט ארוטצאהלען

ך, סטאק, ׳סטאה און געלט ײי  מעהר נאטי
קעיט. װי

 אין דיג4טויי א*ז עטיצער אבער אױב
 די כײיסטענס דאס זײנען קריזיס, דעם

די נעטריבען ער האבען זײ דזיטאבער.
 גע־ און הויך דעד אין rs,D פון פרײזען
 זײ אויב םרײז. יעדען נײילס די צאהלט
 יטול־ דערײן איז א״בעיסטאקט, זײנען

 ספעתולא־ זײעד פראפימ־גייץ, זײער ;,ד
 האט קוקענדיג, זײ אױױ פיבער. טיװער

 אױסנע־ אזוי סילק־אינדוסטריע די זיך
 האבען :יט ̂טוין קאן זי אז ברײטערט,

 אדײג־ קענען אלעס זאל װאס נדארה, ר,ײן
 אלײן זײגען װעבער הונדערטע ׳טלינגען.
 קאטײטאן־כיאנופעקטיטורערס געװארען

 צו לוטס קאנםראקםעט האט ניען און
)XK(װאס םעהר, זיאי יטטיק א דאיער נ ׳ 

 פע־ דאלע־־. :,/JO געקאסט פריהער האס
 דעם ארײנקריגען רארף אלײן סערסאן

- טען זאנט זוטער  5,000 אזוינע -
 הא־ דען דא,־*ף לוטס r>fXh( פאר לוביס,

 פוס סקװער XX(,500( ;ייע בען
 ^אײ־ספײס איז דערפאד זיא ספײס.
 א סע:ט א 75 ביז סענט .,X( פון ארויף

 פראצענט, 550 יד.ײםט דאס ׳פוס סקװעד
 בײיצפ־על קי־ין ניט האט װאס זאך א

 פון ;א״ :יט געיטיכטע עיואנאט״טעד אין
װעיט. נאנצעי דער פון נא^ לאנד,

 ע:־ געטזזם זיך האט אלעס דאס א־ן
 װײסט די װעז צױטטאנד, א א״ן דינען

 דער אין םיע̂י אזױ ר,אסם דרעס די און
□4עוי בדײטער דער אז ריטײל־סטאד,

 דערםיהלען באלד זיך װעט ד*רט אויך
 וועט ריטײלער דער אז און דאסזעלבע,
 זאך די װי #רדערם, געבען צו אויםהערען
 סל$ױד די וועט איצט, מוין זיך םארהאלט

 זמלבען צום קוםען סווראיגדוסםריע און
 דרעיד און װײסם די װי שטילממאנד,

אינדוסטריעם.
 ארבײמסלאזינקײם האבען מיר װעלען

V פאלנען טרױעריגע איהרע איע מ*ט
!אבסאלום

 אנהוײ זיך דארפען ארבײטער די און
 מײנען מיר באצייטענס. גרייטען בען
 אינדײ ארבײטער יעדער װי ױניאגס, די

 צוגרײטען דארפען ױניאנם די װידועל.
 ארבײטער די און סטיײירפאגדם גרויסע

 אזוי ׳טפארען, צו איצם זעהן דאיפען
 זא־ זײ אז טעגייך, װי װײם אזוי און פיער

ys; א מיט באסעם די באנעגענען קענען 
פראנט. פאראײניגט^ און •טטאריןען
 גע־ •האט ״טyרװאדטy זײ װאס ׳דאס

 :אך בארד פריהער, יטוץ פאסירילן קא;ט
 איז ריטיysפראס די ארפיסטײם. רyד

w w: טלחטה־ אBראספyאל מיט ריטיy 
 ysאוננארמא אוץ yקראנר,ד.אפט yא'ן^י

^ ט פ א ט ^ ײג  <טכל פי לy זיך האט און א
 מלחטה. רyד פיט iy;n:y באדאדפט

 א נאך האם yריטyEפראס די אביער אויב
Dy^'sp א פאר פרײז־פאל 'jyviv ׳אסין 

 צוליעב דאס איז יאהר; א נאך רטyדויyג
y □yiװ ׳רןספארטyלכyנאך זיך האט ר 
 ה־yרקלרyנ־yםריר רyד נאך רטyסyפארגר

 פון הוצאות גרויסע די בyצולי און רוננ
 גײyר די האט פאקטײט גירונג.yר רyד

 טyנדyEסyג יטלום פון יאהר דאס רונג
:.ynp פון זyיאהר די איץ װי ^,y»c אזוי

 אורזאכעץ, בײרע ;y:''T רyאב איצט
 אורערך — זאגעז, צו אזוי — סטיפול^

.w^nzvy. אייראפא yp| םיעל אזוי ׳טוין 
 פרײ־ רעyאונז װײל אונז, בײ |yc'ip גיט

ly:'') jyr אויס־ דאס אוץ הויר פארדאפט 
 וױיטעד יפטדױ. װי ביליג געלט לןןנדי׳עע

 אײ־ די אויף זyלyטט̂ זיך אײראפא םוז
:v:v אל אלײן זעהן און פיסyפראדוצי־ ס 
 האט װעלבער רוסלאנד פים *טלום ז.yר

 זי טyװ זyאויסזיכט װאריטײנליכססע די
 אוגז פון נגיגyאונאבה גאנצען אין ניאכ^

 קאסטי־ רײכ^ דעם פיר ןyלyװ אזוי און
 פארלירען. גאנצעז אין בװײזyביסל פיעי

yר ovv קויפyטא נאר ז^ycקאט װי זy׳ן 
 אונז בײ Dticy3 םריהער האט ry yלכyװ

 :־yrD'iK דאס װען דאן :אר און קדיפעז,
n״.־y ד ^  חיטוב׳־ אונז בײ ווערעז װעט ג

 דאס טyװ ז^בסטפאר־טט^־יליך, יך.
 צו אזוי אויטאפאטיש בפילא, ןyריאס9

yװײנ װאס װײל ׳5יזאג rװעט אײראפא ר 
 דאס דא וױעױלז װעט חיטוב׳ער אלץ קויפען

ײראפ ^yא ר רyד לר.yג yאי ע ט ײ ל  ^ג
 דא־ 4 ביז 3.30 פון ארויו* שױן איז פונט

 ליגט פראנק רyד נאר ^yryn און רyל
 וױ&ט רy אויב און *.hy ,־yi אין נאך
Tt ב ניטyסy,איץ םראנהרײך װעט רעז 

 זי װײל יוױפ^, צו ןyרyאויפה ;ןיגאנצ
yp; יט; ^iy2yipyv לא־ און גאלד איהר 
yr; איהר ^ ג ר־ פי א  לא:ד cy:y:''K אין פ

װערט. ןyרyנyלp א אלץ פיט
 נאציאנא־ רyאונז מיט איז yrtfyr דאס

o y rn i'3  ;ys. נ די װי אזויpyסטy אד־ 
 וב־syר א זײן רyז'כ םyװ פיניסטריײטאן

ען זי טyװ י^יקאנײט^ ט ע״ ^ ט רונ  nyi א
 ארויפ־ און רײכע די פון טילקס סורפלױס

 פארברויך, אויפ׳ן סyסpyט כמןהר ןy:yי
 װעט דאס אריפע. די אויף הײסט, דאט

 tynyj ניט הרyפ יטוין חגנירוגג אוגזער
 יאהר א דאלער ביליאן 6 פון הכנסרז קײן
yנאציאגאל די פוזען טyװ ד און

נp צו cy איכיג״טאנדניט י ניט ׳זyו

 אב*;ר ;טיבױדזש ?לענער^• א הוצאות.
 אויפ׳ן ןyאפרופ צוױיפעללאז זיך װעט

 האנפום תגם װעט אין לא:ד פון יױאנסום
 רפיטyד און ̂ןyרyנyלpפאר נדyבאד"ט

 פאר־ •טטאיק פראדוהציאן די אויך דועט
» ;.ynyv. קלענערט

 בא־ שטאנדפוגיום :אציאנאל^ פון
 גרויסע א זײן oy װעם טדאכט^דיג,

 אז ^nyoc^D רyדyי לא:ד. פאר׳ן ט.־בד,
ט אזױ cy iyp װײטיפר  דער אז ; [ny3 :י

 אויף #פונ?ם אזא דערגדײבם האט יהרדת
 האלםען ניט שויז זיך ?אן עס וחגלבעז

y^yr דאס םאלען. מוזען פרײז^ די או;
בירג^*־?רי נאכ׳ן  ;yry; אויךאיז

pוypאון ארבײטער די װאס תגי־ויף, נדיג 
 nyi נאך. jy:y,^K2 בכלל פאכע; די

^Lpyi oy האט ריטיילעד >  האט אין '
cy און האלסײלי^ר רעם וױסען טעיזאזט 

 איז דערטיט און ׳רyורrקטyפא:יפ דעם
געװארען. Dy'r.p'y: סיזאן ספרינ; דער

 פארלויפיג Dy הםyםr נסyװאול אין
 ׳די איז ױנגyלpרy די און פעסםילר נאך
ל^גודס װאס  גרע־ זיא אײן Dהyעט װאו
 װאו אינדוסםריע, סיל? װי,די i:yp םערע

 ן1רע:ט? ;yp לוטס דרײ צװײ כײם םאן א
 א װערעץ איז ?ראםט מים פלאר־ספײס

 •pyc א פאר פאנופע?טשורער. <ןלײגער
 א האבען מען דארף װאולענס פון טארי

 די איז דערםאר און ?אייטאל גרעסערען
 נאך װיעיגער #דער מעהר אינדוסטריע

אבער אויסנעהאלטען. און לואנטראלירט

 געװארען פארסלײצט לאגד דאס א*ז דאן
 מעהר ב^גדס. מיט און nPyri'BKS טים

*X v ביליג הײסםyרyד ס ^  בילי־ ;ג
:oyiy גyדאס פרײזען. הױכע הײסט לד 

 זyאנאסיסםpy די ײעלכע ,yאריyט א איז
yen; געלד, םון ?װאנםיטעם־םעאריע די 
 געיד, פון קװאנטום דאס אז םײ:ט, ראס
 רעגולירם לאנד, א איז ציר?ולירט װאס

 גאנצע די לאנד. cyi פון פרײזען די
pyאגאטיtry: y rמענש־ דער פון יכטע 

 די אין פאקט דעם אט באיטטעטיגט הײט
^yהyטםיסםyפ א אלס טעאריע״  ע?א• זIנ
 דער אין האם זעלבע דאס אסת. נאםײטען

 די דורכנעמאכם םלזזמה דער םון צײט
ע צ ^  גע־ האבען רעגירונגען אלע װעלם. ג
 דתקערײעה געלד ז״ער פרײדױיט געבען

ם וחולם פארפלײץמ־די האבען װעלכע  טי
דאס און ״י םארקעז רובעלס,

 זואונךער, קײן <אר איז עס גלײכען.
 דעם האם םאריז פוילעמער דער װאס

 סעגם, א םון הונדערסיל 63 א ־פון ווערט
 א נאך האט רובעל דוםישער דער װאם

 גרעסטע די איז מס וחןרם. ?לענערען
 דואײ האם ײאס װערטען םון רעװאלוציע

 גאנ־ דער פיז םאשין ע?אנאמישע די נירט
 דאסזעלבע האט וחנלם די װעלט. צער

 ;יאהרהונרערמ םען16 אין דורכמןםאכט
 אםעריהא זיד טpyנדy האט שפאניען װען
 שפא־ די װען זילבער־םינען, איהרע און

ytr'i אײ־ קײן געבראכט האט ארטאדע 
 םע?סי?א םון אוצרות זילבערנע די ראפא

 גע־ פרײזען זײנען דא; אויך פערג און
 אזא אין ניט אױב הייך, רער איז שטיגען

איצט. װי פראפארציע
 צו געלה לyצופי האם אpריyאם יא,

 דערויח, ?ו?ענדיג נים פאפירמ^ד, פיעל
 נעדעקט איז פאפיר־ג^־* רyא'נז װאס
 וסט9 ניט זײנ^ און ןyרװyזyגאלד־ר מיט

 לyיcצו האב^ פיר אײראפא. אין וױ
 nyr*tfKvi3 א אויך איז דאס און גאלד

v חטרון, :" K אין פון הויפכדאורזאכען די פון yDDpyj; ?לל.יארטי

,1920
אוײ פרײזעז מדית• גרוימנן

 ״אד- צײט קזר<עד א pit און סאסאסיש
ר זמאססצן/ מ  ארבײט, סון §רײז דער א
 אד־ שנץל אזױ ציט דך קען װיידדמם,
 ארבײטער די םוזען צוערמט ^אסםען.
 לאננזא׳ א זעהר איז דאס און סםרײהעז

 די וואקסען עתה לעת םראצעס. םער
 די און לעבענסמדמעל די םון סרײזען

 גרעסטער דעד הײםטד דאם ארבײטער,
 און בעאםטע םארברויכער, און קאנםױםער

 פרא־ ליבעראלע םון לעבזו) װאם מענשען
 ניט איבמרהגיפט ?אגעז וועלכע פעסיעם

 — ״שאיט׳/ ווערעז אלע זײ סטרײהען,
 לע״ ?ײן ̂שוין קענען און — זאגט מען װי

 ?וײ צו אויף הערעז זײ מאכען. ניט בען
 פדא־ צו אויפהעדען מען מוז אזוי און פען

 ארבײטסלאזיג־ אן װערט דאן דוצירען.
 ?אנ־ רyרyנyלp א נאך און לאגד אין ?ײט

 ײײמערע א געהט עס וועלכמן נאך סױם,
םראדוסציאן. פון פארתירצונג

 פיר ביז זיך דרעהט שלײפעל דאס און
yenp; די צו פאניק, א צו און קריזיס א צו 

 האט ?אזאמערי װעלכע פאני?ס שרע?ליכע
פיז.זײ. פיעל זעהר לעבטyרגyאיב

 פא־ ?יין שױן מיד װעלען רyאב איצט
;.yn^n• ניט ני?ס

 פעדע־ pyn דערלאז^ ניט טyװ תנרצו *
 אונזער הײסט, דאם באארד, iny^ ראל
v סיסטילם. באנ? 1ינײ i ;yayiiאבער, ׳ם t

ס א ט װ ו ו ס י ן ז י ר א ע ר ד ע פ י ר ר ע כ א ן מ א י נ . ױ ? 17 ל
העללער דזש. פון

 הײנט הײליג. ן אפיציע־ אן װיל^.אויסדרי?ען מיר
^y; ?רײזמאן, םון ארבײטער רי צו דאנ 

 האנד־ רyזײ פאר ביעבער, און ראטהמאן
 זײ מיט האבען מיר װי םyד נאך לונג
 אלע רי שאפ־מיטינג. ד^ם ןyהאלטyאפנ

 שאם דעם פון לריגען מיר װאס גרוםען
v:"i\ אזyלכy-uyny^y y, סיר אז yp* 

w פון צורי?האלט^ ניט זיך נען il l די 
 פארדינ־ זײער שאפ דיזען פון רyארבײט

נט.yאמפלימp טילן
 פ^רדריפיג ןyװyג איז oy װירהליך,

בא״ ניט־־פרײנדליכע די װעגען הציען, צו
 צװיײ צום ארבײטער אײן פון ןyציהונג

yD,; פאר א םיט ^y; .?אלע־ נאך צורי 
yo,; ניט אײגענטליך דאך איז 

 פון רyארבײט די פאר אורזאכע תײן
vvi\ ״אײנצושטײ ניט אפט אזוי שאפ 

ya"; מיר צװייטען. םיט׳ז *ײנער yp״ 
:v\ אינט ׳1יאלט פאר ארבײטער דיyליגענ״ 
 נע״ האט שכל דער און לײט ױניאז yט

 מײנונגס״ האבען שאפ אזא אין אז צייגם,
 ג^שליכטעט נםypyג פארשי^נהײטען

 און װענ. זyרליכyבריד א אויף ןyרyװ
 װי־ רyד אופן. רyאנד סײ\ אױף ניט

 ןyדינyפר ־טיר װאס avi פון דעחטפרוך
 — בריד^יכי־וײט און אײניג?ײט —

 DEisiy: ניט שאפ אין זyDדאר האט
ר װען פאררװם^.  ןyדיז רyאב ;y3^n מי

 האט געפונען V' רוךEרשyוױד שארםען
ז.yפארדראס אונז דאס

 גאנ־ די װאוסטyג רyאב זyהאב מיר
yv ,װאס איעס אז צײט try האט :y־ 

 — איז \v~rn טאןyג שאפ אין דארפט
 געיטפרעך האר״ן צו הארץ א \V2%7[ צו

 טיר* פארטיג. און אנדיער^ די טיט אײנע
 ry אז אמאל, נאך ;y:^r דערפאר ןyלyװ

 װאס הארצען ןyט*פ פון אונז פחצהט
 שאפ ;yryn אין הער״טט פרײנדשאפט

 yרגיy;y גאנצע די אז און ׳אטאל וױחגר
 נדטyװyאננ ovy1 רטyװ ארבײטער די פון
 םא־ צו — ריכטונג ג^וינשטער nyi אין
 ן.yבyל ןyרyסyב און ;yny:ny^ א פען

* * ♦
 שא״ פירטע דער ;y:yj סטרײ? דער

 בע״ ;ריאד ׳א; נאך הט1ג( סאן און פירא
 אנ״ יעצט Dtny זיך האט ^:^ry: רyס
 אויס, װײזט Dy װי פירכױ&, די ן.yפאנגyנ

Dvy' Dyi^' די ״אטערי?אניטיס׳/ פוז 
 djh פארנומען האבען װאס ״ױנגע׳/

 ער־ שאפירא, םר. איטען Dyד פון פלאץ
y-.nŷ p,; זײ אז y:''t; אמערי?אניזירט"״ 

 א ארבײטעד די ;yay: ^לי^ זײ און
אםערי?אגיזם. אין סא;"yל̂׳

 מיט םײנ&ן זײ n^03y:''K ׳װאס
אפשר זײ ;y:''D ניט. מיר דיעם.

און אדבײמען זאלען ארבײטיער רי אז

װאם,
רמ^׳ די װארט  זײ זyעטלD װארום פי

 לױפען טאריpyפ זײער לאזע; און ניט
פריחצן? אין

 מיטגלײעד א אז איבער, אונז גיט םען
 א גאר איז ־ רyלכyװ םירמ^ רyד םון
 די צטyי פרעסט שאןyEפרא^ בײ רyלוי

y װאס ״איגםענטס״ a ^ y i  ;y:''T; ניס 
 ~y< װי װירהליך, שאפ. אין yטDyפרyג

 (אונז זײן שוין זאל איז. דאס כעדליך
 א איז לאיער רyד אז קוים) זיך גלויבט

 ער װעט לאיצר, א װי פרעסער בע&ערער
y:yp; אויDפרyסyל8 ןy:''t y ארדyרVD 

!אונטעגליך
 האפ״ מיט פול רפארyד ;y>''t םיר

 איהר inyu״K װעט yovD די אז נונג,
niyo. װyשפי צו אויפהערען טyלyן cyi 
 שאפ, פון רyארבײט די מיט טאנץ ברוגז
 פארערוגגען :ערעבמע די זyבyנאכג וועט

 סילטל^ און שאפ פון רyארבײם די פון
טראבעל. אונגויטיג^ אן

 העפליך זyבעט םיר זאך. אײן :אך
 ;spnyes ד^ר פון אײב^םאן ״ברודער״

ן ׳ניט אסאםיאײשאן. ע ^ נ ו צ ג  צו־ ?ײן א
 מאנטyג אונז אויף האט עס .ivuvv לyפי
:Dny זײן אײנדרו? שלעכטעז א  א^ס ;y״

 פיר־ רyענדpסטרײ רyד םון פארטײדיגער
 האבען װילצן םיר סאן. און שאפירא מע
 ארן איהם זyגyװ מײנונג yאטאליג די
 נעה־ צו ניט איהם מיר דאטצן רפארyד

סארײ?ענדע די מיט ״סײדם״ ";p; נ*ע

 איז דאס — ? טאכ^ נים לעבען לוײן
 סטרײ־ די װי אזוי און אםערײואגיזם. ניט
ypדי פון רסyזyגע־ :ראדע זײנען שאפ ז 
 דאריבער זײן װעלעז יאמערי?אניזירט נוג

 םײ״ פילײכט טאן. ניט נאריש?ײט אזא
 די אז שאם, פון באסעס ״י(ננע" רי נען

> אדבײטער ^  א אפארבײטען זײ בײ װ
 ער״ זוכען געהן נאכהער יאון װאכען פאר
 דזשאבס? פאר פעדלען ארכײט^ כעץ

y^n; ארבײטער די טעות. א װײטער זײ 
 אר- ם > נ װעלען סאן און שאפירא םון

 זײעחג סײדען שאפ, דיזען איז בײטען
 זײן ײעלען יאהר, דורכ׳ן פארדינסטעז,

 םולען א האבען צו זײ פאר געניגענד
 ליװינט אײ סטענדארט רyאנpריyאם

 טא״ ניט .אויר װעלען ארבײטער די
 װי םירמע, א םרץ זאכען אזעלכע אערירען
 דאר- יועט םירמא די צוזאנ״ א ברעכען

 איהר האלםען • צוקונפם דער אין פען
 דצר לאנג וױ אונםערשיעד, אחן װארט״
 אםת׳ע וױיל אנהאלםען, ניט זאל סטרײס

איז וו^רס א m גלױבעז, אסעריקאנער

 ביז ענטpyג איהם האבען מיר פע־טזנס.
 :יט ער2$ ״ארביטרײסאר״ אלס צטyי

 ססדײקס. פון צײט אין אדוו^קאט אי״ס
* * *

 דיזע רטyהyג אמאל איהר האט
 !״ פyרp ^סאװען־עלעװען־נאו ? שםראך

 אוץ שםראך א אײנםאל שוין איז דאס
nyii איהר, רײדען װאם 'ענ*:ע די צו איז 
 פאר y:ny^ א אסטp ״שוט״ רyדyי װײל

 רyאונט װאלםען װאס ״פעיס״ די דאלאד.
 געגאנגען געװעסט אומשטענדען yרyא:ד

iy צו i ,בא^־־ ערגעץ בלײבען פאמיליע 
אהײם. ?ומט מאן זיסער דער אײדער דיגט

 אויפ״ האט װאם שאם א האבען מיר
 זייבען זײ ״פאו?ער׳׳. שפיעלען זyבyגעג
 ״גײם״. אזא שפיעלען צו ענטוױ?עלם, צו
 אזוי זײ װארםען ״?רעפס״ שיסען זײ
 ;ריד נאך מאג יערען בײנדלאך, צװײ די

 טיט אוים ניט אויך ?לײבען זײ ארבײט.
 נ־yטDרnyמ װײל ̂פפיעילען, זײ װעמען
 באסעס די מיט גאר זײ ןyלy‘שפ טײלס

 Dy ןyהאלט זײ אז ?ענטיג אפיס. אין
 שװער זײערע פארלירען צו עהרע אז פאר

ס. זײערע צו געלם פארהארעװעטע  באס̂י
ר רyזיכ דאס ײעלען סyDבא די ;^  ב

ע אײדער פארברױכען עז  אר־ yנאריש די
̂ כײטער.
פארבײגיעה; ניט זאלט איהר זyװ איז

 בײנאכט, רyזײג א 12 ביז שאפ, דעם
 פי:־ 1דע אין ליכט א זעהן איהר װעט

 זyײקלp דאס בילדיגג. לאםם סםערער
 באסעס די םיט ארבײטער די דארםען זיך

 א׳ ״דײס״ די ״שיסען״ און םלאר אוים׳ן
 אזא נאריש װי איז. חאט עיןעלדע װי

 דער אט ענעתיע וױםיעל איז. האנדלונג
 בײ אװע? _עס נעהםט ״סעװעדעילעװעך

 Dy כאנרײםען זײ און ארבײטער דיעזע
ניט. נאר

 5בא מאל דיזען האבען םיר ^ובער
 נא־ אלע די אט איגנארירעז צו שלאסען׳

 געבען שפיעלער די װאס תירוצים רישע
 םעהר װעלען שאפ דיזען אין ¥|. אוגז
 ײע^נז אלע זײן. נים גײםס״ ״קחןפ קײן

 שאפ דער צײם. אין אהײם געהן מוזען
 פאר נימ און אדבײםצן ימאר זײן וועט

 םארט־ ןמנלען mוו יעגעצ די געסבלצז.
r» ו^רמעז וחנגצן דיעזצךמאיאל זמצען

פרײםאני

.ידז*

»18 .

• י ״י צו * ׳
► נ ^י י>•an«י< • ,

גײ מיר  הענצדארביעת;. גים כמהר שאפ
עןג : מ »; דא י ױזנ צ פי ס ןו צ ט אי ו  ו

 װערס שא• pc סמערםאן שאפ רער
 נע״ די ברעגגזע צו אזגז אױפגעפאדערס

 ;עקז די אםיס. אין שפיעלער די כען
געכען שטעלונג א געהמען װעט באארד

y__* * *ויז

 דעם אויפנעגעבען שיער האבען מיר
:p:»iy מאי ערשטען דעם םײעחנז צו 

 םאי ערשטער דער װײל יאהר. ןyזyרי
 אונםענליך נצװען איז שבת, אוים הוטט

 א אהן נאכם, שכת &אר האל א ?ריגען צו
 אונמעגליך געװצן איז נאטירליך, #להא
טוב. ױם דעם פײעחגן צו

 זיך בײ גע?ענט ניט אבער האבען מיר
 אךביײ דיעזען דורכצולאזען באשליםען

 אונ־ סארט שום קײן אהן טוב ױם סער
 בא־ דעריבער האבען מיר טערהאלטונג.

 מאי ערשםען דעם פײערען צו שלאסען
 סטיײ ג^וםען האבען מיר בײםאג. שבת

,n:yDyv טאג ®נצ^ א פאר ?אסינא 
 יעהר״ וער -1 דורכפיהרען װעלען םיר און

אימער. װי אזוי פראגראם ליכע
 אראנ־ װעט סאםיטע מאי רשטעy די
 ר״yאונט צו ytJIjnp yבעסט די ןyזשיר

 רמyאנצp נאכ׳ן און עולם חגם האלט^
 ןyהרליכyי אונזער האב^ מיר װעלען
D:yn.

מא״ רyריפ yאל רפארyד זyטyב פיר
v צו ניט כעד i" ?  ;y^D אנדערע 

 מאי ערשטען דעם פאר ״אפאינטמענטם״
 yרyזײ מים מאכער ריפער אלע נײטאג.
 Diyoyn'^D אין קומען זאלען ןyפאמילי
 ! שוין זײ פאר װעט דארטען און האסינא

 פארגע־ גײסטיגער געגוג אנגעגרײט זײן
ניגע;.

 יאהר דיעזעז נאטירליך, האבע;, מיר
 װע״ אויסנאהםע ״;p מאכטy,ג ניט אויך

 הא־ מיר מאי. טען1 דעם ארבײט^ גען
 רyמאכ רyריפ קײז אז באשלאסען, נען
m ארבײטען ניט זאל n\ .הא־ מיר טאג 
 פ?ד*יזאם עמם באשלוס דיזעד אז פען,

װערען. פיהרטyדורכג

(ראםאן)
P® װ«לםי פאליגא

-J
«ון *<די׳י

ערג אכרהם חןןן ני

 אײד־ ביזנעם א פרעזענטירען
 מלאוק־ דער םון זשענט

ױניאן מאכער
 142 פונט, א. פון ארבײטער די מיר,

 אונדעד אױס דרי?ען #סט. טע26 װעסט,
auyppy#: ד פארyנוט רyאון ר nyTN 

 Dy:T'D רyאונז פון ארבײט רyנyבyג
 אנער־ אלס .pip ב. רyברוד נט^yאײדזש
 א טימ איהם כײר ;y״i^:yrjne קיד-ונג

 Dy איהם וױגש^ מיר און פין דײםאנד
y ^ o; גyזונטyדהיfפארט־ װײטער און ד 
 בעט־ און װאחל צום ארבײט זײן זעצען

ארלײטצר. די פון טען
קאםימע. די

 ליםשיץ דײװיד
 גאלדםי^ד פיליפ

yדײםאנד ריז 
 האפםאן מא?ס

העדצביערג. לואיס

,־«־ Vרעזאיוציע.
 אראנאװיץ פון ארבײטער, די מיר,

 סטריט, פרינס 117 #שאפ קלאו? בראס.
 Dyi דאנק זyהערצליכ אונזער אויס דריהען

 ברודער ,nyrny:yo אפיפ טאון דאון
 איײ ביזנעס דעם ספעציעל און הײנס,

 זײז פאר ׳;jm#p dp»o בר. נ̂טyדזש
 פרע־ מיר און שאפ אונזער פאר ןyטרײ

 ראדזשער׳ס טyס א טיט איהם tנט'רעyז
 נוצעז צו איהם ו^נשען און סילווערװעיר

oy .געזונטערהײט
 םשעלקאן טשאפ ׳סםים ל.

±ןיט, און װײנשטײן ראבינאװיטש,
?אםיטע. שאפ

 ״גערעכ־ םעטם געבונדענע
טעקײט.״

 צאהצ באשרענקטע א האבען םיר
 *גערעכםיגהייט״ סעטס נעבונדענע

 ם\ן פרײז דער יאהר. ערשטען פונ׳ם
 סאס״ אויסער דאלאר 4 איז בוך א

םײדזש.
 האבען װאםױױלעז ״לא?אלס די

 אם״ם איז זיענדען זיך זאלען בוך, אזא
 ױניאן 31• *נערעכטעקייט״ די םון

 •ערזענליך ארער שריםטליך סקווער,
יעערםאן, ע-

טענצדזשער.

K

(פאדטזעצוגג.)
 ווען איםען, איהרע צוזאםענגעצויגען זיך האבען פײנליך

 פאר באדײט האט װאס װאר־ם, דאס ארויסגערעדם האט זי
p אי איהר jn r, ס פרײד... אי

 דאזיגע דאס אטאל נאך אטאל, נאך איבער חזר —
הערען... עס װיל איך װארם...
געליעבםער. םײן ח געאיעבטער, טײן —

. oynyp־r נאך אנדרע האט ״דו״ װארט צערטלי^ע דאס 
אויף זוי ׳איהם אויף געװארט האט ער געטאז, ציםער א אסאל

תוש... א
מארײלואיז... ׳oy הײסם —
״ האט זי ^y ^ r; צו באשלאס^ גלײך און די

yטפ :yרyן :
ט איהר אז הייסט, דאס — נ  װאס אלעס, םיר םים טאן ^

 אורלויב... אײער םון צײט גאנ•^ די נאר זיך פארװילם אײך
פארyשפ  ניט בין איך פראגע... די <יט זיסטירםpy מיד טער?''
 פארזי־ — ̂זyרyפאד און ;y::r,vH^D זyלyשט װאט •די, פון

w — כערונגיען e y... טראכםען ניט װיל איך oyi ;y:yn...
8^yn ג ?(? א האטyאויפר גרויס אין איהר אויף טאןy־ 
ײט^ די אין אפילו ׳ניט ?ײנפאא גונג...  סטעyװילד די םון צ

 דאזיגע די אז ״שטעלםyפאדג ניט זיך צר האט ̂סyפאנטאזי
^ yשטאלצ ד ײ  yדאזיג די ארויסרײד^ אטאל Dyii מ
w איז רy DypD»5 װצמצט זי, טער... m ן גרײט^ ב צו ס ױ  א

?ניה... די אויף איהר פאר שטעהצנדיג
 און בארוהיגט טיעהר נאך חגר־װײל זיך האם טארי־לואיז

: צטyזyפארטג זױיטצר האט
 ןyלŷו סיר :טאן ןyורצp אין ;y^yii מיר װאס אט —
 װעלא״ אײער זיך סיס האט איהר ארײן. שטאדט אין פאהרצן
iy&'D? ?א  ;y>yii ארום שטונד^ א אין נט.yצײכyגDאוי י

או איצט איז Dy װי אזוי שטאדט. אין זײן מיר  הײס זעהר נ
y iw; װעט זוץ די ביז !;,צױװארט דא מיר ^ny:nyD...;

 ארוים״ צאדט האט — טארי־לואיז, טאן, Dy וועא איד—
אנדרע. רעדטyג

 אוחצה־ איהם רy האט #לאסיפעדyװ nvi אױפהױב^־יג
װאהזאא. צום געפיהרט

הוי־ די ט.pחוyנאבג טײדעא דאס איהם האט פארטראכט
v פון פיגור כע : : v  Dyi\ דאpאפג האט טארyשלאגyא זיף פון ז 

 באשטראלט איז װאס ערר, דעד אױף ןyשאט פאנטאסםישער
זון. פון ןyװyג

 איצט פון — ׳דןי בײ געטױאכט זי האט — דאס, ״הײכט
שי?זאא.״ מײן איביער ;ריה דער רy װערט אן

 פון געזיכם ycM*^p דאס בטyשװyדורכג האט איהד פאר
ט זיך האט זי ד׳יעסטאנזש... זשא? אנ ט  װאס װערטער, די ^ר

 צו־ איהר רטאנטyזיף-ד האט זי געזאגט, זyכטyנ איהם האט זי
 כיאנאםען Dpyr אין ;jnnyppnw אהער זיך װעט ד אז זאג,

איהם מיס מײלען צו אויסגעװיזען, זיןי האט איהם װי בדי, ארום
צװײ־ צום לאנד אילן איהם״פון מיט אדומצורײזען ׳yבyלי זײן

»

̂ן אוקסוס. אין און רײכטום אין מי
y:yr. —; כיארי־י^ואיז דעטראכט, איהר האט װאס ? —

 yoipy:p'T.;^ איז רy ;yr, אנדר^ גטyפרyג האט
- — P8r? ;yayr ,װעדלן ר'?וכס$:ךש yz^yr; האב איף 

;;.‘גיעשריב אפט אײך
דט.yרyארויסג דאט^װארט זי האט

 האס ילר ; ;yrN^ynyozriN זיך ;y^n טעןyבר אנדר^פ
פארשטאניע;. נישט רyרטyװ איהרע

 ״־iyi טיר ןyדארפ װאט ? טארי־לואיז שפאסט, דו —
y:i; דyדאזיג םyן ^:yD; ? האטטו טײלמאל אז װייס, איף

־y: רי אין םאדגאײכסט דו אז ^גליךyמ װיצ^. yרyביט בyלי
DyT מיט pyp ןyנא:טy>יy לyאהן־צװײפ דאדגען Dyד דאנ?ען

קאס־ אלטיען מײן אין פאר אyשט איף װעלכען פראוױנציאל,
זײ מאדע... פון ארויס אאנג יטוין \v:"i yאכyװ שיך, או; טױם

זיף וױיזען צו שעמ^ נישס זיך װעסטו מארי־לואיז, מודה, זיף
$

 ענטשואדיגע;, כייף דארפםם דו מיענשילן? צװישען םיר מיט
 שנײ־ בײם זײן צו דערװיז^ נישט נאןי האב איף מארי־לואיז,

^ צו איצט dip איך ;y:«r פון דארט, און דער... הר א  טראכט פ
yn; זyאטy; ש װעגעןyהנy ...אײדער?

Dysy וױערטער דאזיגיע די אין געאעזען איז ריהרענדעט 
 איהם פאענט אןמני װי מאי^ר״, ״כןןצויבערענדען דעם םון

 זיין, נ־וחא נעקענם נישם תײננעוא איהם האט װעאכע רופען,
 כישוױ... איהר אונטער ארונטערנעפאאעז נייטם איז ער װאם
 אז קאײדער, רײכע געדארפט דאקםאר שעהנער דער רען האט
װע־ משונע איהם פאר זאאען םעךמאר פון שעהנהײטעז אלע
' ? רען

 זאאען,ד» מיר אז נאײכער,נעװען, ני׳שם דען ױאאט —
 1אי פאהרעז שוין נאייר שטאט טע^ פאר א נאף םארברעננען

ייר ה*ט וועאמר אנדרע, •ארסנעזעצט ה*ט — ? *ס»רט
צוםוסעאט. ביםעא א נעפיהצט נאך

v r .,'יו״׳ , ־ .* ״י ־*

WaOBOKPOPCfCR̂^
 אנדחג׳ם םון צואאכט נישט שיער זיך האט םארי־אואיז

אײםערזוכט. קינדישער
 נאף דארםעז מיר — געענםפעדט, זי וזאט — נײז, —

א סעאעסטא׳ן שי?ען װיא איף ;שטאדט אין זײן אװענד הײנט
 _ אויןי װארמען צו װאס םעהר נישם האט זי אז םעאענראםע,

 צושײדט הײנט זיף האב איד אז אנדרע, איהר, ןט5וױי םיר.
 אוחוכ, װאאט איד װי מינע׳ אזא םיט פרײנדין רyאאט מײן פון

 פארפאיכטעט נישט בין איף שפאציר. ?ורצ^ א בלויז אויף
 ניט ;yp איך אבער טו« איך װאס באריכטען, אפצוגעב^ איהר

 אומ״ אן פאסירט האט מיר מיט אז םײנע;, זאא זי אז ̂ראאזע;,
^yD דאנ^ פון נישט איהר װיא איך גאי?. ־ ^in,; וױיא 

״ בyצולי קומן nynn נאןי ;yp זי :oy ^ ,,panya זיף וױלט 
 כיאר״ און rusDDy'i pklm? װײא באײבען, נישט *p בכאא םיר
yDוויני^ז ל yo:p; זײ אויף אודער ̂ופטyרy װyאסיפ>יyדŷן 
yr; אויטער ט^ן. צו װאס נישט האב^ זײ Dyi אנ״ איף װיא 

y^r; דyמאפ רyזיארגען נישט זיף זאל זי אז ̂ן y;yr; ,װא״ טיר 
̂לעז.•y;דערצa דארט איהר ;yp ;yo װאס װייסט, גאט רים  ד
yDלDyםא yp; כלומר׳שט בין איך אז ע;,יװיס לאז^ גלײף איהר 

אנטל^פ^...
y טריט גלײכיע מיט r r; זײ :y::M:y; איבyר׳ן yr.: לyבyן 

̂ן זי־יט. א יאן הטyפארדר :yr רyד זיך האס שלאס אלטי
— ddip אפג זיך האט — ׳דאyרופyכיארײלואיז. ז

־y: זיר האם וואס ׳sy:yDr א אויף ;yrry:;K האט זי
̂ר אין צויג^ אנגע״ אן וואנט. האאב־חרוב׳ער רyד פון אעננ די
אנ־ דיז ה$ט Dy ; Dnyry: רא האט ?יהאלײט נעהסע

י־

װאסער. פונ׳ם רוישיע; yהליכyפר dkt גי;טראנ^
 גע־ איז װעלכע ננ־ברי̂קyה ynsK די רyאריב ;yr'T זײ
 ר^ט אײנזאטקי־ט פאליטטענדיגע א ל.יןא^לאז^ א שטאנילן

רשט.yהyג דא
̂*, קוטט — ̂ט — אנדרע א־; כיארי־ נעםא; רוף א ה

I - לואיז.
 איז װעלכע באנה, שטײניערנער א אויף ^נגעײיזזגז האט זי

 באלעבאטים ya’TOnnD די ;.y,״xry: גרין ם״כט?ײט פון
 נייט רע1ױײ אין ;yoyry: אטאל ר$ D'ry: זײנ^ שלאס פון

ײדילר. yהטy:yאויסגrלד8ג ?̂
nzi^yrpyrK: ,̂בי;; זיר די ײאר אנגענוטע; זיך זײ ה

ייהענד.

 ניעהר שוין בין איף ? $:ררע ״טיך פאישט^קט איהר —
אד צװאגציג און אכט בין איף ?ינד. חײן נישט  12 א*ן י
 וױיסט, איהי טאט^... y:^D פאר פאראנטװארטליך אלײ; שוץ

 ין,י?ענדיג נישט ׳רyרפyp פייין ;yz'^Dy: איז אונבאריהרט אז
 צו אויכגעהומען איז םיר ;yD^yr מיט יטטוץ, טיט ים דעם אויף
 ״8yD רyד אין ג^יעהט זיף האב איך װען באריהױנג, אין זײן

 וױעלט דער טיט ;;,פארבונד ::y אזוי איז y^yr וױנלט, רyט
̂ט אײנפ^ל נישט ׳א ...V2Vלי yויפטpפאר פון  נשםה :״׳; ה

 גערארפט שס^דיג האכ איף ! ^ypy רyטיפ א ןyנוטyדורכג
 טיר אז אנדר^ אײך, ;y:y^ און רyפאט מײן ;y:yr זyטראנמ

 װאט תהום, םyד אין זyארײ:צופאל נישט כוחות ?לער^ זyזאל
̂ב איך און פיס... מײניל בײ צושפרײט ;yry: איז  אזוי דאף ה
ס בyל' ̂זס האב איך אנדרע... ן,yבyל ̂ד  שטאר? אזוי ;y:ys ד
^2y ! פנים טײן פון oy ;y•: ;yp האב א*ף װײא זעהן, נישט 

 ביטערער און גלײבגילטיגיױיט פון ypono א דעטראניע; יטטזןנדיג
 זיף ה*;»ב איף װײל טאט^ל, רי גיעטרא̂נ האב איך איראנײל...

:yry,̂ב איף װייר טט  מיט ;yr:yD yאל די אז ג^ואלט, נישט ה
 זאלען מיף׳ארונעערינדללט [V2$n װאם ׳:שטות אומרײגע די

 ^טטען oyDyr נשטה, רyנדyרyפלאט אײיינ מײן פון ןyלאכ
̂ב איך אנדר^.. אײף, pyrx p:yr איך ציטער  דטyףy: ה

 םם׳ען ׳זײ פרן ;yr«^ ;y:yp כ׳זאא כדי יטפראף, זײילר אויף
זײ...

אנ־ זיך האט יודױ אונערװארטעטען דאזעען םyד הערענדיג
 ?ײנמאל זיר האט רy פס.yםארש גם,yבאזי געביהלט ררע

 ער יויאפם. אזא באזיצט כיארײלו׳איז אז ׳לטyפארגעשט גישט
̂יט  האט רy זאנע;, צו איהר װאס װערט^/ הײן ;yr.fiy: נישט ה

: לטy:עשטאטpארוי קוים־הערבאר
y טיר :יב — : " i ,;טארי־לואיז ל'פע!
 איהם ה$ם זי ;אװע?גערוהט זיך ד^ט טארי־ליאיז רyאב

 איהם^ פאר opy^D:y זי רyאײד ;y3y: קוש א געװאלט נישט
 לײד^שאפטליכע א מיט ...D^yr אינערליכע :אנצע איהר

yo^ r םארט:עז זי האטyצט :
■!% 4מומט) ;םארטזעצו:;

wlB׳
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ר א ט ס א ו פ ד

 דער פון פארבאנד א פארלאגגט:
נאדעל-אינדוסטריע גאנצער

 טרעזיטורער סעתרעטער דזשענעראל
צום רעם$רט זײן אין ה$ס אב.

 עקזע־ דזשענעראל פון כייטינג לעצטען
 םיע־ די אויױ אנגעוױזען יווטױו,ב$ארד

 פאר־ די װעלכע םון איגדד^נקיטאנס, לע
 קעמ־ זייערע אילע אין לאיזאלס שיערענע

 אזוי װערען טאנופעקטשורערס די מיט פע
 גע־ די כרוזען *פט אז געשטערט, םיעל

 אױפגעגעבען פארערוגגען רעכטעססע
 בא־ די : אײנפאך גאנץ איז עס װערען.

 ניט לחלוטין זײנען לאי־וארס זונדערע
 געזעצ־ נױטיגען רעש אנצוםיהרען בכח

 האט ער ר^ןקאלס. רי געגען קאמף ליכען
 אינ־ גאנצע די אז רעקאמענדירט, דארום

יואטף. דעם אױםנעייען זץ.ל מערגע־טאנאל
 גוט זעהר געװען געװיס איז ראט דער

 אינטער־ גאנ&ג די איז זיכער געמײנט.
 יע־ װי שטאריזער, פיעל פיעל, 4נעשאנאי

 יטטעלט ןיןבער באזונדער. ל*ןקאל דער
 אינטערנעשאנאל די איז םראגע, די זיך

 יטטאנד אין איז, זי װי מעבטינ אלײן,
 קאטף ערפאמרייכען אן אויפצונעהמען

? אינדזיטאניזשאדפעסט דער נעגעץ
דעפ. אויף ענטפער דער זײן טוז נײן,

̂ע מיט  אינ־ די װאס טיטיזען, גרױסע אי
 ניט דאןי זי ען)ר פארמ^כט, טערנעיטאגאל

 ערםארג־ אן אויפצונעהכיען אליין האםען
 רעם נידיגה, מבת דער געגען יןאכיף וײיכלז

 ארבײם אן איז דאס אינדדטאנסשאז.
 באװעגונג, ארבײטער גאנצער דער םאר

 ארגאניזא־ אן םאר װעניכסטענס ארער
 גרעסער פיעל פיעל זײן זאל װאס ציאן,

 װי מיטלען, אין רײכער און צאהל אין
איײן. אינטערנעיטאגאל די איז דאס

 םאל דער אזוי בלױז ניט איז דאס
 זעל־ דער אין אינטערנעיטאנאל. דער מיט
ײ די זיך געםינס לאגע בער  אםאמאמי

 א זיך אויו* איצט זי האט אט טמד.
 װעלכען אין ראטשעסטער, איז פראצעס

 הונ־ איהר םון כיאנט םאנוםעחט־טורער א
 שאדען־ערזאץ ראלאר טויזענד דערט
 אמאלגאמײטעד די וױיל דערםאר, בלױז
 מיטגליעדער איהרע ארױסגערופען האט
 איד.רע פון איינער אין סטרײק א אין

 עדגע־ אן נאך אין זיכער, םעקטאריס.
 ױנ־ קלענערע די ז*ך געפינען לאגע רער

 װי נאו־על־אינדוסטריע, אונזער אין יאנס
 קאפענ־ די פאריער־ױניאן, די איז דאס

װ. ז. און ױניאן מאכער
 אלע די אט אז קיאר, ניט עס איז

 אל־ פון פעלע פאר פאראײניגט ױגיאנס,
 גרויסען אײן אין וױבטיגיזײט נעמײנער

 װאר טרײד־קאוגסיי, אײן אין פארבאנד,
 ניעהר פיעל מיט און יײכטער, פיעל טען

 ביטער־ די באגענענען געי,א:ט ;ורפאלג
yט’נטŝטונא םונ׳ם אטאקעז אסע:ע V

 אײנ־ דער ניס נאטירליך, ׳איז דאס
 םאר־ אמעםײנעם אן פאר נרוגד ציגער
 יע־ נאדעל־אינז^טריע. דער אין באנד
 דער אין בליק א כאפע; קען װאס דער,

 נאדעל־אינ־ נאנצע די אז װײס צוסונפט,
 נאנץ צו זיך דערנעהנטערט דוסטריע
 דער אין ׳אונז בײ סײ צייטעץ. ערנסטע
 סײ און אינדוסטריע, גארטעגט לײדיס

 :אדעל־ דער םון טײלען אנדערע די אין
 לעג־ א םאר שוין יטארפען אינדוסטריע

 זײערע טאנופעחטיעורערפ רי צײט נערע
 פאר װײדדטעס, די יטנײדען פאר חלםים

 גע־ האבען זײ װאס אלעס, צוריקקריגען
 נאכגע־ יאהר פאר לעצטע די אין מוזט
 װעט סמנים, איע לויט קאםױ, דער בען.
 די אבער זײנען םארביטערטער. א זײן

 פאר פארבאדײט יגוט באטת אדבײטער
 ארויס־ זאיען ארבײטער די בדי דעפ?
 זײ מוזען זיעגער, איס איהם םון יןוםען

 מיט פארבערײטעט גוט באזונדערס זײן
 װאס און סעגליך. נאר איז װאס אלץ,
 אין װאפע שארםערע א פאר זײן קען

 פאר־ אלגעסײגער ײי הענד׳ זײערע
 נאדעל־אינדוס־ גאנצער דער םון באנר
 א רעפרעזענטירען װעט װעלכע טריע,
 מײ האלבען א פון װעניגער ניט מאכט

ארבײטעד? ליאן
םעג־ זײן ניט דאס זאל װאס פאר און

 די קענען װאוטם > דורכצוםיהרען ליך
 אינרוסמריע בילדינ; רער אין ארבײטער

 אײן אין צוזאסען אלע םאראײניגט זײן
 אין ארבײטער די און מרײדס״קאונסיל,

 ניט עס זאיען נאדעל־אינדוסטריע דער
 אידיעע די אױסצופיהרען בכח זײן

 פראירעסיװ, םאר זיך האלטען ארבײטער
 דער אין ארבײטער די ; ראדיקאל; םאר

בא־ ניט נראדע זייגען בוײאינדוסטריע

 םארםגע^טריטע־ באזאנרערס אלס קאנט
 עטאב־ געקאנט יא האבען זײ איז ;נע

 ױנ־ זײערע אלע םון פארבאנד א היו־ען
 אונזערע און בילדינג־טרײד, אין יאנס

>' קענען ניט עס זאלען ארבײטער
םרא־ דיעזע שטעלען נאר דארױ טען

 גרויסער א םאר װאס זעהן, צו אום נע,
 איז עס װאס געװען, איז דאס פארזעהן

 געװארען אויםגעטאן גארניט איצט בײ
 אונזערע אלע געװיס, הינזיכט. דער אין

 ״אין כאראײניגט זײנען ױניאנס
 גרוי־ קײן געװען ניט איז עס נײכט״.

 ױנ־ אנדערע רי װעלכען אויף קאכיף, סער
 אפגערופען׳ האבען ניט זיך זאיען יאנס
 םינאנציעלער און טארארער זײער מיט

 ״גײם״ דאזיגע די איז דאו אבער הייף.
 געגיגענד ניט װײט אײניגקײט טיגע״

 װײם, װער קעמפע. קורענדע די פאר
 פול־ די נויטיג זײן ניט װעט עס אויב
 נא־ גאנצער דער פון אניטטרענגונג סטע

 אויםהאלטונג דער םאר דעל־אינדופטריע
 גע־ געװאונען ׳טוין איז װאס ׳ראס פין

 םון זיכעײ׳טטעלונג דער םאר און װארען
 דערפאר און םארט״טריט, ײײטערען דעפ
 װיכ־ העכסטער דער פון טאקע עס איז

 םארבאנד דאזיגער דער אט אז טיגקײט,
 נאר גײסטיגער, א ברויז זײן ניט זאל
 גע־ מםיטות׳דיגען :א;ץ א אננעהדען זאי

 מאנוםעקטיטורערס די אז אזוי יטטאיט,
 נאדעל־ דער איז פאר א אירגענר פון

 אז קלאד, גא;ץ װיסען זאלען אינדוסטריע
 אר־ די ײיט בלויז ניט טאז צו האבען זײ

 םעס־ א מיט נאר םאך, זײער אין בײטער
 אר־ מיליאן האלבען א פון פארבאנד טען

 ענט׳טלא־ פעסט זײנען װעלכע בײטער,
 צו ברידער, זײערע בײ יטטעהן צו סעז

נעהערען. ניט זאלען זײ פאך ויעי־כען
 איז פארבאנד דאזינער דעד װײט װי

 פרעזידענט װי זעהן, מיר קענען נויטיג,
 פון ריכטע גאנץ ארגומענטירט יטלעזיננער

 ױראפ. אין געזעהן האט ער יװאס ׳דאס
 זײ־ וועלכע ארבײהער, די זיינען חארט

 העכסט־װיכטיגע די אין טעפט*גטיבא נען
 פון אפיטטעלונג װעטעס אינדוסטריען,

 דאס פאראליזירען קען זײ םון יעדער
 נויטיגעץ דארום װעלנע און ׳לאנר נאנצע

 אלגעמײנע איז יטטארח זעהר ניט זיך
 פעסט אלע זײ זײנען דאך פארבאנדען,
 בילדען אזוי זיך. צװייטען םאראייניגט

 טראנספארט־אר־ די מײנער, די זיך מיט
 אין אײזענבאהךארבײטער די און כײטער

 פאר־ דרײפאכען מעבטינען א ענגלאנד
 זיך ^טארק גאנץ ניאכט װעלכער ׳בא:ד

 ענגלי־ דער םון לעבען דעם אין פיהלען
 דער אין ארבײטער די און ;נאציאן יטער

 אמעריי אין אונז בײ נאדעל־אינדוסטריע
ט אלוןמען נאך איז װאס ׳קא  װיכ־ אזא ני

 צײט א ?אר אפ״טטעמנג איהר אז טיגע,
 רױטם באזאנדערען א מאכען יןענען זאל
 לאנד, גאנצען דעם פון לעבען דעם אי;

 ױניאנס זײערע אין אפגעזונדערט זײנען
 װי דעם, װעגען ניט גאר טראכטען א־ז

 פאראיײ די אט זײ םאר איז עס נױטיג
ניגונג.

דאס, גיט דא מיר מײנען נאטירליר,
 נאמען דעם אונטער באקאנט איז װאס
 װערט דאס ניט נײן, ױגיאן׳/ ביג ״װאן

 םאלשטענ־ בלײבט ױניאן יעדע געםיינט.
 און אויטאנאםיע איהר בײ דינ

 ביז װי פיזזרזנג, אונאבהענגיגער
 פאליטטענ־ אלע די אט אבער איצט.

 ױנ־ אונאפהענגינע אויטאנאמע, דיג
 נאדעל־אינ־ דער צו געהערען װאס יאנפ,

 זעלבער דער אין דאך קענעץ דוטטריע,
 דורך פעדערירט זיך צװייטען זײן צײט

 װעלכער טרײד־קאונסיל, אלגעמײנעם אז
 װעץ װיכטיגקײט, העכסטער דער םון איז
 די ריהרען װאם פראנעז, צו קומט עפ

אינדוסטריע. אלגעטײנע
 דער פון םארבאנר א פון געדאנק דער
 נײ. ניט איז נאדעל־אינדוסטריע נאנץער

 װי יאהרען, און יאהרען שוין איז עש
 במ אבער דעם. װעגען רעדען סאנכע
 איז רעדען. בײן געבליבען עס איז איצט

 דאזיגע דאם אז צײט, ניט שויז אבער עס
 מכדטות׳די׳גע א ווערען אמאל זאל רעדעז

ץ ױירקליכקײט
 די אז באטראכט, אינטערנעשאנאל ײ

 דעם. פאר רײח םאלשטענדיג איז צייט
 אײנע זײן װעט פראגע דאזינע די ארן
י פון  םארגע• װעלען װאס װיכטיגסטע, י

 םון האנװענשאן דער פאר װערען כרארט
אינטערנעשאנאל. י־ע^

 עקזעקױ דזשענעראל דער נאטיחליך, .
 מיטינג ילעצטען זײן אױןי באארד טיװ
בחננ־ צו באשליסענדינ םילאדעלםיא, איז

 תאנוחננשאן, דער צו סאדשלאנ ועם נען
 נים וועמ עס דאס באװאוסם, זיך איז
 דער דורכצוםיהרען. איהם לײכם אזױ וײן

 געװים וועם רעכענש, םען װי םארשלאנ,
 גע־ םיעל מיט ווערעז אויםגענומען ניט

 םעדעריײ אמעריקעז דער םון פעליגקײט
 אין שוין האט װעלכע לײבאר, אװ יטאן
 אזא צוריקגזמויזען םארגאנגענהײט דער

 אנדערע זײן נאך מעגען עס פארשלאג.
 געפאהר, א דא איז עס שװיריגקײטען.

 שפיצע דער אן שטעהען װעלכא» די, אז
 זיך װעלען ױניאנס, םארשיערענע די םון
 דעם םיט צוטײלען לײכט אזוי קענעז ני־ט

 לײכט אזוי זײן ניט װעט אײך ככוד.
 אײנ־ נוימיגע אלע די אויסצוארבײטען

 עקזעקוטיװ דזשענעראל דער צעלהײטען.
 שלעזיגגער, ב. איבעיהױפט און באארד,

 איבער באװאוסט פאלקאם זץ־ זײנען
 וױיסען מעהר נאך אבער אלעס. דאס
 איז עס נויטװענדיג אונבאדיננט װי זײ,
 בארײם זײגען זײ און פארבאנד, אזא
 דער אז ארבײטען, צו כוחות אלע מיט

װערען. פארװירקליכט ענדליך זאל פלאן
 גוט״ קאנװענשאן די מוז נאטירליך/

 דער םאר פארזוך דאזיגען דעם הײסען
 נאדעל־אינ־ גאנצער דער פון אײניגונג
 געװען עס װאלט דערפאר און רוסטריע.

 רעלעגאטען די אז װיגשענסװערט, זעהר
 באצײ־ שוין זאלען קאנװענשאן דער צו

 דעם, װעגען טראכטען צו אנהויבען טענס
 װעלען זײ װאס באיטלוס, זײער דאם אזוי

 זאל קאנװענ׳טאן, דער אויף אננעהמען
• איבערלעכט. מעהר װאס זײן

רוםלאנד אין ארבײמער־באװעגונג די
גע־ איז שלעזינ׳גער פרעזידענט װען

 אויסגעפארשט ער האט יוראפ, אין װען
 גרינדליכקײט נויטיגער גאנצער דער מיט

 האלאנד, אין •ארבײטער־באװעגונג די
 עסט־ דײטשלאנד, פראנקרײך, ענגלאנד,

 די אנבאטרעפט װאס פוילעץ. און רײך
 די רוסלאנד, אין ארבײטער־באװעגונג

 אויסםארשען. אלײן געקענט נים ער האם
 אין ארײנררינגען געקאנט ניט האט ער

 גע־ דארום האט ער סאװעט־רוםלאנד.
 באקאגטען דעם לעגסבורי, דדט. כעטען

 םון רעדאהטאר און ס;:ציאליסט ענגלישען
 סאציא־ טעגליכער װאויל־כאקאנטער דער

 ער , העךאלד ״דעילי צייטונג ליסטישער
 ער װאס אלעס, איבערגעבען איהם זאל

 אין ארבײטער־לאגע דער װענען װײס
 ‘ניט האט אבער שלעזינגער ב. רוסלאנד.

 לענזבורי גענ. םערזענליך זעהן ;עקענט
 האט ער און ױראפ, פארלאזען זײן םאר

 װיסען איהם לאזען צו געבעטען איהם
 װײס ער װאס אלץ, װעגען בריעף א דורך

 און רוסלאנד, װעגען הינזיכט דער אין
 װירקליך איז לענזבורי פון ענטפער דער

 זי־ װעט ער ;אינטערעסאנטער זעהר א
 און לעזער. אזנזערע אינטערעסירען כער
 דא בריעף דעם איבער דארום גיבען מיר
גאנצען. אין

^לעזינגער: גענ$שע םייערער
ה מיר עס-־־טדש ײ ט איז עס װ$ם ל גע־ ני

 איתר אײדער ׳אײך זעחן צו מעגליך װען
ײנט  צו שװער איז עם הרען.$3אװע?גע ז

 1מרײד־ױניןןז דער איבער $לעס אײך שרײבען
 ♦זל־ אין ןןבער רוסלןןנד, אין ז«בען פון זייט

ל^גע די איז גערעדט געםײן
ײן מוז ארבײטער אינדוסשריעלער יעדער  ז

ײגען ארנײםער דיעזע ױניאגיסש. טרײד א  ז
 א איז עם טרײדם. זײערע לוינז פאראײניגש

ם׳/ ״גילד כ^רט  זוערט װעלכער ס^צימליז
 ב#טהמ» עס װיפיעל מזויפיעל, אויסגע^רכײש

ס די אעדוסטריע. דער :$ ס סיתרען ױני  אוי
 מיט ס#רבונדען איז ײאס #רנייש, גיןגצע די

 די אויף אויף פאםען זײ $רבײם־ביור$ס.
 מומער^מפט־ אויף קראגקע. פאר אינשורענס
ם זיך פארנעהטען און בענעפי,שס  אלץ, מי

 צו^טזנגדע ס$נים$רע רי אנבאשרעפש װ$ם
פרויעז. און מענער פאר

 זי װערט פעלןצ^רי, די -אנבאשרעפט װ$ס
 אויסערװעהלט פ#רשטעחער, פון כעמענעדזשט

ט צוז^םען ארבײשער די פון  עקשפערט, #ן םי
 סעק*ז$ךק#סימע. א פון ג^מיגירש װערם װ$ס

 אינדוסטריעל־ גרויסער d ד$ ד^רש איז עס
 דיסט־ אין צוםײלט איז װעלנער .קאונסיל,

 װע־ עקספערטען די און םרײדס, און ריקשען
ע פון נאשיגירש רען עז  דיסשריקצ־קאמי־ די

טעס.
 גאגץיששוןרק מען םראבט רוסל^נד אין
 אײנ־ װעלען ױניג$ס די צי דעם, מעגעז

 די ^שמ^ט דער $דער עש^ןש, דעם שלינ;ען
 שטמ$ט דער ד$ס ׳איז יאנזיכט מיין ױגי$:ס.

 װײל ױניאנס, די אין אויפלעזען זיך װעט
 איר- ■פזעםיגקײט קײן זעחן כיש קען איך

קער»עו^ז$פש. *נ#נדער געגד
ײן, איך װ$ם  ששאןןמ דער װאס. *ש איז פ

ט וועט קײנער ארבייםער. די איז  קענען גי
 ארבײ־ װעט ער סײדען דוסלאנה אין *לעבען

ײן װעלען נזןטירליך, $בער, טען.  סארשיע־ ז
 װעט ק^םף דער און *רבײטער, גר$דען דענע
ײז ט צוזיזמען ארבײטער ךי סאר ז  עק־ די מי

 לעבענס־סמאג־ ojn בא״טטיטען צו מערטען
דארד.

 אי־ עטארק איצם װערם &לעם דאם $בער
 םלחםח די ד*ס פאקט, ןעם דורך בערגעפיחרם

 פארחעלטניסע די $:געויחרט. »לץ נ$ד װערם
ט תענען  איו עס ביז ײערען, פעסשגזדטטעלם ני

 ילע־ אלע װערעז פרידען $חן פרידען. ד$
ט קענען און׳ גל*טערט נער  װע־ געמאנם ני
פאלקאם. רען

ײן  די דאם — קלאי םיר פןר *יז זאך י
פאחבלײבען, צו געקוסען ז״נען אדבײםער

 •גער רוסלינה אין רעגױונגיסימי די אלס
ן י תוגגערזע "t זײגעו *יי« איצמיגעד דער י

וװל״ן «לע ײז מל® עיז ״®ייק לייחנז
פון *ויסגל״כמג עגדליכע »ן זעזזר

 אויסערליכדר דער מיט םארחעלםניסע ײערע1
װעלמ.

״וױנ«ע בעפשע םיש
אענסבורי. דזש•

םיע• אין ניט זיך נויטיגט בריעף דער
 קלאר איז עס פירושים. באזונדערע לע
 אלע איז אײנםארשטאנען איז אײנער צי

 באלשעװיזם, דעם םיט אײנצעלהײמען
 ניט, צי סראקטיק, און מעאריע זײן איז

 ארבײטער־ דעם אנבאלאנגט װאס אבער
 לאנד אײנציגע דאס רוםלאנד איז קלאס,

 אר־ דער װאו װעלט, דער אין דערװײל
 בעל־ םאלשטענדיגער דער איז בײטער

 לעבען. זיין איבער און זיד איבער ־דזביות
 רוסישען דעם םון שקלאפערײ גאנצע די

 אםילו און פרעסע די װעלכע ארבײטער,
 בא״ אזוי האט גאמפערס סעמועל אונזער
 בלויז שטאמט אויס, זעהט «ס װי וױינט,

 דעם םון םאנטאזיע דער^לעכטער םון
 ארבײטער דער צײטונ^רעפארטער.

 םראגען אלע איבער ענטשײדעט אלײן
 םיט עס טוט ער אמת, פעקטארי. אין

 דאס אבער עקסםערט, אן פון הילױ רער
 אונגליק, אזא ניט וױר*יך דאך איז

 אםו?ל זאל עקספערט דער װען דאן, אפילו
 אויטא־ זײן מיט באנוצען זיך שטארק צו

ריטעט.
 װערט רוסלאנד אין דאס פאקט, דער
 ױנ־ די צי פראגע, די רעבאטירט שטארק

 שטאאט דעם אײנשלינגען װעלען יאנס
 באװײזט ױניאנס, די שטאאט דער אדער
 דארט האבען ױניאנס די אז הלאו־/ גאנץ

 איבער־ ניט גאר קען ײעלכע מאכט, א
 זעהר דערפאר איז עס און װערען. שעצט,

 ארבײטער די װארום פארשטענדליך,
 שטוינענדער אזא מיט איבער טראגעז

 איצטי־ גאנצען דעם שטאנדהאפטיגקײט
 אן װירקליר איז עס זײערען. עלענד גען

 בריעױ, װיכטינער און אינטערעסאנטער
 באזונדערען גאנץ א װארםט װעלכער

 רוס־ אין ארבײטער־לאגע דער אויף ליכט
לאנד.

אײזענבאהנער די פון סטרײק דער
 אײזענבאהך די זײנען מאל א װידער
 דעם געגען סטרײק אין ארויס ארבײטער

 פארשטעהט םיהרער. זײעדע םון װילען
 פאר זײ ערקלעהרט פרעסע די אז ׳זיר

 םאר באלשעװיקעס, םאר הפקר־מענשען,
אמעריקא. פאר געםאהר גרעסטער דער

דארן< זי טאן. עס מעג פרעסע די
 הונגער־װײ־ די אויח לעבען ניט דאך

 אײזענבאהך מײסטע די װאס דזשעס,
 אםת רער אבעד איצט. קריגען ארבײטער

 אײזענבאהך סםרײקענדע די דאס איז,
 הםקר־מענשען, קײן ניט זײנען ארבײטער

 מענ־ פשוט נאר באלשעװיקעס, הײן ניט
 געדולד די םארלארען האבען װעלכע שעז,

 אויפםיהרונג דער דאנק א וועלכע, און
 צו פארלארען האבען םיהרער, זײערע פון
 ארבײטער װאס צוטרוי, גאנצען דעם זײ

םיהרער. צו םיהלען דארפען
שטאר• א •ארדיענט אימיצער אויב

 ארביײ די ניט עס זײנען םארװאוח*, קען
 נאר סטרײק, אין ארוים זײנען װאם טער,

 נע״ זיינען װעלכע םיהרער, זײערע טאקע
 גרויסער דער צו טויב און בלינד אזוי װען

 װעמעס םאר ארבײטער, די םון נויט
 בא־ באדארפט זיך האבען זײ װאוילזײן
 װעלכע און פאראנטװארטליןי, טראכטען

 אלער־ םון פארפיהרען געלאזט זיר האבען
 רע־ דער ם\ן זייט דער פון הבטחות לײ

 גאדניט לכתחילזז ד*אט זי װעלכע גירונג,
 דעם אין ערםיללען. צו געסײנט

 אר־ די נים הםקר־מענשען די זײנען זין
 װעל־ םיהרער, זײערע דוקא נאר בײטער,

 גרוי• דער אויח םארלאזען זיך האבען כע
 האבען ארבײטער די װאס געדולד, סער
 אלײן רזאבעז אוץ ארויסגעװיזען, איצט ביז
 פון לאגע די אז געסאן, םיעל זעהר ניט

 פארבעסערט װירקליך זאל ארבײטער די
װעו־ען.

 א געהאט געװען פיהרער ךי װאלטען
 ;-פאראנטװארטליכקײט מעזזר ביסעל

 צײטען די אז םארשטאנען, זײ װאלטען
 ׳שוין זײנען געהארכזאמקײט בלינדער םון

 אר* דער דאס אײעס,.און גאט, דאנקען
 זײן, זאל ער קאנסערװאטױו װי כײטער,

 צו און םראגען שטעלען צו אן הויבט
 סארט דעם צו װאלט פראטעסטירען,

 די אבער געקומען. ניט קײנמאל סטרײס
 נײע די צו בלינד געװען זײנען םיהרער
 דער־ און נעםיחלען. נײע די און צײטען

 גרעסטע די זײ םאר געװען עס איז םאר
 ױניאן־מעם־ זײערע ײען איבערראשונג,

 זײנען טויזענדע צעהנדליגע די אין בערס
סמרײק. אין ארויס

 םטײט־ זײערע מאכען מעגען זײ
 די םארדאמען זײ װעלכע *יז מענטס/

 דעם אין זײ טעג פרעסע די סטרײקער.
 אי־ דאם םאקט, דער אבער צובאמקען.

 ארוים זײגען ארבײמער טויזענד 100 בער
 צױ גאר זיך האבענדינ ניט סטרײק, אין

 דער איז זיך, צװישען זאמענגערערט
 םיהרער דאזיגע די אז באװײז, בעסטער

 קימערען צו אגגעהויבען ניט זיך האבען
 םיהלט »ון דענקם עם 9װא דעם, וועגמן

: מעםבעדשי^ גרויסע די
<מן עס װאס וױסען, ניט מענען מיר

י»נאװםקי. ש. פון
1.

 נאך גענלויבט ניט װירקליך האב איןי
 אנװעזענד געװען שוין ביז איף ווי דעם,

 דזשענעראק דעם םון םיטינגען דרײ בײ
 זואס אירגענד אז באארד, עקזעקוטיזו

 לןענען םיןי זאל מיטינגען דאזיגע די אוי^
 אזוי דאך יןען איף איבערראשען. שטאר<ן

 װײס־ אונזערע אלע זיןי, ־דאכט שוין, גוט
 זײערע אױןי W איר פרעזידענטען;
 זײע־ געדאנקענגאננ, זײער שטרעבונגען,

 סעהר אויף בין םעזזיגקײטען; גײסטיגע רע
ט באקאנט װעניגש־ אדער  פראגען, די טי
 װאם טו װערען, פארגעבראכט גןאנעז װאס
 זאל ײאס פארקומען, אזוינס דארט קען

 שטארקער, קלאפיען וחארץ מײן מאכען
 געװעהנ־ װי דאשער, פליםען בלוט מײן
 דעם אויף גראדע עס האט דאר און ליך

טינג לעצטען  מאנ־ פאסירט• אפט גאנץ טי
 אמת־דראמא־ געווען זײנען םאםענטען כע

טישע.
 זײנען ערװארטונגען טײנע אלע געגען

 אמוד׳גרױ־ פון באשליסע געםאסטע טאנכע
 זיןי װעלען לעזער די ־װי װיכטיגקײט, סער

 זײ װעל איך װען ׳איבערצײ<ען זעלבסט
 אבער קורצען. אין באלד איבערגעבען

עען איבערדאשענדע דאם ד זי מ
 םראגען מאנכע װאס דעבאטען, די װען

 צו זיך צוהעירענדיג ארויםגערופען. האבען
 גע־ שװער װירקליף איז דעבאטאנטען, די

 די אט אז גלויבען, צו אײנעם םאר װען
 זײנען ־װאט מענשען, זײנען דעבאטאנטען

 קלאוק־ געװען זא־צױזאגען נעכטעז ערשט
 מאר־ אויך עס תענען װעלכע און מאכער,

 אײ־ זיך ־תאט גיכער ווערען; װידער געז
 דא זיצט ער אז געקענט־אבדוכטען, נעם

 ארןאדעמי־ צװישען געלעהרטע, צװישען
 םבע מאדנע אזא שוין האבן װעלכע ׳ר,ער

 נעהמען זײ װאס צו אלעס, באטראכטעז צו
 קומען זײ ביז װינקעל, יעדען םון נור, זיף
מײנונ־ג. םעסטער א צו

 פראגען דאזיגע די אז ץיכער, בין איף
 פארגעיןו־ זײנען וועלכע עקאנאםיס, םון
 םון מיטינגען לעצטע צװײ די אויןי מעז
 װאל־ באארד עיןזעקוטױו דזשענעראל דעם
עקאטןו־ פון פראםעםארען אונזערע טען

 קטרײח. דעם םון רעזולטאט דער זײן
 אין יך1 װעט רעגירונג די אז מעגלױ,

 אוםן, זעלבען דעם אויף ארײנמישען דעם
 דער און מײנ^ר־סטרײס, דעם אין װי

 װערען. געבראבען דערװײל װעט פטרײק
 זאל עס װעלכער אבער ניט. אז מעגליך

 איז םטרײס, םון רעזולטאט דער זײן ניט
 אז צוױיםעל, יעדען אויסער אבער עם

 אזא םון טעג די אז מײנט, סטרײס דעד
 חםקר׳דיגער אונפאראנטװארטליכער,

 גע־ זײנען איצט, ביז װי םיהרערשאםט,
ט םיהרער די ״װעלען געװים צעהלטע.  ני

 אױף סצענע, די פארלאזען לײכט אזוי
 געװעל־ לאנג אזוי האבען זײ װעלכער

 אבי ױנגאגם, די צוברעכ^ן בדאי טיגט.
 זײער םון שאטען ביין כאטש בלײבען
 זײ װעט 6דא אז מעגליר, און מאכט.

ט דאך אבער װיילע. א םאר געלינגען  ני
 װעלכע םיהרער, דאזיגע די לאנג. אײף

 קלײנינקע זײערע בלויז זינען אין האבען
 אמביציעם, און אינטערעסען פערזעגליכע

 פאר מיגידעטטע דאם ניט זײ ארט ov איז
 םון ארונטער ממען די ױניאנס, זײערע

 דער.ארבײטער־באװעגונג םון סצענע דער
 מענ״ צו פלעצער זײערע אפטרעטען איז
vv,: מענ־ צו םאראנטװארטליכע, מעהר 

 װירקליר רעפרעזענטירען װעלכע שען,
זיך. בלויז ניט און ױניאגס זײערע

 ראס אז זינען, אין האבען דארו* מען
 אײנצעלנער און ערשטעד דער ניט איז

 פאםירט דאס כ^ראקטער. אזא םון פאל
 אײזעג־ די מיט מאל צװײטע דאם שײן

 לאנגשאר־ די מיט דאן באהדארבײטער.
ט דאן מעז,  איז עם שריפטזעצער. די מי

 טאן צו דא האבען מיר אז דארום, קלאר
 דעם אין שטרעמונג נײער גאנץ א טי®

 אמעריהאנער דעם םון םיהלען אח לעבעז
 שימ־ דארום פרעסע די מעג ארבײטער.

 אונ־ לויט גלוםט. הארץ איהר וױםיעל פען
 ערםרעוזליכע זעהר א עם איז מײנונג זער

 װע־ באנריםט נאר הען וועלכע ערשײנוננ,
 און מעגשמן דענסענדען יעדען םון רען
ארבײטער־פיחרער. עחרליכען יעחח• םין

 אזא פיט באר״אנדעלט ניט זיכער מילס
קענטניס. אזא און גריגדליכקײט

♦ ♦ ♦

 האט װעלכעד םון יעדע זיצומען, ז׳יבען
 פיער ־ דדײ װי װעניגער, ניט געדויערט
 געווארען״ אפגעהאלטען זײנען שטונדען,

 געװארען אויפגעטאן איז יעדער אויף און
 א פון זײן מוז װאס אזעלכעס, עטװאס

 ־לעבענס־1דענ אויף וױרקונג דויערענדער
אינטערנעשיאנאל. אונזער פון שיהזאל

 זיןי האט װעלכע זיצונג, ערשמע די
 מאנטאג אנשטאט דינסטא:, אנגעפאננען

 נעקו־ זײנען דעיעגאטען אלע ניט (װײל
 פארשפח־^כען ניט ר.אט ׳צײט) אין םען

 ער־ אינטערעסאנט. באזוגרערם זײן צו
 דער אויף װערעו געװעהנליף, װי שטענס,

באריכ־ רי זיצוגג ערשטער
ד אגדעדע און סעקרעטער םון םען ד  ו

 דאך ענטהאלטען זײ און פרעזידענטען,
 װעניכ גאנץ מײםטענס

 שיעזינגער האט צװײטענס, אנװעזענדע;
 פילא־ פארלאזען טאג יעגעם פאר געפוזט
 צוגעזאגט דואט ער יארק. נױ פאר דעלפיא

 יואסװעג־ דער אויף רעדע א האלטען צו
 דארום האט מען און בעתער. די םון שאן
 װעט זיצוננ דער אויף אז ערװארםעם, ניט

 װיכטיגעם. באזאנדערס עטװאס פאמןומען
 זיצונג דער אויף זאגאר זײנען דאף אבער

 אינטערעסאנ־ גא:ץ אײגיגע םארגעקומיען
מאמענטען. טע

 סעתרעטער־טרע־ דער װי דעם נאף
 קורצען אין איבער גיט באראװ זשורער
 װעלט דער אין פאסירט הא־ט װאס אלעס,

 דעם אויף סײ אינטערנעיאנשאל דער םון
 אויח סײ און קאמף אקטועלען פון געביט

 פאר־ ארס אדגאניזאציאן פון פעלד דעם
 ער װי דעם נאך קא־מף; צום בערײטונג

 איגדזשאנקשאךחולאת, די אן ריהרט
 און פארשפרײט, אזוי זיף האט װעלכע

 באזונדערע די פון כוחות די װעלכער םאר
 באקעמ־ צו אום קלײן צו זײנען לאיואלס

 אינטערנע־ גאנצע די דאס און איזזם, פען
 נאכ־ טאן; קען מען װאס זעהן מוז שיאנאל

 דעם *וועגען באריבסעט זיגמאן װי דעם
 יארק נױ איז ױגיאן מאכער הלאוק די װאס
 צײט; לעצטער דער אין דורכנעטאכט האם

 בא־ א אונז גיט לעפקאװיטץ װי גאכדעם,
 אױפגעטאן זזאט ער יוואס דעם, פזן גריף

 אין צולעצט און ,62 לאקאל איין צוערשט
 מאבער, פעטיי־ואוט די פון סטרײק דעם

 פאר קלאר מאכט ער כאראקטער װעמעס
 עם אז ערקלערענדיג, פארזאמעלטע, אלע
 גאנץ פון האמבינאציע א בלויז געװען איז

 אומשטענדען, אונגינסטיגע באזונדערע
 אר־ די שטארק געשטערט האמגן װעלכע
 נאכ־ זיעג; און לןאסף זײער אין בײטער

 קאל־ און שיקאגא פון סקולםאן װי דעם,
 זײערע אם גיבען טאראנטא פון דאװםקי

 נאנץ זײנעז זײ יװעלכע אין באריכטען,
 װאם אלץ, אין אז טודה, זיך אפענהערציג

 סײס־ זײ װערען זיך, בײ אויח סוען זײ
 יארק, נױ פון רערצו אינספירירט טענס

 זײערע.יואמוז־םעטאדען מוזען אפט חאטש
 קענען װעלכע די, <וי אנדערע, גאנץ זײן
 יארײו. גױ איץ אנגעװענדעט ווערען און

 באדיכטעט האהען מ. פאניא זוי נאכדעם
 געהט װאס טרענטאן, אין סטרײק דעם פון
 האט דזשאדזש א װאו און מ^מענטאן, אן

 געג־עז איגדזשאנקשאז אז ארויסגע<עבען
 האבען זואס אזעלכע, אלס סטרײתער, די

 הערט, הערט, — קאנספיראציע א געמאכט
 זײע־ פאדקייצעז צו — ! קאנספיראציע א

 קא־ װי נאכדעם, ארבײטס־שטונדען; רע
 פון כױיקער קלאוק־באטאן די פון מיטעם

 גאר־ לײדיס ריטײל די פון און יארק נױ
 אויסגע• װערען ױניאז פיפל סײלס מענם

 זײ זאזל מען אז פארלאנגענדיג, העדט,
 אינ־ דער םון טײל א אלס ארײננעהמען

 די אז צוזאגעגדיג, בײדע טערגעשיאנאל,
 האבעז׳ חלטה ניט וועט אינטערנעשיאנאל

 דאס װאס ארײננעהמען, זײ לועט זי אויב
 בײדע װײל געשעוזן, טאיןע שפעטער איז

 בארעדזאמ־ גרויס״ מיט האבעז האםיטעם
 יױ זײערע םון גונסטען צו גערעדט הייט

 דאס, פארגעהומען איז ־דעם נאף — ניאגם
 גריי״ װירהליר פון איז דענה, איך װאס
 אינטערנעשיא־ דער פאר װיכטיג^ײט םער
 באװע־ ארבײטער דער פאר און בפרט נאל
בכלל. גוגג

 םראגע םאלגענדע ח*ט ץיגמאן םאריס
אויסדרות. צום נעבראכט

 פעהלען זיצונג איצטיגער רער אויף
 זײ פון צװײ וױיס־פערזידענטען. דרײ

 אינטער־ די פאריאזען גאנצען־ אין חאבען
 באשעפטיגם איצס זײנען און נעש־יאנאק

 האט דריטעד א ביזנעס. אנדערע גאנץ בײ
 איז און אינטערנעשאגאל די פארלאזען

 דאך און ױניאן, אנאנרער אין אריבער
 פאר געהאלטען ניט זײ פון קײנער האט

 אויס קופט עס רעזיגגירען. צו נויטיג
 זײנען אםיציעל לא:ע: מאדנע א דארום

 דער פון װײס־פרעזידענטען אלץ נאך זײ
 דעד אין װעהרענר אינטערנעשאנאל,

 פאחבינ־ זײערע אלע זײנען װירקליכקײט
 אפנע־ אינטערנעיטאנאל דער מיט דונגען

סאי;ען.
 ארגו־ זיגטאן האט זיד, פארשטעהט

 קײן ניט זעהר איז לאגע אזא טענטירט,
 זײנען איצט ביז חאטש און נארמאלע,

 באדויערנס־ גאנץ קײנע פאתעקוםען ניט
 זײנען זײ אבער קאנזעקװענצען, װערטהע

 זשענע־ דער טוז דארום און מענליף• דאך
 אזא אננעהמען באארד עקזעקוטװו ראל

 אוג־ אײנפאף סאכען זאל װעלכער שריט,
לאגע. אונגארמאלע אזא פעגליף

 איז דערבײ אינטערעסאנססטע דאס און
 ניט איז דעבאטע רש־ אין דאם,
 האבען זאל וועלכער אײנציגער, קײן געװן

 אונ־ צו פארזוף מינדסטען דעם געטאכט
 דער םון ערנסטקײט •גאנצע די טערשעצען

 אויף גבראכט עס האבען אײניגע םראגע.
 דאסזעלבע, אז ׳זײן יןען עס אויסדרוק. צום

 געװע־ דרײ די מיט פאסירט האט װאם
 דער אין זאל װײס־פרעזידענטען, זענע

 יענעם אדער דעם מיט פאסירען צוקונפס
 אנװעזענד. א-יצט זײגען װעלכע ״די םון

 יעדער װאלט ראן אז זיף, םארשטעהט
 איהם זאל מען אז געוזיאלט, באטרעפענדער

 גרויס־ װיאס און מילדער װאס באהאנדלען
 צו־ אײנער יעדער האט אבער, מוטיגער.
 געװען װאלט האגדלוגג אזא געגעבען,
 אר־ דעד פון אינטערעםען די נעגען שטארק

 עס װאלט צײט ידער מיט און נאניזאציאן,
 דעטאראליזא־ שטארקער א צו געפיהרט

ציע.
נע־ זײנען דעבאטע דאזיגער דער אין

דער םארשלעגע: צװײ געיװארען כיאנט
 סעקרעטער־ דער אז געװען, איז ערשטער

 די צו בריעױ א שרײבען זאל טרעזשורער
 פאר־ זײ םון װערט עס אז באטרעפענדע,

 זײער ארײנשייןען זאלען זײ אז לאנגט,
 איז פארשלאג צװײטער דער רעזיגנאציאן;

 אוײ די װי פעלע, אזעלכע אין אז געװען,
 מיטגלי־ די וויען ה. ד. בען־אניגעגעבענע,

 באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל פון דער
 םאר ׳ב־י;נעס ס$דט אנאנדער צז זיף־ נעמען

 גאנץ ארויס אלײן דערמיט שוין זײ לען
 עיןזע־ דזשענעראל דעם םון אױטאטאטיש

 בלײבען עמטער זײערע באארד; רןוטיװ
 באשטימט אנדערע פיוזען עס און װאקאנט,

 זײער דאס אזוי, פלאץ, זײעד אויף װערען
נויטינ. ניט גאר איז רעזיגנײשאן

צװײ־ דער געװארען איז אנגענומען
 גריגר־ אלזײטיגער אן נאך פארשלאג טער

דעבאטע. ליכער
 דזשע־ דעד ארויסנעװיזען זיף האט דא
 •גאנ־ דער אויח באארד עקזעקוטױו נעראל

 יהויכ־ םרינציפיעלער נויטיגעך צער
 אנבאטראכמ, אין נעהמט מען װען קײט.

 שטרענג גאנץ געהאגדעלט דא האט מען אז
 ־פיוד מײסטע די װעיכע צו מענשען, נעגען

ע לען  טים־ דעם און פרײנדשאפט אטת׳
 באשלדם דיזער אז אויך, רעספעקט. סטען
 האבען װעלכע די, פון מאנכע טרעפען העך

 פען קען באשלוס, דעם געפאסט אלײן
 פרינציםעךפעסט־ די אפשעצען גוט זעהר
 עקזעקוטױו דזשענעראל דעם פון לײט

 איבריג איז עס באשלוס. דעם אין באארר
 ציײ דיזע םון שרײבער דעם אז זא<ען, צו

 באזאטרערם נאנץ באשלוס דער האט לען
 האט בזדטלוס דעם דורך װײל געפרעהט,

 ״גערעכטיג־ דער אין ץײנע שטעלונג די
 רעככד פאלשטענדיגע איהר ■געםונען .לײט״

פערטיגונג.
* *ןג *

 זי־ די אז ערקלערט, אױבען האב איך
 באארד עקזעק״טיװ דזשענראל םון צונגען
 יעם דינסטא:, אנגעםאנגען זיך האבען

 דעם מ־;ןנמאג, אנשטאט אפריל, זעהסטען
 געמעלדעט. געװען איז עס װי טען,5

 ריכט*ג. גאנצען אין ניט איז דאס אבער
פאדגעתוםעז דאף איו זיצוגג <ןורצע א

 געהאט האט זי אבער נאכמ״טאג. מאנטאג
 נעט־ איז עס צװעק. באזוגדערען גאגץ א

 ליידיס דער פון קאטיטע א ערשינען ליד
 פירארעופיא, פון ױניאן, םײקערס װײסט

 ט^ינס דז דעם פון האמיטע א מיט צוזאטען
 פון ױניאן םאגער גןלאוק דער פון באארד

 כ* ע• ג. יעם אײנצולאדען םילאדעלפיא,
 םאר באנקעט א צו פרעירענט דעם מיט

 ױגיטי דער אין אראנזשירט מיטוחאף,
 ױ• מאכער װײסט לײדיס דער פון הויז

אן. ני
 האמיטע, דער פון טענה *הויפט די

 מיסט פון װערטער די אין אויסגעידריקט
 אזוי םאלגענדע: געװען איז ראזענפעלד,

 ער דאס ערקיערט, האט שלעזינגער װי
 ׳באגקיעטען, פאר צײט וףעניג צו האט

 ארגאניזאי־ אזא םון קומען זײ װען אפילו
 אז ׳איצט אגער איז אונזערע, װי ציע
 עקו־עקױ דזשענעראל ׳גאנצער דער און ער

 lib פילאדעלפיא, אין זײנ־ען באארד טיװ
 לײידיס די צו אװענד אן אפנעבען ער

 אויםדריקען לאזעו זײ און מײקערס װײםט
 צו ליעבע און אבטונ-ג פון געפיהלען זײערע

 אינטערנעשא• גאנצער דער צו און איהם
נאל.

 גאנצער דער און שלעזינגער ׳האבען װי
 געקאנט ס־^ארד עיןזעקוטיװ דזשענעראל

 און ^שיעל^' הארציגען אזא װידערשטעהן
 אנגע״ פארגעניגען מים איז אײנלארונג די

 נאןי אבענד מיטװאך און געװארען, נומען
 בא• אין <עבאטען װיכטיגע פון טאג א

 זעהן, שפעטער עם װעלען מיר װי שליםע,
 אויסנעצײכענ״ אן צו נעקומען מיר זײנען

 שעחנער ווידקליף דער אין באנקעט טען
 םול טישען, לאנגע בײ װאו הויז, ױניטי

 דאס, מיט "אויך ארן םלכים מעדני מיט
 ה*.;גט װאס און םארבאטען, איצט איז װאס

 האבען ׳גוט דאפעלט געשמעיןט דארום
 און טאנער קלאוק הונדערט פאר א איבער
 ivoy; װאויל זיף מאכער װײסט לײדיס
 גאנצען דעם און םרעזידענט דעם לכבוד

באאר־ עקמףןוטױו דזשענעראל
.עהעז צום געװען אלעס איז עס װי גוט,

 זיײ גוט דאפעלט אזזי טריניוען, צום און
 געלו׳ע״ אטדור, פון רעדען די געװען נען

 באראװ, אב. וױיס־פרעזידענט, זענעם
 געװעזענער העלד, גענ. סעס.־טרעזשורער,

 םאר א און ״פארװערטס׳/ פו| מענעדזשער
 נעמיען װעמעס םילאדעלפיא, םרן רעדנער

 ש. פון דאן פארגעסען, לײדען האב איך
 פון דאן און װײנבערג, ה. און יאנאװסקי
אלײן. שלעזינגער

 פארגעני־ אטת׳ער אן יגעװען איז עס
 אװענד. שטימוננס־םולער און גונס־םולער

 צױ זיף געסט די זײנען אײנס ארום ערשט
 אפרות שטונדען פאר א כאפען צו גאנגען,

 םאג. קומענדען רעם םון ארבײט די פאר
 םארםעהלען ניט װעל איף װעלכען וע;ען

 נומ־׳גר קומענדען דעם אין באריכטען צו
כערעכטיגקײט״.

 א״ז װאפ בענעפיט טעאטער א
װערען. צו געשטיצט װערט

יוא• יארה נױ פון טאבער קלאוק אלע
 גראס״ ברודער גראסמאן. אלטען דעם ען

 געװען טעטע יאהרען םיעלע םאר איז מאז
 איהר האט ױניאן, כיאכער ?לאוין דער אין

 דעד אין געהאט און,האט בויען געהאלפען
 אבער איצט אמטען. פאױטידענע ױניאז

 נויטיגם און שװאך און יןראנק ער איז
אמד^וליגע זײנע פון הילוי דער אין זיך

 צוזאטען האט ער װעלכע כייט םריינד,
 דער פון עיןזיםטענץ דער פאר געחעטפט

ױניאן. טאכער קלאוק
מא״ קלאיק די אז האםעז, צו איז עס

ט מאטענט אזא אין איהם װעלען כער  ני
 צו טיר«עטס קויפעז װעלעז און פארלאזען

 בע־ טעאטער דער בענעםיט• טעאטער זײן
 דעד און מאי טען11 דעם זיין װעט נעפים

 געל זײן אװענד יענעם דארף טעאטעד
 באקו״ שוין מען האן טיתעטם די פאקט.

n דױם אין םריעד, ב. ברודער בײ מען n 
 פון אםים טאון דאון דעם םון פארטביענט

 ט2$ קארגער ױניאן, םאבער קלאוגן דער
עװענױ. טע2 און (׳סטריט

 דעם אויף כאשלייםע ^ון דעבאמען די אין אנגענעהם-איבערראשענדע דאם
 םיט באקעםםען צו איהר נויטעקײט די און אינדזשאנקשאן-חולאת די
 די אין ארײנגענוםען ווערען ױניאנם נײע צװײ — שטעדט אנדערע די

אנדערע צו זיך נעהםען און עםטער זײערע פארלאזען װאם אםטע
 פון באארד דזשאינט דעם פון און ;15 לאקאל פילאדעלםיא, פרן ױאן
באארד. עקזעקוטירו דזשנעראל דעם און

 — פילאדעלפיא אין באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל פון םיטיגג לעצטען
 פאר יארק נױ פון באדײטוגג די — אינטערנעשאנעל. דער פון כוחות אלע

 בע- און וױים־פרעזידענטען װעגען כאשלום דער — אינטערנײשאנעל.
 יױ םײקער װײפט לײדיעס דער פון באנקעט שעהגער דער — ביזנעם.

שלעזינגער פרעזידענט לנבוד פילאדעלפיא פון ױניאן טאכער קלאוק דער



 ל*נד ®ארײיםפעסער דער *ין ל*גע יעצשינער דער פון *ילדערונג חארץ־רײסענדע
םרײיס• פאר׳פיעדענע די װעטען *יפער און ם*קםען — עםשרײך. אין ױני#גס

במװעגוגג. די,אידיפזע
 װי באגרי.* א זזאמח אלט1 אױזר אום

אינדיס- אונזער איז שםעהט װײדזשעס
True translation filed with th • 

Postmaster at New York City on 
April 16, 1920, as required by the Act 
of Congress approved Oct -6th, 1917, 
known as the “Trading with th •

שלעזיגגער. ב. פון

Enemy Act.'
 פון אפים דעם באזוכט האב איך
 און ױניאן פעדמרײטעד סענטראל וױעגער

הל  פאר־ קאייט געװען אין דארטען ^*בר̂ו
 גע־ זיך איך האב װערען, צו םראהרען

 קאמי־ די צװײט^ן װארעם גאנץ םיהלט
 װעל־ ױניאנם, פאױטיעדעגע די םון טעס

 די כייט באראטען געקוײען זיך זײנען כע
 קערפער־ צענטראלער דער פון פיהרער
 פאדערונגען ארױסשטעלען װעגען שאפט

 סטרײהס. װעגען און רױן־העכערונגען פאר
 און פעסטקײט די באװאונדערט האב איןי

 זײ האטיטעס. די פון ענטשראסענהייט
 זײ װי אזוי אױסגעקױזט אי־ע האבען

 ברע־ ר,ײן טעג פיערע פון יטױן װאייטען
 דאד געהאט, ניט כיויל אין יטפייז יזעל

 ענטוזי־ און פרצהליך נעװען זײ זײנען
 געהאנ־ זיןי װאיט עס װי אזױ אסטיש

 ארער ב*<ל א אראנדטייטן װעגען דעלט
טעטבערם. די פאר פיקניח א

 געפאדעדט האבען לױן־הענערונגע; רי
 און פו־אצענט, 300 ביז 200 פון איז

 גו־ מיט נאך ניט גיבען באסעס די אויב
 די פון פאריױף אין זיי. סטרײקען טען,

 אװעיז ניט איז טאנאטען עטליכע לעצטע
 ענד זײץ ניט ז^לען יױען אין אז וױ<ןף א

ע  ױניאנס ניאנכע סטרײקם״. גרויסע יינ
 גע־ יאהר יעצטען דעם דורןי האבען

 יעדעם טאל. פיער און דרײ סטדײקט
 רעבענם־מיטעל אויפ פרײז ד,ער װאס ט$ר
 איז שפרוננ, הױכען• א געגעבען האט

 טעהרסטע די סטרײק. א געװען בארד
 װע־ און טעג פ$ר א דױערען סטרײקס

 ארטוט די גרויס װי ; געסעטעלט רען
 סטריײן־ יןיין ניט$ זיײען איז, נײט אין

 די טאיזע טרײט איבערהויםט ברעכער.
 באסעס די אז רעגידונג סאציאליסטישע

 נויט און ארטוט די אום נ^כגעבען, זאלען
גרעסער. נ$ף װעדען ניט זאי

 געיטריבען זײגען ׳טורות דיעזע װען
 יטנײדער װיענער די זיך האבען געװארען
 א פאר סטרײק אין ארױסצוגעהן גענרײט

 םאדע־ די פדאצענט. 200 םון העכערוננ
 ארויס־ ױגיאן די האט באסעם די צו רונכ

 ױנ־ די יפריהער. צײט א מיט נאך גע׳טיחט
 געלורא־ ניט ענטפער קײן אבער האט יאן

 דעם פון פיהרער דעד יטמיטקא, גענ. גען.
 אױןי איז װעיכער פאדבאנד, מגײדער

 אפגעאר־ סאציאליסטײטע די םון אײנער
 זיכער געװען איז פאריאמענט, אין דעגטע

 א צו קומען װירחייך װעט עס אױב אז
 אין נאכגעבען באסעס די װעיען סטרײק
 :אכ־ ײעיעז זײ און ;צײט טענ אײניגע

פר^צענט. H(2( גאגצע די געבעץ

 רופט עסטרײף פון ױגיאן ״טנײדער די
 ׳טנײ־ און יטגײרער דער ״פערנאנד :זיך

 כיעטבער־ אירזר און עסטרײכ׳ם״ דערינען
 פרויעךקליײ א:ד,ל גאנצען איבער׳ן ׳טים
 אר־ מענער־קלײדער און ארבײטער דער

 פארבאגד דער טויזעגר. 12 איז בייטער,
 אן וױעזא (אין ^פיס אן אויף האיט

 בוכ־ א סעקרעטער, א (פרעזירעגט), טאן
 און סטענאגראפערס פאאר א האיטער,

 אר־ ארוטרײזענדען אן איז סייפרייטערס
 *טטיט־ יאריאן אבטאז׳ איהר נאנײזער.

 איינער יאהר 12 עצטעל די זײט איז קא,
 אפגעאדדענטע סאציאליסטי׳טע די פון
פאריאטענט. עסטרײכײטען אין

 קראנע א איז פארבאנר צום דױס די
 און טעגער פאי װאןיי א הערער 80 א.*ז

 פאר װאןי א ̂.ysvn 40 און קראנע א
 טיטגלידער יי זײנען דערפאר איז םרי״יעז,

 אר־ און קדאנקען סטרײק, צו בארעכטיגט
 צאה־ פרויען רי בענעפיט. בײטסלאזען

 צו בארעכטיגט זיי זײגען װעניגעי, לען
 פאר־ א האט פארבאנד דער װעניגער.

 טוײ 200 קראגען, מי<יאן א פון מעגעז
 ער האם טויזענד 800 און קדט איז זענד
 אין אינײעסטעט צוריק יאהר פאר א מיט

 איבערצו־ האפט ער װעיכען בילדיננ, א
 אזױ יײםעאום יײבאר א אױח בויען
 פאר־ אביסעי זיף־ װעט צײט די װי שנעל

בעסערעץ.
 דער אין זײנען טלחטה דער פאר
 בא־ עסטרײף איז אינדוסטריע מנײדער

 פערטעל א אונגעםעהר געװען שעפטיגט
 150 ארום װעלכע םיז ארבײטער, מיליאן

 גארמעגט לײדיס געװען זיינען מויזענד
 עסטרײף האט יאץ אבער ; װאירקערס
 איהר ביױז ניט באקלײרען געדארפט

 בא־ איז וועלכע באםעלקערונג אײנענע
 זאידערן םײיאז, 50 איבער םון עטאנען

u באלקא- די םאר געארבײט אויר האט 
 מאר• אנדערע פאר און לענדער נישע

 באפעיקע־ גאנצע די ײעף הײנט קעטס.
 האלכ א און זעקס איז עסטרײף פון רונג

 אנ־ פאר ארבײםען סון ײען און מיייאז
זײנען גינ^ רײד קײז איז לעגדער *ערע

 אינדוםטריע שנײדער גאנצער דער אין
 אר־ טויזענר 50 ארום װי מעהר ניטא

 צעהנ־ די ארײנרעכענענדיג שוין בײםער,
 די איז הײם־ארבײטער טױזענדער דליגע

 אר־ װאם מײסטערלעך טויזענד עטליכע
 םײס*״ זיך רוםען זײ נאר אלײן בײטען
 אײנעם צו באשעפמיגען זײ װײל טערס״
ארויסהעלפערס. צװײ צו אדער
 ארבײםען טויזענ^ארבײטער 50 די

 די אין און םרײדם םאלגענדע די אין
:צאהלען פאלגענדע
25,000 — װע* פרויען און מענער

8 ---------------קלאדינג מײד רעדי ,000
6----------------םײלארינג לײדיעס ,0 0 0

4 -------------------םײלאריגג מעגס ,000
4 ----------------סוסס און קיאוקס ,000
3 ------------------------------דרעסעס ,000

50 -----------------------צוזאסען ,000
 טוײ 40 וויען האט צאהל ביעזער

 ארבײטען טויזענד 10 אנרערע די זענד.
 טוי־ 12 די פון פראװינץ. לער איבער

 האט ױניאן דער צו באלאנגעז װאס זענד
 צװיי אנדערע די און טויזענד 10 װיען

 מלחםה דער פאר פראװיגץ. די טויזענד
 געארבײט האט אינדוסטריע דער אין װען

 געװען ױניאן די איז סיליאן, פערטעל א
 דאן זײנען גאנצען אין שװאכער. פיעל

טויזענד. 8 בלויז ארגאניזירט געװען
 אין ארגאניזירטע טויןענד 10 די

 םאלגענ־ איבער צואװארפען זייגען װיען
:צאהלען פאלגענדע די אין טרײדס דע

3 ----------------טײלארינג לײדיעס ,000
3 ---------------קלןדינג מײד רעדי ,000
2,000 -------------------בײלארינ מעגפ

1 ----------------סוטס און קלאוקס ,000
1 ------------------------------דרעשעס ,000

10 -----------------------צוזאמען ,000
 רעדײ די און טײלארינג לײדיעס די

 אײנצײ די זיינען טרײדס מײד־־קלאדינג
 שע^ער. עקזיםטירען עם װעלכע איז גע

 שעפער איך מײן שעפער זאג איך װען
 20 ביז 5 פון ארבײטען עס װעלכע אין

 זאלען עם װעלכע אין שעפער ארבײטער.
 מענשען, צעהנדליג עטליכע ארבײטען

 סאניטארע םיט פאוער, עלעקטריק מיט
 בלױז דא זײנען אזעלכע אײנריכטונגעז,

 וחד רײדען באלד װעלען מיר און עטליכע
 װערט שנײדערײ אנדערע אלע זײ. גען

 ארבײטער. די פון הייםעז די אין געטאנט
 װארום אורזאכע די טאקע איז דאס און

 ארגא־ בעסער זײנען טרײרס צװײ דיעזע
 מענס־ די אין אנדערע. די װי :יזירט

 דרעס און סוט און קלאוק טײלאריגנ,
 רעכ־ אײנציגער ר,ײן ניםא איז טרײדם,

 א װערקשטאטלעד. זאנדערן שאפ, טעד
 אין ארבײט ארויס געהםט װאס שנײדער

 צװײ־דרײ פאר און זיף פאר הײם דער
 און ״מייסטער״ א הײסט ארױסהעלפערם

 װעש־ אין ״װערקשטאט״. א הויז זײן
 ״שעפער״ אזעלכע אפילו זײגען טרײד
וועש־ גאנצע די כטעט װעניג, דא אויף

 בײ פרויען םון געמאכט ווערט ארבײט
 טאקע איז דארום און הײם, דער אין זיר
 סיםן קײן גיטא אפילו טרײד דיעזען אין
.ױניאן. א םון

 11 בלויז דא זײנען װיען נאנץ אין
 די װאו בילדיננם, פעסםארי אין שעפער

 עלעקכד מיט נעטריבען װערען מאשינען
 ביז 30 &ון ארבײטען עס װאו און ריה

 שעפער 11 דיעזע איז ארבײטער. 300
 םלחםה דער םון צײט דער דורןי מעז האט

 האט רעגירונג די און ױניפארמס געםאכט
 בא- יעצט איבעתענומעז. געהאט זײ

 אונ־ פריװאטע די צו צוריק זײ לאנגעז
 גע־ יעצט װערט דארםען און טערנעהמער

 די הלאדינג. רעדי־םײד ביליגע מאכט
 געװארען אײנגעפיהסט איז עלעקםריה

 עס מלחםה. דער פון צײט דער דורך
 װאל־ םלחמה די נים װען אז אלזא הײסם

 הײנט נ$ךי שנײדער עסטרײכישע די טען
 זיןי קעז מאשין א אזוי װי געװאוסט ניט

 מענשליכע פון קראפט די אהן דרעהען
םיס.

 א שטונדען 48 איז ארבײטסצײט די
 װאו טײלארינג לײדיס בײ אויסער װאף,

ן47 בלויז געאדבײט װערט עס  פער־ א או
 לײדיס אין װײדזשעס די שטונדען. טעל

 אין װי העכער אויך איז םרײד טײלארינג
 דערםאר איז דאם און טרײדם אנדערע די

ארנאניזירט. בעסער איז זי װײל
 אינ־ שנײדער דער אין װײדזשעס די

 אנ־ אלע איז װי קלענער זײנען דוסטריע
 א זיר פאר דא האב איןי טרײדם. דערע

 מינימום די מיט טרײדס צער.ן פון ליסטע
 איבעראל ארן טרײד, יעדען איז סקײלס

 200.מיט און 100 מיט װײדזשעם די איז
 די שנײדער. די בײ װי העכער פראצענט

 ארגא־ בעסט די זײנען לײדיעס־טײלארם
 ארבײטער באצאהלטע בעסט און ניזירטע

 זײער און אינדוסטריע, שנײדער דער אין
 א קראנען 290 בלויז איז סקײל מינימום

 מענערשע בײ סקײ< מינימום דער װאף.
 נידערי־ נאף איז ארבײט קאסטאסער

װאף. א קראנען 280 — גער,
 יאגען שטיר, פון ארבײטען װאס די

 סעהר, פארדיענען און נשמה די ארויס זיך
 מעהרסטע די טאקע זײנען דארום און

 מען װעז װאןײארבײט. געגען ארבײטער
 קאנ- אטסטערדאמער אונזער אויף האט

 םין בריעו^ דעם פארגעלעזען םערענץ
 וועלכען אין פארבאנד, שגײדער װיענער

 װאר־ געגעז אויסגעדריקט זיך האט ער
 א געװען מיר פאר דאס איז ארבײט,
 געקענט ניט האב איד וואונדער. גרויםער

 פא־ קען ױניאן א אזוי װי םארשטעהן
 דאס איז יעצט שטירךארבײט. דערען

 פון שטאנדפונקט דער קלאר. מיר פאר
 ארביײ בעסער :איז ױניאן װיענער דער
 טענש א װי עסען און אײזעל אן װי טען

 עסען און טענש א װי ארבײטען אײדער
 מען װען אז טעאריע די אײזעל. אן וױ

 צו אױף־ טען האט מענש א וױ ארבײט
 דיע־ אין יעצט, האלט םענש, א וױ עסען

אויס. ניט װיען אין הונגער, און נויט זען

 אינדיס- אונזער י
 אעער דא איר גיב עסטרײך, אין טריע

 גע• װערעז וואס סמײלס מיניםום די
 גרויסע די אין װאןײארבײטמר צו צאהלט

 מא״ די װאו שעפער, ?לאדינג רעדײםײד
 עלער־ מיט געםריבען שוין װערען שינעז
תז נזריס.  צײ ײעזע דורך קוקט איהר ו
 אז זינען אין האבען איהר זאלם םערען

טען קריגט סענט אמעריהאנער ןוײן םאר
^ ״יס קראנען. האלב א און צװײ

קראנען 227 --------------קאםערם שער
״ 193 — — קאמערם -ט*שין

1-------------------םארקערס 7 ״ 2
1----------— אפערײטארם 7 ״ 3

1-------------------רעסערס8 6 ״ 0
 טוען װאם מײדלעף פון װײדזשעס די

איז םיגישערס און ארבײט דיזעלבע
 ארבײט װאם סײדעל א קלענער. נאף
 עס ויאד, » ?ראנעז 120 קרינט װאף םון

 קא- אלס ארבײט זי צו אויס ניט מאכט
 פיני־ אדער פרעסער אפערײטאר, טער,
 לעהרלינגע, די נאןי קוסען דערצו שער.

 אונטער מיידלעך און איעלעך מײסטענס
 ערשטע די ארבײטען וועלכע .יאהר, 14

 גאגצען אין לעהרע זײער פון יאהר צװײ
• אוםזיסט.

 װיעגער אײניגע אין געװען בין איך
 ארבײט כמן וױ צוגעקוקט זיך און שעפער
 דארטען, םארדינט מען װי און דארםען

 םי־ עטליכע ערשטע די זיך האב איך און
 אין עס זעה איך צי געגלויבט גיט נומעז
װאהר. דער אויו* טא?ע צי חלום

 אינ־ אנדערע אין סהײלס מינימום די
 פראצענט 200 און 100 מיט איז דוסטריען

 דארטען קענען ארבײטער די און מעהר
 םינימום די מאכען. ניט לעבען קײן אויך

 ארבײ־ בילדינג־םרײדס די פון סהײלס
 פון און טעםאל־ארבײטער די פון טער,

 600 ביז 500 פון זײנען פרינטערס, די
 פון און שוסטער די פון ;װאך א קראגען

 א קראנען 500 ביז 400 פון בערשטער די
װ. .אז. א װ. אז. א. װאך

 גאנצען פון שנײדער די װינש איך
 נבואת די װערען םקוים זאל עם אז תארצען

 װע־ באסעס די אז שמיטקא, גענאסע פון
 פאדע־ זײער נאכגעבען דארטען זײ לען

 לויךהעכערוננ. פראצענט 200 א פאר רונג
* * *

 אין ארבײטער אידישע פון צאהל די
 םארהעלט״ איז אינדוסטריע שנײדער דער

 טוי־ צװײ א גאנצען אין קלײן, ניסמעסיג
 מעהר ניט באלאנגען ױניאן דער צו זעגד.

 זײ־ איבעריגע די הונדערט, זעקס א װי
 װערקשטאט״ פון מײסטערלעך אדער נעז

 ערװארטען װאס אזעלכע אדער לעך
 פון װערען צו דערלײזט מארגען״ ״הײנם

 אײנ־ זײנען אלע כמעט שנײדערײ. רי
 װאם אידען גאליציען. יפיז געװאנדערטע

 דא זײנען עסטרײך אין געבארען זײנען
טרײד. שנײדער איז װעניג זעהר

 האלט ױניאן שנײדער װיענער די
 אײניגע און סעקרעטער א אפיס, אן אויח

 עיר די צוױשען ביזנעס־אײדזשענטס.
 איײ דא איז מעמבערס באארד זעקוטיװ

 ער חײקין. איסאאק גענאסע איד, א נער
 יאהר, עטליכע ײיען איז שויז װאהנט

 טרײד די גוט הען און דײטש גוט רעדט
םיט נעבעך ארבײט ער ארבײטער. די און

מ 8 ש י ס ר ע ה ם נ ו ת ח
לים»ז)71(
לעכעדיגען. פון

לע־ א^ע אז גלויבען, ביײ זיך ס/־־וילם
 אײ;־ מיד סיש װעלען לעזעײנס אדן זעי

 און גוטע אזעלנע — — — אז עטימען,
 סול־ טעיקי׳טער דעי■ װי ׳קא:די«יא:ען קרוגע

 חתוגת צו אוין* אונטערטאכען זײ:ע ;יט טאן
 װעלם דער איז חער׳»ער ר»ײן נאך האש דןאבען,

װעלט. א איז װעלט די זי:ש געגעבען ניש
 א דןזד אלעםען, נאך זײנען, שערקען די

 אין ניש זײ געהט עס אויב :פאלק גליקליך
 דעם אין תיחות לנל זײ ;עהש יזנדעד׳ש, עס3ע

ןוײב. — ע:ין
 םו-ז איך אז אייך, *ן ־גלײך זעדז איך ;אר

חאנדעלט עס װאש װעגען דעױגעהלש אײך
•r זיך

:װאס אש אין דא זיך האנדעלם עס
י זיד חאבען טערקײ אין געבוישעז די  י
ם יאתר, עטליכע ללצםע ״  װעלפדקריע^ דעם ז

 םןר• די אןילו ^רקלענערם. עשאיק זעחל
 װע־ פעסימיסםיש געווארען א־יד זײנעז קען
 אײרא־ אםת׳ע ׳ווי כםעש םענ״סהייט, דער ^ען

 און, חאבען, חתונח אויןגעחערט א*ז ®עעי,
קעדלען. *ו אזי€געהערט עיתי, דעי

 זיי זײנען דאך און טערקען זיך, ד#כש
 די װי B9 בעסער שיעל גיט היגזיבש ד;ד אין

;יראנצויזען.
 און ®ערקען די שון מינה r,?t: די ^בעי

ז *9 ז*י *יאנצײזעז די י • דעם: י
ם חאכען פראנצויזען י7 ?אל עם װער ני

 די זײנען פראנקרײך אין ־ז^רגען. זײ שאר
 לער־ מיש *ארנומען מעהר פ^ל^ :\t שיהרעי

קיגד־ *ו װי דײטעלןןנד, צו ״רעװןןנע״ נען
לעז־

אנדערש. עפעס ,זײגען :זעי־קעז די ׳אבער
זארג־ען־ ײ1 זאל עס װער ה#בזגז זײ

 9 סולמין׳ 9 מחםד, ד«:ק א ח?נען, זיי
 אויף רײך היםע^זען זײער פון *ארםרעמער

 םערקען קײן אז *וין, זאנט ער און ערד, דער
ם זןןלען  זיד ז?לען םערקען אז ;פעחלען ני

 אלע לחכעים צו אויןי סעחרען, און םעהרען
 זיאלען טערקען אז אײראיא; עון גאליםיקזןר

 יווזנלען זיי ואס1 סלחםות, .מלע סשאיען
םיתרען. און פיהרען פיתרצן, סומען גאך

ן דער און מ ל  סאר• ער קלוז^ איז סי
ם אזשעדזט  גזערקזגן זײ נעחםען *ו װאס םי

ם עד צזןךקיכע^ אין  קאנדיצימ־ #זעלכע גי
אפילו זועלכע געגען חתוגח «אר :ען
 און בראנקס רי *ון בחור קאםוניםםי׳יער 9
 גרונװידזאז פון םײדעל חאר־גזףניידזגנע 9

^ עד ל בײ^סעחן. גזנקענ&ז <ים ־וו׳אלג^ן װי
װאם די, f?9 ימנלעז זײן לוים

 בא* ס»י, ערע»ען דעם חאשען חתונח ײעלען
 םערידזאד פאר *אחלען פון ווערעז פרײם

קידמזין. םסדר * און לײסענס
in איו דאם *ון r אויוטו, קלוגער א 

אנרײסען. טוו יואפ
ר חאפ :עסיטענס אויסגזר אום״מןן ן

»ין 49« א — ם»י עי׳איעו דעם קליב;ן

 אלײן, נאםור בעםליכע ויי גאשוד, די ײעלכען
צו... ;רײליך העלפט

 םע־ אוטזיסשע די מא^ע צװײטעגס, און,
עעס. םסדר און לײסענס רידזש דו  איך קי
 אין דארטען, קאםט עם ןדויפיעל ניש װײס

 און ל״םענס צזעריחש ^ון ענין דער םעלקײ,
ו אבער קידדשינ׳ס, םסדד ל י  קאס־ זװ װען ^

ט טען קא, אוגז בײ ווי סזןזזר ני  איךאםערי
ך דאס איז  םײדלעך און בחורים אז גענוג, אוי

אנכאפען. דעם אן זיך זאלען
 םענשען ס»רס און סענע, יעדער וױיל

 בארגײנם ליעב חאכען חײדאטען, געהען װאס
 גאך קען װאס און זאכען. אוםזיסמע אדן
ײ\ ם <וי בארגײן גרעסערער א י  באצאד^עז ני
?, סםדד און לײסענס סערידזאז פאר ^ין װ קו

ט גאד איז דאס אבער קלו־ דער אלעס. ני
ך חאפ סולפזאן גער  פאד «ורויסגע«ײגם זי

אג גרויםען א זעחר אל כ ך: מי י או
ײן לויט 1נאר חערט  ז^גם ״ארדער״, ז

 גלײך װעט ומאס «ארעל יעדע אז רז^ירונג, די
 ״קי:ד ערפמע אן צואזטעלען חתונח דער נאך

בחאסלעט. גאלדענעם א תיכף קריגמ
ם איהר על ט זיך #יי  גאלדענער אזא מי

1חנחת
ט עם זועם •רוי װעלכע קיגד־ װעלען גי

 קריגען צו אבי יאחר, 9 םאל «װײ כאנד■ לען
בראסלעם?! אוםזיסםען אן

 די לויש »ז זיכער, <וי כםעפ בין איך
סע דאזיגע  דאס װעש חנחות גאלדענע און גרוי

פ ?יך סאלק םערקיאזע ג  קינד־ «ום געחם?ן אי
ען ײן אין קײנםאל גאך װי י גזף»יכשע. ז

ך םענ װעלם די און  ®ארפלײצם ריבםזןן זי
פ װעדען «ו I ®ערקזנלעך םי

 נים «וין <עם קען אלעסען דעם נאד און
 לני אדם. §רא v איז •ערק א אז זאגען,
^ז njn ח»חוון ל  •רא״ קײן אוךאי t*r סו

ײ:.׳׳,י h.b[* אדם > * *

 ארביײ אידישע םזיזענד 35 אוננעםעהר
 אסיס זײנען םויזענד 20 ותלכע םון םער,

 ארגאנידדט אגגעשםעיםזג האנדעלם און
 ניט האבען וײ טויוענד. 10 ארום זײנעז

 אח װי ױניאגס איזײשע באזונדערע קײן
 לאנדעס־ די *ו בא^אנגען זײ נאר װארשע,

אתאניזאציאנען.
האל״ צױן״ ״פועלי די און ״בוגד״ דער

 אדבײ־ אידישע די פאר לעקטשורם טען
 צײ־ וועכענטייכע ארױס גיכען און םער

םונגען.
 אין קיך א אויך ״ה$ם צמן ״פועלי די
 קריגען ארבײטער וואו קלאב^םס איהרע

 םאהלצײט, א חראנען אײניגע בלויז פאר
 געװא־ אײנגעםיקסט איז היר דיזע אבער

 קא־ דיסטריבױשאן דזשאינט דער פון רען
 צוליעב ״םועלײצױז׳/ די פון ניט פימע,

 געװארען נעשריבען םיעל שוין איז קיך די
 װע־ ״דער צײםוננ בונדיסםישע די אין

 די יױען. אין ערשײנט װמלכע קער׳/
 אלע אז באשולדינם װערעז ציוז״ ״פועלי

 מוזען עסען קיך ״זײער״ אין קומעז װאס
 ישראל ארץ דעם פאר סטעטפס יןויפען
פאנד.

 אי• די װען אז איבערצײגט, ביז איך
 בא־ מזןהר זיך װאלטען ארבײטער דישע

װאלם (און ױניאנס די אין טײליגט  דא^
 אינ־ אידישע די װען געװען, אזוי פילײכט

 װאלטען לאגערעז בײדע פון טעליגענץ
 אנינגע־ םארזאםלונגען צײט צו צײט פון

 אידישע די צזוישען אגיטירען צו רופען
 אנשליסען זיך ז^ילען זײ אז ארבײםער,

 די װאלט לאנד) פון טרײד־ױניאנם די אן
 נעװען ניט פראפאגאנדע אנטיסעמיטישע

ט שוין יעצט, װי װירהזאם אזוי  ריידענ־ ני
 װאלטען ארבײטער די װאס דעם פיז דיג

 נעקענט.בע־ װאלטען און פארדינט מעהר
צײט. שװערע יעצםינע די דורכהומען סער

 די אויף עגטםער װירקזאססטער דער
 דורך ניט איז בלבולים, אנטיסעםיטישע

 לע־ טויזענד אדער 500 םיט צײטונגלעך
 פון צײטוננען װעכענטליכע די װי זער,
 הא־ צױן״ ״םועלי די פון און ״בונד״ דעם
 ארביײ אידישע םויזענד 35 די ײען בען.
 ארגאגיזירט געװען װאלטען װי«ן איז טער
מס רי צו געקיםען און טי  זײערע םון םי

 געהערם ענטפער זײער װאלט ױניאנם,
 עסטרײכישער גאנצער דער םון געװאר^

באפעלקערוננ.
 מיט גערעדט דעם װענען האב איך
 רעדאקטאר דער קיססמאן, דר. גענאסע

 פון ^ארעספאנדענט און ״װעקער״ פון
 א םיט און ״םארװערטס״ היגען אונזער
 װעל• מיט גענאסען אנדערע צאהל גרויסע

 גלאז א בײ םארבראכט האב איך כע
 דערםאר אניטירט אויר האב איך טהעע.

 בונ־ די ^אס םאסענפארזאמלונג א אויח
 סיר פאר האט ארנאניזאציאן דיסטישע

 אזוי געװען איז װעלכע און אײנגערופען
 הונ־ אז ארבײטער, אידישע מיט געפאקט
 ארײנגעהן. געקענט ניט האבען דערטע

 פארגעסען ניט זאלען רײד מײנע אום און
 ארנא- בונדיסטישע די איך האב װערען,

 קרא־ טױזענד 25 איבערגעלאזען ניזאציאן
 צװישען אגיסאציע אזא אנצופיהרען נען
ארבײטער. אידישע די

 ײעט אגיטאציע אזא אז האפען, לאסיר
 דאס װערען. אנגעפיהרט װירקליך דארט
רעזולטאטען. גוטע ברענגען זיכער װעט

װניאנם די אץ געלד
פיגקעלשטײן ל. פון

 לעצטענס איז ״פארוחגרטס״ איז
 םון םראגע די ׳געװארען אױםגעצוםען

 אײנ- ״הויכע די און טיהרעז״ ״אפענע
 ױניאנם. אידישע די איז טריםס־נעלם״,

 איז זײ צװישען ױניאנס, אידישע םאנכע
 לא- ױגיאן, קאטערס אוגזער געורען אויך
 געװארען באשולדיגט זײנען ,10 ?אל
 רער פאר סיהרען, פארםאכטע האבפז איז

 עם םיטנליעדער. נײע םון אויפנעהמוע
 װאס דאס אז געװארעז, געזאנט אויר איז
סיױ; ײ  הױבע אײנגעפ־הרט האבען א:

 מיטגליע־ נײע םאר אײנטריטס־געלדער
 שווע־ כדי געװארען, געטאן עס איז דער,
 םיטגליעדער נײע פאר מאכען צו רער

 דאם װאם ױניאנס, די אין ארײנצוגןומען
 ״םארמאבםע אםת׳ען, דעד אין מײנט

 ״פאר־ אין איז םראנע די טיהרען׳/
 גע־ פון געװארען אויפגעהויבען װערטס״

עדיטאר. לײבאר דער לאנג, נאסע
 אין פראגע װיטיגע א געװיס איז עס

 װעלכע, ױניאנם אונזערע פון לעבען דעם
זוערען. כאטראכט געגוי דארף

טיה־ פארסאכטע אנבאלאנגט װאס
 אײ דא װירהלין זײנען עס אויב איז רען,

 ארײנ־ זיך ענטזאגען װאס ױניאנס, <^שע
 אםילו אדער מיטגליעדער, נײע צוגעהמען

 שעװריגקײ־ גרויסע טאכעז װאס אזעלכע
 איז ארײנצוקומען, טיטגליעדער נייע טען
 עולות, גרעסטע די םון אײנע געװיס מס
 ױניא־ )רײר1 פראנרעסױומר יעדער און

 שאח^פראטעסטי־ דעם געגען דארוי ניםט
 ױניאן דער װירגןליך טאכט דאס רען.
 יענע םון טראסט א פאר טראסט, א פאר

 דאס געהאט האבען וועלכע מיטגליעדער,
 ױניאן דער אין ארײנצוכאםען זיר גליק

 טיהרען, די פארשלאסען האט זי אײדער
 טראסט. א אין פארװאנדעלט זיך און

 םאד־ אזעלכע דא װירקליך זיעען עם אויב
 דארף ױניאנס, אידישע םראםטעוועטע

 געשרײ א ווערען אויפגעהויבען נאר ניט
 דאר־ עס נאר פרעסע, ארבײטער דער איז
 דאס מיטלען ווערען אנגעגומען אויך פעז

אפצושטעיען. גיכער װאס
 םראגע די דארף אבער, שײנט םיר װי

 אפגעטיילט טיהרען״ ״צוגעמאכטע םון
 אײנ־ הויכע פון פראגע דער פון װערען

 צװײ די צװישען כאטש טריטס־געלט,
 שײכות. נאהענטע א גאר דא איז פראגען

 אין טיהרען צוגעשלאסענע פאר װעהרענד
 מענש פראגרעסיװער קײן קאז ױגיאנס

 אבער נאך איז װארט, נוט א זאגען ניט
 פון גונסטען צו זא:ען צו וואס םאראנעז

 װע־ מיר װי אײנטריטס־געלט, העכערען א
שפעטער. זעהן עס לען

 וױל ױניאנס אידישע אנדערע װעגען
 א־־נ־ אונזער אין רײדען. ניט איצט דא איך

א'ז װײט װי אבער, טערנעשאנאל  ט״י־ ס׳
 יר יאקאל אזעלכע ניטא זײנען באקאנט,

 טיה־ *־י פארשלאסען האבען װאס ניאנס,
 נײע הײן אויף ניט נעהמען און רעז

 ניט איצט אויך װערען עס מיטגליעדער.
 ארײנ־ בײם שוועדערןײםען םעהר געסאכט
 איז דאס װי מיטגליעדער, נײע נעהמען
 פריהער, װעץ אירנענר געװארען געםאן

 װאס אויסנאהטע, אײלציגער דער מיט
 נױ אין לאקאלס אונזערע םון טאנכע

 די געהעכערט באדײטענד האבען יארת
 סיטנליעדער, נײע םאר אײנטריםס־געלט

v כ נ א מ פאר געזאגם, בעסער אדער

 איז, אםת דער װײל םיםגליעדער, נײע
 וועלכע םיטנליעדער, נײע אלע נים אז

 לאקאלס, אונזערע אין אויפגענומען ווערען
 װע־ אײנטריםס־געלט. הויכען א צאהלעז

 די זאגען, צו סך א דא איז ענין דעם געז
װערען. ־באטראכט אלזײטיג דארף פראגע
 אין ארטימעל .דערמאנטען דעם אין

 צװישען איז לאנג גענ. םון ״םארװערמס״
 דער־ אויך ױניאגס ,״אנגעגריםענע׳ די

 ױניאן, קאטערס אונזער נעװארען מאנט
 לא־ אז זיכער אבער איז עס .10 לאקאל

 לאקאל אײנציגער דעד ניט איז 10 קאל
 גע־ ױניאן אינטערנעשאנאל אונזעד פון
 אין גןלאגען אן קוםען עס זועלכען גען
 דאס און געקריװדעטע, רעדאתציעס. די

 זײ ׳האט מען אז דענלןען װאס אזעלכע רוב
 יע־ אין אומעטום, דא זײנעז געקריװדעט,

 געזעל־ פון װינקעל יעדען אין הויז, דער
 געי פעהלען זײ און לעבען שאפטליען

 און ױניאנס. די אין אויס ניט אויך ומט
 געקריװדעטע די איז, שטײגער דער װי

 אײ־ זײער פון כלויז זאך די באטראטען
 זײ שטאנדפיס״ט, פערזענליכען גענעם,
 ארוטיגע די מיט רעכענען ניט זין וױלען

 װאש דעם אלעם םיט און אומשטענדען,
־ זאלע; זײ דעם צו געבראכט האט ר א  ד

 יד די אבער װערען. געקריװדעט ן ע ם
 װארט איהר אויך דעם װעגען האט ניאן

זאגען. צו
 אנפאננ, בײם געזאנט האב איך װי
 םארבריעכען גרעסםע דאס געװען װאלט

 טיה־ איהרע פארמאכען זאל ױניאן א װען
 טיט־ נײע קײן אױםנעהטען ניט און רען

 ער װען רעכט האט לאנג און נליעדער.
 וועל־ ױניאנס, אירישע אונזערע אז זאגט,

ר שטעהען כע א ע ם י י ר ײ פ מ י  א
 אויך דארפען יאנר, אין ע י צ א ר ג

 זײ־ אי; אימיגראציע םרײע פאר שטעהן
לאגער. אײגענעם ער

 מעדאל דער ריכםיג. גאנץ איז דאס
 פרא:ע די ;זײמ צװײטע א נאך האט
 איםער דאך איז והגלכע ױניאן, א צי איז,

 האלטען קאן ארגאגיזאציע, קעמפעגדע א
 דאם אפען, ברײט אזוי טיהרען איהרע

 זיך אהין קאנען זאל נאר װיל עס װער
 נאר סען רארח קױם אוז ארײנגלימשען.

 שםע־ מימכליד נײעם א אױפנעטען בײם
 קאנדידאטס דעם באטראכמען פדאגען, לען

 א ׳טױן, דאר ־הײסט דאם און ״רעלןארד״
 םארגאנגענ־ יענעם׳ס אין טאן צו בליק

 זא־ עס אומםעגליך שוין איז דאן הײט...
 פיה־ זיך זאלען װאס אזעלכע זײן ניט לען
!געקריװדעט לען

 וועלט טרײד־ױניאן דער אין כלל דער
 געװיסעי א ר ע ס ע ב װאס :איז

 ר ע ב ע ה איץ ארפאניזירט איז פאך
 ױניאן. דער אין אײגטדיטם־נעלט דער איז

 ארגאניזירטע נימ אין ױניאנס שװאכע
 טיטגליעדער אויױ נעהטען אינ-דוסטריען,

 אבער יזוים אײנטריטסמעיר. אהן גאר
 ארנאניזירט, אינדוסטריען דיעזע װערען

 אין װערט שטארק, װערען ױניאנס די און
 העכערער א כאשטיםט נלײך ױניאן דער

 דער שוין איז אזוי אײנטריטס־געלט.
 אזוי ניט זיך טוט דאס און העולם, סדר

 דא איז עס ארײן. וועלט דער אין גלאט
גרונד. לאגישער גאנץ א דערפאר

אין׳ דאס וױסען, מען דארף ערשטענס
גאנ־ דער אין וױ װעלט, מרײד־ױניאן דער

I

אדלער

 טײערער םײן איז אװעק
מיר, פון חכר

 טיך װעלט דער אױןש נעלאזט
;«לײן
 פרײגםליכעם זײן איז לא̂נ שוין

פארמאכט, אויער
יאםער־געװײן. םײן נישט הערט עם

יי

 פרײנטליכעם זײן איז לאנג שוין
 פארםאכט, אויער

 םעהר נישט שוין ם׳פארנעהםט
 ;רעדט איך װאם
 קאן עם הארץ, רחםים׳דיג זיץ

 םעחר נישט שױן
 שטילען םײן פארנעהטען

געכעט.
%

 שוין פארקיהלט איז לאנג
 חארץ, ווארעםעם זײן
 םעהר נישט שוין קלאיט עם
מן אח ם ת ב ײן י ו

 פארגלידוטרט און קאלט ארן
 ׳ליפ זײן שױן לאנג איז

 הײס אזוי האט װאס
 געקושט... מיך
 שכדיכעל, חבר׳שער זײן
 לאה פרײנמיײכעי זײן
 געװארען שױן לאנג איז

 ;פארשםײמזרם
 צערםליכער דער פארלאשען

 אויג זײן פון שטראהל
 רחמנדת םימ האט װאם

געשײנט...

 שױן נישטא שױן, נישטא
 מאל, א םון פרײנד םײן
 חבר טײן שוין לעבט עס

 םעהר; נישט
 כױר האם װאם חבר םיין

 _ זיפץ, א .געשאנקען
 פארלוירען האב איך ווען

.םרעהר.^ &

ן• v ט י t א ר א פ דא זײנען נאטור צער
 באשעפע- א V פאראזיט א איז װאס

 חד אױו• אנצוהענגען ויך זוכט װ*ום ניש
 ציומנן צו n זוכט װאס ?ערפער, נעס׳ס

 עפעס דארםעז צו אהנע נוצען זיך םאר
̂ון  װיל װאס באשעםעניש א דערםאר. ט

 איר האבען צו אהנע נוצען זיך םאר ציהען
 װיל װאס אײנער פליכטען, וועלכע נ*נד
, געבען. ניט גאר און נעהםען אלעס

 ארגאניזיממר יעדער ױניאן, יעדע
 פירא״ א םאר זיך ^מיט שםעלט טרײד
 אפ״ םון און ארבײםער־לײדעז פון טידע

 זוע־• עס קרבנות װיםיעל פערװילינקײט.
 קא־ םון םזבוח אויפ׳ן געבראכט ד^ס רען

 א אויםגעבוימ• װערט עס אײדער פיטאל,
 אר״ שװערע אונגעהויער דיעזע !ױניאן
 די פון געטאן געװעהגליך ווערט בײט

 \ואס ציעל־באװאוסטע.ארבײטער אםת׳ע
 און אײניגקײט פון פאכט די םארשטעהען

 זײן לעבען, און לײב טיט טאקע װילען,
 אקטיװע די זײנען דאס ארגאניזירט.

 אױאנגארד דער ױגיאנס, די אין טענשען
 זײ מיט באװעגוננ. ארבײטער דעד פון

 בעסערער דער מיטגעריסען אויך װערט
 פון מענשען, פאסיװערע די פון עלעפענט

 םאלקס־מא• גרויסע די צװישען יעניגע די
 ארגאניזירט זײן אויך װילןן װעלכע סען,

 איניציא״ די זיך אין ניט האבען זײ אבער
 צו זיר דראננ אינערליכען דעם טױוע,

 םון רײהען םאדערשטע די אין שטערע׳ן
 צײט דער אין פראלעטאריאט, העטפעגרען

 זעהר נאך איז דאס טאן צו ריזיקע יד װען
 העל• דעם דך אין ניט האבען זײ נתיס.
 םון פאטער דער מארטירער־גײסט, ךישען

 נײסט דער פראנרעס, מע^שליכען נ;.־:צען
 כעות פארגענינען גרעסטע דאס גיט װאס
 דיעזע הכלל. לטובת מקריב זיך איז טען

 אבער זײנען מענשען םאסיװע זאנסט
 העלדישע יענע העיפען צו נרײם תב דאס

 דער יזומט עס װען גײסםער, מארטירער
 ימנעם אין מאמענט. םסיכאלאגישער

 פאר״ העלדען אין זײ װערען םאםענט
 אלם ארוים זיך װײזען און װאנדעלט

 ארגאני־ די װען און יןעמפער. טוטיגע
 איהר זײ בלייבען געשאםען װערם זאציע

 און שטיצען צו איהר װי#<נ זײנען נעטרײ,
 װײסען זײ עחזיסטענץ. איקב אפהיטען

 און נוצען זײ ניט ארגאניזאציע זײער אז
 זיף אױף טראנען צו צוםרידען זײנען זײ
 אר־ די באטײליגען צו זיך פליכטען, די

אויפצוהאלטען. גאניזאציע
 עס איז אבער אנדערש גאנץ

 ארבײטער דער אין פאראזיטען
 װילען װאם יעניגע די מיט גונג,
 אין צושטאנדען ױניאן די םון

 די בײשטײערען נים גאר װילען אבער
 סון כיעגשען די אויםצוהאלטען. ױניאן

 אפט מען דארױ קאטעגאריע דער אט
 וױ יײט. ױניאן ווערען צו צוױגנען פשום
 דרעהען באוױיזען, נאר האנען זײ װײט

 בא־ צו ניט ױניאן דער צו ארויס זיך זײ
 צו אנשליסען זיך יזומען זײ ;לאגגען

 יױ די װען דעםאלט, ערשט ױניאן דער
 זײ קומט עס װעלכע צװישען ניאז־יצייט,

 אין ע:ג זײ מאכען ארבײםען, צו אויס
 טאן נעבעך זײ זאלען װאס שאפ.
לײט. ױניאן װערען זײ טוזען

פאילאגנען, מען דארף און פען קאז
 ױניאן די זאל לײטע אזעלכע כױט אז

 דיזע אט טאקע אײנזעהעניש? האבען
 הױכע די םאראורזאבט האבען לײטע

 אט !ױניאנס די אין אײנטריטס־געלט
 שטי״ א געשאפען האבען מענשען דיזע
 ״םעכד די פון מיטנליעדער די בײ טונג

 אז ױניאנס די איז קאמיםעס״ בערשיפ
 א ״רײסען פען דארױ לײטע אזעלע פון

 אײנציגער דער ד^ף איז דאס און פאס״.
 לײטע יענע סיט זיך קאן טען װי װעג,

אפרעכענען.
 אר• גוט איז פאך גערויסער א װען

 יאהר עטליכע ם,־ז משך א םאר נאניזירט
 אײנ״ שטאיקען א אויס ױניאז די איבט
 און םאך דעם פון אדבײטער די אויף םלוס

 װאס ױגיאן־מאראל, א זיך באשאפט עס
 םײנד־ אפילו אנטאגאניכטיש, זעהר איז
 טען װאס פארשוינען אזעלכע גענען ליך

 מיטגלי־ װעהען צו אונטעדטרײבען ־ארף
 נא״ נאנץ א-ז עס ױנאן. דער םון דער

 קאםיטעס״ ^טעםבערשיפ רי װען טירליך
 קומען עם װען אײנזעהן, קײן ניט האבען

ײ װעלכע קאנדיראטען, אועלכע זײ צו  זי
 דירעקט ארט, ײעלכען אירגענד אויף נען

 געװארען נעצװאוננען אינדירעהט, אדער
ױניאן• דער א'ן אײגשרײבען זיך געהן צו

 נאר פארגעסען ניט מען דאדף הײ:ט
איז און עשעס.  אזעלכע אז שוין װאם׳
 ױגיאןצ דער אין אײן זיך שרײבען לײטע

 װעלעז זײ אז זיכער, מען איז װאס כױט
 אוז םארבלײבען? לאנג ױניאן דער אין

 עלע״ יענער דאס טאהע, איז פאקט דער
 ערשםער^ דער בײ טענדענץ א האם מעגט

 צאוד אויפצוהעחח געלעגענהײט בעםטער
 אע• באשטיסםען דעם ױניאן דער אין לען

 יי♦ B9KD ד^ס װאס נײשראנ כענטליכען
אויס.סיטג^ פאר אויטאטאםיש

 די טיט
 באװע״י
 סען
טרײד,
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דײקםעל. שםואל פון

 ^וװענד, יענעם םאר םריהער פיעל נאך
 ברײטער,ידעד אויח אםט זיך ז״ האבען
 ״סע״ באלויכטענער ױם־טוב׳דיג אימער

 נאר ניט און באגעגענט קאנד־עװענױ׳׳
 אפ־ נאר צװײטען, דעם אײנער באמערקם
 זיך זײ םלעגען טריט, עטליכע געהענדיג

 זײ־ װעז און #גהוקען. זיך און אפשטעלען
jriy פלע;ען באגעגענט, זיך האבען בליקען 
 פארטזעצען און קעם די אפקעהרען זיי

װעג. זײער
 אזעל־ געװען בײדען זײ אין איז עפעס

 צום אײנעם געצויגען זײ האט װאם כעס,
 און נײגעריגקײט זײער געװעבט צוױיטען,

 זײערע געדרעהם וױלען זײער געגען װי
 טרע־ זיך פילעגען זײ װען צוריק, אויף קעפ
גאס. אין פען

 דערזעהן זי ער האט אװענד יענעם
 פישטשור מואװינג א פאר שטעהענדיג

 םארטראכט צוקרקענדיג זיך און טעאטער
 געהאנגען האבען װאס בילדער, די צו

ארײגנאנג. רעם ארום
 װי און באמערתט אויך איהם האט זי

אױפנעציטערט.
 םארבײגעגאנגען, לאנגזאם איז ער
 און פנים אין ארײנגעקוקט איהר שארח

:געטאז טראכט א
 הויט איהר איז... זי סימפאסיש ״וױ

 איז װײר אויסערגעװעהנלױ זײן דארף
 פײער־ װיםיעל יטלאנקע... אזא צארט...

אויגעז!״ איהרע אין לאכען עס <עך
 ער איז טריט עטליכע #פגעהענדיג

אומגעקוקט. זיך און געבליבען שםעהן
 דער אין געגאנגען לאנגזאם איז זי

 אויך זי איז אט ריכטוננ. געגענזייטיגער
 אומנעתוקט. זיך און געבליבען שטעהן
 זי באגעגענט. זיך האבען בליקען זײערע

 און פאראויס טריט פאר א געפיאבט האט
אפגעיטטעלט. װידער זיך

 ארט פון אײנגע׳עתיענ׳ט זיך האט ער
 זײן אפגעװענדט ניט .און געריהרט ניט

איהר. םון בליק
 נאך זיך און געגאנגען װײטער איז זי

אוסגעיזוקט. זיך און אפנעשטעלט מאל א
 געריהרט ניט ארט םון זיך האט ער

איהד. אויף געקוקט אלץ און
 טעאסער עיקטיצור״ ״מואװינג םון

 א געגעבען גאס א מאל א מיט זיך האט
 זי און מענשען מיס כװאליע רױשענדע

זיך. פיט פארגאסען װי
 :סינוט פאר א געזוכט זי האם ער
 פארט־ געפינענדיג ניט זי און בליק מיט׳ן

 ער בדאדוױי. איסט צו װעג זײן געזעצם
 װי געטראכט, און געגאננען לאנגזאם איז

 שקר איז געזונקעז זײנען מענשען טיעף
 בעסטע, זײערע צױנישט מאכעז און

 איהם ציהט אם געפ^ג״ען... מענשליכסטע
 מײדעל, ^לאנהע דא£ אט צו שטארת

 איהם. צו זי *ױך אויס, ס׳װײזט וויי #און
 צום אײנער צוצוגעהן גלײך אניעטאט און

 דורכרעדען באקענען, זיך און צװײטען
 נארישע א ביידע זײ *שפיעלען — זיך

̂ן גלײכנילטיגלױיט אין ̂שפיעל באהאל־ א

 פאסירט דאס אין ארגאניזאציע. דער
 די װאו פאכען, יעגע אין הויפטזעכליך

 נ־ י י א ם ע נ י י ל ק א נעהפט ױניאן
 א איז חשבון דעד ט. ל ע ג ־ ס ט י ר ט

 אין פאראזיטען די :אײנפאכער גאנץ
 לוינט עס דאס מיינען, ױניאךװעלט דער
 פון אויסצובאהאלטען זיך בעסער זײ זיך

 און נאר קאנען זײ לאננ װי ױניאן דער
 ברירה, אנדער קײן ניטא זיא cy װען

 פאר ױגיאךמאן. א צוריק כיען װערט
 אײנמדיטס־געלט הויכע איז לײטע יענע

 y נ ר א נ י ל ם י צ ס י ד פין אזא פעוט
 יױ דער אין זײ האלט װאס ף, א ר ט ש

 דאס ׳עס פאסירט זעלטען ניט און ניאן
 גו־ צײט דער מיט װערען לײטע לכעyאז
 זײ און ױניאךלײט איבערגעבענע ׳טע

 דעם זאל jyo אלײן, נאבדעם אגיטירען
פאבען!... העכער נאך אײנסריטס־געלד

 mVi זיך האט אוםן אזא אויח אלזא,
 רyלאגיש א ױניאךײ^ט רyד אין שאפעז
 אםילו אײנטדיטס־געלט, yהויכ פאר גרונד

 איז דאס ױגיאנס. yדירןאלסטKר די אין
 נטyמyלy ןyכטyשל דעם םון ר^לטאט א

 זועלכ^ פאר *iysy^ די איץ ארבײטער
 דרוס א באשאפעז באדארפט האט מען

 די ױניאן. תגר אין האלטען צו איהם
 א װארעןyנ איז לטyאײנטריטס־ג yהויכ

 ענטװיקלונגכדפראזמנס םyד אין שטאפעל,
 ױניאן, רyנדיגyבאשט ׳טטארק^ רyד פון
 צו אײגענשאפט די זיך איז האט yלבyװ

 באםעס־ און ׳טטארקער אלץ נאך װער^
ר.yטיגט

 און :פרענלז רyאב דאך פען יןאן
 אדבייטזגר yאויםריכטיג די מיט איז װאס
 װי־ װעלבע טרײד, איז ארײז קופען װאס

 ןyרyװ האדצ^ זyגאנצ סיט׳ז ypטא לען
w זײ זאלעז װארום ױניאךלייט? i־fyE 

? פאראזיטען yjy' צוליעב זyלײד
iy:yn ם  װאס אנדערעס נאר און ת

 א — פונקט לבעזyז ארום זיד דרעהט
מאל. צוױעמן

v די און טזןגיש... ' l v w b איז, דצרבײ 
 : ןyצװייט דצם אפ ניט גארט רyאײנ אז

 אנ־ אן בלויז ס׳איז אז וױיסט, רyרyדyי
..^  װי װייסם רyוו װײטער... און שט

 רy װצן אױםג^כמגן, Dy װאלט זי אזוי
 באהאנט און איתר צו צו גלײך הטyנ

גאר... אפשר, און, זיך¥...
yהאט ר oysy דעם געטאן דרעה א 
 pynjn, פלוצלונג און רעכטס אויף קאפ

 הארט הטyג לyמײד ליעבע הויכ^ די אז
 יאנגע־ איהם קוי«ט און זײט זײן בײ

אריין. פנים אין גלײך שטרעגנט
yפאר־ א געבליבען שטעהן איז ר 

ר^ראקע;ער.yד א וד כפעט װאונדערטער,
 פיט און איהם צו צוגעגאנגען איז זי

 גע־ פרעג א קול ציטערענדען לײבט א
:1טא

יטטענ־ ם*ר איהר קוקט פארװאס —
פיך^' באגעגענט איהר װען נאך, דע

 אנז־ר־ געקומען אפנים, ׳מיך איז ״זי
 נים און געטאן טראנט א ער האט ל^",
:ג^נטפערט זיכער

 װײל װײל... נאך אײך קוגן איך —
זעהר. פיך אינםערעסירט איהר

גאר? אזוי —
זײן? גאר עס קען אנדערש װי —
אנגע־ די צולאכט. זיך האט זי

 םיט איז פנים איהר םון שטרענגטקײט
 הא־ אויגען די און פאד׳שװאונד^ פאל א

V2\ .אויפגעלויכטעז
 פאר־ אײך האב איך ,oy הײסט —

>' אינטערעסירט
 א פאר װאס אגדערש זיכער. —

 יזאם דעם רײםען מײן געהאט האט זינען
 צוגע־ פוזט איהר אבער צוריר^... אויף
 געװארען דרײסטער ׳שױן ער איז — בען
 װע־ פיעל ניט אויך האט אלײן איהר ~

 פלעגען מיר װען אופגעקוקט, זיך ניגער
באגענענעז... זיך

 צױ הארציג און ׳שטיל זיך האט זי
 געלעבטער איהר פון סאז דער און לאכט.

 זײן אין ןyארײגגעדרונג טיעף האט
 אנגעצונדען, רלyםײ א זyדארט נשמה,

 או:־ א\ן גוטעם עפעס צוגעזאגט װי און
באשסיםטעס.

 פאראינטע־ אויך פיך האט איהר —
 האלב ,bony האלב זי האט — רעסירט,

 שוין כ׳האב — געענטפערט נדy^פאס
באקענען... זיך אײך פיט געװאלט לאנג

 א:־ האנט פאר׳ן לײכט זי האט ער
גענומעז.

״  צו באקװעב ניט דא ס׳איז :קופט י
שטעהן.
—אצינד? עס פיר געהען װאוהיז —

געפרעגט.• ׳טװײגען קורצען א נאך זי האט
 גע־ פרייגד א צו איף בין פריהער —
 [yny: פיר קענען אציניד אבער גאנגען,
װילט. איהר נאר װאוהין
̂ן נעהם א זיף האבען זײ ארויף, געטזי

 א*ץ, עוױענױ פינפטער דער צו ריכסונג אין
 האס געזינס, אין איהר ארײנקיקענדיג

yגעפרעגט באגײסטערס ר:
 געהײפניספולע נאר, פיד זא;ט —

 פון אנגרײפערין איר.ר אופבאיןאנטע,
 ׳בין איף װי פענער אגיגטענדיגע אזעיכע

 גענופען אײף צו עס זיף האט װאנען פין
 אפיטטעלען מיך אין צוצוגעהן חוצפה די

 פארװאם — פראגע, yפאדנ אזא פיט
נאך? אײך ?וק איר

 האט — זעהט, איהר װי אזוי אס —
 ־yג פאחמעתמט, עטװאם צופרידען, זי

 Dy״y װילען זyפרוי מיר װען — ׳לאכט
 מוט לyפי אזוי פונקם פיר האבען שטארק,

פענער... איהר וױ
 צו־־ ער האט — ! םעהר גאף אפט און
v i v : v i\ אונבא־ דאס אז געפיהלט, און 

 נעהענ־ אלץ איהם רטyװ לyמײד yקאנט
 קלונג יעדען מיט מינויט, רyדyי םיט טער

 גע־ זיך איהם*האט און שטיפע איזזר פון
 זיף צו צוצעזען ׳|yenyjon» זי װאלט

: ןyגyפר און
 אראפכ^ כאט דיך האט צו פינד/ —
׳ צו שאפטpנyב מײז אום שיהט  שטילע̂ן

 אלײן נשסה yספינדליכy דײן האט צו
 ~Vi מיר און אײנזאפהײט מײז רפיהלטyד

VjyD̂ yn lycip... ,רי גאר ביזםו אפשר 
v v w, גאנצ מײן כ׳האב ווזגלכער נאףyז 

>iV2Vi jy3y& ^ פון כ׳האב װעפען ? ט  ש
ארופגעזוכט^'... אופזיםט אן דיג

 האלב שטיפעריש, האלב האט זי און
yחגרצשזלט: רנסט

— yאפג אײך איך האב ׳רשטענסy־ 
 מיט געװאלט זיןי כ׳האב זוייל לט,yשט

\...ViVPX2 אײך
 פינדסטען איהר פארבויגעז האט זי

 ny און האנט רyלינק פון פיננער
יואפ. דעם בויגעןyאנג שםײכל^די: האט

w איך האב צװײכמננס, — v w i אז 
 y:nyp אין לײכט זיך בםyפארלי איהר

 זאלט איהר ג^ואלט איך האב -פרויען,
 איך בין צו tnyr זאל איך און iy:yp מיך

אײך... םאר סאנטyרyאינס נוגyג
- • * n ארצויגהאט£)yצוױיטען א ן ^ גג םי

- איהר ווער איף <וײס דריטענס, ־

 באקאנטע אײעחנ םוז סך א הען זעבט»
tu םאל אײן ניט האב און v n v i וועגען 

איברע קײן איםשי נים און... linyn אײך

ט זי ^ רyםיננ ןyדריט א ^ ע ארבו פ
— ry> ,Djjrcra'D אײ איךyרע n y 

 םיר jy>yDy: זײ םוז y>y>D און צעהלונג^
inyi* ...^שטאר

םארבױגען. ny«'D א נאך זז^ט זי
— ^ ט ם נ י  א הײגט זיף איך ה$ב ם
 םיר.לט,yג אײנזאם אזוי ט$ג נאנצ^
 דער אויף yאײג װ^לט איף װי פוגקט
 ה^ט רשײנונגy רyאײ ...iniyi װעלט

 ס׳האט לט...yטרײסyאויפג אײנפאך מיף
ט... װי רyװ אײך ^ק ^ע ט אונ

 א זי האט — ״נסyסטpyז און, ־—
 אז:״׳ איך, װײס — געגעבן, זיפץ זyטיפ

 א האט זי — פארהײראמ... נטyז איהר
ט — געטאן. לyשםײכ ןyםרויעריג ^  ז

אײף¥ פון װײס איר ז»כעז װיפיעל איהר
 סך א Tiyr װײסט איהר אמת, —
^ג רy האט —־ מיה ײעגען  צוגע־ טרוי
 װײסט װיכטיגסטע ד^ס ^בער — געבעז,
ניט. איהר

 זי האט — בײשפיעל? צום װאס —
 ארײנ־ פנים אין שמײכלענריג איהם צו

געהוקט.
מײז אין אז ניט, װײסס איהר —

ען ^כ רז ע  גליק םראפען ?ײן איז לעבען פ
 באגײס־ װעניגער נאד און םאראגען, ניט

 היים מײן אז ניט, װײסט איהר טערונג.
 גראה־שטײנעב־ גלאטער א םיר פאר איז

 טאג אסיען רעגעריגען א אין דיגער
 װאהנ־ ביז׳ן זיף װיל גלי? שארפעס און
------------זין

 איז געזיכם איהר אויף שםײכעל .דער
 טונקעל־ די ^שטארבעןyגEא װי אםאל מיט

2: ^v ברײט זיף האבען אוינען ^jyDy^
̂רyפEyש א איד״ר, און גאר?... אזוי—־
^ ניט סy קענט ױ אויפב

 iyo — לופט װי איז גלי? נײן, —
iyp אונ־ אבער ם׳איז אטעסען, איהר טיט 

ס איהר פון מעגליך א ו  אויפ־ קונציגעס ^
צובויען...

^.. איר — שם  <יד זי האם — פאר
 צו האנט זײן פעסטער אפגערופען, שטיל

 זײגען מינוט y:p>Dy און געדריקט זיך
וחארט. קײן נידעyדyר גיט ;y;jK;ya ןײ

 לעבען אין ס׳איז p:^ ניגyװ װי —
געטאן. זיפץ א זי וזאט — ן...yפאראנ
שטע־ מײר װי רyניגyװ נאך יא..♦ —

פאר... dv זיר <ען

 היים זיד׳־א צוריקמחנן חןם ^כביר
 אםערימו״ דער <*ון םייצ נעװ*סער א סדן

 שלאכט׳־ אײד^»עאישע די פון ארםײ נער
 ^ויד־מזיער- גאנצע די זיך האם #פעלדעד

 אײנגע&ונק^ זוי עװענױ פעםםע דעע
 אי־ פאחנעה ״עלײעס״ פארבמע םיעל אין
o \ועלכע בער v דער םיט גמתערשמ ד.אט 

 yD'>nyn די ארעינאליטעט און גרוים
»8pnyo^ און רויט איהרע םים םאהן 
)iyo«B yo'M 44 די םיט א<ן n״yo שטע־ 

 פוז איינ/גם 1אי פ^ד כלויען אוים׳ן חגן
^ן. איוזחג װינ
 יאספ^, וױיסע, רyרטyהונד רי

 בײדע אויח גזדועזזכליך זיד ציה^ װאס
 ןyo'3 זײ ביז #װײם אז\י אויף גאס, זײט^

 iyo האט צוזאמען, שורזז אײן אין יוױ זיך
yלyג אויף פארבי^ן ראז ^ m  ,y האבען 

 טוג״ ױם מיז א מיט עומנױ די פארפילט
רװארטונג.y און גונגyאויםר רyדינ

 די װי פונהט ר.ןyזyאויסג ס/־^ט
 איהר ^ין זיר װאלט נאכמ שװארצע

 ?לײד םyjy־tf*p יןyרסםyטײ
 נאנצער חגר פון ציערונג מיט׳ן זיף פוצט,

 אױסגעצויגען זיך און באהאנכען לטyװ
̂ב  שעה־ חגר פון ברײט און לענג ד^ר רyא
גאס. נעד

זיף, האבען אםאכיאבילען yלענדpפינ
גרויסער א dvbv פון װי

 אספאלט־געגא־ ̂זyלאטl איבער׳ז פרייד,
ayjyD געטראג װעגyט, ̂ן פ ^י  געברומט ג

 רויט־גרינע לאפעזyג זײנען זײ נאף און
 םעטען איז נדעyאפשפעל זיך ךyרלyפײ

 זײנען yלבyװ ,ty^yo די און אםפאלט.
 װי אױסגעזעהן האב^ ^yoyrya זײ אין

 •Dבענyל y''j זיך Jyטראג V2לv^ גע^ר,
ז.ypyנטםלy צו הנהײטעזyש

v גאם זײכמןן בײחנ ) " i\ םארפלײצט 
 ילטDרyלופט־איב די ̂ןyנשyמ םיט ןyװyנ

 פו^דד און ףyשפרyג זyכטyרyאויפג מיט
 רערyי ווארט, Djny' און רyכםyלyג גיבען
mv פאסטyאײנג ny^\r«a זוי איז לאך i

ראהמזגל♦ גאלדען yרנדyפלאט א אין
yn''n נ שטעהען זײ זײנעןyבליבעז 

 רyד פון ארזיס?וםענדיג ערשטוינטע,
 פינפ״ רyד אויח גאס, רyלypונD שטאלער?

v מער i v w. דyרנאך iy:}*p זײ זיףיyרy 
 זיף האט זײ אין און נטyבאגעג בלי?ען

 םרײך V2V~&tti די ןyאנציגד געממען שוין
נאבט. רyד פון

^ גאט — ײנ —איז! דא שעהן װי מ
^ג מיס זי האט ט ס ײ אג |.yDny}D’y ב

קומצ) (עלוס

פרויען די&
(בלינדער) בעדריה ראזע פון

״װײדזש־עראפיטי״ ׳פון כ,וכב.ער «
ררנג״״.

o הויך זוי און אפט װי v װערט Vi- 
 אויר־ ״װײדזש ודער אז םעגה, די הערט
 לויךארבײטער, דער הײסט, דאס נער׳/

 רyיטירDפרא יתארצלאזער אזא פונקס איז
 פלײש־טראסט, רyד לענדלארד, דער װי

 צו^ר־טראסט, רyד ^ילןי־טראסט, דעי
 פאב־ קליי׳חגר און שוך רyד בע?ער, דער

 איז חילו? רyד אז און װ.? ז. א. ריקאנט,
 זײנע מיט ארבײטער, רyד װאט דאס, נאר
 פאר פ^חגרונגען yרyDyגר און y>'j אלץ
 ארבײטס־ yרyירצp און שכירות yרyקענ

 הויפט־ און רyרשטy דער איז שטונחגז,
 ן ײ ז מיט צװינגט yלכyור פראפיטיר^

 נד־yל yj^trDW די ״’nyTD'E^iB״״
 זyאנטpפאברי און טראסטם די לארדס,

 זײ כאטש פראפיטירש־/ װעחגן צו אויר
 — אםת דעם גאט אײן װײסט — אלײן

געװאלט? ניס זיכער דאס װאלטען
 אזוי טpפונ איז טענח yrrtp די אז

 ראזשינ?ע איז צװײ םאל צװײ װי אטת
 יעדער פארשטעהט און יוױיסט דאס #װײן

̂ס די א׳פילו כיענש, רyפארשטענדי׳ג  וױ
n דעד אט מיט קומען :v v. מ אבערyהר 

 ליגען :רויסעז םyד אט פיהלט yל8 םון
 נאר דאדח רy אלײן; לױן־ארבייטער דער

 חודש, סוף צום חשבון זײן אונטערציהען
 ־1לענ •דעם באצאהלט האט ער װי נאכדעם

םאר בוכדטער דעם זײן לארד
 דעם און ש׳פײז פאר רyגראס דעם פלײש,
 באלד, הטyז רy און — בחיט פאר כע?ער

 ניט איז ?ינד פאר׳ן שיף פאר א אויף אז
 זyװארט מוז^ שוין װעט דאס געבליבען;

 זײן iyanp װעט רy ווען שפעטער, אויף
 רyד ,oy רױיסט אױב, יז̂״y^̂ר ןyסטpyנ

 םyד ■פארלוים^ ניט איהם װעט לענדלארד
yn: ״ר נײעם א מיטy"רענט. אויפ׳ן יז

״פראשיטי^ דער ט-כח איז דאס אט
v די םון רײ״ iv n^ ,ומגל־ אויח ארבײטער 

 און םאברי?אנטעז, אךן מראםטס yאל כע
 זאגען טײטס״, יאר? ״נױ די אפילו

 ״רעכעלע״ זײנען זײ• אז עדות בפירוש
D רyװ היינט, קױט־ש-יגדערם. y w^ די 

 הײסט דאם אוירנער״י, ,ױײדזש ״יװאומען
 — רyלויךארבײט םײדעל אדער םרוי די

v :v i איהר אויב גאלר. אין פמש זיך באדט 
 איבער טוחל, זײט ?ותט, ניט, גלויבם

^ן טליכעy די אט ם  טyװ איהר און צי
jy אלײן זיך r^ p rK :

 פון פארדינםט רyדורכשניטליכ סגל
 אכציג און iy3't פוםצעהך׳הונזשרט די

די אין פטיגטyבאש lyrn װאס פרייען,

 ״jyp און ״?א:פע?שיאנ^־ײס" יאר?ער נױ
גע״ 1919 יאהר אין׳ם איז פאבריהען, די

רואך... 8 םענמ 79 םיט ד»לער 9
ט ״נו ^ני ײנ  פתיש־ארבײטער די אט ז

 זואגט אדרבא, ״גאלד־שפינ^נם״¥ קײז
 דער װיםיעל אויף איהר װײסט און אלײן!
 םרויען די jyrtfyii פראדו?ט, פון׳ם פרײז

 זזונ־ רyאיב אויף Vןyשטיגy< איז מאכען,
 דער אז הײםט, דאס פדאצענט! רטyד

 זוי מעהר זיך האט <yp'Di» פון׳ם פרײז
 דעד װאם װייודזשעס, די און ^לטyפארדאפ
 ארטיק־ די ןyאכo פאר ?רינט רyארבײט

jy5דאל 9.79 איז ״yזואך. א ר
 ״פראפיטירער״ yנערyלp קײן ניט

 און הונדערט דרײ טויזענד, דרײ די זיינ^
''^inyv ,די אין ארבײטען װאס םרויען 

 ״שינ־ זײ ריס.Kטpyפ ציגאר־ יאר?ער נױ
 פאר־ זײ פ^ל^׳: » גאר ypsto שוין ןyד

 װעניגער ניט פאר, אײך לטŷשט דינעז
 װאך. א סענט 68 םיט דאלער 10 װי
 שטונ־ 44 ?ײן נישט זיי ארבײטען דאס אי

i 48 נאר ׳דעז j w־fy א דען איז װאף. א 
 ציגארען פון םרײז רyד װאס װאונחגר

 פון אויף לעשטיגען האט >יטסyסיגארw און
 צװײ yצטyל די אין נטyפראצ 75 ביז 50

? יאהר
 ״?אנסיד ד• yלכyװ ציפער, די אט

^ מערס י  צונויפגע־ לט,yגעזאמ דזאט ל
 פאמ־ א אין jyny^cpns און לטyשט

 פאר• חנר אז זוײמזגר, באװײז^ פ^ט,
 אין ארבײטער ty'nD די פון דינםט

 עם צאהל dvovh ׳יארק נױ .שטאאט
 אייז מילי^ן, האלב 8 אין שאצטyג רטyװ

ז י ט א י נ ש כ ר ו ר ד ע נ י נ ע  װ
י ו ג ו י ס י י ר טyס ד  8 נ

 צײט רyאיצטינ רyד אין ! y ד נ ו ט ש
 אזא קליגגט י<הררת הײנטיגען בײם און

yרpלyאיז דאס ^בער לענענחג״ 8 זוי רונג 
 yװעלכ ׳פא?ט אוםבאשטרײמבאחןר אן

 זײנען זואס lynyD^ םיט iyt'r.‘83 איז
8::iyay;y אעװארyאדבײטס״ די םוז ז 
 מעג מיר, גלויבען דאס, און לײן.8 רyבyנ
8 lyjynד לסyב רyסטy1פו מוסטער ר 

פראפיטיריננ״. ״װײדזש
v *•* *

 םוױם ספיהער פדן לאפע צארישע די
 פון ארבײכםער ־־ פרדיען די און

יארנ^ ניר שטאאם
 מאבט yטpנyשר8אומב yרyדײפינסט

 נױ דער םון צאר חגם םװים, nyp'ED פון
 אזוי זיד האט וחנלכער טבל̂יyD8 יארקער

ם באריהמט כ ^ חוצפה׳דיג^ זײן מיט ג

1'

.

1920 איריל. 1JW6 דעם פרייםאנ,
 דער אין זעלגסנדזזערשוגגי מיראנישער

 6 די נעגען אםעםבלי חןר פון האנרלוגג
 דער אט א^םבלײמען, yליסםיש8סאצי

 איצט האט ני?אלאי" ״צאר מערי?אנער8
 ־8ל ruyp'Ti שוועחנ זײן לאזטyראפג8

 ךyםרוי רyנדyטויז yרטyהונד די אויף &ע
 Dy און הארס, נױ שטאאט פון ארבײנ^נר

 ניזא״8ורגrןyפרוי yל8 אז דעו־ביי, האלט
̂נילען שטאאט פוןם ציעס  ארויסט^טען ז

 .און אי׳הם גענען :ynp םyנyם8 אן אין
 ״8צםyנעז רypי$ר נױ רyנאנצ חגר גענען

מאשין. כענחגר
 איז Dy :אזוי איז רםוןyד מעשה די

 yטDםײ די זוי יאהר פאר yr^n א שוין
 נױ שטאאט פון פרױעז״ארנאניזאציעס.־

 חגר אז כוחות, yל8 מיט iyD''2n» יאר?
W: ז$ל*$ננעוןמען שטאאט W iV i v o w, 

 רyטויזענד yלyםי די שיצען זאלען װאס
 yטליכy yלעצט יי זײגען yלכyװ םרויען,

 רyד אין iy־ii$ny> ;yj'wy«'n» יאהר
y ^ o n^  לויךארבײטער. ג^וארען און :

 ytyj* אז זעלבסטפארשטענדליך, איז עס
 סעןyרyאינט די זאל^שיצען יוואס צען,
 אר־ די פאר ניט זיף לוינען ארבײטער פון

 מאבט ״די זײנען װעלכע בײסם־געבער,
 לע־ ערpר8י נױ דער פון טראן״ הינטעד׳ן

 ביז נאך דאריבער איז עס דזשיםלײמשור.
 נעװארען געסאז ג^רנישט װי כמעט איצט
 דעם כיצר פרויעךארבײםער די פאר

שטאאט.
 זיך חאבען צורי? צײט ?ורצער א טיט

 זײנען װאס פרויעךארגאניזאציעס, אלע
^סירט געווען  גע־ yזעלכ8 אין פאראינט
 פאר״ פרוי^־ארבײט^ די פאר זעצען

 דyיװD8לעניסל רyלyעציeס 8 אין אײניגט
^ן קערפעױטאםס ט  װי־ ״דהי גאסען אונ

 קאנפע־ ל^־זשיסלײטױו דזשאיגט מענס
 צוריק איז ?ערפערשאפט רyד $ט רענס׳/

 נע־ צרות םיט קוים חױשים עטליכע מיט
 אסעטבלי דער אין איײנצוברענגעז לונגען

 װאס (בילס) פראיע?טעז יגעזעץ עסליבע
 די פאר װינשענסװערט געװען זײנען

 צװײ װיכטינסטע די פרויעךארבײטער.
 א פאר — אײנער זיינען, פראיעקטען

 מיניםום באשטיטטען געזעץ דודכ׳ן
 אינדוסטריע, דער אין פרויען פאר װײדזש

 שטונרי־ 8 אן פאר — צװייגמר דער און
ארבײטס־טאג. גען

אוי• געזעץ־פדאיעקטען, ד^זיגע די
 כרור שוין זײנען צװײ, לעצטע די סער

 אײביג אויף נעװארען באגראבען השם
 דער פון קאטימעס yפארשידענ די אין

 סף א גאף מיט אינאײנעם אםעמבלי,
<vrtלכv ,ה^בען זואס געזעץ־פראיעקטען 

 פון׳ם אויגען די אין געװען חן נושא ניט
^ אסביבלי, דער רyאיב הערשער י פ  פ

סװיס.
 אז און ש׳טאל, ס׳האלט אז דערזעהן,

 װיכ־ און לעצטע רי איײר װעלען אט אט
 הא־ לעזאזל, געהן ״בילס״ צװײ מיגסטע

 אױפגעהוי־ פרויעךארגאניזאציעס ידי כען
 קאמי־ yעציעלEס א ״טרעװאג^: א םגן
 ידױיז אװע? איז פרויען־ארבײטער פון סע

 םװיט׳ן פון פאדערען ■גענומעז און אלבאני
 נים און דערבארעמען זיף־ ז^ל ער אז

 װיכטיגע זעיהר צװײ די אט דער׳הרג׳ענען
 װע־ זײ זאל ער נאר געזעץ־פר^יעקטען,

 אסעמ־ דער אין iycnyjDii» ניגסטענס
. דעבאטע רyנטליכyעפ אן םאר כלי

אײנ־ (שוין סװיט ספיקער אז אפנים,
 האמיטעס דער םון איז ״סװיט״) מאל

 געװארען, געריהרט װאס װעניג כדענות
 דעם פון איבערגעגעבען װערם עס װי און,

 ױניאן טרײד ״װימענס חגר פון אםיס
 ב־לײבט װאס אײנציגע, חאפ איז /,ליעג

 ר y:ע פ א איז טאן צו פדויען די איצט
? ו מ א ף ל ר ו ן ד ײ א י מ ע ג ל  א

ם ע ק נ י י ר ט ן פ ו ע פ ל א  
ר ע ט ײ ג ו א - ן ע י ו ר ן ם י  א

ט א א ט ו ש י . נ ק ר א י
 ס׳פאר־ ׳אט אויב>;אבע דאויגע די

ײ\ ניט ׳זיך שמעהט ̂בער גרינגע. ס  ראוז ר
 ״ױי־ דער פון פרעזידענט שנײדערמאן,

 אויח נעהפט ליעל/ ױניאן טרײד מעגס
 נעחסטע שוין און איניציאטױוע, די זיך

 די זיף װעט — מען שמועסט — ײאר
 אר־ דער צו סאן געהם א ערנסט ״ליעג״

 םרויען ע ל א ארגאניזירען פון בײט
כוח! ײשר שטאאט. אין׳ם לוין־ארבײטער

 ןלא ארבײיט ארגאױזאציאנם
ו30לאקאל

 ױנייאז ?לויר?ס ׳נארמענט לײדיפ די
 “^חגא לעבעדיגען א פלאנט ,130 לאיואל

 מ^נאט דעם פאר קאטפײן ניזאציאנס
 .גיט אבער נאד איז לא?אל דער כיאי.
 גע־ איז-גענוטען עס און פאנדען אין רײך

 ׳תגם אין בענעפיטו טעאמער א װ^רעז
 אפ־ iyo‘22 פאר׳ן טעאטער, קונסט נײעם

 yj'n״: זוערען געשפיעלט װעס עס ריל.
̂דער״ הירשבײן. פר״ז םון פעי

8>y אר־ דער 4העלפע װילען װאס די 
 קומען צו ןyבעטyג זײנען גאניזאציאן

 פארשמעלונג. דזגר פאר טי?עטס נעהמען
 אםיפ אין §ען1באק צו זײנען טיקעטס די

 אייד און .viy yט2 — 228 ױניאן nyi פון
 yט17 וחגפט 22 ,41 ל$?אל פון ^פיפ אין

דײבי^נד. דזשײ?אב ברותגר בײ סטריט

שעהנהאלץ י. פון
---------י־------1—

פארװארט.
־jyiiJ8P רy'לעצט רyד זינט צװ^יאהר, פארגא:גע:ע די

 םיט פול שטורם־יאהרען, צװײ u^iy: זײנען באפטאן, אין שאן
 lyn^n וואפ נישען,yרypרyאיב yאנאסישpy און yפאליטיש

ײפעלט  באזונ־ א גדיגyרלאזyאיב װ^ט, yגאנצ די אויםג^
 nyi אין זyבyשטר און לעבען דעם אויף רושם ןyפyר•טיyד

 געטײלט נאטירליך, הא£, לא?אל אונזער װעלט. ארבײטער
 ארבײםער־ yערDyגר און גרויפד yאנדער א:ע פון גורל םyד

 אין האט ױניאן דרעסמאכער אח װײסם די אדגאניזאציעם.
 קאטף זעלבען דעם דורכגעטאכט יאהר צװײ פארגאנגענע די

 אי־ זעלבע די און װיר?ען, צו און לעבען צו רעכט איהר פאר
y^pyiw די װעלכע אנשטרענגונגען, yבערנאטירליכ nyD 'w 

 אר־ גאנצער דער אױף ארויפגעצװאונגען זזאבען באדינגונגען
ײאם אלײן, פא?ט דער אבער ארבײטערשאפט. גאניזירטער

 יאהד, צװײ לעצטע די פון אנשטרענגונגען גרויםע אלע די נאך
 לעבעדיגע א קאנװענשאן דער צו הײנס ױניאן אונזער קומט

 צו אונז גענוג איז אלײן פאלום דער אס — געזונסע, א און
 םרוכט־ און געזונטער װײטערער אויף •האפנונג און כיוט געבען

 ארגאגיזירטע םון רײהען פעסטע די אין טעטיגקײט בארער
ארבײטער.

.19J8 יאהר פון זומער דער
 אײביג־ דער װען חאנװענשאן, באסםאנער דער נאך באלד

 אנ־ האט לעבענס־םיטעל נויטיגע אלע אויף יקדות װאלסענדער
 ארבײ־ די אויןש דרו? שװערען זײז פיהלען לאזען צו געהױבען

 שכירות די ^ויף הענערונג א ?ריגען צו נויטיגקײט די און סען
 יעדען מיט דריננענדער געװארען איז ארבײטער אונזערע פון

 די מיט פא־האנדלען צו אנגעהויבען ױניאן אונזער האט טאג,
 דע־ די אױף יז״y״ר א מכוח טרײד אונזער אין בעלי־בתים

 ארבײטער מײסטע די פון װיידזשעם גאנץ־מאגעדע נאך מאלט
 אפעלירם האבען םיד אינדוסטריע. דרעס און װײסט דער אין
 טאג־ דעם אויף זײ אנװײזענדיג בעלי־בתים, די פון יױטר צום

 און לעבענס־טיסעל, אלע אויף פרײזען פון שטײגען טעגליכען
 עקזיסטירען צו ארבײטער די פאר אוםטגיעגליכקײם דער אויף
 הא־ לי־בתיםyב די פארדיענסטען. דעטאלסדיגע זײערע אויף
 רײד רי צו צוגעהערט װאש ורעניג זיך געװעהנליך, װי בען,
 ניט זיך אינגאנצען אדער האבען און לאגיח, און ױשר פון

 א מאל יעדעס געגעבען האבען זײ אדער געטאכט, װיסענדיג
 דאן אונז פאר איז עס ״רעיז׳/ קײן ניט אבער תירוץ כײעם
 װערען גענומען מוז שטעלונג פעסטערע א אז געװארען, קלאר

 ױשר׳דיגער דער צו צוהערען צו זיך בתים בעלי די באװעגען צו
ארבײטער. אונזערע פון פאדערוע
 שלעזינגער פרעזידענט זיך האט ,1918 ױלי, טען3 דעם

 א מיט אסאסיאײשאן מאגופעהטשורערס דער צו געװענדעט
:אזוי טײלװ^יז זיך לײענט װעלכער בריעף

— :הערען װערטער
ורגאגייז^־ k בײדענ׳ס זעיע אונ צװישען ^׳VI ׳ א ־ פרידענס־פו ידער
גע־ ניט זאלען ר#ט*ק#ל3 ־פדנ׳ם ;קםען M9 קיינע אז ב^שטימט, ציעס
אין ־שער אוי צדדים, בײד^ שון צושטימונג דער *חן װערען ענדערט

ס?ע• די בא״יהרט ע - + 1 י נויטדוענדיגלײט, דרינגענדער וון c פאל א
די *דער צדדים, די 1 םי וועלכען גענד איר פיז אינטעדעםען ציפישע

בנלל. לאנד עם1 שון ה&נדעלס־־ר,א:דיציעט
 אין ױניאן, ׳װאירקערפ גארמענט לײדיעס אינפזעדגעעאנאל די

 לא־ואלעז איחיע פון נ^מעז דעם אין ׳און נאסען אײגענעם איהר
אן), (קאטערס 10 נונזער  דרעס און וױישט (לײדיעס 23 גומער ױני

אן) מײקערס אן), מײקערס (באטאנתאל 5S לומער און ױני  :א״ ױני
 נויטװענדיגקײט דרינגענדע ניט־פאיאויסגעזעהענע אזא אז טעצ,2הוי
 לאנד פונ׳ם האנדעלס־קאגדיציעס די ^ •סײ ענפמזטאנען איצט איז

 לעבענס־ק#ס־ און פמרדיענסםען די אויף א^ זיר רופט װעלכע בכלל,
 ג^ר־ לײדיעס אינטעי־נע״צאנאל (די זי אזן ארביינזער, די פון טען

אן) װאיררקעס מענט  אפאהיאײעאן אײער צו דעי־יבער שטעלט ױני
 פדן װײדזשעס די אויף פיאצענט דרײסיג העכערען צו פארלאני. דעם
 שון מעמבערם די בײ באשעפטיכט זײנען יװאס װאד־ארבײטער, >ילע

 פארדיענסטען די איז העבערונג עתנליבע אן און אםאשיאײשאן, אײער
דרעס־אינדושטריע. און װײסט ־דער אין שטיק־ארבײטער די פון

װאך־ארביי־ די פו שבירות די אויף חעבעדונג דורנשניטליע די
 אױם איז יאקר הא^נ א און ״,פינ, לעצטע די פאר גראדעז אלע פון טער

קאשטען די זיך .היאבען צײט זעלבער דער דורך נראצענט. דרײסיג

ד לעבענס־םיטלען אויף ײנ״ז  יעתר לעצטען דעם אין פארד^יעלם. א
ף פר״זעז די זײנען אלײן  און ,25% געששיגען לעבענס־־סיטלען אוי

ײ אוסשטענדען איצשיגע די אונטער שםײגען. אין נאך חאדטען זײ  זי
ם גידעריגער, פיעל םעםבערס אונזערע פון שכירות די גען  דער לוי

ם קויף־קראפט ײנען זײ •אײדער הײננדצו־טאג, דאלאר פונ׳  געוועז ז
^ יאהר עםליכ־ע טיט רי ט אפילו און צו  ־ פארלאנגטען איצט דעם פי
ײן שכירות זײערע אלץ :אך ײעלען רעיז ײ װי נידעריגער פיעל ז  ז

 קויפען נעקעכט דאלאר א פאר האט םען װען דאטאלט, געװען זײגען
 קען סען אײדער לעבענס־נוימװענדיגקײטען פי^ל אזני מאל צװײ

 ארבײטער דעם קאשט עש >זען חײנט, ־קויפען -דאלאד זעלבען פאי־ן׳
ײן *וייפצוחאלנזען פיעל אזיי כאל צוױי  דאס אײדער עקזיסטענץ ז
צודיק. יאהר פיגןי מיט געקאסט איחם תאט

 פון װיבטיגקײט און ערנסטקײט די אגבאטראט אין נעתטענדיג
 מיד בעטען סעזאן, דעם פון אנקוםען שנעלע דאס און לאגע דער אט

 פר^גצ דעד אט איבער קאגפערעגץ א באשטיטע צו נאצײטעגס אייך
׳ ױניאן• אוכזער פון אוז אײעראטאסיאײשאן פון פארשטעחער צװישען

אנטונג, מיט
אן, װאירגןערס ;ארמענט לײדיעס אינטעינעשאנאל ױני

פרעזידענט. שלעזיעער, ב.
 אזוי אױו* ;עװיר?ט האט בריעח שלעזיננער׳ס פדעזידענט

 אפגעתאל־ איז ױלי, טען10 דעם ארום, װאך א אין װאס פיעא,
 ‘מא״ די פון בארטדעטער צװישען האנפערענץ א געװארען טען

 אונזער פון פראגע די און ױניאן, דער פון און נופעחט׳צורערס
 ־niiya דיסקוטידט איז ״רעיז״ דרײסיג־פראצענט געפ^דעדטען

 ־yר ממשות׳דיגע ?ײנע צו אבער האט קאנםערענץ דיזע רען.
v די געפיהרט,-און ניט זולטאטען : ^ o איבעמעגעבען איז Vi- 

iw צװײטער א צו פאדהאנדלונג פאר װארען y D iip םון 
 די םון ןyזיצוע די אויך צדדים. בײדע פיז סאב־׳חאטיטעס
 א ovbv נארגישט. מיט געענדיגם זיך האבען סאכ־קאמיטעס

שר די פון םארטרעטער די אפילו האבען פארשלאנ פע^  מאנו
 אזעלכער, געװען איז םא־שלאנ דער אבער געטאכט, יא רעס
 -van געװא־לט נים און געקאנט ניט איהם האבען מיר װאם
 אר־ אונזערע םאר ״רעיז״ א םון פדא;ע די איז אזוי און מען.

 oy אבער לופטען. דער אין הענגען געבליבען וױעדער בײטער
 פון האכען מאגוםעהטשזרעדס די אז< לאנ; געדויערט ניט ה^ט

 איהר אין איז ױניאן די אז פאר־צטאנע/ האלטונג אונזער
ד בלײבען קענען זאל זי אז ׳ער:סט צו פאדערונג ^ א ב ט  או

 פאר־ געניוזט האט םראנע אז/די געװען, איז סוח דער פערט...
;.•דביטרײשאן״. א<ו ״באארד פאר׳ן װערען ראבט י<.

 באארד דער האט (ױלי) נאנאם זעלבען פונ׳ם טען9 דעם
 מאר־ דזשאדזש סון באשטאנעז איז װעלכער ארביטרײשאז, אױ

 רטyב8ר מאנופעקטטורעסס, די פון פארטדעטער א^ס ס,%ז
 דזשאדזש און אױבײטער, די פון פארטדעטער אלס ברוער

ל״ טשערמאן, אוטפארטײאישער א^ס מעח דזשוליען ^ו פג  א
 דזשאדזש םון ועקאטענדאציע דער אויף און זיצונג, א טען

 איז טאנופעקטשורעדס, די פון פארטרעטער דעם טארקוס,
 מא־ די פון פארלאנג דעם באװילעען צו געװארעז באשלאסען

 פאר־ די מיט יואנפערענץ אײן נאך האבען צו נופעקטשו-רערס
 אויסגליױ אן צו זײ מיט לוײען און ױניאן דער פון טרעטער
 ענט־ זײן ארויס גיט ארביטדײשאן אװ באארר דעד אײדער

שײדוננ.
 אפ־ האנפערענץ פארלאנגע די איז ארום סעג פאר א אין

 ענדליך האבען כיאנופעקטשורערס די און געװארען געהאלטען
 םון אכער ״רעיז״. א אדבײטער זײערע געבען צו באװילינט

 האבען האנםערענצעז און דצונגען פארהאנדאוגנעז, אלע די
 אײן פארשטאנען זיענער, די געװען זיינען טיר מיר,יכאטש

איז בעלי־בתים די פון האלטונג אלגעטײנער דער פון :זאך
 אויפהאלטען װילען טיר אויב אז געװאי־ען, ידאר אונז פא:־
 פארזי־ און ארבײטער אונזערע פון לעבענס־ססאגדארד דעם

 מוזען אינדוסטריע. דער אין םריעדענס־צױטטאנד א כערען
 געררען איז עס װען איבערהויפט קאטף... צו גרײט זײן מיר
דור, פונ׳ם םוף צום נאהענט אזוי  אגרי־ טער4א אונזער ווען ̂י

 אויסגעהן, באדארפס האט םאנופעלטשורעיס די טיט רענט
 הא־ אזוי און װערען. געשאאסען באדארפט האם נײער א און
 גענוסען גלײך זין ר^ז, געװאונענעם דעם נאך באלד, טיר בעז

 ,1919 אנהױכ םון סט״יי^ fדז״טענעױא גרויסען צום צוגדייטעז
 מאנופעקטשורער׳ם די פון געזאנט, װי האםען, טיר װעלכען

פריהער. חדשים opyi מיט :^ך פא-אױסגעזעהן האלטײנ,
קומט) (פ^רםזעצונג

 װניטי מאכער װײסט דעם אץ
םענטער

 אנ־ yאל און ?ורסעז, לער^דטורס, די
 מא־ <וײסט םyד אין זyײטpטעטינ דערע
 זעצטyרטג8פ וחגרען סענטער ױניטי כער

 320 — ,40 סלוול פאבליק אין בעפאי^ װי
 אװענד דאנערשטאג סטריט. yט20 איסט

 איבער גרינבערג סארא דר. טשורטpyל
געזונדהײטס־פראגען.

 אפריל טעןDy 15ר אבענד, פרײטאג
 ־py> yריyס V"2 א זyאנגDyאנג װערט

 כא־ פאעטען. wy^r.ov אילש־* טשורס
̂דדיטpyל װעט דויטש yטyב ^yאיכער ן 

^ די װאדסזוארטה. איון •בלײח בוירנס,  ל
 אינ^גרעסאנט זײן געװיס ^yii טשורס

נד.yבאלעהר אזן
in v n  ov\ אויד tארטגyזyלא־ די צט?

 חגד שװיט־האאס, רyד נגליש,y איז סען
Vאל רי אזן ?לאב מאנדאאיז M m *  y טy־ 

v סומט טינ?ײטעז. i W\ אמוזי־ זיןי »ון 
D̂ און אײן אין רען yrnyT^ י צײט״

? טאגען דער

ז ם)פ-לאר);זר
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 רעדזוקמר דעם ןװרימען

לעזער. די און

m .לעכ• :יש איז עס — זװעאעביא* 
ען, רינ ףי  צופיעל *ביסעל איז עס *בער ^גן

 *ז* פון גיש איז פ*ל דער ־דוייל דעוי£*ר, סיי
 דער**ר, סײ און װיששיגקייגז, ב^זונדערער

ם עדלוינם צ״םוגג אין יל*ץ דעי װײל  ני
 אײג־ יעדען אינער זיך אויסברײםען *ז*

ל. •עלנעם  קור״ אין גע*יכשע די איז *ש מ
 ח*ש ם*ליד* אין ק*. איײבײסי די צ?ן.

 סיש ח*ש זי װעסען §ר;סער, א #•געלזןגט
 גיש איחם אדן *נגד^שעי׳ם, צוריק וײש »

 קוםען צוריק זאל ער װען װיסען, געל?זש
 ב*םר»בש, 0ע ח*ש ױ:י*ן ‘די ארבײםען.

 און *גרימענש. פון׳ם איבערםרעשוגג *ז *לס
 פירמע דער מים »*רח*:דלונגען פיעלע ג$ך
 רעןרעזעג־ ױ:י#ן, דער פון זײם דער פון

 א.*ז שאפ־ששערםאן ארס אייך, דורך םירט
ןc סע^רעצאר  דעם דורך און ױ;י#ן, דעי ו
 וױיש־ דעש דורך ארן שייענד ל. ■רעזידעגש
 בױ־ ,‘איגטער:יי׳«י*:עי דער פון ורעזידענש

 אר־ די .ווי דעם, :אך *ין ■עי־לאזשײן״ דער
 צו ניש באשי^סען ךזאבען שאפ עון בייםער

 װעם סנשוך דער ביז אי־בײט דער צו געהן
 איינ־ פירםע די ד^ש .ױערען, געסעשעלט ניש

ף שארי^זען צו געוױליגט י או ך׳ י  אי־בי־ ז
 מר. געװען איז *רבישרײשןך דער שריישאן.

x .חאש ער און רןלױול&נד, פון דולישץ ח 
 און ױני*ן דער םון גונסטען צ.י גע׳פסק׳ענש

 ■רעסער דער באלד זוי װ$רים, ■יעסעי־. דעם
 געװעחנליי־ ׳עם1 ב*צ$ל.לט גערך^גען ט4ה«

 ניט און יי^ך, די דא״• פון םינישזם כען
 זײן אז רענענען, געבזעגש ער דזאב מעחר,

אגדערע די פון װי דערזעלבער, איז סטאטוס
 ן>גגעאזםעלט איז ער י^ש ך,נעםדי ארבײטער,

ט דערזעלנער «ו י^ר.י. גאנץ ̂ אויף ײ  ז
 לויש #ז ערק^עדט, אי־בישרײש^י* דד־ ה^ט

 די t<e אויס, ניש עס זעחש אוםיגטענדען די
 צו זי:ען אין נעהאש חןןבען זאי■ סירמע

אגרימענש. דעם געגעז ה*נדלען
 און קורגעז, אין גדשיכשע די איז ד^ס

 געלישען פיעל ה^ש זי אז ניש, ;לויבען מיר
 איבערגע־ איחר ד^בען מיר װ*ם דעיפון,

 בעשען םיר ®סןרם. קודןנער אין ;•;בען
 מיטצושײלען צוקונפט ד״ר אין דאי־ום אײך
 *בער אײך, ביי פוןר קומט װ#ס ןזלעס, אונז
ע םעכליך. זוי קורץ, אזרי  אײנצעלחײ־ מןגנ
 אבער זײן. <ײ דןןרפעז װיכשיג, זײנען מען

װערען. אויסגעל^זט גוט גא;ץ קענען »נדערע
ק. ש  אז אן« נעחמען מיר — ^קאלני
 אזרײבט איחר װען באכזת, עס מײנש איחר
 מײנוגג, אונזער חויד *עצש איחד דאס ►ונז
ן מיר װילען דעיפ*>ר *ש און ״ נזןנץ ז

 אוםזיסט אי,ז עס איץ*: מיט ןפעגחמי־ציג
ט זײש איחר םיחח. א״ער  דיכ״ קײן גור ני

 גיט>> איז דעם פון פונק א אפילו נור ׳שער
ײן ד^ס ז*ל אײך. אין  דאגח. לעצםע אײער ז

 װי־ עס ז#לט איחר ן«ז :יט, ׳שאדט עס $בער
 *ו :עחשק זיך ד&ן געיױס װעט איח״ סען.
lyta בילכערעס. און :יטצליעס מעחר עועס

 גע־ דאחי סיטשײלונג ןןזא — נױמ#ן.
 לעםע־' אפיציעיען אן אויי• דיעיען ^ריבעז

אן. דער פון חעד  סיר אז ׳אםת איז עס ױני
W אײער דאס דעם, אין ג^רניט צװײפלען 9 

 אפ•9׳ אײער פון וןרבײש גוטע די אנערעקענט
 אנערקענוגג דן^זיגע די ד^ס און םאוערםאן,

 א דורך בלויז גיט אויסגעדריקט איחר ח^מ
 50 פון נמזעק א רורך אויך װי ׳רעז*לוציע

ך^:־ « איז ד*ס װיבאלד ׳^:ער ד^ל.;  ײניןי
 װיכטיגער ג#:*ז $ו פון און ׳געלע;עגחײט

בעז oy םיר װילען ב^דײטוגג,  אין ח̂ז
 דעם װעגען *װײפעל קײן זי>ל עס אז ס^רם,

ײן. קענען ניש  *לז*׳ בייװעל דעיזעלבער ז
ט ק דוי  לעשער־ און זןנװעל^• אן אין *וג

#ן, דער פון חעד  פיןרעפענש״ געװיס װעט ױני
װערען. ליכט
- קזןר׳ש. י. פי־עח־ ;א:ץ גיט איז עש ׳יא -

 דער פון >ו:ער אזשאנדיוכקט. אײן *ון ליך
 ®«ר נ^שר^כטען עס מען ?עץ זײט *זגדערער

 דער אין מוינ זו^ס זאך. בזטע זעחר א
 ? נאסעז אין בלויז דעמאקיו>שיע א אםת׳ען

 פון פ#רלוםט דעם איבער װײגען י«עז ,ווע.ר
 ;זך ניש חאש קײגער װעלכע פרײחײט, א

 גןןר ג^ק^גט ח$ש ®זוי װי ארן ? ג#סען
 מענ־ װעניג ןןזוי #ז פדײחײט, זײן געםןלט

 קען דזך־פאר געצעאזט? איחר חאנען אזען
 ביזדויערעז ניש מענ« טיפער*דעגקע;דער דער

 קוק זײן פדז פאר. איצש קוםש װפס ז^ס׳
 אין קללח א איז ד^ס ׳אויס ג^ר קוסט

 װע־ איגם D־«i$n ברנח. א פון ס»סקע דעד
 m דערזעחען׳ ם«קע םעג׳פען די nn לען

 נינר א םים גענ^רש זיך ח^בען ?ײ וױיש
 דעם^קרןןטיע א םיש פרײחײם, גדיטזיגעגער

 גופא ז^ס זײז׳ ם#קע קען יןזייר. אויו׳ן
 ג/ר #לע די לעבעז *ום בר״גגעז װעט

 איחר װעלכע רןןבעסויערס, די ריביןלדיס,
 איצטי־ דעי איז נויטיג ®זוי זײ:ען דזןנקט

 מכלןעז #נב*£רעפט, או:ז װאס «ײם. גער
 אויס־ מיט״׳פט^ל איצטיגען אוכזער *ז טיר,

 אײן ש«>ר *ופיעל #ביסעל איז *רחןםעז
 םוז דעם *ו חע״קולעס... אײן פ*ר חעלד,

איז עס אדן ^לק, ג^גיע דאס נעחםען ייד
 *lit לעצשע די *ז םעגלינקײש, ;רויסע »

ד ךיןר אין װאונדעד םאז זאלען סירוגגעז  חי
^ר פ#ד ד#גק g זיט.  גע• •ערזענליכען אי
 דעם אויןי קענעז מיר ג^כפרןןגע; אזן דוס

 אידיאתז געװעחנליכען דעם םיש עמזפערען
 אויעי ׳װ^ש'^כשןטדעפש נע־םע׳ ענםפער:
ן אײך ^פיס דעי־ ד/*ש ׳פ#רלזןנג י  געװיס «ו

נדטעי־זגו• ו»דל«;גשע די #רויפגדייקש

^ ק ג י ו ם כ ^ ר ע • ג

ם נעפינען װעלען זיו v» ח|מען, לןםױ  מ
 איוור און אויגען, אײערע pn חן גויםיגען

 »ז ®זוי, סובסקרײבמד, עטלינע ipt«r װעש
 לײעגען אויך *גזנרעגטיגק״ם״ די ו^ל םען
r tf ב^זיליען. אין

האײז• י. און האםםאז םעם וואלאה ם•
 םבח אגפדאגע אונזער »1אוי בריף אײערע —

 איז עס *װער װי #קל^ר וױיזען ראםאן, דעם
 װיל ער װען חטנדלען, גו רעח>קשאר א ש*ר
ם אײנקלאגג אין סאן, עס  םײנונגען די םי
 גוטע זײגע חאם לעזער יעדער לעזער. רי םון

ם כעגען, אדער פאר טרגוםענםען ע  געח, חי
 װיג־ די םיש אײנקלאנג אין באאלוס א פאס
 און װאלאר איחר, לם^ל, ׳אש לעזער. פון אזע

 גע־ פארגיגפםיג זעחר ארגומעגטירם תאפםאן
: זיעען :^ש ראמאז א גען י י  אײנןני װען ז
 קרײ איחם ער קען ר*ם*ן, א ל״ענען װיל
 ביז״ פון ?רג£ץ־#:דערפ. לײעגעז צו גען

פ םיר ך»רפעז נעס־פשאנדױגקם  רןך קײן ני
 איבערצו־ ניש זיך י^גען שיר װײל םאן,

 א:«נ־ אירגענד ציר^ולאגיע אין ^עײגען
 זײנען לעזער אונזערע אז *ײשונג; דער

 םרײספרא• אושזערע אין פאיאינשערעסירט
 לײזד זועניגע זעחר פדער קײגער, אז ;גען
 געדולד עס הןש װער ווױיל ראמאן, דעם גען
ף װאך גאנזע א װארטזין צו  «>רם־ די אוי

 גוםע. גאגץ זײנען *ןרגוםענטען די זעצונג?
 אונגע־ ניט אויך קלײן י. ^בעי איז נון,

 איז באתויפשונג קלײנ׳ס פרײגד לויש רעכט.
 בעסטע די פון אײנע ראםאן לער איהם עאר

 עד-לײעגט װען צײטונג. דער אין זאבען
 קורצער א םאר זיך ער פארגעסם ראטאן דעם

 די #ן דרעסעם, די אן קלאוקס, די װײלע
אן.  צו זיך ער, םײ:ט ׳גום איז עס און ױני

 מעחר צײמ. צו צײם פון דעם אן פארגעסען
 פארגרעסערט זעהן װיל ?לײן פרײנד נאך,

r״w־p ער אםשײלונג. בעלש?זריסטי«ע די 
 ר^םאן דער סןז דערום, פ*רל*נגש איין תאפם

 װע• אװעקגענוםעז גיש צײטונג דער פון זאל
 ח*גד- רעדאקשאר דער ז^ל װי היינט, יען.
״ ארגוםענטען, אלע די אש װען לען,  פאר ס
 א *ר ביז איהם צו ^פעלירען געגען, סײ און

 ^ע־ ז*#רום װאלטען םיר ? גר־אד געװיסען
 ניט און לעזער, םעהר נ^ך פיז חערען וואלם
ר ארגומענטען, זײערע אזוי  אונז פישזם נו

 ראמאז, דעם אײענעז זײ צי ױיסעז׳ ל*זעז
 פרײנד אנןענושען, װארים ניג^ צי

 ריכטיגע, גאנץ זײנען *'־כומעגםען קלײנ׳ס
ב ׳אנער עם חעלפט װןןס  אע־ מײסשע די אוי

ט ניט דאך זיך םערעסירען  ? ר#מ*ן דעם מי
 חי^פםיזן. סעם אייך, צו װארט באזונדער א

 אין ד*נכן דער אבעד מיר, *עצען דאנק איזער
 אין םיט^רבײשער אונזער קוםם פ«ל דעם
 גע־ איז עם פינקעלאזטײן, ל. ׳רעדאי*ציע דער
 גיט זיך װילען םיר און אײנפאל. זײז װעז

 ׳אונז ניט קוםש װ*ס קרעדיט, דעם נעחמען
̂ר אגדערען• אן נ

ד ניין, — »ך.—װ ל. איהר װעלען מי

n לאזען,  •n יחר •וז •יויסגזמוסען »יש« 
ל און #פ»רשאסץוין ^ n •מוואובדע־ מזנל 

^, אײער רען  וואם גאנםאן. «יתר און רבקח
 ווײערע אלזנ ״ *ויף עגג»ער אן אגבאםרעפם

 ג#רם א«וזר לועלכען נאך *ראגזגן, אגדערע
 גזףנטיםם גיט »י*ם op?• סיר זײגען אזוי,

 אויב און אר״ן, אםאל ^וסם ינעגוג. גומ
 געפינען גו םזל׳דיג אזוי ?ײן ^ועם איחר
 אונזער ווי אשיםונג, געסערער א אין אוגז

 י1*וי ענטפעדען אײך םיד װ?לען אישטיגע,
 םכוח ״יע נור. קענען םיר וױ בוש, אזוי זײ,

 דענקם איחר װאם צװײםען, א איבערגעבען
 װאי־ פרעגעז אײך םיר זוילען איהם, װעגען

 דאס ? ®אן ניש אלײן עס איחר *אלם רום
געםאן. חנאת •יטארק איחם װירתליך װאלם
װערען. פזןרזןפענםלים װעט — ר. א•

V. ױ ז*ס #ניט דעגקעז םיר — ן.—ר  ם
 אירגעגד־ורי זיין הינזיכט דער אין קענען

 גימ זאגאר זײגען סיד אײך. פאר גיטליך
 איעענםליד איז װאס זיך, ביי קלאר גאנץ

 אײג־ מעהר מים ערקלערונכ אן ציעל. אײער
 וועהר אוכז פאר געײען ־װאלש צעלתײטען

 קאכפערענץ דעי אויף יעדעגפאלש •זויבטיג.
 זײן צו אכשטרענגונג אן ם#בען מיר װעלען

 אויב ׳נור קענען םיר װ^ס םיש דינען און
או:ז. «ו אפעלירען גור װעם ציעל דער

 ךעאיעף מעדיקאא סאװיעט־ראשיא
ר — קאמימע.  ע»ןר־ געװיס װאלשען סי

 חעל־ צו ^פיל ׳שםארקען אײער עפענטליכם
ט רוסלאנד פעז  אין םעדיצין, אלערלײ סי

טיגט עם װאס  מיר אבער *שארק. אזוי זיך נוי
 זי־ *1*1«■ װיסן^ן געוו^לט פרידזער ורןןלטען

 צו סיםלען און װענען ״די אויב כער,
װידקליך זײנען .רוסלאנד״ נאך זײ בדײגגען

r/־ .4s\ v . i*•3י i • <irr־ ״roil׳ a«p מ »יזור «ן *ו «נ ן * י ד • חינ־ ח
V *< זיג■ W ^ T v m p  1»W»W * tn

0 txstynע«י*ז> חעל- «ו סעגל*גס»ע ד*ס י̂ו
ר ײן «עז jjw ין n rrv u ia

̂ען םיי — רעסינ^ ל.  םארזןפענגר־ op ־ווע
 געאיגען וו?לען ווי־םיר *נעל, אזוי לינען

ילאץ. !ויםיגען דעם דעם «אר
— •לײס אדירזויגנ חוירע, .ל

 ד?ר «ו איעלאדונג »ײ?ר אומ חאם לײחא•
 נים ראנעחיםאג, לעצ׳םען 1פו פ^יפדנלונג

• וײגען סיר «יים. אין דערגרײכם י  געזוען נ
 בןך אבער ייד ייעלען יאיק• גיי *ין חה

 גזך סאחעגםססער רער בײ איתר םיס ניצען
לעגענחײם.

 איײ ביזנעם א פרעזענטירען
 קלאומטאער די פת חשענט

װױאן.
 ארבײמעד די םון םיםינג שאפ א בײ

 סט., גרין 144 ארגאזמן, און ראטהין פון
 אויסצודריקען געווארעז באשאאסמן איז

i דאנח• מיעפסטען אונזער f ביד אונזער 
 פאר אראנסיןי, ברודער אײדזשענט, נמם
 ארבײט גוטע און איבערגעבענהײם זײן

 •רעזענטירען מיר שאפ. אונזער םאר
סיאװער־װעיר. סעט א מיט איהם

גרוס, ברידעראיכעז מיט
 ראםקען םיז ארבײטער די

ארגאזען. און

NEW OOCJRSES

II7 EAST 15th STREET
Soviet Russia 

CHARLES KUNZ
6 lectures on Fridays, April 9, 16, 23, 30, May 7,14. Fee $2.

War and Peace; Russian Literature since Tolstoi
GREGORY ZILBOORG i

12 lectures at 8 JO on Fridyas, April 10 to June 26 inc. Fee $4. !

Economic Basis of Ethics \
NORMAN THOMAS 3

10 lectures at 7.30 on Saturdays, April 14 to June 23 inc. Fee $3.

To Members of the I. L. G. W. U.
H ave y o u  ev er co n sid ered  w h a t th e  loss o f th e  R and  School, 

th e  P e o p le ’s H ouse, w o u ld  m ean  to  you  an d  y o u r frien d s?  F o r 15 
y e a rs  th is  in s titu tio n  h as been  th e  c e n te r  of th e  la b o r educaional 
m o v em en t o f th e  c o u n try . H u n d red s o f its  s tu d e n ts  ev e ry  y ear are  
I. L. G . W . U. m em b ers. In  fu lfillin g  th is  fu n c tio n  it h as a t the  sam e 
tim e becom e a fa v o rite  social c e n te r  o f its  s tu d en ts . T h e  closing  of 
th e  S choo l w ou ld  in d eed  b e  th e  lo ss of a “ P eo p le ’s H o u se .”

B ecause o f its  g en e ra l ac tiv itie s an d  w ide sphere  o f influence it 
h as su ffe red  m uch  a t th e  h an d s o f th e  L usk  C o m m itte s ra n d  th e  
c o u rts . R e a c tio n a ry  fo rces  h av e  th re a te n e d  to  close th e  School, 3nd 
th e  re su lt o f th e ir  w o rk  is th a t  w e a re  now  fac in g  th e  g re a te s t crisis 
in  o u f h is to ry . T h e  y e a rly  defic it is o m  i n  o  u s in its  p ro p o rtio n s.
F rie n d s  a re  needed  as n ev e r b e fo re .

*
N o t o n ly  fo r  th e  sak e  o f th e  th o u san d s o f y o u n g  m en and  

w om en  w hom  it d ire c tly  serves, b u t fo r th e  sake of th e  w hole lab o r 
e d u c a tio n a l m o v em en t, th e  R and  S chool m u st be saved  and  k ep t 
safe . T h e  ta sk  b e fo re  us is large . N o sm all g ro u p  o f peop le can  
accom plish  th e  w o rk . Its  success req u ires  th e  u n ited , w ho le-hearted  
su p p o rt o f a ll its  frie n d s . As a m em b er o f th is  g ro u p , w e co u n t on 
you  to  do  y o u r sh a re .

BEND TOUR CONTRIBUTION TO

M» SCHOOL Of ML
7 EAST 15th STREET

BERTHA H. MAILLY, Executive Secretary.

טען22 דעם אפריל דאנע״שטאנ, דיעזען
frrjm '!•געהאאטען יועאען

ן א ש ה ע ן ס ע ב ב י ם י מ
<ילדיננ. םארווערטס — טאון דאון

קאסי־נא. לאנדאן — בראנקס
צום םראנען װאו

ל ע נ א ש ײ נ ו ע ט נ י ו א א ש נ ע װ נ א ה
װעףען. דיםקוטירט ^ועאען

.באזוכען צו מיטיננען דיעזע אױםגעםאדערט זײנען אלע

װ י ם ו ס ע ז ס ד ע ר א א ל נ א ס א 2 ל 3

וואקייעאן זומער אךןש
* פאהרט אינטעאיגענץ די וואו — געשמאק סיט מענשען ווי פאהרט

םארם קינדערהוק שמואלזאהנ׳ם אץ
 ארום- לאנדשאפטען. -נאטורם שענםטע און *ייכםטע די םיט באש*נ<ןן פצאץ א

 קינ• צעבעדיג־לויםענרעז םיט׳ן אוז בערג באװאצדעטע ריזינע טיט נעריננעצט
 פצאץ אידעאצער אמת אן — הארסאן. אין ארײן םאצט װאס װאסער, דערהוה

 ײאם רי פאר — באקװעדליקייטע;. שטאדטישע און דארפישע אצע םיט און
 פאר׳ן ציםערעז אויר טיר םארדיננען נאצעבאטישפײט, םיהרען אלײן זוילען

:צו שרייבט פרייזען. םעםינםטע צו זוםער־םיזאז נאנצען
M. SAMUELS, BRAINARD STATION, N. Y.

 אלבאני םון אלבאני. ביז שיוי אדער טרײן די נעהטט םאהרען: צו װי
פארם. קיגדערהױן ביז ב«ום דער אייך ברענגט

SECOND AVL THEATRE
עוועניו. םצסאנר 35

 jpo דושענ. עדעלשטיץ, יאזען
J.R43 פאיםײטר, טעלעםאן,

ר ע ט ס ע ר נ נ ל א פ ר !ע
און מאםינע זוגםןונ און שבת נורײט^ונ,

אבענד
אפריל טען18 און טען17 ,1טע16 דעם

פרעזענטירט רעלקין א. עדװין
םראדאקשאן $150,000 די

 פון ערלויבניש נעםעלינער דער םיט
געםט םארים

א־ן'א־דיש מ#ל ערשטען צום

עקספױיענ־ס
 פיעסע בעלעהרענרע אלעגארישע
עפיזאדען 10 איז

האבערט ױ. דזשארדזש םון

 נג הענרי פון אידיש אין אינערזעצט
גאםטװירט.

םעה׳קארמאס. פון,םרענס נעסטײדזש

אדקעסטער סימפאני נרױסער
 םון דירעקשאן דער אונמער

חםשינסקי. יאזעף

ביועע. דער אױוש מענשען ססו

CATSK1LL FARM HOUSE
MAX FLE18HER, Prop.

Box 223f Sullivan County, N. Y.
IDEAL COUNTRY HOU8E 

Electric, All Modem Improve mute. 
Large Dairy, Auto Service.

׳טעאטער אױישע
 עװענױ. םעדיםאן און סטרים טע27

 .579 סהווער םעדיםאן טעלעפאן
 דירעקםאר• קוגס• רײכער, ?כעואל

כמנעו״זער. דז״עס שײצער. <ואים

ג א מ ײ ר ר ם נ ע ב  א
• זונטאג און שבת

אבענד' און בײטאג
אפריל טען18 און טען17 טען,16 דעם

פעלדער גרינע
אקםען. 3 אין אידיליע ראטאנטישע

הירשבײן פרץ םמ
בן־עפי יעקב פון רעזשיםירט

בראמבערג לואים פון דעקאראציעם

היר״עבײן. םרץ םון אנטראתס־מוזיק
CPQ8C«g38Xa308»3BKaK»ao

ט פ י ו ק ך | י םל י יםשל ו א
ט ײ י װ ל ע ר ע ה  ט

א י כ ם א ל י א ע ס ע ה  ט

י נ ש ם א ט ע ו ו ש צ י8ט
BBBaMcaesoaeBoaaBoaeBiBa

בענערס און בעתשעש
 בד. פ. ם. אח םאםייעםים ױניאנם, פאר

ארנײם. ױניאן םםריקםלי
טאן134 יאדגן נױ סטרים. קלינ

A. DELBON
שערט שארפט און פיקםט

 עװענױ, םע6 484־90
n 4יארכ
סםריט. םק30 און טע29 צוױשע;

ם ר א ל ײ ן ס א ש י ױ ע ס ל א ן ז ר א ע ש ״ נ ר א

ס ל א ה א 8ל

מיטינג מעמבער חשענעראל
י- ' שטאםפינדען װעט

 אבענד אוהר 730 ׳טען20 חןם אפױל וײנסטאנ,
עװענױ. טע5 1362 האל, מאױס מאונט אץ

 דער בעפאר װערען פאתעבראבט דארםען וועלען ותלבע רעזאלוציעם װיבטינע
ווערען. דיםהוטירט װעלען שיהאנא אין פאנװענשאן

קומען. צו אױפנעםאדערט װערען מעטבערם אלע
װ י ם ו ס ע ז ס ד ה ר א א ל ב א ס א s ל o

םעקרעטער. הילפטאן,
אריבער• כמי ערשטען דעם פון װעלען טיטינגען לאקאל אונזערע — ב. נ.

 םעדי־ קארנער סטריט, טע116 איסט 75 נארדען, לאורעל אין װערעז געטראגען
עװענױ. םאן

 אץ ערשטען יעדען אפגעהאלטען זוערען מיטינגען די
מאנאט. אין דיענסטאג דריטען

י ר ד ע כ א מ ס ו א ל ג ה נ י ד ל י ן כ א ש ײ א י ס א ס א

 האבען וואס ױניאן קלאוײמאכער דער םץ מיטגליעדער די
דער צו געלד אײנגעצאהלט אטאל

ר ע כ א ט ס ו א ל ג ס נ י ד ל י ץ כ ס ס א
געלד דאס אפנעהמען קוטען ר,אנען

ו י ן m א ו ל פ א ס א 2 ג ל 3 6 m ױ נ ש װ ע
צװי־ קומט נעלד. דאס אױסצאהלען װעט האטלער ם.

נאבמיטאג. 5 און 3 צוױשען און םריה דער אץ 12 און io שען
ו ױ ע כ א מ ה ו א ל נ ס נ ױ ל י ו כ א ש ײ א י ס א ס א

ר ע ט ײ ב ר ג א רינ
ארבײטער אירישער נרעסטער און טעכטינסטער דער איז

װעלט. דער אױח ארדען

 ה«ט װאם ארדע^ אידישער אײנצינער דער איז ריננ ארבײטער דער
טעםבערם. קאנםאמםטױו זײנע םאר פאניטארױם אײגענעם אן

 געזעל־ א אויך נאר ארדען, אן כלױז ניט איז רינג ארבײטער דער
כאװענונג. ארבײמער דער אין צענטער שאפמליכער

 — אטםו».)ר עקאנאמישען אײער אץ אײך שטיצט ױניאן די
 מעט־ דינע צו םדײנד א איז ױנג ארבײטער דער

פרײד. אין און נױט אין כעדם

יאהד.
45 ביז 18 פון עלטער איןידער ארײננענומען װערען םעםבערם

םעט• דער וועלכען אױף פעלז דער איו באדוענוע ארבײטער זײ
װערען. נעבויט װעם צוקונפט דער פון פעל

םעלזען. די פון אײנער איו ריע ארכײטער דער
אן•! בלײר יר שליםט טעטבער, קיץ ניט נאך זײט איהר אױב

:װענדען זיך אויםקינפטע נאך
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ש״. פאריסמז^טוז, ביגחנר, נייםומן  ח
w דשםײן,5נ* דזשױקאכ םע^מזאז, rn 

 איד (**קאווססי, אײבראהאם אסגוט,5
ppm שטידער. חשייקאב און הענרעל

* ־** •  אונזער — םמם־םיטינגען. יקט1דיסט רייחע א אײן רופט ױניאן קלאוקםאכער
 אלעימימ- מיט דורכצורײדען זיך — זיגמאן םאריס .זאגט— איז צװעק .

 םיליאן דעם םאר אײגצאהלוגג ערשמע די — ױגיאן• דער פון גליעדער
 כילדינג-קאםיטע די — גאנג. פולען אין איז םארטײדיגונגס־פאנד דאלאר

ױניאן. גרויסעד דער פאר הײם פאםענדע א זוכען םים׳ן ביזי איז
 מאכער ריפער און םקוירט ,pvpp די
fopw נעיןסטע אן םאנגט יארק נױ פון 
 ריסכד רײהע גאנצע א אײנרוםען וואך

 אײ־ װעלען װעלכע ריקט־שאם-סיטענען,
מאססיטינגעז. דיםטריקט זײן גענטליך

רודערט סאנער די *צװישען
 זיג־ םאריס ברורער זא;ט — איצט זיד

 םון מענעדז^ער דזשענעראר דעך מאן,
 ארום זיך טר^גען עס — ־באארד דזשאינט

 און רוכיארס םארשידענע לופט דער אין
 זאל ױניאן די נויטיג ס׳איז און סלוכען

 יע־ מיט פנים אל פנים דורכרעדען זיר
 ארגא־ גרויסער אונזער פון טיטנליעד דען

 צו םראגען פיעיע האבען מיר ניזאציאן.
 פארצױ פ<ע:ער געװיסע און דיסיזוסירען

 דער םאר ױיכטי־גקייט נרויס סון לעגען,
 מיטגלידער די פאר און ױניאז<ככמ

כםרט.״
פלע־ פויןדצו^גגען מיטינגען, אזעילכע

 דיםקוטי־ און מעסבעדשיפ דער םאר נער
 זיי גזט, געיװיס זײנען װניאךפדאגען רען

 באזונדערס און צײט יעדער צו גוט זייגעז
 זיף טראגען לופסען דער אין יורען איצט,

 רי םלונען. פארשידענע ארום וױרקייך
 פיאנ־ יגאנץ אײנגערוםען יווערען מיטיננען

אוםן. פאלגענדען אױפ׳ן מעסיג,
 שעפער ריםער און סקוירט לולאוק, רי

 קלאוק דער םון קאנטראלירט ווערען װאס
 א׳ין אײנגעטײלט זײנען מניאן מאכער

 יוערט דיסטריקט יעדער איז דיסטרייןטען
 ביזנעס־ באזונדער א םון האגטראלירט

 שע־ די אין ױניאן. דער פון אײדזשענט
 אײדביזנעס־ זואס דיסטריקט א פון פער

 זיך געפיגען האגטה־^ירט, *ייןתשעגט
 פוםצעהן ביז טװזענד פון דורכשניט אין

 ווע־ מיטיננעז דיזע ארבײטער. חונדערט
 פון רײ־הע, רער לויט .ווערען •גערנ*ען לען

 ביז־ יעדער באזונחגר. דיסטריקט יעחמ
 רױ װעט יזגיאן דער םון אײרדנענט נעס
 און דיסטייקט, זײן פון יעעםער די םען

 נדטינג דיסטריקט יעדער אז סײנט דאס
 ביז טויזענד א םון <וערען באזוכט וועט

 קיאזק דער אין ארבײטער. הונדערט 15
 פאר־ אזעלכע טען רופט ױניאן מאכער

 בײ מיטיגגען״. ״דיסטדיקט זאמלונגען
 רופען ד^ס מען װאלט יאבער לײטען

^סאסענפארואטלונגען׳/
נעקסטע די פון פארלויף אין איזא,

 ױניאן מאכער קלאויו די װעט װאכען, פאר
 די מיט םנים אי פנים דורכרערען זיך

אײ־ מיטגליעדער, כויזעגדע צעהנדלינע , _ . ___ ______ צעהנדלי^
 ם־ון פדאגען ׳װיכטינע פאר^ירענע די כער

 די ווערען גערופען װעלען צוערשט טאג.
 אסאסיאײ• ״אסעריהאז דער סרן ^יע׳פער

---- VtAtIMאוג־ זײנען וועיכע דעפארטטעגט־/  מעטץ, סאול ברודער םון היטגחה רער טער—---
 ׳פע־ ךי װערען גערופען װעלען ידאן און

 אין דעפארסטענסס אנדערע די סון פער
 אײדז^ענט ביזנעם יעדער ױניאן. דער
דיס־ זײן םון טיעערכיאן דער זײן װעט

-— ־* ־ ־ 1 * ־ 1 4» 1 4 1 4 k  k  4 A •  װע־ מיטינגען איע די און מיטינג םריהט
 פײנ־ זיגכיאן, פון ׳ווע׳רען אררעסירט ̂ען

 פון באאטטע אגדערע נאןז א<ן בעחג
 מענע־ די םון אויף און גאארד דז׳ג׳אינט
 ױך לאקאל םארשיענע ,די פון רז׳עערם

ניאנס•
 און װען צײט, די און פלאץ דער

 װע־ געדופען וועלען מיטינגען דיזע װאו
 רורף ווערען געםאכט באתאגט זועט רען,

רי אין טשערלײט די צו בריעף םפעציעלע
פרעס^ טעגליכער דער דורך און שעפעו/ * * ♦

דא־ 5 םון אײנצאהלונג עחצטע די
 סארטײדי־ דאלער מיליאן דעם צו לער

 אין נאך איז ױניאן דער םון פאנד גומס
 גאנץ װײםען מיטגלידער די גאנג. פולען4

 ױניאן דעד פאר איז עס נויטיג ׳ווי גזט
 אלעס צו צוגענרײט םאל^טענדיג זײן צו

 ג׳אהענטער דער אין מאכען זיף תאז װאס
צותונםט.  אנ־ בײם זועט.זײן ״ױואם םראגע, די # •

 בײ הענגט — סיזאןד״ נעקסטען פון פאגנ
 און ליפען. די אויןי טאכער תלאוס יעדען
עס װאס זויסען איצט קאן.ט%זע װער
זײ̂ן דעםיאלט װעט

̂כער, גאנץ אבעד איז זאך אײן װאם ז
 זיד װעט זאןי די צו זײן, ניט ז*ל עס

 הומען מוזען ס׳\ועט אדער ״אויםפרעסען/
 מאנופעס״ די םיט צוזאמענ^טױס א צו
 זײן דארף טיליאנט^יק ורערס,~דער6ט׳צ
 זײן ומט דאם ױניאן. דער פון לןאסע אין
 ױניאן די פארהיטען צו סגולזז בעסטע די

 צרות הםיני כל פין םיטגלידער די און
 טאנ• םאר אז מעגיליה ס׳אז פוחננױת. און
 אײנ• לײכט ניט איצט איז מיטגליחנר כע

םאנד. צום דאלאר 5 ערשטע די צוצאהלען
 אנ״ אלע מאכען ארער דארםען זײ.

 עחשמענס טאן. צו ראם שמחננגונגעז
הלאר ניט נאר גאף איז ov וואס דעדפאר

 בע״ ױניאן דער ערװארטעט עס װאס
 סיזאן, נעקסטעז םון אנקוטען דאס פאר

ט רארח, מיטגליעד יעדער צװײטענם,  «י
 :עלד דאס ױגיאן, דער פון בא׳עלום דעם

 c**n יעניגע די פאר און איינצא־חלען
ט צאהלען  שפעטער װעט יעצם אײן ני

 אמאל. מיט אײנצוצאהלען זײן ׳טווער
 און מיטנייוחגר רי פאר בעסער איז עס

וראס זאל נעלד ־דאש אז ױניאן, רי פאר
 װערעז* אײגגעצאהלט פריהער

¥ * *
 אן פון אידעע דער מיט איז וואס איז

יוניאן^־ דער ר1פ> הײם אײגענע
 מיט׳ן ביזי איז יזאטיטע בילריגג די
 ניט איז װאס פילאץ, פאסענדען א זוכען
געשינען. צו לײכט גאר

עסטײמ״״ ״דיעל עפ־עס: גאף זזײנט
 העכ־ דעם אויף איצט איז יאדק נױ אין

 ה^בען פראםיטירעד די װאס פונקט סמען
 ״ריעל צװישען ארױפטרײבען. געקאנט

 דאס אז #זיכעד מען איז לײט עסטײט״
i*p נעמען ניט ס׳וועט אז אנהאלטען, ניט 

 ג<ץיםער א קומען זועט עס *ין לאנ<
 אטיסעל ביעיס^ר א-לזא, איז עט תראף.

 אבעד װעט ױניאן די אפצואװארטען.
 אײגענע •אז גיכען אין האבען זיכעד ג?ונץ
 דער םאד ציערוניג א זײן <ועט װאס *הײם,

כאװעגונג. ארבײטער אידי׳עעד גאנצער
 יױ מאכער קלאוק דער פון רעדענדיג

 װע־ כאריכטעט א-ויןי דא שזין זאל דאן
 דינ־ לעצטען אפריל, סען6 דעם דאס רען,

 ״פראטעיוטיװ דער ר.אט אבעגד, סטאג
 זעהר א גע־האט מניאן דער פון •יװיזשען״

 סיטיגג, שאפ־ט׳פצימאן :אגײםטערטען
2דערי איין ,4« םקו? צצא^יק טער8

 געװא־ גע־שיהרט איז מיטינג דעד גטריט.
 רזש. ברודער םון פאדזיץ אונטער׳ן רען

 פראםעלןטיװ פון מענעדז^עד רער רדבין,
דױויז^אן.

 ארומגערעדט זײנען מיטינ: דעם אײױ
 בנונע םראינען ױניאן אײגיגע געװארען

 און טרײד אין מאטענט איצטיגען דעם
 ענטוזיאסטײש זעהד ־געװען איז עולם דער

געישטימט.
 געװארען אדר/גסירט איז מיםינג דער

 טיצערסאן דער פיינבערג, י. ברודער פון
 ביזנעס־ די פון ארן באארד דז׳טאינט םון

 רױויזשען״ ״םראטעקטיװ פון אײדז״ג־ענטס
 בראדפיעלד, שאטצבערג, װאדטאװסקי,

 זײנען רעדען איע װעיאררי. און קעשטין
 ענטוזיאזם מיט געװארען זיױשגענומען

* אפלאדיסמענטען. און
 וועט מיטינגעז דיסטריקט די חוץ א

 רײהע א אײגםיהרען אויף באלד יוניאן די
מיטינגען. עאפ־טשערטאן פון

רעפארטער. סטע,ז א

י ו ד א װ ־ ס כ ע ד
.)1 זײט פון (יעלוס

 פענס־ העכערע די פון װאונלו א געהאס
טאן. עס מעג ער אז ׳טער

 יאהר דעם פון געלענענהײט דער בײ
 האט אפגעזעסען, איז דעבס װאם פריזאן,

 סאציאליסטי׳עער דער םון *P ע. נ. די
 ליעבעס־גרום, א צוגעשיקט איהם פארטײ
 םון געםיהלען די אויס דריקט װעלכער

ענדע און טויזענדע  גרויסען דעם צו ^ז
 האלט דעםאקראטיע אונזער װעמען מאן,

גראטעס. אײזערנע הינטער
װי זיך לעזט ליעבעס־גרוס דער

:םאלגט
 די סון נאמען דעם אין :דזעין ',״טײערער

 דײן חאסטגעריחרםמיט דו װעםעז םיליאנען,
 עיתם סוט, דײן מים באגײסםעדם און ליבע

 ברידערלי־ א פארטײ סאציאליסשישע די דיר
 צום ליבע פון סעסעדזש דעם און גערוס בען

ארעסםורט. זײן דײן ®ון יאחרצײם
 * צו אבער ביםטו צעללע, * אין כאמז
 אז כאראקטער, זעלטענער » צו ׳מ«ן גלויםעד
 חאבען. רחמנות דיר אויף קענען זאל איםיגער
 באװאונדעז־וגג, אונזער חאסשו דעם אנעטאם

 און מוט לײן דורך ^בע. און געםרײטאפט
 ךי אין םום ארײנגעגעבען חאסטו בײשויעל
 צו באגײסטערונג נײע געגעבען און מוטלאזע

 געװא־ קײגמאל^גיט האבען װעלבע יעגיגע, די
זיך. קעלט

 ליכט־ א ביסטו פריז#ן-*ט״ג ךװן אין
 דײגע און םאסען, לײדענדע יי שאי שטדאחל
 װעלכע *לוחים, געפליגעלטע זיעען ײערםעל

דרימעל. זייער מון םענאזען די אויף ײעתען
 חאט באװעגוגג אונזער פון ג״סט דער

 אונזער פון םאג דער ל«:ד. ראס ארוםגעכאיט
 דרי־ מיר דיך. גריסען םיר גאחענט. איז זייעג
ם חאנד דײן קןןן  םיר, דאס ענטעלוס, דעם סי

 לעבעז, «י ^טרעבען זאלעז קאםעראדעו, דיעע
 «ו איבערגעגעבעז געלעבם, חאסט דו מי ןןזוי,

*יעל, יעם אדבײפדגי, די «וז חנייזאד

 ,״נעחגבםיג• נרמער לעצטען דעם אין
p^  םעםבערס אונזערע ש\י\ ^ינצן ,״

 ױניאן אונזער דאם געו^רען איגפארמירט
 אויםצונעהםעז געװארען געצװאונגען איז
 דער גצגען איז דאס און סטרײ^ א גאך

 עוועבױ טל5 נידינגם, דזשײ. םירםע
 ער־ איז סמרײ? דער סטריט. טע46 און

 די דמם־׳׳נואס צוליעב געװאחגז קלעדט
 דרעסמימןע- 88 מנטזאגמ האם םירמע
 ארגא־ װאס נור זיך האמח וועלכע רינט,

 דחנם״ די אן זיך אנגעשלאסען און ניזירט
 יױ אונזער .90 לאהאל ױניאן םײקערס

 צו מעגליכעס אלעם געטרײעס האט ניאז
 ער־ אהן אבער סטרײק דיזען פארמיירען

םאלג.
m * * *

װערען, באטאנט אםאל אך1 דא זאל
 די אן נאך פיהרט ױניאן אונזער אז

 קאמפס־ און מוט טעהר מיט און סטרײקס
 פיףסעס די געגען בעפאר, װי לוסמיגקײט

 בײ מאפ דער מילגרים. און היקסאן
רט. גאנצען אין איז היקסאן  פא^ליזי
 קײן ניט האבען זײ װאם דעם אױטער
 אין 20 םיטערס, די נאך זײנען סקעבס
 סטרײק סימפאטי אין ארונטער צאהל,

 דעם אויסער ארבײטער. אנדערע די םיט
 הישסאן׳ס אפנעסטאפט אויך מיר האבען

 ארבײטער 17 װאו באסטאן, אין שאפ
 ניױ די מיט סימפאטי אין סטרײקען

 אין סטרײחערס די ארבײטער. יארקער
 אונ־ פון אויםגעהאלטען װערען באסטאן

 אנדערע די װי גוט אזוי לאקאל זער
שעםער. אנדערע די פון סטרײקער

 װערט מילגריטס די בײ סטרימן דער
 אויס־ מיט-דער בעישאר, װי אעעפיהרט

 ניט פארלויםיג הענען םיר װאס נאהםע
 אויף שאפ, ארום פי?עטס קײנע ^יקען

 מעדדעיסםרײט א םון ארדער דעם
 אין אפעלירט האט ױניאן די דדטאדדט.

 דער װאנען ביז און קאורט, העכערע א
 דעם ארויסגעבעז װעט געריכט העכערער

pdb, מיר פיקעטס. אהן מיר סטרײקען 
 נאכ־ געהן צו ניט אלעמען צו אפעלייעז

 םיל״ די צו דזשאב א פאד זיך פרענעז
 אכ־ גימ א; געהט סטדײק דער גריטס,
 צו ניט איז פי?עטס ?ײנע װאם טענדיג
^אפ. ארום מערקען
 מיר װילען געלעגענהײס דער בײ

 מעמ־ םאלגענדע די1 פון נעמען אנאנסירען
 גע־ אויסגעשלאסען זײנען װעלכע בערס,
 ארבײטען םאר ױניאן דער פון װארען

 פון אינטערעסען די געגען שאפ דיזען אין
 ױניאן די װען צײט דער איז ױניאן, דער

 :םירמע דער געגען סטרײה א אן פיהרט
 פאלאנזזי, סעם ^ינדעלהײם, גײםהען

 נײטוזען מאריס, דזע&או ^טעכער, הענרי
 ?אל־ מארים רובינשטײן, פאדיס ?אהן,

 אײבראהאם ברעכער, ס. טאנאװיטש,
 בלום־ אדאלו* װאלטער, דז^ולױס קאטץ,

?לאםטער, לואיס בערגמא;, סעם ׳בערג

 כמגהר די פון זײנען &אלגע«־ע די *
 אויס־ זײנען וועלכע םעמבערם גלי^יכע
 אונ• םארטרעםעז צו געװארעז עתועהלם

אין דער בײ זער
גדליח םאננאוועטא, םרענ? עמ»גא:
 םאריס ,'ox$P"#n איזידאר מוכםאז,
 אלעס חאזאנאף. בערנ^רד און נודסאן

 מעפד די אז איז זאגען ?ענען םיר װאס
 דע־ גוטע א אויסערװעהלט האט בערשיפ

 סוקסעס זײ װינשען סיר און לענײשאן
?אנװעגשאן. דער בײ

 שטאכד נעט1 טעז20 אפריל דינסטאנ,
 טאונט אין מעסבער־םיםיגג ט םינדען
 דיזער עווענױ. ־טע5' 1362 האל, מאריס
 גע״ װײל װיכטיגעד, א זעהד איז מיטינג

 דאר־ װעלען װעלכע רעזאלושאנס װיסע
 דעלע״ די צו װערען אםענדירט4רעל פען

 בעפאר <זײ סארצוברײנגען djj> גאמען
 און ױאר«ל דעם פאר קאנװענשאן דער

 דיםקױ זועט טרײד אונזער פון בעסטען
װערען. באשלאסעז און טירט

 אכט אין נעהםען זאל מעםבער יעדער
 דעם םון װעלען םיטינגס לאקאל די דאס

 רעגו־ װערען אפגעהאלטען מאי ערשטען
 דינסטאג דריטען און ערשטען יעדען לער
ט אין ש א  75 גארדען, לאורעל אין #מ

 מעדיסאן ?ארנער סטריט, טע116 איסט
עװענױ.

סעה. הירפםאן) ה.

 וױידזשעס מינימום װעגען ביל
- דערשטיגןט פרױען פאר

 און ?אטילא סענאטאר װאס ׳ביל דער
 ארײננע־ האבען רוזװעלט אםעמבלימען

 לע־ סטײט יאר? נױ דער אין בראכט
 וױידזש מינימום א רועגען דזשיסלײטשור

 םאר ארבײטס־טאג *שטונדיגען8 אז און
 װעלען ?ינדער־ארבײטער, און םרױעך

 װעלט: יליכטיגע די דערזעהן ניט שוין
 די אין געײארען דערשטיקט זײנעז זײ

 זײ װעגען געזאלט האבען װאס ?אםיםעס,
רעפארטם. ארײנברענגען

 גע־ אונזערע אז נאך, זאגט מען אבי
 — םאל? םאר׳ן גארניט טוען זעצגעבער

!...צינגער בײזע אזעאכע

ן א ש נ ע װ נ א ק
)1 זײט םון (שלום

 שוין זועט זונטאג און דעלעגאטען, די אױף
 שי?אגא* אין זײן דעלעןנאציע גאנצע די

 זיך צײט טאג גאנצען דעם האבען װעט
 די זאל פריה מאנטאג פדי אײנצוארדנען,

 יוערעז ערעםענט ?ענען גלײך קאנװענשאן
 אד.ן און פאדשםעטיגמג א אירגענ־ד אהן
צײט;םארלוסט. מינדעסטען דעם

 דער זיך געיהטט ידערמיט געענדיגט
 צוזא* באראף אב. טער־טרעדטזרער1סעקח

 זואולף, מר. אוידיטאר ערtאונ מיט מען
 גצ־ א ווערען פארטיג מװ עס ב־יכער. די צו

 רעפארט, םיגאנציעלער ?לואדער און נויער
קאנװענשאן. דער פאר

 םון ילעכעז דאם אז ^עהט אבער דערצו
 געװעהנליכען זײן אינטערנעשאנאל דער

 פון םיטינג א אט^נבדען מען מוז אט נאנג.
 געסעטעלט מוז אט אפיעל־?אפיטע; דער

ד ידער װערען » כ  אר־ שאם גאגצען א םוז ס
 אט באארד; דזשאינט דעם סיט בײטער

 מעלכע אויױ קאנפעדענצען פאר לוטען
 איז פרעזידעגט פזן׳ם אטתזענ׳הײט די

נויםע.׳ אונבאדינגט
 םיהלט מען אז ״טאכט^ ס1א^ דאס

 אםיס אין ארײן קוםט׳ אײנער װעז כחוש,
 ערכ איז עס אז אינטערנעשאנאל, דער פון

קאנווענשאן.
זוע״ ריכטיג אויף איז דאסזעלבע און

 דזשאינט דער לאקאלס.באזונדער. אלע געז
 מא־ ?לאו? יאר?ער גױ דער פון כאארד

 תאט צװייגעז איזזרע אלע איז ױנ׳׳אז כער
 םיט עס, זאגט טען <ױ םול, הענד זײנע
 די קאגװענשאן. בע^ארשטעהענגער דער

 עעכטיגער דאזעער רער פון טעטיגסטע
 יארס נױ פארלאזען וועלען ?ערפרשאפט

 פאר אםשר, און, ײאכען, צוױי גאנצע םאר
ט אז זעהען, מען דארף םעהר. נאד א  א
 וױיט זײז װעלען זײ ײעז כשותז, •געזון זאל
ײעיע פון און ־אפים םון  געוױס דעםקס. ז

 פאױי נײעם נים נאר צײט דער אין וחוט
 גpחגליJnגעו דאס ^נער וועחנז, נעגו^ען

ym —״—— r סאסע א פאדזגרט

ט טאר •וואס אחבײט, און אויםפאסוינג  ני
װערען. םארנאכלעסיגט

 באאהד דזשאיגט רער דאף |yp דערצו
ר מאכער יארקער נױ דער םון י

ט איז זועלבער ניאז,  סום־ דער רעבט טי
 ױניאנם אונזערע אנ׳דערע אלע םאר טער
 ?אנױענשאן דער צו קוםען ניט לאנד; אין

v מוז עד לײדעען. מיט w\ ט  רע־ א םי
 אזיםגעטאן, האט ער וחאס אלץ, פון פארט

 פאר־ פיעליע אויך ־תאט און האבען מוז ער
 אלעם דאס האנװענשאן. דער פאר שלעגע

 פארםי גוטעד איז װערען געבראכט מו־ז
 א אפט פאדערט דאס צײט, נעדיםט חאס

 איר«ר און זיך, אריינטראכמען סיפען
 אין כיזי עדב־־קאנװענשאז דיזעלבע םיהלט

באארד. רזשאינט םון אםיסעם די
ט פאל דער איז דאסזעל׳בע און  אלע מי

 לא־ םאדשײדעינע די פ\ן אפיסעס אנדערע
 אלע טעגות, אלע קרױודעס, אלע האלס.

 דעם פאד םארפארטעט װערען פלעכער
 קאנװענשואן דער פון טריבזנאיל גרויסען

אינטענעש?>נאל. דער םנז
 משער לײכט זיך מען jpp דאסזעלבע, *

 אונזערע סים פאל דער אויןי זײז טוז זיין,
 סעהר אבער קאנטרי. דער «ין לא?אלס

 דזשאינט חפר כיזי וזיק מוז אליע פון
 אין ױניאן מאכער pלאוp דער פ\ן כאארד

שײןאגא.
א אז  נעװען זוכה יא שוין האט ש^אנ

 גשוים עם <ױל קאנװענשאן, די תי^בען צו
 אלם רצ&וטאציע, זײן אויסצײכענען. זיף

 אורדו! נאףוועלכצר און ־־־ אררח מכניס א
 פון אםיס ידער יא, ?אן. אין שמעד.ם —

א אין באארד דזשאינט דעם ^ג  מוז שי
 רער אין וױנ?על ב^זי׳דיגסטעד דער זײן

םעדנעשאנאל.5אי גאנצער
 םיט עס בדויום און עס ?אכט אזוי

 םען וואו .איגעראל, אנװענשאןp דער
 ךער איז דאס און בליק. א נור ווארפט

 ?אנווענשאז אונזעו אז סיםן, בעססער
 לשם;צעחד ?אנמעדמאן א זײן ניט וועט

ט םול א^?אנ<וענשאן נור מאניע,  מא״ םי
ט פול םעז,  א אוגםערנעםועעז, נײע סי

מ וועם וואס נווענשאן כנ שי ע ^ מן א ט

ױ א  «  jar t a t
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 ?לאױך דער םון באארד דזשאינט דער
 לעצםען מיטינג זײן אויף ױניאז, כאבער

 ?אמי־ צװײ באזוך צו געהאט האט ׳טבת,
 דעם פוץ םארלאנגענדינ בײדע ׳טעס

 שטיצע מאטעריעלע באארד דזשאינט
אך׳/ גוטער דער ״פאר  ?אםייטעס בײדע ז

ט געװיס ראבען  צײט זײער באטראכט ני
 פארלאזען האבען זײ וועז םארלארען, פאר
טינג דעם V י םי

גע־ איז ?אמיטע ערשטער דער אין
 אלס געקוםען איז ער װלאדעק. ב. װען

 ארבײ־ װארשעװער דמר םאר ױשר מליץ
 װלא־ פראגען״ ״לעבענם טער־צײטונג

 לײכטען א גאר געהאט דא האט רעק
 מענשען, צו געשםען איז ער דזשאב.
 ערשט באדארםמ ניט האט מען װעמען

 ארביײ אן איז עס װיכטיג װי באװײזען,
 ארבײסער־באװע* רער םאר טער־צײטונג

 איצט, זיך מוז זי װי און פױלעז, אין גונג
 אומשטענדען, שרע?ליכע די אונטער

 פאר םוטשענען פיילען, איז הערשעז װאס
 באארד דזשאינט דער עקזיםטענץ. איהר
ײד האט  צײטוננ דער פאר םגילאוױב ני
 טוי־ 50 םון בײטראג היבשען גאנץ דעם
כיאר?. זענד

 דזשאב שװערערען פיעל ׳ הײן ניט
 דער אין ?אמיטע, צװײטע די געהאט האט

 גע־ איז װעלכע ראבינס, לוסי םון פערזאן
 אנדער ?ײן םאר ניט נאטירליך, קומעץ,
 אנגעהענדער דער צו הילף פאר װי צוועק,

 אמנעסטיע־ םארטשריט־מאכענדער און
באװעגונג.

 האלטען בארארפט ניט האט זי אויך־
 פון םעמבערס די םאר רערע לאנגע קײן
 נויט־ דער איבער באארד דזשאינט דעם

איז, פאקט דער הילף. םיץ װענדיגקײט
 די און בםרט באארד דזשאינט דער אז

 ױניאן ?לאו?מאכער דער פון מעמבערס
 ערשטע, םאמע רי פרץ געװען זײנען בכלל

 אמנעסטיע־ דער גלהאלפעז האבען װעלכע
 נאר האבען זײ װאם אלץ, מיט באװעגונג

געקענט.
 דזשאינט דער אז זיד, פארשטעהט

 באשלאסען מאל דאס אויך האט באארד
 דער פאר דאלאר 500 נאך באװיליגען צו

פריזא־ פאליטישע אלע פון באפרײאונג
נערס.
 דזשאינט דעם םון ארבײט דאזיגע די

 גע־ װיעדער און געבען געבעץ, צו באארד
 ארן גוט נאר איז װאס אלץ, פאר בען

 ניט נעװיס איז הילח, אין זיך נױטיגט
 ניט געהט עס איהם. בײ נאװינע קײן

 אדער די אז דעם, אהן מיטינג א אװעק
 נאך ?ומען ניט זאל קאמיטע אנדער אן

 עס לעדיגען. מיט אװע? זאל און שטיצע
 זעהר א אויסגעמאכט װירקליך װאלט

 צוזאמענרע־ זאל מען װען סומע, היבשע
 באארד דזשאינט דער װאס אלעס, כענען

 צװעקען. גוטע אלערלײ פאר אװעק גיט
 באטראכט באארד דזשאינט דער אבער

 זאל ער װאס מיט עטװאס, אלס ניט עס
 ׳עס טום ער איבערנעהמען. דארפען זיך

 ׳חוב זײן איז עס אז םיהלט, ער װײל
 צו ?ערפערשאפט, מעכטיגע גרויסע אלס
 און דא סײ באװעגונג אלגעםײנער דער
% ערגעץ־אנדערש. סײ

ײע־ געזאגט שוין דא זאל אורחא אגב
 שטריך שעהנער דער איז דאס אז רען,
 באארד דזשאינט דעם םון בלויז ניט

 אידישער גאנצער אונזער םון נאר אלײן,
ארבײטער־באװעגוננ.

 איבערטריבעז זײן ניט גאר װעט עס
 װאס געלד, מײסטע דאס אז זאגען, צו

 גע־ ?אמױ דעם םאר ארײנגע?ומען איז
 װילדע זײערע אלע און לאס?ערס די געז

 אמנעסטיע־באװעגוננ, דער םאר טעשים,
 אוס־ אלערלײ פון פארטײדיגונג דער פאר

 אונ־ אין אומנישט־פארפאלגטע און /זיסט־
צ^, גרויסער זער  גע?ומען איז בהלה־
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 און ווערען, באמערקט אויך דא זאל
 אםת׳ען םון געפיהל א מיט עס זאגען טיר

 דעם םון העלפט א כטעס אז יטטאל״ן/
 פאר געװארען געזאטעלט איז װאס ^4געי
 קאמםן^ זײער אין שמאל־סטרײהער די

 קאלע?טיװ פון •מניאהפרינציפ דעם פאר
אונזערע םון גע?ומען איז גארגײגי;^

 דעי פון ױניאנס. אידישע גרויסע צװײ
 װאר־ גארמענט ליידיעס אינטערנעשאנאל

 אמאלגאמײטעד דער םון און ױניאן ?ערס
ױניאן. װאירקערס קלאדהינג

 צופ בײגעטראגען האבען בײרע זײ
 גאנ־ די און דאלאר, טויזענד 165 סטרײ?

 באטראפען האט סומע געזאמעלטע צע
 אין דאלאר. טויזענר 418 איבער עטװאס
 אידי־ צװײ אונזערע :װערטער אנדערע

 כמעט בײגעטראגען האבען ױניאנס שע
 בײגעטראגעז האט עס װיפיעל אזויפיעל,

 די אין באװעגונג טרײד־ױניאן גאנצע די
 דער װאלט און שטאאטען. םאראײנינטע

 עס און אנגעהאלטען, לענגער נאך סטרײ?
 שטיצע, װײסערע געפאדערט זיך װאלט
 * געװיס אינטערנעשאנאל אונזער װאלט

 שא־ צו באשלוס איהר צו געבליבען טרײ
 םיליאן פערטעל א סטרײ?ער די פאר פען

 װאלט אםאלגאמײפעד די און דאלאר,
 עדטטען איהר װי געגעבעז, מעהר אויך

דאלאר. 100,000 — בײטראג
ט האבען מיר נײ־ ב»זאנדערע פײן ני

אי־ אונזערע מיט זיך באריהמען צו גונג
 אויפ אן אונז זוײזט מען װען ׳אבער דען.

 עקס־ און פראפיטירס אידישע אונזערע
 מיט אנוױיזען מיר מוזען פלואטאטארס,

 םע־ פרץ זײט צװײטער דער שטאלץיאויף
 ארבײמער, אידישע אונזערע אויף דאל,

 ארבײטער־באװעגונג, אידישער אונזער
 האנד־ זײער- איז עס שעהן און גרויס װי

 וױי־ דעם נוגע איז װאס אלץ, אין לונג
 אלס ארבײטער, די םון פארטשריט טערען
 מענשהײט. גאנצער רער פון און ?לאס
 װעל־ זאף, גרויסע און גוםע ?ײן ניטא

 פאר און אפעלירעז, ניט ז>י צו זאל כע
ט זאלען זײ װאס זײ װאס אלעס, טאן ני

 זײ וױפיעל פעהר נאך אפט און קענען,
?ענען.

 דערזיעג דאה
אונזערער זײן וועפ

 האט מען װאס ׳דעם אחוץ ׳אלזא
 סאציאליסטישע 5 די ארױסגעװארפען

 און סענאט דער האבען אסעםבלימען,
 בילס, אנגענומען װאך לעצטע אסעטבלי

 באלד װעט סטײט יאר? נױ ײעלכע לױט
 גאנץ װי קראמאלא, פון באשיצט אזוי זײן

 ניקאלאי׳ס אין געװען עס איז רוסיאנד
צײכען.

 באלד װעט כילס אנגענומענע די ט ^
 א מיט באריהמען ?ענען זיך יאר? נױ

 רוסישער דער מיט אינסטיטוציע, נייער
 שפיאנעך געהײמער א מיט ״^כראנקע׳/

 קײן װעלכען פון נעץ דעם פון סיסםעם,
 לויט זיכער; זײן ניט װעט י^רקער נױ
 אפגעשאפם װערט ״בילס אנגענופענע די

 עס װעלכער אין ^ילע׳ פרײע יעדע
 אויח אנצוהערעניש מיגדעסטע די הערשט

 סארעז כים װעם קײנער בילדוננ, פרײע
 ער סײדען פריװאט־שולע, א עפענען

 ער־ אלערהעבסטע די דערצו האבען װעט
פון די פון לויבניש  אונזער אוימאריטיט'
 ניט לעהרער קײן װעט אויך שטאאט.

 אײדער שולע, קײן אין װערען צוגעלאזען
 עק־ שטרענגען א אויסהאלטען װעט ער

פאטריאטיזם. אין זאמען
 םאר באטראבםען דאס מאנכע טעגען

 דער־ זײ מעגעז און אונגלי?, גרויסען א
 גרויסען א דעם געגען אנפיהרען פאר

 נאך קענען זײ אז מײנעז, זײ אריב ׳קאמ^
 און רעאקציע. צוױשעטע די אפשרײען

 גאװער־ דער אז האפעז, זײ כלעגען אויך
 זיך מינוט לעצטער דער אין װעט נאר

 די אט אונטערצושרײבען פון אפזאגען
אבער מיר פלענער. פינסטערע דאזיגע

 שטרײט דער אמאל וױרער
אוןידרעם ווײםט דער אין

אינדוםטױע
 געבראכען האט ױניאן די אז גערואלד שרײט אסאסיאײשאן דרעם ארן װײםט די

̂ז אגרימענט דער אײב — אגרימענט. דעם  די עס האט געבראבען א
 אע־ נײער א — שלעזינגער. פרעזידענט ענטפערט — געטאן אסס׳ן

אינמערנעשאנאל. אונזער געגען דזשאנקשאן

 און װײסט דער םרן פרעזידענט ׳דער
 געכדאבט װאף לעצטע יהאט אסס׳ן דרעס

 װעיר׳/ ״װאוכיענם דער אין געװאלד א
 גאר־ לײדיס די םון צײטונג טרײד י‘

 וױיסט די אז מאנופעקטשודעס, מענס
 רחטנא האט, ,25 לאקאל ױניאן מאכער

 פראטאקל־׳אגרײ דעם ״געבראכען ^צלן,
 געפיהרט װערט ױניאן די דאס מענט״,

 ״סינדיקאליס־ ראדיקאלען, גרופע א םון
 אוכד סיני אזעלכע אנדערע נאןי און ,טעך

 רופט ױניאן מאכער וױיסט די גיליהען.
 מא־ און מאנאטען פאר שױן אסס׳ן רי

n א צו )גאטען n f s :v p ז;״*ל עס װאו 
 הענע־ פון פראגע די װערען אויפגענומען

 אין ארבײטער די םון שכירות די רען
 פאדרעדט אסס׳ן די און אינדוסטריע ״ער

 סינדיקא־ און ״ראדיקאלעז מיט צײהן די
 פון מימגלידעד אלע אפילו זוען ליסטען״.

 רא־ געװען זואלטען ױניאן װײסטמאכער
 דארײ אז ניט, אויד דאס מײגט די?אלען,

 טאנו־ די פאר ארבײמען זײ דארםען בער
 יױ די לוין. הונגער א פאר\ פעקטשורער

ר באסעצו די פון םאדערט ניאן א  די ^
 און ברױט שטיקעל גרעסער א ארבײמער

 ראדיקא־ טיט טוח א דרעהען באסעס די
״ ליזם!

 ארײנ־ זױדעד איצט איז געשיכטע די
 דעם צוליעב פרעסע דער אין געקומען

: אינצידענט פאלגענדען
 םון טשערמאן דער שעפעלין, סר•

רד ״דזשאיגט ק^וג־ סאגיםארי אוו ס^ו

 אױסגעשיקט ׳װאך לעצטע האט ׳“טדאל
 און ױניאן טאבער װײהט דער צו בריעף

 אסס׳ן, טאנופעחטשורערס װײסט דער צו
 זוע־ קערפערשאפטע; בײדע װעלכען אין
קאנפערנץ. א צו געלאךען יען

 דאס געזאנט, װערט בדיע^ דעם אין
 צװישען באציהוננען איצטיגע די װי אזוי

 אזעלכע זיינען ױניאן די א'ן אסס׳ן די
 פריעדען דעם געפאהר אין שטעלען װאס

 הא־ צו נויטי: איז אינדוסםריע, דער איז
 צדדים בײרע כדי האנפעדענץ, אזא בען

 פאד־ בעסערער א צו חופיען קאנען זאלען
 שע־ מר: חוץ א זיןי. צװישען שטענדניס

 געװען אויך בריעף דעם אויף איז פעלין.
 און בראון ם. עדװארד אונטערשדיבען

 ״איכד דער קאטינסהי. ה. אלעקסאנדער
 און װײסט דער פון טיטערטאן״ פארשעל

'אינדופטריע. דרעס
אנגע־ נאטירליד׳ צד אונזער

^: די נוטען ■ אד ^ ײני  אז געענטפערס, א
₪|?נםערענץ. קוטט ױניאן די  בא־ די מ

 אבער האבעז אסס׳ן -װײסט דער פון םעס
 א אויף מורא! זעהד האנפערענץ פאר׳ן

 ארויס־ באלד דאך זיך װעט קאנפערענץ
 זײערע אין פרײזען יכע4קלעכי די װײזען

 געבען הײסען נאף־ קא; טען און שעפער
 וױלען דך, פארשטעהט דאס, און געלד.

 זײ טענה׳ן געלד צו הוטם עס װען ניט. זײ
 אר־ די װי בילנער זײנען זיי אז אימער,

 זיך. םאר דאם דארפען וײ אז בײטער,
.)16 זײט אויף (שלוס

 אונו מעג װאס עפעס, דעם אין זעוזען
לוסםיג. און מונטער םיהלען מאכען

 אסעמבלי די אז םא?ט, דער װארים
 אזעלכע אנגענומען האבען םענאט און

 פרייען דעם געגען בילדונג, געגען בילס
 א װי זאך, אנדער קיייז ניט איז געראנ?,

 זײער פון וידוי אפענהערציגער גאנץ
 װעג^ i-< / עהו אן אויױ אנדערש, אז זײט,

 בא?עספפען צו בכח ניט זיך זײ םיהלען
 רעזולטאטען די און געדאנ? פדײען דעם
 שױ פרײע די און בילדונג פרײער א פון

 געװאל• זײערע סיט זײ באטראכט: לען•
 זײע״ אלע מיט געלד־םימלען, דיג־גרויסע

 מיטלען אלע האבען זײ װאו שולעז, רע
 ױגענו־/ דער םון מוחות די פאר׳סמ׳ען צו

 די באלעםפםען אנדערש ניט דאך ?ענען
 פרײער םון נעדאנק, םרײען פון טרעגער

ציניש־ דעם דורץי נאר וױ ענםוױקיוננ,
ען) ט  אויסגע״ נאך קען דעספאטיזם. ס

 אטעסטאט בעסערער א װערען שטעלט
 בילדוננ, פרײער און געדאנק פרײען דעם

 און אסעמבלי פון האנדלונג די אם װי
צ סענאט

 געזעץ גאנצער דער :נאר באטראכט
 — vvm אײן נאר האט שולען די געגען

 אונזע־ און רענד־סקוהל די פארמאכען צו
 אנרערש קלאסען. אינטערנעשאנאל רע

 מאכט־האבער גרויסע די אנו קענען
 ראבען זײ זיי. מיט זיך ספראװען ניט

 גײס״ אפענעט אן אין ארויסצוקומען כיורא
 דיעזע םון לעהרען די טיט דועל טיגען

 װײסען, זײ רעכט. האבען זײ שולען.
װערען. געשלאגעז העסליך װעלען זײ אז

.)16 זײט אויף טל<סי(

ס כני ײ צ ר א ס־נו ל א ה אינ

ײט״ .17 נומער ״גערעבטיגק

 פיטינג שאוױרא. נ• — װאך די .2 זייט
שעהנהאאץ. י■ — 2י־. לא־ןאד פיז

ט’ ײ  פון באא״ד דזעאינט רןc מיטינכ .3 ז
ױ דער אן קלאוקמאבער יאיקער ג — יוני

ר די װאס לאנגער. ל. ע ^י ד א ל  װייםט־ פי
— געדעגקען און װיסען דאיפען מאנער

שטײז. הערמאן בערענ
ט ײ  ריינקאוט־מאכער דער פון רע־אי־ט A ז

קאנװעג״ צ־יר1«'. דער צו 20 ױניאן
פריד־ ס. — י• ײ. ג• ל. א. דעי־ פון שאן

ײ• א — אםטײלונג פילאדעלפיער מא״.  נ
באוער.

ט  דרעס• און װײםט דער פון רעיארט .5 זיי
אן םאכער  קאנװענטאן יזוטער דעי צו ױני

 ״טעהנהאלץ. י• — י• ײ. ג. ל. א. דעי פון
 נ^װעלטי א^ע פדן פאיאײניגונו. א װעגען

 אינ* ג^רפענט לײדיעס דער אין ארנײטער
טוירק. ה. — דוסטריע

ט ײ  דער צו נאארד דזטןןינט פון רעפאי־ט .0 ז
י. װ. ג. ל. א. דער פון קאנװענשאן טער15
 עקזאמי״ דער םון רזןפארם לאנגער. ל• —

 טער15 דער צו ׳h2 לאקאל ױנייזז, נערס
 4כ — י• ײ• ג. ל. א. דער פון קאנװענשאן

שפיז. י• א
ט ײ  (ר^מאן) ליעבע נאך געיעג א .7 ז

א  ק^אוקםאכער דער אין װאלמי. פאלינ
צבי• בן — באלטיםאר פון ױניזןן

ט ײ נ^טײךביעל. רעדא־טארס םון .8 ז
ט  לעןר דעם פון װיבטיגשםע סאטע דאם .0 זיי

ג בןןארד עקזעקוםי^ו כענעראל מען טינ  מי
םהי. ש — פילאדעלפיא אין װ אנא י

מ ײ  נע• דער און ארבײטערשאפט־ די .10 ז
 *ליטייןזער9 דער דעני״פ. ד. מאחס — זעץ

ר דער אין כאאם ע ^ רי ע מ  ארבײטער א
לאנג. ה• — באװעגונג

ט ײ  ערצעדד — םעשה׳לע טרויעריגע א .11 ז
דײקסעא. יטמואל — לונג)

ט ײ  אסים — שיקאכא ביז ב*םט*ן םון .12 ז
 ״אװעראלס״ פון װעלט א װאלינסקי.
לעבעדיגער. דער — (פעליעטאן)

ט ײ שםועסען. קורצע .13 ז
ײטען אדװערטײזמענטם. — 15 אזן 14 ז

ט ײ  פארבאנך שנײזיער עסםרײנישער .1G ז
f *ון זיעג גרויסער הילף. פארלאנגט |n 

אן, טײלארס לײדיעס JBO לןקאל ױני
•*>*.

X *


