
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
זײן^ 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

דעכס־װאו די
.)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

ע און טויזענדע ד ענ  גרויסען דעם צו ^ז
 האלט דעםאקראטיע אונזער װעמען מאן,

גראטעס. אײזערנע הינטער
װי זיך לעזט ליעבעס־גרוס דער

:םאלגט
עין ',״טײערער  די סון נאמען דעם אין :דז

ט דו װעםעז םיליאנען,  דײן חאסטגעריחרםמי
 עיתם סוט, דײן מים באגײסםעדם און ליבע

 ברידערלי־ א פארטײ סאציאליסשישע די דיר
 צום ליבע פון סעסעדזש דעם און גערוס בען

ײן ®ון יאחרצײם ײן ד ארעסםורט. ז
 * צו אבער ביםטו צעללע, * אין כאמז
 אז כאראקטער, זעלטענער » צו ׳מ«ן גלויםעד
ף קענען זאל איםיגער  חאבען. רחמנות דיר אוי
 באװאונדעז־וגג, אונזער חאסשו דעם אנעטאם

ע. און געםרײטאפט ב ײן דורך ^  און מוט ל
 ךי אין םום ארײנגעגעבען חאסטו בײשויעל
ײע געגעבען און מוטלאזע  צו באגײסטערונג נ

 געװא־ קײגמאל^גיט האבען װעלבע יעגיגע, די
זיך. קעלט

*ט״ג ךװן אין #ן-  ליכט־ א ביסטו פריז
י שאי שטדאחל  דײגע און םאסען, לײדענדע י
ען ײערםעל ע  װעלכע *לוחים, געפליגעלטע זי

דרימעל. זייער מון םענאזען די אויף ײעתען
ט דער ס  חאט באװעגוגג אונזער פון ג״

 אונזער פון םאג דער ל«:ד. ראס ארוםגעכאיט
 דרי־ מיר דיך. גריסען םיר גאחענט. איז זייעג
ײן קןןן ם חאנד ד  םיר, דאס ענטעלוס, דעם סי

עע  לעבעז, «י ^טרעבען זאלעז קאםעראדעו, די
 «ו איבערגעגעבעז געלעבם, חאסט דו מי ןןזוי,

ד א *יעל, יעם אדבײפדגי, די «וז חנייז

 ,״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

קאנװענשאן
)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־

ר ן ו פ ע ר ד ע ש י ד י - א י י ב ר  א
. ג נ ו ג ע ו ו א ב ־ ר ע ט

 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

אן קאנװעג״ צ־יר1«'. דער צו 20 ױני
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
•*>*.
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Ax״.־■i ■' ;.LiPytVTê  r  1 *. • V ♦ “ ̂י ״ ״'׳ ״■׳״  :
f י • ־י־^ילי  « r  " T v  y ״  ר

e ־ ' p j״*•h  ■J־ 4V>:׳ -  * ' *. ׳ ־ : v ־^ 1 P

.<י * •

•• -h v

i

\

אײזענבמבהךסםרייה. דער
 װי האלט, סטרײה אייזענבאגזן דער

 *בער זיך. ענדיגען בײם אױס, זעהט עם
 ארבײםער די װעיכע אונםער לאגע די

 איז ארבײם דער צו אום זיןי קעהרצן
 ריײד דער פארפר^נטערט. און כא$טײט

 פרע־ ־דער זועלבען ב$ארד, לײבאר ראוד
 אפגע־ זיך ה$ט פאררופען, האט זירענט

 דער םטרײקער• די מיט ׳האנדלען צו ן$גט
 פאיםער םטרײר,. דעם אי:נ$רירם ב*ארד
 וועט ער אז סטראשען, אײן אין האלם

ם רזשײלס אמעריקאנער די #נ&ילעז  פי
 7ה? ארבײמער־פיהרער 23 סטריײזער. די

 1אי ארעסםירט ״טױן אגענטען זײנע בען
 ארעסט־ ה$ט ער װ$ך. רעצטע שיקאגא

 אײזענבאלךפאר־ רי נאןי. פאר װאראנטס
 פר^קיזא־ פרײטא; לעצטען ה$ט װארטוננ

 מא: אײן ארבײמער די :יט זי אז כױרט
 ארבײט, דער צו זיך צורײזקעהרען צייט
 װערנע ארבייטער, אזערבע טיינט, דאס

 רער װארום װערע;, צוריקגענו־עז װערען
 אײזע:* די אז ערקלעהרט, סטייצזטעגט

 פויע ד^ס האבען באהךטענעדז־טעדש
 ארביײ אפזןזנען אין אנצו״טטערען רעכט
 אײץענבאהן די אז ט*י:ט, ד$ס טער.

 אר־ די פון איצט פאדערען ק^טפאניעס
^רנאניזאציע. זייער אױפצוגעבען בײטער
 ברא־ רײלראוד די םון פיהרער די

 הינםערנרונד. אין איצט זיינען דערהודס
 פרעזי־ ר׳עט און לןאײפאניעס די $בער

 נים אנערקענען באארד לייב#ד דענטס
 פ$רשטעהער. ארבײטער אנדערע קײן
 װעיבע שכירות אין העכערוגג די פאר
 זוערעז, :׳עגעבען דעגריף גאנ״ז איצט װעט
 ראנהען צו האבעז עס, הייסט םען, װעט

 דער פי*ר". ״ביג די פון פיהרער די
 1או אויטאריזירטער קײן :יט איז סטרײק

 אננעהן פארהאנדלוננען די װעיען דערפאר
 1קײ ם$ל י,ײן :אר װאלט עס װי אזױ

געזוען. ניט סטרייל
סטרײקעדס, דיפון דעלענאציע א

ארגאניזא־ נײע ךי םארטרעט ווערכע

 ענט־ אין האס פיער אזוי ארױסגערופען
 פובהיקום, ז$נענא:טען דעם פון ריסטוננ

 ״ברעד סטרײק. אײזענבאהן דער װי
ײק!״ אײזענבאהן דעם םר  ‘נעײא איז ם
 ‘סהצ צו טאטא. <ןנארע%נאצי םין א רען
 פריפט.- פאטריאטייטע א געװארען איז בען

 רי ט^ביריזירט ה^בען אונױוערזיטעטען
 יעק־ די צוגעטאבט האט מזגז סםודענטעז,

 סקע־ געגאגגען איז פען און רוטס םישור
 דער ה$ט ?^רעדז^ אײן »ין בען.

 סטו־ די אױף געװירקט אזוי גײסט סקעב
ט זיך האט קײנער אז דענטען  געװאגט ני

 סטרײק. דעם ברעכען געהן פון אפצוזאנען
 איז אונױוערזיםעם אביעריקאנער דער
ק פון אײדדטענסי אן געװ^רען אזוי ײ טי  ס

ברעבער.

ט עש האי־ט ױאו קען טי טי סי  די ארוי
ע ט > רוי

 ד ײסטיץ דער
 בײם האילט בראיש טער׳ן

םאנאפאריסט צער

לאסקטרם. די כדם קאםף אין
אסעט: גר

ם ^דין  אקופירט צורימ װאכען *טליבע םי
 אז תײסעז •עס־וועט ק^גסטאנמיג^פ^ל.

 ז א עס «במר זמרעצר, דער r* בתרק״
ר  זײן וועט עננהאגד אז יעד־עז פאר ק^ו

ע די םעד^ײ. פיז הערעער אטת׳
ן םרעזידענט ^ י י  געהאם ה*ט מ
 אינגא:־ םערק דער אז פארגע־ט^מנן

טםופם צען עע׳  אײראפא פון ווערען ארוי
 וױנקעצ דעם אין כאט״פ זא< טען אז אוז

ע םה פריגציפ דעם אנווענרען אגאי  גאצי
 פרעשיערען די און זעילבסםבאעםיםונג.

 פדעזידענם דעם נעעגטפערט איצם האבען
ם נעהמט אטעריקא וױ אזוי אז  קײ;ע ני

 איצטי־ דער אין פאראנטװארטיויכקײםען
 דעט מען קען לאגע, אײראפעאישער גער

ט עצה פרעזידענם׳ם  זײ און אננעוזפען, ני
. זײ ווי םאז וועיען ען ה ע ט ^ א פ

פאל־ טיט !ארטדענט
גא:־ א װעדעז בײם
1פי ארבײט די

לאגד פון געוױנ״טםע
דעם פון אויפנאבען

לעצטענס לײבאר.

 אטערי־ אװ װ^קערס רײידאוד די ציע,
 פאר־ װא״שינגטאן אין געיןזמען איז קא,

 דער פאד פאדערונגען איהרע צויײגען
 אומזיסם איז עס אבער באארד, לײבאר

 נעוואיט ניט זי האט טען פאהרען, דאס
ר די אז אטוז, איז עט אויםהערען.  ױי

 איצט נאד װארט באארד יײבאר ראוד
w j דער ניט װעז ;עװארען, באיטאפען 

 די אויב אז אדת, אויר איז עס טטריײן•
 אין העכערונג א קריגען וועי״עז ארבײטער
 װאס דערפאר זײן c'j װעס װײדז^עס,

 פאדהאנד־ אבעד ;/נסטרײקט, האבען זײ
ניט. דאף מען װיי סטדײהערס די טיט יען

 אורזאנעז *טטארקסטע די פון אײגע
 ניט סטרײקער די וױר פיעז פארװאס

ױיי ׳איז אגערקענעז  די פון פיהרער די ו
 פארהאנר־ צו ניט. עס װירען פאר״ ״ביג
 געמײנט װאיט סטרײקערס די מיט <ען
 פון פיהרער רי אומצעװארפען גאנצען אין
 ראדי־ די העיפען צו און בראדערהורס ידי

 קאגטראל. קריגען צו עיעטענטען קאי״ע
 רעגירונג אונזער אז געמיינט ווארם עס

 האג־י די אונםערדריקען נעהאיפען װאים
 אויפםונטערען און קרעפםען סערװאטיװע

 פאר־ עס עיעטענטעז. ראדיר,איע די
 קען אונזער%«ניערונג אז זיך עטעהט

 א געװען עס^איז אוץ טא;. ניכ זאך אזא
 טאנכע פון האפגוננ נרונד״אזע װיידע,

 האנדיען װעט רענירונג די אז גלױבען צו
 איז עס ארבײטער. סמרײקענדע די נױם
 וועט רענירמנ די אז ניטא צווײפער ליין

 יעדען דעריטטיקען צו מיי^ען ארע זוכען
 פארבליבען איז װאס ׳פונק ראד*האיעז

ארבײטער. די צוױ״שען
 :ע״שאפעז א*ז ײעיכע יאגע די דאן

 ױניאנס אײזענבאהן די אין נעװארען
 קריטי־ העכסט א איז סטרייק דעם דורך
 שייו זיך האבען בראדערהודס די ^•ע.

 תרך פראפאנאנדע זײער אז ארוםגעזעהז
 נרויפען א צו ביז האט יאהר יעצנדגן דעם

 רא־ די פון נעבורס דער ;עהאיפען גראד
 אז ׳אײ; זעהען זײ קרעפטען. עלדיר,א
 דער פאר באװעגוננ די פי׳אן, פיאטב דער

 אײזענבאהנען, די פון גאציאגאי:יזירוגג
 פאדאנטיוארט־ ראם גדױסער א אין איז
 די צװישען ראדיקא<יזם דעם פאר ליך

 די פון אײנע ארבײםער. אײזענבאהן
 די ארגאניזאציעס, אײזענבאריז פיער

 םרייגמעז״, דעיױועי א;* ,בראד׳נ-פיד
 דע־ פרן צוריקנעצויגען יטוין זיך האט

 בראדער־ איכעדיגע די פלאטב־פיאךייע;,
 צי־ אזױ פאיגען. גיכע; אי; װערען הודס

 זײערע פון ױניאגס די צוריק זיך הען
 זײ פאדערונכעז. סאציאיע בדײםערע,

 גע־ וױירע א פאר אויס, וױיזט האבען,
 װען א־דעען דאדילאלע שים זיך ״טפיערט

 םאסען כ־ײטע די אז דעיזעהן האנע; זײ
 רעזולטא־ ע־״נסםע אז ערנפט, זײ נעהשען

 רױיען אייעעז, אזױנע פדן פאילנען טען
 עס װי א׳־ידאם אידעען, די אויפגעבען זײ

 װאל־ זײ װעלבע קלײד א נעװען װאלט
 גא־ טערקװירדינע אװע?;עװארפען. טען

פיהרער! ארבײםער פון איװיטעם
 זײנען וואס סטרײהס םיעילע די םון

נים קײגער האט שארגעקוטעז, יעצטעגס

 אף דעפארםשענט
 סעקרע־ געהייפם דער ׳פאסט רואיס האט
ען ארבײט, פון טער ^אז סג  אויף ארוי
ײי כע ב  דער װעיכע קעגען ״רויטע״ עטיי

 ארויסגעגוםען האט דעפארטטענט ױסטיץ
 געזא^ם האבען װעיכע און װארראנסם

 דער לא:ד. פון װערען ארויסגע״טיקט
 געפונען האט דעפארטםענט לײבאר

ײ מעגיטען קעגעז אטאקען די גרונדי״אז  ײע
 פארן :עפאהר א זײן צו פון װײט זיינען כע

 ברוטא־ א װי ׳ניט מעהר איז עם לאגד.
 די קעגען פארגרענען כיערדעריטגער ילעד,

עס  צורײ־ צו זובט פאיזטער װערכע פאטייי
ע די אװערדטיקען דודך סען  האל־ װעינ
 כיוז פאלמער פאשיליעס. די אויף סען

 צז פארגעגיגען סאדיסם״טען א האבע;
 פא־ די לײדען ענדיאדע פאראורזאבען

ע אױױ געזובם האם פאלשער מיריעס.  אי
 דעפארטטענס דעם צוױנגען צו אופנים

 אסיס־ פאריאנג. זײן טאן צו לײבאר אף
 סעלזרעטערי און פאסט םעקחנטערי טענט

ט זיך האבען װייסאן  אונסערגענעבען :י
 פארנע־ איז פראיע די פאיטער׳ן. צו

ט אנ  מי־ יואבינעט דעם אויף נעווארען ב״
 פדע־ דער װאס ײאך, יעצטער פון טינג

 האט פאלשער פא־־רופעז. האט זידענט
 פאר־ האט קאננרעסשאן א גע״טטורעטט.

 צו קאנכרעס אין רעזאמציע א נעבראכט
 האגדלוגג פאררעטער״טע די אונטערזוכען

 די יײבאר. אף דעפארטדענט דעם פון
 ניט נאך איז פרעזידעגם םרן ישטעלונג
 דער איבעריײנען. זיך םוז ער באלזאנט.

ױייע ד דאס איז ו אנ  די פיז געפאהר אין י
 פ-אנק ארום נאך געהען װעלכע ״דויטע״

 — צוטיילט איז רענידוגג די פרײ. און
פאםט. און פאלשער

סטײט ןפױ
 זײן טהאטסאן.

*^“ילי «

 r« וןס&!ביי דער םון היי^ער בײדע
מז אלבאני א  ^נמננוםעז װאך לעצכמ ה

 וועלכע ביילס, אנטי־״סעזײ׳צאך דרײ
 דער פון נעװארען פארפערםיגט זײנען

 פאר ישלאגט בייר אײן לאסררקאפױטע.
 ^טפיאגעךבױרא ספעציעלע א יטאפצן צו

 דזשע־ אטארגי סםײט פון אפיס דעם אין
 אבצו־ זוכט בילל צוױיםער דער :עראל.
 אדטטא^־ ערציהונגס פרײע אילע שאפען

 װאדקערם די און סקוי רענד רי װי םעז
 אינטערגעשאגאל. דער פון ױנױוערסיטי

 ״לא־ א פאר יטלאגט בייל דריטער דער
 פאט־ איז עיזזאטעז אן — טעסט״ יאריטי

 דיזע כדי לעהרער. סחור פאר ׳ריאטיזם
 בלויז איז נעזעץ א ווערען זאלעז ביילס
 אונ־ זײ זאל גאװערנאר דער אז נױםיג

 פון גײםם דער װעט דאן טער׳טרײבען.
 אין אויפ^טםעהז צװײטען דעם ניקאלײ

 נױ יטטאאט אין העסליבקײט גאנצער זײן
יארק.

קע״ פאלה פח פאױעטעהער אזוי װי
 אן נאר װעלכע 6בילל פאריטלאנעז נען

 פארפאםען געקענט האם אויטאקראטיע
 סיײ פאר׳טטעהן, צו יטװער װירקליך איז
 ערהיערוננ די אננעהשען זאיעץ טיר דען

פ. דדטארחיט סענאטאר
איינ־ איז עױקיעהרונ:

 וחד דערצעהלט האס עד קראר. און פאך
 געיטםיטם האט םעז אזוי װי דעם גען

 סציאליסטע־ן. פינױ די אויסיטליסען פאר
 געבעד, נעזעץ אזכזערע פריהער, האט טען
 גע־ זײ האבען דאן אנגע׳יטיבור׳ם, גוט

 יענע געהײסען. זיי האט טען װי װאוט
 פאר געיטטיטט האם טען ור׳גן — נאבס

 —םאציאליסטע• די פון אריסיטליסוננ דער
 האבען טהאטפסאן, סענאטאר דערצעהלט

 אײנ־ נעקענם קוים פאר׳טטעהער אונזעיע
 גע־ זײ האם מען פיס. די אויף שטעהן
 אין םיעצזגר זײערע צו פיהרען דארפט

יכורע.1ל מוים אםעטבלי דער
 פון פארטע אײנפאכסםע די איז דאס

 ביליג־ די אויך איז עס געזעץ־געבו::.
 פראהיבי־ פון צײט דער אי; אפילו ׳סמע
 איז טיטקח ביסעל א פון קראפט די ^א;.
 שיכודע װאס און גרוים. צוױיפעל אהז

 לאס־ פאר א פון געפיהרם געזע״ױגעכעד,
 מיליאנען פאר אױפטאן קענעץ קעדס,

 איז פאו/ עטעלען זײ וועבוען כיענשען,
אי. קי

 נאווערנאר פון אפ איצט הענגט עס
 נעזע־ ווערעז זאלעץ ביללס די צי סםיט,

 קאםיטע א אדגאניזירם זיך האם עס צען.
 ארגאני־ ארבײםער פיז פארשמעהער פון

 פידד וועלכע גרופען ראדיקאלע און זאציעס
 מײ א בייללס. די קעגעץ הע-פעיז א רען

 לעצטען געװארען אפיעהאלטען איז טינג
ד מאנטאג תנ  עס און האמיטע דעד פון אי

 פרא־ א רופען צו געװארען באשלאסען איז
טיננ טעסט  טען23 דעם דאנערשטאג, פי

 ארױסנעגעבען האבעז וועלכע די אפריל.
 באלאנגען ביללס די קעגען סטײטטענם א

 פון קלאס אנשטענדיגעז העבסט א צו
 גלחים. און פדאפעסארען קאנסעדװאטײחג

 וױזלכע רעאקציע װילדע די אז װײזס דאס
 אנגעפאנגען זזאט לא:ד אין בושעװעט

 פון אפילו וױדעריטטאנד א ארױסצורופען
/ ט׳ן זײנען רועלכע ד  הארצען נאנצען פי

ארדנונג. איצטיגער דעד פאד

ר דער א ם ײ װ ע ל ײק. ע םר ם
 עי:עוױי־ די אויך זײנען װאך לעצטע

 און ססרײק. אין ארױס טאר־ארבײטער
 בילדינגס אפיס די פון פעהרסטע די איז

 ןyעטערsרן געפוזט פען האט טאון דאון
 «יײ אפיטעס װעםעס די טרעפ. די אויף

 פאר׳ האבען פלארס הויבע די אױף גען
 דעם :עפיהלט יטטארקעד זיך, ״טטעהט
 זיך האבען סטדײק דעם אין סטרײק.

 אויך יואלעדזשעם די פון ססודענטעז די
 או־ יעדער פ־עבט. אלס אױסגעצײכענט

 סקעבס. פיז קװאטא זײן גיט נױוערסיטעט
 צו אינטט״םוציעס דיזע העלפען אזוי איז

 פון פדאנלעניעז א״נדוסטדיעלע די לײזען
 באלשעװיזם פ\ז באשולדינוננ די לא:ד.

ט אפילו נאך א־ז  ארײגנמ״טלדדעדם ני
 סטרײק, עלעװײםאר דעם איז ;עװארעז

ען ארבײםער די פון פאדערוננעז די  פאנ
 די װעלכע אין ׳לא;ע קלעגליכע די קלאר

זיך. נעפינע; עלעוױיםאד־פען
 פאדזך עלעוזײטאר-ארבײםער די װאס

 ױניא;, זײער pc אנערקעגונג די איז רעז
pK פא־ זײ װײדזשעס. אין העכערוגנ א 

 אפערײ־ פאד װאך א דאלער 28 :דערע;
 אסיסםענם אן פאר דאלעד 30 ׳טארס

אי דאלער 33 סטארטער,  סםאדטעדס פ
ס אין  פאר דאיער 38<).0 ;בילדיננס אפי

 אס׳־ס־ פאר דאלזןר 35.60 סטאי־טערס,
בילדינגס. אגדעו־ע אין ׳טע:טפ
 אדבײטער די װעלבע וױידזיטעט די

 פא־ צר גענוג קוים זײנען איצם באדערעז
ם א איז עס אבעד לעבען. א בען פו  מיני

ך איז עס װעלבען אונטער  צו אופפענלי
 דער אין לעבען וױ־עס־איז p,K ארב״טען

 איז קעפפיץ העפט״גען א צײט. זעלבער
 עלעװײטאד דעד פון געװארען אננעפיהדט

 דזשעני־ די אױך ארויםצודופען ױניאן
 די פון אדבײטער אנדעדע און סאדם

 די אז ׳זיך פארשטעהט עט בילדיגגש.
רונ:  איז פענשען אזעלכע פון ארגאניזי

 קלעגליכע זײערע אבער שװער, זעהר
 מי־ מידהזאטער א זעתר זײגען שכירות

טעל.

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on
April 23, 1920, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th. 1917, 
known as the “Trading with the 
Fnemy Act."

קאגפערענץ. פרעבױערען דער
 לענדער עלײעד די פון פרעפיערעז די
 רע־ סאן pK קאנפערענץ א איצם האבען

 פיעלע געהאס האבען זײ איטאליען. פא,
 בא־ זיך האבען װעלכע האנפערעגצען,

 באיטלוסען זײערע פיט געפאכט ריהטט
 זײ האבען טאטער איז גארניישט. טאז צו

 שטעלוננ, פענשליבע פעהר א א:גע;ופען
 יא־ יעצטעז פאל דער נעײעז איז דאם װי

 פרעפיער־ראם דזנר ווען פאריז, אין נואד
 בלא־ די אראפצונעהמען באשלאסען האם

 האנ־ אנפאגנען איז רוסלאנד פון קאדע
 דך האט ׳איהד כדט באציהונגעז דעלש

 פאדװירקליכם. :יט דערװייקע נאך עש
 קאנפע־ פרעפיעיעז די האבען נאר :ים

עט גאד רענצען  דעם אויף אױפגעמאז ני
 דתד זײ נאר פראבלעסעז, :ײע פון פעיד

 פארזוך קיק נעפאבם נים אפילו בען
 זײ וועלכע פיאנראם די דורבצופיהדען

 גאך האבען זײ געשמעלם. זיך האבען
 לאנד קײן פיט פריעדען געשלאםען ניט

 עס קעז םעז אויב — דײםשלאגד אױםעד
דײםשלאנד. םיט שלום אגרופען
 אין פאל דער געווען אבער איז דאס

 הא־ די איז װאש פאדגאגגענזזיים. דעי
 ? האגפקרענץ איצטיגען דעם אויף פענונג

 די באדיכםעז שרײבען, איצטיגען בײם
 פראנע פאדםלאנטערטע די אז צײטוננען

 און געלײזט. ווערען װעט טערקײ פון
 ״לײזען״ זײ װעלען אויס װייזט עש װי
 כאראקטעריסטישען זײעד אויף פדא;ע די

 דײטש־ ״געלײזט״ האבען זײ װי אופן,
 װעט אױןי אויבען פון רוסלאגד. און לאנד

 עס אבער הערשען, סעיה cy־f לאזעז מען
 צו פאנטעל א זײז־װי ניט פעהר װעט

 םאנעוױ איפפעדיאליםםישע די צודעקען
 נאלײ וועם געװים עלײעם. די פון רעס

 סאגטראלירט דארדאגעלעז די און פאלי
האט עגנלאגד עלײעס. די םח װערען 1

■ j K ,

 עסז. פון מיםיננעז צוױי
25 לאסאר פון מאוד

 באארד עקז. פונ׳ם ז״צונג ספעלמל א
pD ױניאן ררעסמאכער און װײסט דער 

 םאג״ נעווארעץ אפגעהאלםען איז 25 ל^ק.
.1920 ׳כמן12 דעם אפריל אװענד, כאנ

 אינטערנע־ דער פון אוידימאר דער
 בא־ פינאנציעיען א pארי שיקם שאנאל

 אויסגאבען אס איינגאהמעז די פון ריכם
 פעריאדע די דעקם װאס ױניאז, דער םון
 ־31 דעצעםבער ביז םעז24 דעם מאי םח

 בא־ ער ארײנגערעכענם. 1919 מעז
 אודיט גרינדליכעז א נאך דאס ריכטעט

 געפונען ער האמ בימגר, פיגאנץ דײ פון
 אויך שיקט ער ארדער. גוטען אין איעס
עינע אריק  דער רזנקאםענדאציעס. אי

 ווערט עס און דיסקוםירם, ווערט באריכט
 קאסיטע קאנטראל די דאס באשלאםען

 רעקאמענדאציעש זײנע באמראכטעז זאל
 באריכם א ארײנברעגגען זײ ײענעז און
באארד. עקז. צום

 באארד עקז. םונ׳ם זיצונג רעגולע א
 דינסטאנ נעװארען, אפגעהאלטעז איז

 ״װעסט 16 אין טעז,13 דעם אפריל אװענד,
משערמאז. האכםאז, בר. סםרים, םע21

 פארשיערענע אויםגעד^רם ווערען עס
 פאר־ זײערע און שעפער פון יןאכױםעס

 פאר־ באארד עקז. פונ׳ם װערען לאנגען
האגדעלט.

 באריכט דער פארגענומען װערט עס
 דעש אין דירעקטארס, אװ באארד םונ׳ם

 בר. פון בריעןי א אריק געהם באריכט
 אויפ־ די ציהם ער וועילמן איז האכמאז

 דירעק־ אװ באארד פונ׳ם סערקזאםקײט
 װאס װאכען עטליכע די פאר דאס טארם,

 אינדיפע:־ פונ׳ם מענעדזשער דער איז ער
 די־ דאס ער נעםינט דעפארםמענם, דענט

 אזא צו געוואקסעז איז דעפארםםענם זער
 אומ־ איז עס דאס סאסשטאב גרױםען
 אטענדען צו מענישען אײז פאר מעגליך

 יענעם םון ארבײט דער צו נעהערינ וױ
 צײם מײסמע די װײל דעפארםמענמ,

 אױפ־ אפיס אין אוועהנעבעז ער מוז זײנע
 שע־ נײע סעטלען קאמיטעס, צונעהםען

 דיסאגרימענם צו אטענדען אויך און פער
 אײדזשענס ביזנעס די צװישען קײסעס,

 דעש צוליעב אח מאנופעקסשורערס, אס
 באשרענ־ מעכדגקײט גאינצע זײן ער םוז
 ניו אין אפים הויפט דעם צו נאר ליפז

 פאר מענעדזשער דער װי אזוי און יארה,
 דארוי דעפארםםענט אינדעפענדענם דעם
 ברענטש־דיםטריק־ די פענעדזשען אױך
 און בראנסס בראנזװיל, ברוקלין, װי טען,

 ארגאניזאציאנם די װערט אויך הארלעם,
 מענעדזשער םוכ׳ם דירעקטעט ארבײט

 דעפארטמענט, אינדעםענדענט דעם פון
 אטענדען צו אונמענליך איהם םאר איז
 אפי־ םאון אװ אום אץ ברענכדטעס די צו

סעס.
 ארוםגע־ באארד עלז. פונ׳ם װערט עס
 דע־ אינדעפענדענט פונ׳ם לאגע די רעדט

 האכמאלם בר. אננעהמענדיג פארטםענם,
 די נוט־געהײםען ווערט טענדת, גערעכטע

 דירעת־ אװ באארד פונ׳ם רעהאמענדאציע
 אויו® באשלאסען האבען זײ װאס טארס

 איבער האכסאן בר. פון פארלאננ דעם
 באשלאסען װערט עס און פראגע, דער

 האכ־ בר. צו אסיסטענט אן אנצױטטעלעז
 אויסגע־ וחנרם עססענםעלד בר. און מאן,

אדט. דעם פאר קיליבעז
‘בא א אויסגעהערט אויך ותרט עס

 ווערט איז קאםיםע אפיס דער םיז ריכם
פארהאנדעלט. באארד עקז. םונ׳ם

סעקרעטער. שעהנהאלץ, י.

ר ד אי ו , ז
 םאהילעװ, פון קאטץ חײם פעמער מיח
 העניע, שרה טאנטע די דניעפער, בײז
 דער (םון מאהילעװ פון אויך קאץ אבצ
 שרה־ קוזינע םענער־שנײדעד), הײם
ראסיוין. איסאק קוזיז ׳לאד.

צוראקי. פון דדיקץ, איצקע
ייר  װיען. איז איצט זיך געפין איך

:איז אדרעם
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קאכדםעס.
איגםאר־ םעםבערם פון קאסיטע א
 דער וועגען באארד דזשאינם דעם כירען

 אװ באארד דזשאינס רער װאס ארבײט,
 אנגעםאנגען האס האנםראל סאנימארי

 לזצסע די םאר שעפעי. די איז טאן צו
 אויבענדערםאנ־ די האט מאגאםען פיער

 גע־ צו אנגעםאנגען קערפערשאפט טע
 װמלכע שעפער, די אין לעקטשורס בען

 דער פאר וױכםיגקייט גרויס פון זיעען
 צו מעםבערס. אונזערע פרן געזונרהײט

 ויער האט קאנװענשאן קוםענדער דער
 קאנ־ סאנימארי אװ באארד דזשאינט

 װעלכער פלאז, א אויסגעארבײם טראל
 קאנ־ דער פאר רועיען פארגעלעגם װעט

 דזשאינם דער װי אזוי און ווענשאן,
 קאנװעגשאז דיעזער אויף װעט באארד

 קאםי־ די פארלאנגט פארטראטען, ײןז
 זא־ דעלעגאטען יארקער נױ רי אז ״טע
 דעם פון פארלאנג רעם יטמיצען יען

 קאנ־ סאניטארי אװ באארד דזשאינם
מראל.

 דיס־ װערט פראגע די װי דעם נאך
 די צו איבעדגעגעבען זי װערט קרטירט,
באארד. דזשאינם םון בעאמטע

לײ־ אײעריקען רער םון קאמיםע א
 דזשאינט דעם פאר ערשײנס פארטײ נאר

 קא־ די שטיצע. פארלאנגענדיג באארד
 פארטײ לײבאר די אז ערקלעהרט, כיטע

 זי אום פארבילײבעז. צו געלומען איז
 די מוז מאכט, װירקענדע א װערען זאל

 צייטוננ, אײגענע אן ארויסגעבען פארטײ
 ױניאנס אלע צוזאמענבינדען זאל װעלכע

 פאליטישער פאר באנער אײן ארנטער
 אז עוײולעהרט, קאמיטע די איציאן.

 זעהר נאך איז פארטײ רי װאס דעם טדאץ
 גע־ פארמשרים פיעל שױן זי האט ױננ

 קאמיטע דער פון פארלאנג דער מאכט.
 םינאנץ־ דער צו איבערגעגעבען װעדמ

קאטיטע.
 גע־ די םון באשטעהענד קאטיטע, א
 ברענגען לאנג, ה. און ראבינס מיס נאסען

 ײדזשין פון גרוס א באארד דזשאינט דעם
 אין יעצט זיך געפינט ײעלכער דעבס, װ.

 איבער־ פאליטישע זײנע צוליעב פריזאן
 אז ערקלעהרט, לאמיםע די צײגינגען.

 באזוכט קעמםער אלטען דעם האבען זײ
 א איבערנעגעבען איהם און פריזאז אין

 דזשאינט pc סעקרעטער דער װאס כיהנה,
 נאטען אין געיסיסט איהט האט באארד

 די קלאוקמאכער. יארקער נױ אלע פיז
 אויסדרוק אן נעווען איז װעלכע טתנה,

 דער האמ פרײנדשאפט, ברידערליכער פיז
 קאמיטע די געקושט. װעטעראן אי״מער

 ר,ע־ זאל זי אום אז װײמער, עי־קי^עהרם
 ארבײט איהר מים אנגעהן װײטער נען

 זיך נױטיגט אמנעסטיע פאליטישער פאר
 איז באארד דזשאינט דער געלד. פיעי

 ביײ א נאך טאכען צו געבעטען דאי־ומ
באװעמנג. דיעזער צו יטטײערונג

 דיס־ װערט פראגע די וױ דעט נאך
 די יטטיצעז צו באשלאסען װערט קוטירט,

דאלאר. 500 םיט אטנעהטיע־באװענונג
 דעם פון טעטבערס די פון קאמיטע א

 אז ע־קלעהרט, ברענטיש רושיש־פוילישען
 זײ צוױשען םיספארשטענדנים א צוליעב

 סלאװאק, ערװארד סעקרעטער, זײער אץ
 לא־ ערנסטע אן געװארען געשאפען איז
 רעזולטאט ds« איז ברענמש דעם ps גע
 אױפגע־ קערפערשאפט די האט דעם פון

 לאמיטע די פונקציאנירען. צו הערט
 זאל באארד דזשאינט דער אז פארלאנגם,

 ארד־ ברענגען און פראגע די אױפנעהײען
 מעמ־ רוסיש־פוילישע די צװישען נונג

בערס.
 ווערט יןאמיטע דער פון פארלאננ דער

 דעם פון בעאטטע די צו אײנערגעגעבען
שאינמ באארד. דז

 די גוטגעהײסען האס באארד עקזעקוטיװ
 אויסגעשלאסע־ די פאר דאלאר םויזענד

 םאר דאלאר 500 און סאציאליסםעז נע
סקוהל. רענד דער

 אװ אסאסיאײשאן סקול מאדעיץ ״די
 די אז ערקלעהרם, *םערייזא״ נארטה

 דזשאינט דער װאס שםיצע פינאנציעלע
 אויבענדערמאנמער דער צו נים כאארד

 הא־ צו אונז בארעכםיגט אינסםימוציע
 אװ באארד דעם אױוי פארםרעטער א בעז

 ווערט צושריפט דער מענעדזשערס.
 איז סטודענט ברודער אח גוםגעהײסען

פארםרעמער. אלס ערװעוזלט
 פאר־ סאניטארױם״ ^דענװער דער

 פאר־ דער יטסיצע. םעאנציעלע לאנגם
 פי־ דער צו איבערגעשיקט װערם לאנג

םע. אדדקאמי :
 אינפאר־ קאמיטע רעליעױ פיפעלס די
 אפריל םעץ21 דעם םיסװאך־, אז מירם,

 טי־ װינםינער א זעהר פארקוטען װעט
 די העי־פען צו ײי פראגען די וואו טיננ,

ט צװייטער דער פון אידען רואינירפע  ױי
 p,c אפצוזונדערען זץ־ אויך וױ און ים

שאינט דער  קאםיטע דיסטריבױישאן דז
 ב. דזש. רעי װערען. אויפגענוכיעז װעלען
 אנװעזענד זײן צו אויפגעפאדערט װערט

 װערט פראגע די טיםינג. דיעזען בײ
 דז׳ט. פון בעאטםע די צו אימןרגעגעבען

באארד.
 דאנקט סעטעליפענט סטריט הענרי די

שאינט דעם  פינאנ־ דער פאר באארד דז
 לעצטענה האט ער ײאס שטיצע, ציעלע

 אינסטי־ אױבענדערטאנםעד דער גענעבען
םרציע.
 אװ פארטײ לײבאר אפי^ריקעז די

 א דאס אינפארםירט, יארק נױ נדײטער
ײט  קאג־ נאםינירען פאר קאנװענשאן סט

ס די אין דידאטען שאנ ט־^עק  װעט סטיי
 טאי טען30 און טען29 דעם פארקומען

שאינמ דער סקענעקטעדי. אין  באארד דז
ט  דעלעגא־ דרײ שיקען צו געבעטען ײעי

 גוטגעדױיסען װערט צושריפט דער טען.
 את יאננער פײנבערג, ברירער די אזן

ערװעהלט. װערען קאנעל
*%

ליעג ױניאן

םטען. שרי צו
װא־וױסען צו פארלאנגט 1 לאהאל

ײבאר די רום  איצט ביז נאך איז בױרא י
 װי דעם נאך געװארען, אײנגעםיהרט ניט

אךיטעט א  געגעבען האבען לאקאלס טאי
 ברו־ בױרא. אזא צו צושטימונג זייעד
 די ווען דאס ערקלעהרט, זיעגמאן דער*

א ײי ט *עצט ביז איז ב  איעגע&יהרט ני
 דער וױיל דערפאר נאר עס איז געװארעז,

ט ר,עץ אפיס  פאסיגען קײן געפינעז ני
ע. דער פאר פלאץ טוצי  ער־ ער אינסטי

 און נעזוכט װערט פלאץ א אז ילעהרם,
 די והןט ווערמן געפונעץ װעט עס נאר װי

 אין פאקט וױרקליכער א װערען בױרא
לעבעי.

 זײ דאס אויך, איגפארמירט 1 ראיזאל
 פון פדאטאקאלען די גוטגעהײסען האבעז

שאינט דעם  טען,6 דעש פון באארר דז
כמרץ. מען27 און מעז20 ׳טען13

 עיר זײער אז א״נפאליײרט, 3 יאקאל
 די גוםגעהײסען האט באארד זעקוטיװ

 אורחים הבנסת דעם דאלאר־פאר 100
 ליײ דער פאר דאלאר 50 פאנד, ביי^דינג

 סי־ דער פאר דאלאר 25 און פארטי באר
ס  א אן םיהרט וועלכע קאמיטע, טיזע:

 אין לעהרער גוטע ראבען פאר באװענונג
םאבליק־םהולס. אונזערע

זײער דאס איגםארםירם, 9 יאקאי

םע פיגאנש באריננז קאםי
 אז באריכטעט, קאמיטע פינאנס די

 פאר פארראננען פיעלע געהאט האס זי
ע^  רעלאגזענדירט זי און יטט״צע פיגאנצי
ד :פאלגענדעס

 צײטונג בונדיסטישע װארשערוער די
 װערען געיטטיצט 1זאי פראגען״ ״לעבענס

טארה. טויזענד פופציג מיט
 באקעטפען צו בילדונגס־קאטיטע די

 האט לאסה פענאטאר װעלבע בילס, די
 50 מיט — אלבאגי pא ארײנגעבראכט

דאלאר.
 טרײד װאומען׳ס די

דאלאר. 50 מיט
דאלאר. 10 מ״ט ױניאן בוכקיפערס די
 רעקאמענדירט קאמיטע פינאנ״ז די
 סלאװאק, עדװארר ברודער דאס אױך,
 װעל־ סעקרעטער, רוסיש־פוילישער דער
 זאל אטט, זײן פון רעזיננירט האט <ער

 װאבען צװײ פאר אויסגעצאהלט קריגען
װאקײשאז.

 פינאנץ דער פיץ רעקאטענדאציעס די
גוטגעהײסען. װערען קאמיטע

++
באריכם. מענעדזשער׳ס דזשענעראד

 דאס באריכטעט, זיעגמאן בױדער
 גע־ סטרײק א ערקלעהרט האם אפיס דער
 פרעױדענט דעם סילװערמאן, ר. מ. גען
 אסאסיאײשאן, פראטעהטױו דער״ פון

 ארבייט אדויס שיקט ער װאס דערפאר
 רעפארט דער הײזער. טענעמענט איז
גוטגעהײסעז. װערט זיעגמאן ברודער פון

+*
באריכט דירעקטארס אװ באארד

מען)7 (אפריל
לא־ פון כיעמבער א נעלסאן, ברודער

 ארונ־ איז ער דאס אינפארמירט, ,35 קאל
 דעם נאך פלאץ פון געװארען סערגעשיקט

 בראװערמאן פירמע דער פאר האט ער װי
 דער אונמער צייט, װאכען אכט געארבײט

 אר־ גענוג ניט פאכט ער דאס פרעמענזיע,
 אױך, ערקלעהרם ברודער דער בײט.
 די כעקראנעץ ניט האט ער דאס

לויט פירםע זיין פרן בעק־פעי

 נפד דעם םון ענםשײדגוג די
 בא־ ברודצר דעד קאםישאז. ײעתאר׳ס
 גע־ ארױםנצנוםען איז ער דאס ׳הױ*םעם

 יא־ טען19 דצם ארבײט דער צו ײארען
מר  אר־ צו באדונגען זיר האט צר און נ

 בא־ ער וואך. א דאלאר 60 פאר בײטען
 אפגע&אכטען זײן נאך אז הויפטעט,

 קרי- צו בארעכטיגט #ױך ער איז פרײז
 םון באשלוס דעם לוים העכערונג די גען

קאכזישאן. דער
 דיס־ װערם פראגע די װי דעם נאר
 ברו־ צו איבערגענעבען זי ווערט קוםירט

אונםערזוכונג. אן םאר פײנבעדג דער
 םח סעקרעטער דער סלאוואק, .ברודער

 שיקט ברענםש, רוסיש־פוילישען דעם
 ערקלעהרענדיג, רעזינגאציע, זײן ארײן
 דעם םיט שטעהן ניט מעהר קען ער דאס

 אדםיני־ איצטיגער דער צוליעב ברענטש
 פיטגלי־ רוס״ט־פױלײשע די פון סטראציע

אנגענוטען. װערט רעזיננאציע די דער.
A♦ ♦

צױטריפטען
 אז פארלאנגט, 17 םון קאכייטע די

ע־ *שיקען זאל דזיצאינט־באארד דער  דע̂י
 אר־ רי פון קאנפערעגץ דעד צו גאמען

 װעט װאס ארגאניזאציאנעז, ־ בײטער
 רי ױאו אפרײל מען7 דעם פארקודען

 סא־ די פון אױסשליפוננ דער פון פראגע
ס אסעכיבלי ציאליסטישע  אויפ־ וועט ײי

 װערט צושריפט דער װערע;. גענוטען
 ווערם י*א::ער ברודער ארן גוטנעהײסען

 צו קאנפערענץ דעם איגסטרואירט
אםענדען.

*•*
באריכטען. פענעדזשערש

 דאס באריכטעט, פריזאמט ברודער
 דאס ק^מפלײנס, א ערהאיטען האט ער
 קא. סקוירס עם. ענד דזשי. פירמע די

ט אין ארבײט ארויס שיקט  יטע־ ױניאן ני
 קײס די וואס צײט דער װעהר&נד פער.

 פיר־ די האט נעװארען אונטערזוכס איז
 אר־ ארויס שיקט זי דאס צוגעגעבען, מע

ט קאנטראלוטאר א צו בײט  נאמען דעם טי
 האט זי אז אבער ערקרעהרענדיג כיאקס,

 איז קאנטראקטאר, רער צו געװאוסט ניט
ט געסעטעלט ניט  די ױניאן. דער מי

ם ממהר פארשפר^כען חאט פירמע  צד ני
 אויבענדער־ דעם אין ארבייט קײן שיקען

 פאר־ איהר אבער האט ר יטאפ. מאנטען
ט ״טפרעכען טעז ני ^ ה ע  נע־ האמ און ג

 קאנטראק־ דעם צו ארבײט וױיטער ישיקט
 די וױסען וױל פריזאניס ברודער טאר.

 צו דירעקטארס אװ באארד פון מײנונג
 דער געגען שטעלוננ א נעהפיעז עד קען

 איבערגעשיקט װערם קײס די פירמע.
םאוער. פול נײט אפיס צום

װײטער, באריבטעט פריזאײט ברודער
העיזטאן ה. דז־טאז. פון אדבײטעױ די דאס

i זײגעז r * n * i  BMODWW  ̂
« די וױיל דערפאר ארביים מ. ר  פי

 ארבײטעד צוױי ארונטערגעשיסם
 נ« דעעז זײ דאס ®רעםענזיע, דער

ארבײםעת געשיקםע
 און ראפאסארט םון םירמע די

 םון ררעסעס געמאכט האט לאנסקי
שעגם ביזנעם דער װעהרענד  אײדז

 אויסנעםונען, ער האט שא®, דעם באזוכט
 י;1®ו| קל*וקם אויר סאכט פירמע די דאס

ך אפגעשסעלס איז שאם דער שמיה.  ׳ מ
 n תאס #טענ פאר א נ^ר און, װארעז
M דעם סעםלען צו צוגעשטיםם פירמע r 

 וײ וועלכע פרײזען די און װאך םון
 \ ד8צוםוײדז זײנען קריגען וועלען בײנמנר

שטעיעגד.
אױך, באריכטעם פריזאטט ברודער

 540^0 געזאםעלט האט אפיס זײן דאס
בעק־פעי. אין דאלאר

ײ מרן איבײמעד די פרן קאמיטע א  הי
 די דאס אינפארםירם, גאלדישטײן טאן

 ארונטעדגעגד זײ האט קאטיטע גריװענס
 הא• ױי װײל דערפאד פיאין דעם פון מען
 קאםיםע די יטםיק. פון געארבײט בען

 אפע־ האבען זײ אז וױיטער, ערקי^עהרט
 אפיעל־קאסים® רער צו קײס זײער לירט

 - לעצםע די און באארד דזשאיגט דעם פון
 די גוטנעיקײסען האט קערפעדשאפט

 ד% קאםיטע. גריװענס דער פון האנדלונג
 װי אזוי ראס אויך, ערקלעהרט קאטיטע

ov אינדוסטרי דער אין סלעין איז V, 
ײ צו מעגליכיזײט א געבען זײ מען  ארבי
 וואנען ביז פיאץ איצטיגען דעם אץ טען
ן װעט סעזאז דער י  זײ און אנפאנגען ז
 פלעצער. אנדערע זוכען דאן זץ־ ען4װעי

צוריקגעוױזען. װערט פארלאנג זײער
 דאם באריכטעט, ניסנעוױטש ברודער

 דער געגען אנגעםיהרס װערם םטרײק א
סאן. און שאפירא פירפע

 א דאס באריכטעט, זיעגכיאן ברודער
 םוץ מעםבערס קלוירקס, יטיפיננ םון גרופע

 צו זײנען ױניאז, קלוירקס יטיפינג דער
 וױםען צו םארלאנגענריג געקוטען, איהם

 שטײ זײ װעט ױניאן הלאוקמאכער די צו
 בע־ פאדערען זאלען זײ פאלס אין צען

 ארבײטס־ זײערע פון באדינגוננען סערע
געבער.
 '15הא קאמיםע די אז ערקמהרמ, ער

 שיפינג• די אז איבערגעגעבען, איהם
 ערגסטע די אונטער ארבײטען קלױרקס

 װײטער, ערקלעהרט ער רישאנס.5קא
 ענכר־ באיטטיממען הײן זײ האט ער דאס
 הא״ אבער זײ זאלען געגעבען. ניט פער
 אונזער װעט ׳ער גלויבט טראבעל בען

 צו זײ פארפלינטעט מאראליש זײן ױגיאץ
העלפען.
 נע• מיטינג רער װערט דעם טיט

טי!אסען.י
סעת. לאנגער, • /ד

 דו־עפ־טײקערס אװ װײסס פילאדעלפימי די װאס
געדענסען און וױםען דארפען 15 לאסאל פון

נעצעהי־ פארבליבען פלײז איז עס )1
 אר־ אינטערגאציאנאלען דעם צו טעג טע

 טאי. ערשטען דעם — טוב ױם בײטער
 :־<:׳־ איהרע אלע אויף פאדערט ױניאן די

 עס ארבײטען. צו נישט טא: דיזען בערס
 קאנצערט־און א געװארען אראנדטירט איז

 זײנער א 10 פאר פארזאטלוננ כיאשען
 סהאט״ט פדאבטפאלע; דעם אץ טארגענס,

 װע־ טיהעטס רײז. אין בראאד ,1האי רײט
 ^פיס אין פדײ, װערעז אױשנעטײייט לען
 נײטינג און קאנצערס דער ױגיאן. דער פון

 זיכער אויך און באלערענד זעהר זײן װעט
אטוזירענד.

 טיד דאס יאהר, פערטע דאס שױן )2
 ױגיטי אונזע־ פיי״אדע״פיא א־ן האבען
 טעדבע־־ש אונזערע pc טויזענדער הײם.

ט דאס װאס יעצט, װײסען ײנ  קופיען צו ט
ך צו אפי^ר׳ען זיך  דער אײף הײם, א ד

 ארוד:ערי:נעלט ׳נאטור פרײער שעהנער
 און יטװעפטער אײנענע פיעל אזוי מיט

ױפדכט די אונטער .ברידעד,  אײ־ אן פון א
 זיך ;יט װאס קאטיטע, ערװעהלטער גענער

 װאכען פאר די טאכען צו אם פיעל אזוי
 אגגענעטער אי*ו מעטבערס די pc רוהע

 הײנ־ פאר האט ױניאן די אנכעגעטער. אוז
 פעהיגען א זעהר נעקראיען סיזאן טיגען

 עס הויז. די פארװאיטען צו פענעדזשער
 א:שטרע:גונגען אי׳ע געדאבט אױך װערט

 און לעהרערין רעקריאײשאן א יזריכען צו
אױסבעפעױננען. נױטיגע אנדעדע אױך

 (םאר רעדזשיסטיײשאן פאר ביכער די
 שױן זײנען פאהרען) וױלט איהר װען

t: הוניט אפען. ,s אײער פאריטרײבט און 
ט טעטבערס, דאך, װיישט איהר נעהכט.  מי

 ױגיטי, אינזער פון באחװעטליכקײטען ^
 #פעהלער גרױכער דער דאך פא־בי־ײבט

ם האן און גרױש גענונ נ״טט איז זי װאט  ני
ארײ;
און ס*זא*. דעם דויר װאבעז צװײ אױו*

 ןי׳גטבעריטי: גאנצע די
ך װאכען ס• דעפ דוי

נעברען
צװײ

״פרן פאדבל״בען א^ע ׳ז
. ן ו׳ < ׳• ii׳ ו ו פר יען

 - שױן איז װעלכער באשרוס א נאך )3
 מיטינגען געזעצלייע אלע דורכגענאנגען

באלד כיוזען װעט און באיטטיטוגגען ;יא
געזעץ. א װעיען
 פון דאס באשלאסען האט װניאן די

 גע״ דױס אונזערע זאי״ אן כיאי טען15 דעם
ט’30 אױף 25 פון װערען העכערט  און סענ

 װע־ און רייזשטענדיג זײנען װעלבע אלע,
 מוזען װעלען באצאהלע; נײטט ני״״ך לען

 די דױם. נײע די רױט שפעטער צאהלען
 צו עם געבעטען דארום זײנען טעטבערס

דאס געדענקען און אנבאטראכט אי; נע־עז
אי*עס.

בערענשםײן, הערמאן
י• װ. נ. .s א. 15 ל סעה.
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!מאי וטען צום א̂ױ
 ל^וקאל ױניאן פינײטעיס קלאולז די

ט טאי טען1 רעם פײעלט ,9  גרויס״ א טי
אין טיטינג, טאם און '־אנצע־ט א־מיגעז

 י• <י• י• »*%
ל<י w <־- א טע5 צװישען סט. טע11 י
 רעם נאכטיט^י ״טבת ע*וע:ױס, טע4 אין

 םען װעט האיז אין אדײנהוכרען צו טאל 1
ײ טיקעםס די טיהעטס. ־זאבען דא־־פען  זי

ר׳ םון אפיס אין פרי•־, באי־ושען צו ;;,נ  לע
עװענױ. צוױיטע ,228 •<*;, >

<״ <
L י■ ; ־. , i »■ ׳'־*>'' r ל , ד

•«■*<־. ,V׳
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י װ. נ. ל. א. וער פון סאנװענשאן טער15 דקר is 20 לאס. ױניאו גאכעו ויינסאוס דער פװ אופ
פרידםאן. ם. פון

.ט ר א ו ו ר א ם
 באטראכט רעכט מיט װערט יארס נױ

 מי.נ־ רײנקאוט דער פון צעגטער דער ס5א
 9 די צוױשען *נד.0 איבער׳ן דוסטריע
 זײנען װאס לאקאלס מאכער רײנסאוט

 אינטערנעשא־ אונזער אין אנגעשלאסען
 םאר סצ לאקאל אוגזער זיך רעכענט ל8נ

 דער׳מעביבערשיפ אין סײ גרעסטען, דעם
 דער װאם שעפער צאהל די אין ־סײ און

 האבען כזיר אמת, קאנטראילירט. *אהאל
ט דא  דער װאס פעקטאריס גרעסטע די ני

 צו♦ זיינען ״טעפער דיזע םארמאגט. םרײד
 קלענערע פארשידענע די אין ש&רײט
 זאגאר װערען און לאנר איבער׳ן שמעדט

 —ױניאנם, קײנע פון קאנטראלירט גיט
 — נאטיררין, אויסנאהכיען אײניגע מיט

 ניױ דאך װערט אלעם דעס טראץ אבער
 פון צענטער דעם פאר באטראכט יארס

 ענסװייד און פאסירונגען די און מרײד
 די־ א אױף האבען 20 לאיזאל םון לונגען

 עלר דײ אויױ אײנפלוס אן אופן רעקטען
 און לא:ר איבער׳ן לאקאלס זיסטירענדע

 טרייד, אין קאנדישאנם די אויח אויך
שטעדט. ארגאניזירטע ניט די אױח אםילו

 איגטערעסאנט, זײן עס װעט דארום
 איבערצו־ רעפארט, יזורצען א אין כאטש
 פון קאנװענ״טאן טער15 דער םאר געבען

 לא־ דער װאס אינסערנע־טאנאי, אונזער
 דורכגע־ און דורכגעלעבט האט קאל

 זינט יאהר צװײ לעצטע די פאר חעכןםט,
כאסטאן. איז קאנװענשאן אונזער

True t ran Alai Ion filed with the 
Postmaster at Nv;w York City oil 
April 23, 1920, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Ort. 6th 
known as the "Trading with the

."Enemy Act

 רײנקאוט דער אין ו rn s יאהר
אינדוםטריע.

 רעכט כײט װעדט 1918 י*הד דער
 ״פראספעריטי״ דער אלס םארצײכענט

 אי־ אינדוסטריע רײנקאוט דער איין יאהר
 אין ספעציעל און לאנד גאנצען בער׳ן

 רענירונגס־ גרױסע די צוליעב יארק. נױ
 ״סלי־ רײנקאוטס אױןי יןאנטראקטען

 אוים־ זין האבען ארמײ דער םאר קערם״
 יארק נױ איז שעפער גרעשערע געבילדעט

 צו־ איבערגענוג. געײען איז ארבײט און
 ארבײ־ אױו* נאכפראגע גרױסע די ליעב
 געצװאונגען נעװען כדר זײנען דער

 סימענטערם נײע מאסען ׳!רייגצונעכיען
 עקזאטיניישאנס רי טראץ אין^טרייד,

 זײנען אײנגעםיהרט האט ױניאן רי װאס
 הונ־ און הונדערטער ארײנגעקומען דאך

 זײנען װעיכע לערנערס, נײע דערטער
 קאנטראקטען רעגירונגס די וױ דעם נאך

 זעהר א נעװען געענדיגס, זיך האבען
 אן און טרײד דעם אין ׳טטערונג גרויסע

 ארגאניזא־ דער פאר נעפאהר אײנפאכע
ציאז.

 געװארען איז פראגע סיכיענטער די
 רעגירונג די װי דעם נאך ערגער, נאך

 פיענט געז־דעפענס געעפענט־ידעמ האט
 געז־ פאבריצירען צו אײיאנד יאנג אין

 אר־ ױנײטעד־םטײטס דער פאר מאסקעס
״  אר־ בעסטע די פון 4W גענוי און מ

 באיטעפ• געװען זײנען טרײד םון בײטער
 אונ־ נאטירליך, פיענט, דיזען אין טיגט
 דעש אונטער און קאנדישאגס ױניאן טער

 פון םלױיױ אנגענומענעם דאמאלסדיגען
 סימענטערס, די יטםונדע. א סענט 85

 אונ־ פון טעטבערס געװען זײנען װעיכע
 אײנציגע די געװען זײנעז ױניאן זער
 װעי־ רעגירונגס־פיענט גאנצען דעם אין

 טוײ 12 גענויע באשעפטיגט האט כעױ
 אנערקענט זײנען װאס ארבײטער, זענד

 קערפער־ ארגאניזירטע ארס געװארען
 פון בעאכיטע העכפטע רי און שאפט,

 אלע פארהאנדעלט ראבען געז־פלענט
 אונזערע ^נגעריהרט האט ׳װאם פראגעז

ארגאניזאצי^ן. אונזער טיפ מעםבערס
גע־ לאגע די איז אפערײטארס מיט

 גרויסער דער דורך בעשערע. פיעל א ווען
 דער אין געהער׳טט ה^ס װאס סלעק

 טרײד דער אונז ה^ט אינרוסטריע, ק^אוק
 הונדערטער און הוגדערטער געליפערט

 ניױ דער פון מעטבערס אפערײטאדס,
 הא־ טיר ױניאן. כיאכער ?לאוק יארקער

 כרידערהיכע אטת אן געכעבען זײ בען
 אפילו און יטעפער אונזערע אין אויםנאטע

 טראנספערירען צו פארלאנגט זײ םון ניט
לאקאי. אונזער צו זיך

 מיליטערײטע דיזע פאר פרײזע; די
 געװארען געסעטעיט זײנען סליקעדס

 אפאינ־ באארד, ארביטדיײטאן אן דורך ׳
 באיטטע־ דעפארטפענט, װאר בײם טעט
סעק, װ. דז״טרליען דדטאדזיט פון העפד

 באס־ פון ריפלי, פראפעסאר שיקאגא, םון .
 נױ פון ראזענכאן מײרזשאר און םאז

 אנגע־ דעש פון באזיס דעם אויף יארק,
 א פענט 8ד פון סקײל מינימום נומענעם

 קאנ־ לעצטער דער ערב פונחט שטונדע. .
 עגט־ האט באארד דיזער װען װענשאז,
בא־ זײנען אפערײטארס די אז *יעדען

 און רעיז א סענט עטליכע צו רעכטיגט
 באװיליגט, גארניט סימענטערם די פאר
 באװאוסטער רער פארגעקומען ד«ז איז

 נאך סימענטערס. די פון ״סטאפעדזיט״
 יטלע- פרעזידענט םון אפיעל שטארקען א

 אומ־ סיכיענטערס די זיך האבען זינגער,
 כייט יטפעטער ארבײט. רער צו געקעהרט

 מאנופעק־ די האבען מאנאטען אײנינע
 פרײז דעם געהעבערט אלײן טיטורערס

 סענט 10 און 5 מיט סימענטערם די פאר
 װאס דרוק דעם דורך גארכיענט, א אױן*

 אר• גענוג קריגען געקענט ניט האבען זײ
בײטער.

 ענ־ די און רואפען־שמילשטאנד דער
רעגירונגס־קאנטראקםען. די פון דע

 װא־ דעם פון אונטעױטרײבען דער
 נאװעמבער טען11 דעם פען־יטטיליטטאנד

 אנפאנג דער געװען נאר ניט איז ,1918
 װעלט־ ״טױדערריכען א פון ענדע דער פון

 אפײער־בראנד װי האט װאם קריענ,
 האט און װערט גאנצע די ארוכיגענאפט
 פרײד הארציגע םיער אזוי ארויסגערופען

 מעניטלי־ יעדענס אין באגײסטערונג און
 געװען אויך איז דאס נאר װעזעז, כעס

 ״פראסשע־ זאגענאנטער דער םון ענדע די
 רעגירונגס־ די טרײד. אויזער אין ריטי״

 ענ־ אנגעפאנגען זיך האבען קאנטראקטען
 גענומען זיך האכען יטעפער די און דיגען

 צוגע־ זיך האט ־עריטטען צרם צוטאכען.
 פון ״געז־רעפעגם־פלענט״ דער טאכט
 סי־ הונדערט עסליכע אדן אײלאנד לאנג

 ארבײט. אהן געבליבעז זײנעז טענטערס
 נאך שעפער סטאפען גענומען האבען דאן

 זעהר געװארען איז די און שעפער
ארגאניזאציאן. אונזער פאר ערנסטע אן

 אזױ זײנען טיר װאס צייט דער פאר
 ״סלי־ די כױט פארנומען געװען יטטארק
 האנען מ*ר און געדטאםהע; און קעדם״

 ביסעי דאס ארגאניזירען צו פארפעהיט
 דעם פאר געארבײט האבען װאם שעפער

 פיעל איז ארבײט דיזע געברויך. ציװילען
 הא־ מיר און געװארען, פארנאכלעסיגט

 אונטער טאן אנפאנגען געכױזט עס בען
 װען אומיטמענדעז. גינםטיגע ניט זעהר
 אומשטענדען, אונגינסט־גע זאגען מיר

 געװען וױרקליך איז עס אז ׳טיר טײנעז
 רונדערטער די טרײד פאר׳ן געפאהר א

 װאס סיטענטערם נײע הונדערטער און
 ״סלייוער דער דורך ארײנגעקוטען זײנען

 גע־ אײנמאל כײט זײנעז און פעריאדע״
 דך האבען כייר אוגבאשעפטיגט. בליבען
 ״צוגע״ נײע דיזע אז געיטראקען יג״טארק
 גרײט זײן ײעלעז סיטענטערס״ קופיענע

 ײעײ אירנענד פאר אר^ײטען געהן ^צו
 איז פארבלײבעז קענדען צו אבי פרײז כען

טרײד.
 איז װעלבע באארד, עיזזעקוטױו די

 באגרי־ שנעל האט אטט אין ארײן דאן
 בא־ האט און געפאהר גרױסע די פען

 זיך כיוז ארבײטער יעדער אז שלאפעז,
 נאנ׳ן און אפיס אין רעדזיטיסטרירען

 ארבײט. דער צו װערען געיטיקט ו.עקסט
 פאר־ ארבײט, אן געװען איז דאס אטת,

 אוגאנגענעהכד פיעי זעהר כייט בונדען
װעז צײט א אין ספעציעל ליכקײטען,

הונדערטעו און הונדערטער פיעל אזוי
 איז ״דזיטאבס״ פארלאנגען און װארטען

 דאך אבער ניטא, ארבייט קײן אין עס
 אויפגעטאן מאטענט אויפ׳ן דאס האם

 דאס אפגעשאפט האט דאס װײל גוטעם,
 האבען װאס שעפער די -איבער לויפען

געהאט. ניט ארבײט הײן סײ װי סײ
 אדמיױפטרא־ דער איץ ענדערוגג די

ױנייאן. דער פון ציע
 א^*אונזער זיך האט צײט א פא,*

 אונצופריע־ גרויםע א געפיהלט <אקאל
 דער טיט מעםבערשים דער פון דעגהײט

 דיעזע לאקאל. דעם פון מענעדזיטמענט
 לעג־ א פאר יטוין האט אונצופרידענהײט

 אפ־ שטארקען א געפונען צײט גערער
 און באארד, עקזעחוטױו דעם אין קלאנג

 עקז. די האט ,1981 פון ענדע דעד בײ
 צוריקציהען דאם פארלאנגט אפען באארד

 מענעדזיטער דאסאלםדיגעז דעם פון זיך
 ארגאניזאציאן, דער פון בערםאן פיליפ
 רע־ זײן געטאן. אויך דאפ האט ער װאס

 אנ־ צופריעדענהײט מיט איז זיגנײ״טאן
 מעםבערשיפ, דער פון געװארען גענוטען

 פון נאהענט געװען איז עס װי אזוי און
 פיז קאטיטע פפעציעלע א האט עלעידצאף,־

 באארד׳ עקז. דער בײ ערװעהלט דרײ
 װעלום־ ל. ברידער די פון באיטטעהענד

 אליסק', ס. און סעניועלם ארטיר ׳קער
 לא־ פון כיענעדדטפיעגט די איבערגענוטען

 װעט עלעקשאן ביז צײט דע^ פא- ר,אל
פאריו-טע•.

 איז לאתאל אין עלעקשאן דער טיט
 אין איבערבײט גאנצער#א פאדגעקוגיען

 דער אין אויך װי אדמ״ניסטדאציע דער
דער מיט ױניאן. דער פון פארװאלטונג

 איז ױניאן, לער <וון מענעדזשער »לם
לעבען גייער א נעװארעז ארייננעבראכם

 ארגאניזא־ דער אין גײסם נײער א און
 םאר רעספעקט און צוטרוי דער און ציאן,
נעװאססען. סך א איז ױניאן דער

 איבער־ האט מענעדזיטער נײער דער
 ארגא־ דער פון פארװאלטונג די גענומען

 אויסערגעװעהניליך־ אונטער ניזאציאן
 יאנואר אין אומשטענדען אונגינסטינע

 זײנען װאם שעפער 4 גאגצע מיט ,1919
 הא־ און קאנטראל ױניאן אונטער געװען

 אר־ אן סיט און געארבײט, אביםעל בען
 טוײ צװײ פון מעמבערשים בײטסלאזע

 ארויסגע־ װאם נאר זײנעז װעלכע זענד,
 צוגע• די פון ארכײט דער פון פאלען

 סיװיל דער שעפער. ״םליקער״ מאכטע
 יארק גיו אויםער און יארק נױ אין טרײד

 דעםאראלי־ א אין געװארען געפונען איז
 װעלכע אירגענד אהן צושטאנד זירענדען

 גײסט א און ױניאז, דער פון קאנמראל
 אזעלכע ״קאאפערײשאנס׳/ עפענען םון

 םארשפרײט זיך האט יטאפקעס, םקעב
 אזעל־ אונטער כיעכיבערס. די צװישען

 איז באדינגדנגעז אונגינהטיגע כע
 אוים־ אדטיניכטרײשאז נײער רער דאם

אמט. אין ארײנצוטרעטען געקוכיען

די אין קאמפײן ארגאניזאציאנס דער
.1919 פון מאנאטען ערשטע

 ברודער פון ארײנטרעטען דעם מיט
 אפיס אין טענעדזיטער אלם װעקסלער

 אר־ לעבהאפטע א אנגעפאנגען זיך האט
 אונ־ קריגען צו גאניזאציאנס־טעטיגקײט,

 שעפער אלע די קאנטראל יוגיאן א טער
 ניט ױניאן דער פון דאן ביז זײנען װאם

 און 1יארי נױ איז געװארען, קאגטראלירט
 שעפער אזעלבע און יארק. נױ אויסער

 אנ־ דער ביםעל היביט א געװען זײנען
יארק נױ אין געװארען געטאכט איז פאנג

 אױםערגעוועהנ^ר אלע די טראץ און
סטיגע שטענדען אונגינ  וחגל• אונמער אומ

צו אויסגעקוםען איז ארבײט דיזע כע
 ערש״ די אין גילײך דאך םיר האבען טאן
 נױ אין געזעהן מאנאטעז עטליכע טע

 אז אזוי רעזולטאטען, נלענצענדע יארס
t האבען מאנאטען דרײ ערשטע די איז d 

 פראצענט 90 ארום יארה נױ אין געהאט
 קאנטראל, ױניאן אונטער טרײד פונ׳ם

 שטענ־ די אונז םאר געקוםעז איז דאן און
 טאג צו הײנט נאך איז װאס םראגע, דיגע

 מעהרסטע די םאר פראנע װיכטינסטע די
 אינטערנעשאנאל, אונזער פון לאקאלט

 די ארגאניזירען צו װי איז דאם און
קאונטרים.

 די ארגאניזירען צו צו מען טרעט װי
 געװען איז דאם אט ? שעפער קאונטרי

 לעצטע די _פאר פראגע שטענדיגע די
האט מען לאקאיל. אונזער אין יאהרען

 םון רעזאלוציאנען די אז געהאםט אלץ
 אנצו־ קאנװענשאנס, עטליכע לעצטע די

 פאר ארגאנײזער דזשענעראל א שטעלען
גע־ װעט אינדוסםריע, רײנקאוט דער

סיר אבער לעבען. צ,׳ם װערען בראכט
און האפען מיט׳ן אפגעקומען זײנען

 דער צו געסומען זײנען מיר ביז װארטען.
 ארגא־ פון ארבײט די אז איבערצײגונג,

 נױ אויסער קאונטרי״שעפער די גיזירען
 שטענדיגע א געװען זײנען װעלכע יארק,

 די פאר אונזיכערקײט אן און געפאחד
 געטאן מוז יארח, נױ אין באדינגונגען

 און אומשטענדען אלע אונטער װערען
אלײן. אונז פון טאקע

קומט.) (שלום

דופלירץיטס. און פעטפעלם
 אויף װערען געארבײט זאל עס װי

 נעקסטעז דעם דיפריקײטס און כעמפעלס
 א שוין געװארען דיסקוטירט איז סיזאן
 דזשאינט אונזער בײ צײט לאנגע גא;ץ

 ארגומענטען פארשיעדענע און באארד
 אײן אבער געװארעץ. אנגעכעבען זײנען

 אײדער געװארען, פארשטאנען איז זאך
 אוג־ מיט קאנפערענץ א האבען געהען פיר

 סרךיל ױניפארם א אז בעלי־בתים, זערע
 אלעםען פאר װערען געשאפען טוזען װעט

 פאכער סקוירט קלאוקפאנער, פאר גלײך,
 זײנען געדאנק דיזען מיט פרעסערס. און

 איז האנפערענץ י־ער צו גענאנגען פיר
 אי־ צו האמיטע אונזער געלוננען איז עס

 איז עס אז בעלי־בתים אונזערע ב׳ערצײגען
 טרײד. גאנצען פון בעסטען און װאהל צום
 םאר אײנגעשטימט. דעם מיט האבען זײ
 אראנזשירט איז פונקטען איבעריגע די

 עס און קאנפערענץ צװײטע א געװארען
 םונקטען אנדערע אז.אלע האפעץ, צו איז

 זעל״ דעם אוױ* װערען געסעטעלט װעלען
װעג. פרײנדליכען בען

 דופ־ און סעמפעלם קײן זאל דערוױיל
 מען אײדער װערען געפאנט ניט ליקײטם

 דער םון אפיס אין באראטען זיך קוניט
 גע־ װעלען איגסטראקשאנס װאו ױניאן
 באדיגגונגען װעלכע אויןז װערען, געבען

װערען. געמאכט זאלען זײ

 אר־ יעצם קענען מעמבעדם אונזערע
 אמאלגעמײטעד די אץ בײטען

שעפער.
 אונזער פון באראטונג דער דורך

 גע־ איז לארפ, ב. ברודער קלוירק, טשיעה
 מיט פארשטענדגיס א צו קומען צו לונגען

 מעם־ אונזערע דאס ״אטאלגעמײטעד״ די
 דארט װערען דארפען נישט זאלען בערס

 קענען צו אום מיטגליעדער, זײ בײ
 ״אמאל־ דער פון שעפער די אין אדבײטען

 דארפען מען װעט דױס געמײטעד.
 װעז ױניאז. אונזער אין צאהלען
 װעט קלאוקמאכער אויזערע פון יעפאנד

 שעפער יענע אין ארבײטען געהן װעלען
 אםיס אין אונז צו קופען דארפען ער װעט
 ״אמאלגע־ די און קארר, װארקינג א נאך

 א מיט באזארגען איהם װעט נײיטעד״
 געהן ניט טאר אבער, קײנער דזשאב.

 שעפער. יענע אין דזשאב א אלױן זוכען
 פון אםיס דורנ׳ן װערען מוז'געטאן דאס

״אטאלגעמײטעד׳/ די

מעמבערם. אונזערע צו װארנונג
 פאראינטע־ (זײנען פענשען געװיסע

דער־ ױניאז, אונזער שעדיגען צו רעסירט

 אויח זײן װע& ױניאן אונזער נפשות.
די זעהן און װאך דער ^  ״לןארפאריײ א

 װע־ געגרינדעט װעל<נן װעלכע שאנס״,
 װי שנעל אזוי םארשוױנדען זאלען רען
 ״קארפארײ• די געגרינדעט. װערען זײ

 אלם װערען באטראכט װעלען שאניקעס״
 בא־ זײ װעלען אזעלכע אלס איץ סקעבס

װערען. האנדעלט

 געקױפט ױניאן אונזער פאר הײם »
געװארען•

 גע• מיר האבען צוריק, יאהר 2 מיט
 גע־ האבען מיר װעלכע הויז, א קויםט

 אונזער פאר פאסענד זײן װעט דעגק^,
 רעכענונג ארכיטעק׳ס דעם נאך ױניאן.

 װעט דאס אז אויסגעלאזט אבער זיך האט
 פארקויםט איז הויז דיזע טויגען. ניט

 5 געמאכט נאך האבען מיר און געװארען
 הא־ יעצט און פראפיט. דאלאר טויזענד

 װעלכע הויז, נײע א געקויפט מיר בען
 פאר הײם פאסענדע א זיכער זײן װעט

 װאס הויז די איז דאס ױניאן. אונזער
 טשערי 1018—1016 נומערען די טראגט

 אי־ הויז די מיר וועלען קורצען אין סט.
 װײטערע איבערבויען. צו בערנעהמען

 איבערגעבויט זאל הויז די װי פלענער,
 דעם בײ װערען באשלאסען װעט װערען

 װעלכער מיטינג, דזשענעראל נעקסטען
 שבת דיעזען װערען געהאלטען װעט

סט. קעטהרין 317 אין אװענד,

אםיס. װעתסלערזער לואיס נרודער פון ערװעהלונג

אן. זיד פאנגט סקוירטס פון סי־זאן
 זופער װײסע די פון סיזאן דער

 פא־ פיר אן. יעצט זיך פאנגט סקוירטס
 זעהר זײן צו קאמיטעס די אויף דערען

 סענד בײם פרײזען די פיט כארזיכטיג
 די זינען אין האבען זאלען זײ לען.

 און לעבענס־מיטעל פון פרייזען איצטיגע
 א קאנעץ זאל פען די״פרײזען סעטלען

עבען  װע־ סעטעלפענטס אלע פאכען. ̂י
אונ־ פון וזערען גוט־געהייסען פוזען לען

 אלגעם״יינעם אן פאר קאנװענשאן די
לײסעארם. לײכאר

 שטאטגע־ אונז בײ האט װאך לעצםע
 אײן בויען װעגען האנװענשאן א פונרען

 פי־ אין לײסעאום ארבײטער אלגעמײנעם
 דעם בײ האט ױניאן אונזער לארעלפיא.

 אנטײל. טיכטיגעץ א גענופען קא^ווענשאן
 ער־ איז קארפ, ב. קלוירס, טשיעף אונזער
 דעם פון טשערפאן אלס געװארען װעהלם

 דאר״ װעט װעלכער באארד, עקזעקוטיװ
לײםעאום. דעם בויען פען

 ר׳ע־ דעם פון טײל וױכטיגםטע דער
 דער געוועז אח קאנװענשאז דער צו פארט

 אינסמיטו־ דער פאד לאט א אז באריכט,
 170 פיאר געװארעז געקויפט שױן איז ציע

 איז טער10 דער אין דאלער, טויזענד
 טױ־ 500 פאר ״דרײװ״ א סט. ארטש

 פאנאט אין געפלאנט װעדט דאלאר זענד
 אונזערע אז האפען, צו א*ז py און פאי

 אפברופען װארים דך װעלען פעפבערס
 נויטיגער און צװעק נאבעלען דיעזען פאר

 נויטװענדיג־ א איז װעלכע איגסטיטוציע,
 אין באװעגונג ארבײטער דער פאר קײט

פילאדערפיא.
2, סעק. נײבאוער, א.
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וער צו ױניאן םאכער ורעס וזײסםאון דער פון רעפארפ
י. װ, ג ל. א. דער פון קאנװענשאן וםער5

שעהנהאלץ י. פון

(פארטזעצוננ.)
גענעראל־סטרײק צום פארברײטונגען די

םרי־ הײסט גענעראל־סטרײק מעגליכען א צו גרײט זײן
 א סטרײק־פאנד; פעסטעז און גרויסען א האבען אלץ פון רער

 עטליכע פון ארמעע אן אויסהאלטען קענען זאל װאס פאנד
 חדשים, — אפשר און װאכען, סטרײקערם טויזענד צעהנדליג

 שריט ערשטער דער זײן. געצװאונגען דערצו זאא מע אויב
 דעריבער איז פאוברײטועס־ריכטוגג ךער אט אין אונזערער

 סטרײק־ ספעציעלע א סטרײה־םאנד. אזא שאםען צו געװען
 די אויםצוארבײטען געװארען ערװעהאט איז קאמיטע פאנד

 אזא פוץ אויפבויאונג שנעלער א פאר מעטאדען און כלענער
 אנ־ איז װעלכער פלאן, װיכטיגסטער און ערשטער דער פאנד.

 די געװעץ איז ערפאלג, װעגיג ניט מיט געװארען געװענדעט
 צום בײצושטײערען מעםבערם אונזערע אלע צו אויפפאדערונג
 רעיז געװאונענער נארװאם זײער װאס סומע, די סטרײק־םאנד

 ״װאך די און ארבײט, ײאך א זײערער אויף באטראפען דאט
 בא־ איז אויגוסט, טען26 דעם מיט אנגעהױבען זיך האט װאס

 גאנצען פאר װאך סםרײק־פאנד די אלס געװארען שטימט
 האט דורכצופיהרען ערפא^גרײך פלאן דעם אט אום י ,טרײר.

 װערען נעזעצט געםוזט ארגאניזאציאנס־מאשינעריע גאנצע די
 מיטינגען אפטע געװארען גערופען זײנען עם באװעגונג. אין
 שאפ־טשעראײט די פרײדקאמיטעס. און שאפ־טשערלײט פון

 אינ־ גענויע און איסטען ספעציעא־געדרוקטע געקראגען האבען
 סטרײר־ די פון זאמלען דעם מיט אנצוגעהן אזוי װי בטרוהציעס

 אינ־ זײנען ביזנעס־אײדזשענסס די בײשטײערונגען. כאנד
 אא־ דעם אויח אויג אפען האאכעז צו געװארען סטרואירט
 דארט װאם אאץ אויױ און שעפער די אין צושטאנד נעמײנעם

 האט דעפארטמענטם, אלע אין סטעף, אפיס דער פאר. קומט
 פארבריײ אלע n םון ארבײט רוטינער דער אין מיטגעוױרקט

 נויםיגקײט דער װעגען ערקלעהרונגען און אויסלונפטען טונגען.
 געװא־ גענעבען זײנען פארברײטונגס־ארבײט דער פון ציעל און
 דורך סײ און ^םים דורכ׳ן דירעקט סײ םעמבערס אלע צו רען
 ברענטש־ נײער א געװארען געעפענט אויך איז עם פרעסע. דער

 באקװעטליכקײט און נױ<ען דעם פאר בראנקס, די אין אפיס,
 שע־ אפ־טאון די אין געארבײט האבען יװאס כיעםבערם די פון

 דער אונטער איז פארברײטונגס־טעטיגקײט ענערגישע אן פער.
 אין אויך נעװארען אנגעםיהרט הויפט־אםים פוב׳ם אויפזיכט

 פאר* די אין זיך געפינען װאס ברענטש־אפיםעס, אונעזרע אלע
יארק. נױ פון טײלען שיעדענע
 אונטער געװארען געטאן איז ארבײט גאנצע די אט און

 געװען איז עס אומשטענדען. אויסערגעװעהנאיך־אומגינסטיגע
 אין געװען איז דרעפט״ ״מיליטערי דער װען צ*ט דער אין

 זײערע אדער ארבײטער אונזערע םון טויזענטער ;ברעז פולען
 ארמעע, ךער אין געװארען גענומען דאן זײנען קרובים נאהענטע

 אװעקגעהן װעטעם באאמטע,. אונזערע פון אײניגע אױך און
 םיעל־ א באטײט אונז םאר האט דעמאלט פונקט אפיס פונ׳ם

 צו א געװען זומער יענעם נאך איז דןגרצו פארלוסט. פאכען
 אר־ אונזער און גאװערנאר־עלעקשאנס, און קאמפעין וױכטיגער
 בײצושטײערען פארפעהלט ניט תמיר װי דאן האט נאניזאציע

 זעלבער דער צו קאטפעין. דעם צו אדבײט און געלט חלק איהר
 טאן צו פארפעהלט ניט זיך, ס׳פארשטעהט מיר, האבען צײט

 זיך האבען װאס ארגאניזאציעם, אנדערע אלע צו פליכט אונזער
 אנדערע, די פון רעדענדיג ניט שוין גענויטיגט, הילף אונזער אין

ארגאניזאציע. אײגענער אונזער אין טעטיגקײטען זײטיגע
,1918 יאהר םון אסיען און זומער דער אולעק איז אזוי אט

 דעצעמ־ חודש אין װינטער. דער אנגערוקט זיך האט עס און
 אונזער פון באנײאונג געהאפטער דער פאר װאכען פאר א בער,

 גע־ ױניאן אוגזער האט מאנופעקטשורערם, די מיט אגריכיענט
 באראטונגם־מיטינגען טט־באזוכטע און גרויםע עטליכע רופען

 אויסגע־ זײנען מיטינגען יענע אויח מעםבערם. אונזערע פון
 גע־ האט ױניאן די װעלכע עגדערונגען, די געװארען ארבײט

 אגרימענט נייעם אינ׳ם װערען געמאכט זאלעץ זײ אז פאדערט
 בא־ ויאבען ענדערונגען געפאדערטע רי בעלי־בתים. די מיט

 צװישען ברוך א אויםצוםײדען ערשטענס :זאכען דרײ צװעקט
 האט צװעק דיעזען צו ;מאנופעקטשורערם די און ארבײטער די
 אז מאנוםעיןטשורערם, די װיסען געלאזט כל קודם ױניאן די
 װײטערע איהרע אלע פארצוברענגען װיליג און בארײט איז זי

 צװײטער דעד ארביטרײשאךבאארד. אן פ«ר פאדערומען
 צו געװען איז ענרעלונגען פארגעשאאגענע אונזערע פון צװעק

 ניט און שאפ אין ארבײמער פונ׳ם לאגע די זיכערער מאכען
 הפקרות, דער צו אויםגעזעצט װײטער אויףי בלײבען איהם לאזען

 רעכט ראס גענומען זיך האבען בעלי־בתים די װעלכע מיט
 דרי־ און, אגרימענט. אלטען אונטער׳ן באהאנדלען צו איהם

 א אויף צוצוםאסען באצװעקט ;גנדערונגען לי האבען מענס,
 אונ־ אעבענס־נױטען די צו ארבײטם־אױן דעם אופן פריעדאיכען

 אײן אין געהאאטען האט װאס יקרות, אומגעהײערען דעם טער
טאנ. צו טאג פון ארויף יכטײגען

ארויסגעװאק־ זײנען װעאכע הויפכדפאדערונגען, אונזערע
 װע־ פארמואירט קורצען אין קענען באדינגונגען, די אט פון פען
:דרײ פאאגענדע די אין רען

 פא־ גערעכטערע און גאײכערע 8 פארזיכערען צו אום .1
 דורכ־ און אינדוסטריע, דער א'ן ארבײט דער פון נאנדערמײאונג

טרױעריגע זײנע מיט *סאעק״ ביטערען דעם אויסצומײדען דעם
 ־44 8 פון איינפיהרונג די געםאדערט מיר האבען — פאאנען

ארבײטס־װאך. שטונדיגער
 נאנ־ מעגאיכקײט א ארבײטער אונזערע געבען צו אום .2

 האבען — װיפיעא־סע־ניט־איז אויו* כאטש יקרות דעם צוקומען
 די אויף פראצענט םוםצעהן םון העבערונג א געפאדערט מיר

און שכירות. ארבײטער׳ס
אונ־ םון אינטערעסען די באשיצען צו בעסער אום .3

 ארבײטס־ די איבער קאנטראא בעסערע א דורך ארבײטער זערע
 אפשא־ רי געפאדערט מיר האבען שעפער די אין באדינגונגען

אנשיקעניש. ״קאנטראקטינג״ דער ^יז פונג
 אומגע־ פון געװען אונז םאר זײנען פונקטען דרײ דיעזע

 זײנען אומשטענדען, די אונטער װײא, װיכטיגקײט, הײערער
 אר־ אונזערע פארזיכערען צו מיטאען אײנציגע די געװען זײ

 עקאנאמישער און הונגער ארבײטסאאזיגקײט, בײטער׳געגען
 אויך האט דאס און געפיהאט מיר האבען דאם פארשקאאפונג.

 — מענש רעכט־דענקענדער יעדער פארשטאענן אין אײנגעזעהן
 מיר האבען דעריבער און ארבײטער. ניט אדער ארבײטער

 מאנופעקסשױ אונזערע ערקאעהרען צו געהאט ניט מורא קײן
 פאראעגען און באגענענען צו זײ בארײט זײנען מיר אז רערס,

 אן טיט ארביטרײשאן״ אװ ״באארד א פאר סענות אונזערע
טשערמאן. אומפארטײאישען

 װי *שוין, האט אםאסיאײשאן מאנוםעקטשורערס׳ די אבער
ײ געהאם באמערהט, םריהער האבען מיר  באשלאסען לאנג ויך נ

 ניט און מעוזר ניט געװען איז פארלאנג איהר קאמפף. אויף
 אײנ־ דער בלײבען און ױניאן די םארטיליגען צו װי װעניגער

 מאנוםעקטשורערס די אינדוםטריע. דער אין בעל־דעה ציגער
 און מלחמה פון טומעל גרויסען אינ׳ם אז גערעכענט, האבען

 נרינגען גאנץ א ױניאן דער מיט האבען זײ װעלען פאטריאטיזם
 די אז ״ויצעקו׳/ א מיט ארויס דעריבער זײנען זײ ״דזשאב״.

זײנען ארבײטער די און ״באלשעװיקעס״ זײנען ױניאן־פיהרער
 געשעהמט ניט זיך האבען זײ ״רעדירןעלם״. פארדאמטע אאע

 אין ארבײטער מײסטע די אז אנצוהערעניש, נעבען צו אםילו
 דער־ מען װען און ;״פארעינערס״ זײנען אינדוסטריע דער

 גע־ טעג קריטישע יענע אין דא האט כיע אזוי װי זיך מאנט
 בפרט, ״פארעינער״ 8 אויח און בכאל סטרײקער 8 אויף קוקט

 האנד־ דער אט פון געמײנהײט גאנצע די ערשט מען באגרײפט
 אסאסיאיײ מאנופ&חטשורערם ררעס און װײסט דער פון אונג

 דער אין בלאט שװארצסטער דער באײבען װעט װעאכע שאן,
אינדוסטריע. דרעס און װײסט יארקער נױ דער פון געשיכטע
פארשטענ־ א צו װעג יעדען פארבלאקיךען צו אום און

ט ױניאן דער צװישען דיגונג  די האט מאנופעקטשורערס די מי
 ליג־ איהר אין װײטער שריט א נאך נעכיאכט אסאסיאײשאן

 ארבײטער. די אױף סטרײק א ארויפצוצװינגען טאקטיק קער
 רײהע 8 ארפייטער די צו ארויםגעשטעאט נעטאיך האט זי

 זײער כייט איבערטראפען אאײן זיך האבען װעלכע פאדערונגען,
 פון פ^ר א באויז דערכיאנען דא װעאען מיר אעכעראיכהײט.

יעדער צו און אומגעשטערט זאא באס יעדער — אײנס, :זײ
 װאס ארבײטער, אן אירגענד פאאץ פון אװעקשיקען קענען צײט
ט און געפעאען ניט איהם װעט  קײן קײנעם געבען דארפען ני

 דער זאא חדשים זעקס יעדע — צװײ, דערפאר. ערקאעהרונג
 *צוקאײ־ זיך און ארבײטער זײ:ע אלע אװעקשיקען הענען באס
 ״סאעק־טײם״ אין — דרײ, פאעצער. זײערע אויף נײע בען
 ארבײט ביסעא ד^ס צוטײאען צו טחויב זײן ניט באס דער זאא

 געבען מעגען זאא ער נאר שאפ, םון ארבײטער אאע צװישען
 די אויכלאזען און געפעאען איהם װעאען װאם די צו ארבײט

ט איהם װעאען װאס ארבײטער געםעאען. ני
 בײטש פײערדיגע א פאר װאס זײן משער זיך קען מע

 גע־ װאאט ד^ס ארבײטער די פרן רוקענס געבויגענע די אי^/גר
 געװען װאאט ױניאן די װען באסעס די םון הענט די אין װען

 אזעלכעס גענוג שטארק אםאסיאײשאן די און געגוג שװאך
אויםצוםיהרען.

 אבער פריעדען געװאאט האבען מיר ט,5געזא װי אבער,
 נאך מיר האבען דאך קריענ. צו גרײט געװען אניך זײנען טיר
אנשטרענגונגען און באמיהונגען אונזערע אויפגעגעבען ניט אלץ

בעלי־בתים. די מיט אויסנאײך פריעדאיכען 8 צו קומען צו
קוםם) (פן>רמזעצונג

פאראײני 8 װענמו
ובײ*8 נאוועלטי די פון

 לײריס דער אץ טער
אינדופטױ נארםענט

 אינדוסטוײ גארפענט לײדים דער אין
 צעהנדליג פאר שעהגע 8 זיך געפיגען

 ארבײטען װעלכע ארבײטער, טויזענדע
 עכד ווי- טרימיגגס, און נאװעלטיס בײ

 העמסטי; טאקינג, פליטינג, ,ברוידעד/
ס׳/ אלערלײ און טשינג טערי עפענ  ״פאז

 דיזע באטאנהאלס. אויך און באטאנס און
 קאנ״ קלײנע בײ ארבייסען ארבײטער

 פר8 באשטעהען װעלכע טראקטארלעך״
 שעפלאך. ״קארפארײשאן״ פון מײסטען

 קאנ״ גרויםע א זיך צװישען אן פיהרען זײ
 אוים׳ן געטאן װע^ט דאס און קורענץ.

 אר״י װעיכע ארבײטער, די פון רעכענונ;
״איז רעזולטאם דער און זײ, בײ בײטען

 די אונטער ארבײטען ארבײטער דיזע אז
 אין ארבײםען זײ קאנדישאגס. ערגסטע

 לאנ־• שעםלי^ך, סאניטארי קײן ניס זעהר
ײ קיעגליכע באקומען און שטונדען גע  װי

דזשעס.
 די אין ױגיאנס דא אפילו זײנען עס

 טרײדם, אויסגערעכענטע די פון טעהרסטע
 יעדער א אפגעזונדערט אבער זײענדיג

 שװאף צו און קלײן צו זײ זײנען זיך פאר
 אויף אײנפלוס געװינשטען דעם האבען צו
~ אינדוסטריע. דער אין ארבײטער די

 געםינען שעפקאלעך די פון פיעלע אין
 אויבען־אויםגע״ אלע פון געמישעכץ א «יך

 און פאד יעדען א פון ארבײטער רעכענםע
 צװיי־• פון׳ם אײנער אפגעזונדערט זײענדיג

 באשיצען ריכסיג ניט זיך זײ קענען טען
 שטעלען שעפער די באםעס. זײערע געגען

שעפער. ױניא; קײן פ^ר גיט זיך מיט
 צאהל די איז שעפער פיעלע זעהר אין

 ר״_8 די פון װי גרעסערע בי^סעס די פון
 כײ אלײן ארבײטען באסעס די בײטער.

 אפ פיעל זעהר שװאכט דאס מאשינעןל די
 ארגאניזייי צו ארבייטער די םון כױט דעם
ה רען זי

 אפנע״ נאר קענען איבלען אלע דיזע
:װעג פאמעגדען דעם אויף ווערען שאפען

 :אװעל־י אויבעג־אויסגערעכענטע אלע
 פאר געבזאיט װערען טדימינגס און טיס
 עס װאו אינדוסםרי, גארפעגט ליידיס דער

 גרוײ א ;ױניאנס שטארקע עקזיסטירען
 אגיטאציאן־האמ״ ארגאניזאציאךאון םער
 צװישען װערען אגגעפיחרט דארף פײן
 זא״ ארבײטער זײערע אז ןל*נסיױ: דיזע
 עמברוידערי קײן אויףי ארבײטען ניט לען

 :בא העטסטיטשינג, טאהינג, פריטינג,
 פאזעמעגטעריס, און באטאגהאלם טאנס,
 ױניאן נישט בײ געמאבט זײנען װעלכע

 אגיטאציאן אזא אנצופיהרען ארבײטער..
 אר־• שטארקע א האבען אבער כיען דארף

 נאך ז,יא ׳טאפען, צו ד^ס און גאניזאציע
 שא^ צו װעג אײנציגער דער פיײנונג, פיײן
 די פון ארגאניזאציע פאראײניגטע א פען
 ארגאגיזא״ דיזע און ױניאנס קלײנע ארע
ײט. די אנפיהרען זאל ציע איב

םארנעשלאגען, רעריבעד װאלט *איך
 זאל צװעח דיזען פאר קאנפערעגץ א דאס

ױ פאיזגענרע די פון װערען אײנגערופען  י
 הענד״ ױניאן באנעדעניברוידערי : ניאנס

 העמ״ און טאקערס ױגיאז, עכיברױדערי
 קיזאוק יוניאז, פליטערס ױגיאן, סטיטשערס

ױ פאזעייענסערי ױניאן, מײקערס באטאן  י
 ױגיאן כײיחערס באטאן םעלילאיד ניאז,

ן ױניאן. באטאנהאלי״פײלןערס און  בין אי
 דיזע פון פאראײניגונג א אז איבערצײגט,

 אויפטאן. פיערעם געקענט װאלטען ױניאגט
 ארגוייענטען דא איז עס אז זײן, חעז עס

 אוג״ װעט אבער קאנפערעגץ א דעם, גענען
יטאדען. ניט אוטשטענדען קײנע טער

ױ אױבענדעיביאנטע די אז האף, איך  י
 װע־ פאראינטערעסירען זיך רוערען ניאנס

 װיגשענס־ זעהר נעװען װא״ט עס דעם. גען
 אפנעהאל־ זאל לואנפערענץ אזא אז װערט,

 אינסערנעשאנאל דער פאר װערען טען
 דאר• זאל רעזארוציע א אים ,קאנװענשאן

‘זין דיזען אין װערען דורכנעפי׳הרט טען
טױרק. ה.

 טאקערם די פון ארנאנײזער
העטסטיטשערם. און

I

I

 ״גערעכ־י םעטם געבונדענע
טיגקײט.״

 צאהל באשרענהטע א האבען מיר
 ״גערעבטינקײט״ סעײס געבונדענע

 פון פרײז דער יאהר. ערשטען פונ׳ם
 םאס־ אויסער דאראד 4 א'ז בוך א

טײדזש.
 האבען וױלען װאס לאחא^ס, די

 אפיס אין ויענדען זיך זאלען בוך, אזא
 ױניאן 31 ״געדעבטיגקײט׳/ די פון

פערזענליך. אדער שריפטליך סקװער,
ליבערמאן, ע.

מענערזשער.
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לאנגער ל. פון
ױ *ון ס;ק. ױני¥ז• מאנער קלאדק נ**רד דזיס^יבבז יזןרקער :

(פארטזעצונ:)
 אויפ־ זעהר מאנופעקטשורערס אונזערע האט בריעף דער
 דער וױיל דערפאו/ זיי ער האס אױפגערעגט און גערעגט.

 עון אורזאכע דער װעגען וואונק א געגעבען בלויז האט בריעף
 ביסעאע דאס פאר און נארפענטס, די אויף פיײזען הויכע לי

 דעי־ שטארק ארבײטם־געבער אונזערע עס זיך האבען ווםת
 יױ דער צו בריעױ זײער אין מאנופעקטשורערס, די שראקען.

 — ״פובליקום״. דעם פןו אינםערעסען די דנען אין האבען ניאן
 זײנעז קראוקטאבער טויזענט 50 די אז פארגעסען, זיי האבען

 פארגעסען, זײ האבען 'f ״פוביייקום״ דעם פון טײל א אויך
 פער־ א װי פעהר, פארטרעטי; יולאויןמאכער טויזענטער די אז

 פון פארדינסטען די אז וױיסעץ, װעליע נפשות, פיליאן טעל
 פרײגד׳ אזױ און חאזינס יפעטערס ברידער, פאטערס, זײערע
 גאר־ די אױף פרײזע; די װאט אורזאבפ הױפט די ניט זײגען

 די װאס דעט, אנשטאט ? שײײנען אײן אין האילטען סענטס
 קא־ זאר אםאםיאײשאז פראטעקטיװ דער פון אדמיניסטרײשאן

 געפאכט, האט זי װאס שריט איבערגעאײלטען איהר רעגירעז
 װעאכען אויף האנפערענץ צוױיטען א ױגיאן דער ענטזאנעגדיג

 באװײ־ צו פענליכקײט די האבען זאיזען פארטרעטער *ונזערע
 גערעכטער, א איז יאוקפאכער)ר די פון פארילאנג דעד אז זען,

 פשט׳לען פיט פול בריעױ, צװײטען א צוגעשיקט אונז זי זזאט
 :פאלנט װי זיך לעזט װעלכער חקירות, און

.1919 טען,22 דעם דעצעפבער
 ריפער און סקוירט ?לאוק, באארד דזשאינט

ױניאנס, םײהער ’ -
יארק. נױ סטריט, טע23 איםט 40

ז הערעז ״געהערטע
 האבען מ., ד. טען17 דעם דאטירט צושריפט, ״אייער

באהויפםונ־ פיעל אזוי פאראן זײנען דארט ערהאלטען. מיר
 אזעלכע אײנגעבילרעם זיך האט איהר אז צײנען, װעלכע ־נעז,

 פון אינטערעסען די אין נויטװענדינ, װערט עס דאס זאכען,
 יעדען ענטפערען צו באציהוננען, געםײנ^אפטליכע אונזערע

 װעט װאס ״אופן אן אויױ םטײטמענטם אײערע פון אײנציגען
ײן םאר פאזיציע אונזער טאכען יןלאר  פאר װי גוט אזוי א
 הײגע זײן מענליך :יט מעהר זאל עס אז אזוי, עולם, דעם

םיספארשטענדניסע.
:ענטהאלט בייעח עריטסער אונזער דאס זאנט, ״איהר

 בא־ װעלכעס און טאן צו ניט ענין מיט׳ן האט װאס ״םיעלעס
 אם־ און אײטױ די פארדונקעלן צו פאל דיעזען אין ״צװעקם

 דער פון עצם סאמע דעם פון אױפײערקזאםקײט די ״ציהען
פראגע״.

 נאנץ ענטהאלט *טריט אונזער ,געגענטײל אין !״נײן
 רעיז א פאר פארלאננ אײער באצוג אין פאקטען דײטליכע

 ^טארקע די װעגען איבערבלייו אן און םראצענט ̂;0 פון
 פארלאנג אײער אז דענקען, צו או:ז םאכען װעלכע •נרינדע,

 גיט דארט װערט זאכען זײםיגע רױין אונבארעכטיגט. איז
 צו זוכעז כײר ״אז :בא״טולדיגונג אײער און דערכיאהנט,
אויפםערקזאמקײט״ די אפציהען אזן אישױ די םארדונקלען

ערנםט. װערען גענוטען ניט קען
 לעצטען אונזעד פון סוױ ״בײן :װײטער זא;ט ״איהר

 םא־ זיך מיר זײנען )1919 דעצ. טען2 (דעם ״האנםערעגץ
 (אסס׳ן) אײער םון פארשפרעכען א מיט ״נאנדערגעגאנגען

 זיך װעט און באטראכטען, גוט זאך די װעט איהר דאס ״זייט,
 איהר אז אגרימענט, פון בוכשסאב דעם םיט רעכענען ״ניט

 פון גרונד דעם אויף פארלאנג אונזער באטראכטען ״װעט
 האט װאס קאנפערענץ, צװײםען א אויף בארעכטיגוננ, ״זײן

׳.,װערען אפנעהאלטען קירצליך ״געזאלט ץ
 דעם אויף דאס דערמאהנען צו אײך אונז ״ערלױבט

 אויס־ אויפטערקזאם זעהר קאםיטע אוגזער האט קאנפערענץ
 אויף רעיז דעם בנונע נעזאגט האט איהר װאס אלעס נעהערט

r גאנץ דאן האט איהר שכירות. די w* ״דאס :ערקלערט 
עמט־ צוםרידענשטעלענדען קיין באקומען נים װעט איהר אויב
׳דאס קריגען צו זוכען מיטלען, אנדערע דורך ׳איהר װעט םער,
קאסםראםיס.׳׳ א דורך קריגען ניט יןענם איהר װאס

 םראגע די אז געזאגט, אײך םיר האבען מיטיננ דיעזעז ״בײ
 און װערען םארהאנדעלט עדנסט עקזעקוטױוע אונזער בײ װעט

 םעגליך. װי לvש: אזוי װערעז געגעבען אײך װעט אנטװארם *ז
 גאנץ געװארען באטראכט עקזעהוטיװע אונזער בײ איז םראנע די

 דעם לויט ניט און בארעכטינונ: איהר לויט טאקע םארזיכטיג,
 עיןזעקױ אונזער פון באשלוס דער אגרימענט. פון בוכשטאב

 גרינדליך זאך די האבען מיר װי גאכדעם, געקוםעז איז םױוע
 טיט נערעכענט אױך זיך מיר האבען דערבײ און דיסהוטייט

 אױפצוהאלטען װירקען װעלכע םארוטארם, עקאנאמישע אלע
אינדוסטריע. אונזער םון צןשטאנד נוםען דעם

:א*הר זאנט 1 נוטער סטײטםענט אײער ״אין
 הינטער־ װײט געװען איז דזשון לעצטען םון רײז דער ״אז

 א םאר געשטעען איז װאס ׳יקרות דעם ״שטעלי^געגען
יאהרען. פון ״רײהע
 םאר־ אײך בײ איז רײז יענער אז *יז, אבער פאקט ״דער

 ארײנצו־ נענונ, גום און צוםרידענשסעלענד, געװען רעכענט
 שכירות םון סטענדארד דיזען כדי אגרימענט, אן אין עס שטעלען

 עם װען זאגאר יאהר. דרײ םון טערםיז א אנהאלטען זאל
 לעצ־ זײט מיטלען לעבענס די געװארען געהעכערט יא װאלטען

 ניט דאס איז צײגען, סטאםיסטיקס די װי װאס — דזשון טען
 מאנוםעק״ אונזערע װאס רײזעס די אבער זײנען — פאל, דער

 צװישעך דער אין געגעבען געצװאונגנערהײד ,האב^ טשורערס
 לעבענם־ אויף העכערונ: מעגליכע יעדע דעעען צו גענוג ׳צײט

מיטלען.
 אז טענה, אײע* :סטײטטענט צוױיטען אײער צו יעצט

 ארויפגע־ טעדבערס אוגזערע אױױ האט סען װאס רײזעס די
געסע־ האבען םיר װאס שנירות די צו הוספזז אלס *וואונגען,

 ארגוםענט אן נאך איז דדשון, לעצטען ארבײטער די מיט טעלם
 אזױ איז רײז, פרישען א פאר פארלאנג יעצטינען אײער םאר

 אן דאם איז פאקט, איז ערשטוינם! זײנען מיר אז אונזיניג,
 באװיליגעז צו בעסער זיך לױנמ ארנז דאס ערקלעהרונג, אפענע
 םון געפאהר די אויםגעזעצט זײן צו אײדער פארלאנג, אײער

 ו^ל־ דורך שאפ־סטרײקס, פון מעםאדען אונגעזעצליכע אײערע
םיזאן. לעצטען דעם רײזעם געקראגען האט איהר כע

אונ־ צוריה איהר װײזט סטײטםענכר דריטען אײער ״איז
 אבער דאס ארבײטס־קאסטען. די צו באצוג אין ערקלעהרונג זער

 העכערע די :אמאל נאך זאגען פיר פאקטען. די ניט ענדערט
 נײעם אונםער׳ן געקראנעז האבען ארבייטער די װאס שכירות

 אײנ־ ךי בײ געווארען גענעבען איז װאס הוספות די אגריפענט,
 די פון פארקלענערונג די נאכהער, םאנופעקמשורערס צעלנע

 שטיק־ סון סיסטעם די אוטבײטען דאס ,44 צו 49 פון שטונדען
 פראדוקציאן די פארקלענערט האס װאך־ארבײט, אויף ארבײט

 װאס בגד יעדען פון קאסטען די פארדאפעלט ײי םעהר האט און
 עולם אויפ׳ן געפאלען איז לאסט דיזע אויפגעםאכט. װערס

 ארוי־פגערעכענט װעט שכירות א*ן העבערוננ װײטערע יעדע און
 פארזיכערוננען אײערע קלײדער. די פון פרײז אויפ׳ן װערען

 צװײטעױ אי־ע־־ און אונבאגרינדעט זײנען אזוי, ניט איז עס אז
 אוד־ דינטעערע פון װײס עולם אלגעפײנער דער אז סטײטםענט

 םון קען געשטינען, זײנען פרײזען די װעלכע צוליעב זאכען,
װערען. פארשוױגען ניט זײט אונזער

 איז באשולדעונג א אײנפאך איז םטײטםענט דיעזער
 מאכען צו קלאהר מאל אלע פאר איינמאל אום ״פראפיטירינג״

 מאנופעקטשורערם קלאוק די אז סיר, ערקלעהרען סיטואציע, די
 אונטער־ אן דוען צופרידעץ זעהר זײן װעט אסס׳ז, פראטעקטיװ

 זואס ע ד נ ע ט ש ו צ ע ל א פוץ װערען געפאכם זאל זוכונג
 סוטס און קלאוקס םון פראדוצירונג די מיט שײכות א האבען

 הויכע רי אנצוהאלטען עס מאכען ע־יעפענטען װעלכע און
פרײזען.

— :װײטער זאנט ״איהר
 אוג־ אלע אין געזעץ אונגעשריבענער דער געװען איז עס״

 םראגען אויסצוגלײכעז אסס׳ן אײער מים אגריטענטס ״זערע
 זײנען װאס פראבלעמען, אנדערע װי גוט אזוי שכירות ״פון

אגריםענט. א*ן ״גיטא
 װיײ אבער מיר באקװעם. אײך פאר איז זאגען צו ״אזוי

 אמת, איז עס געזעצען. אונגעשריבענע אזעלכע פון ניט סען
 דער אין גןאנפערירט שטענדיג אײך םים האט אסאסיאײשאן די

 פא־ האבען צופעלע אויםערגעװעהנליכע װעז פארגאנגענהײט
 אלס װערעז אויסגעםײטשט ניט דאך דארף דאס ,אבער סירט

 ענדערען צו װערען באנוצט זאל װעלכער געזעץ, אונגעשריבעגער
 זיך וחגמ ױניאן דער גאר װען אגריםענט אונזער םון פונקטען די

גלושטען. עס
 ייןאם װאס געזאגט ניט זאך יןײן איהר האט אלגעמײן ״אין

 םון אויסנאהמע דער מיט רײז, א פון פראגע דער צו שײכות א
 געשטיגען. זײנען לעבענס־מיטללז די דאס באהויפםונג אײער

 הוספות די דאס :געענטפערט שוין מיר האבען אבער דארויף
 מען װאם פרײזען די אויף געהראנען האבען ארבײטער די װאס
 געשלא־ איז אגריםענט דיזער װען דאן אפנעטאכט זײ מיט האט
 אין העכערוגגען דיזע אויסצוגלײכען נענוג איז געװארען, סען

פרײזען.
איבע־ איז עס אז איבערצײנט איך בין גריגדע, דיזע ״אױס

 באםראכ־ צו םראנע די נאכאםאל עקזעקוטיװע אונזער םאר ריג
 צױ םאריגען אין אױסנעדריהם װי — מײנונגעז אונזערע טען.

 #איז אבזיכט אונזער ענדערען. ניט שוין םיר װעלען — שריםט
 םארהײ צו מעגליכקײטען, אונזערע אין ליגט דאס װיםיעל אויף
 םון פרײזען די אויף העכערוננען וױיטערע פון עולם דעם טען

 * איז שטעלונג אונזעד װאם צוםרידען זיינען םיר און קלײדער
גערעכטע.
אײעי־ װי ארגאניזאציע אזא דאס אונבאגרײםלױ איז ״עס

 די *1אײ רײז <ןײן קריגען ניט קענט איהר װאס דערפאר רע,
 עולם, םון אינטערעסען n געגען געװען װאלט עס וױיל שכירות,

 םיינוננ די און אומשםענדען יעצםיגע די װיסענדיג איהר, זאלם
 •ונהסעז ספעציעאזנ די אויף זײן עובר צו ססראשעז עולם, פון
 אבצױ םארםליכטעט זײט איהר ײעלכען אנרימענם, אונזער םון

שאפ־סטרײקס. אינדיװידועלע אוי׳פרײצען און היטען
 לאזעז צו געצוואונגען איך בין אוםשטענדעז, דיזע ״אונטער

 האנדלונ- אזעלמ וועם אסאסיאײשאז אונזער דאס וויטען, אײך
 מעםבערס,' אונזעדע םון שעפער די אין ^אפ־םטריײןס וױ גען,
 די אויף הוםשות געװאלד, םיט הריגען, צו צװעק דעם םאר

 סיזד די געגען םארברעמנן ערנסטען אלס באםראכטען שכירות,
 דיזער אז ח#סען םיר און אגריםענם, אונזער םון פונקטען ציעלע

 און םיח ערנסטע םון חנזולמאם דער איו וועלכער אגריםענט
 רעםיעק־ און אנערקענם וחנרעז װײםער אויר ומם װיאעז, גוטעז
 טאראנטוואמד בײדע םון פליכטען די זײנעז דאס װײל טירט,
 אוז באשאםעז אגריטענט דעם האבמן װאס ארגאניזאציעס ליכע
אויסגעםיהרט. ערנסט איהם

 אכטונג גרויס ״םיט
 סי<װערסאן ר. ם. (געסײנט)

סאםיטע.״ ^ןזעסוטיװ טשערםאן
 פאר• נעקאנט נים י1בריע צװײטען דעם האם ױגיאן די

 ־־ito די נעגעמןן ניט חאט זי געענםםערם. האם זי און שװײגען
 אק זאםד עולם דעם שיטען צו האנד םרײע א נוםעלןטשורערס

 פאראינםערע־ געווען אויך איז ױניאן די ׳םעהר נאך אויגען.. די
 םא־ רי םון באהויפטונג םאלשע די צושלײדערען צוריק רעסירט

 איחר קענט בריעזי דעם לעזט איחר ווען װײל נוםעחטשורערס,
 גענען םײנוננ עפענטליכע די רײצם אסאסיאײשאן די װי זעהן

 n פאר םאראנטווארטליר אעצטע דײ מאכענדיג ר.לאוהמאכער, די
'נארםענטס. די אויף פרײזען שטײנענדע

N קוםם.) (םארטזעצונג

 W 82 יתיאן םינערס
is וער is סאנווענשאן 
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געגע״ און לאק-אום באריהםצמר דער
 קלאוגדאינדוססריע דער אין סםרײק ראל
 דדיטען Djn זיד האס 1916 יאהר דעם פון

 יױ דער פאר זיענרײך געענדיגם אוגוסט
 צו־ גליסליכע זײנען ארבײמער אלע גיאן.

 אויסנאה״ אן שעפער. די אין ריק־נענאעען
 עק״ די געװזןן טר דאן זײנען כלל פון מע

 האבענדיג גים בחפלער^ אח זאמינערס
 אונז םאר זאל װעלכע ױטאן ?ײן נאך

 דאן מיר האבען פאדערונעז, ארױסשםעלען
 אינדוםטריע די וױיל מנרפאר, געסטאפט

 נאך זײנען מיר װען געסטרײקם. האט
 צורית״נעגאנ־ סםרײה װאכיגען 15 דעם
 די אויף נעװען דאס איז ארבײטען, גען

 ארונ״ זײנען םיר װי באדינגועען זעלבע
מער...

 אם־ און אמשארםםטען האט ד;יס
 עש װיכטיג װי באװיזען אונז קלארסטעז

 נוצליך װי און ארגאניזירס זײן צו איז
 טען2 דעם ױניאן. א האבעז צו איז עס

 ערשטע די זײנען 6.19J סעפםעםבער
 סטײ־ איז זיך-צוזאםענגעקוםען פיאנירען
 געלעגט דארט או| ־האל קאסינא וועסעט

 הי״ליגען דעם פאר וױנקעידשםײז דעם
 יױ עקזאמינערם ״די זיך רופט װאס בניז

ניאז״.
 האט עס וואס שטיםונג געהױבענע די

 די צװישמן געהערשם צײם יענער אין
 װאם םאקט דעם דאנק א קלאוקמאכער,

 אײנגעגע־ ניט בתים בעלי די זיך האט עס
 יר קאלוקטאכערס די פארניכטען צו בעז

 םים אנגעשטעסם אונז אויך האט ניאז,
^ א זי טו  צײט קורצע גאנץ א איז איז ענ

 דאס מעטבערס. 150 געצעהלט מיר האבען
 בוש״ און עקזאכדנערס די נעווען זײנען
 הויפם״ — שעפער נרןןסערע זײ פיז לערס

גמװען וימען די זעכליך
 יענע אין — 17 לאח. םון האנטראלירם

 עק־ םעהרערע געארבײם האבען שעפער
 האט דארם און בושלערס, און זאםינערס

 םעגליכקײט א געהאט אחדות די דארום
 און םארבעסערונגעה באלדיגע ברענגעז צו
 װי — םארםאלגט ווערען צו נעפאהר די

 פיא- ערשםע םיט פאל דער אפט איז דאס
 אביסעל געותן איז — ױניאנם פון ניערען

 װאס װידערשטאנד דעם צוליעב קלענער
 שעפער יענע איז געקאנט האבען מיר

 האנד־ װילסירליכע די גענען ארויסשטעלעז
בתים. בעלי די םון לונגען

אונ־ אין בלינד געוועז ניט זײנען םיר
 ניט האבען כדר און לאגע רעאלער זער

 ענ־ אונזער כדט םאס די איבערגעכ*פט
 געװאוסט גוט זעהר האבען םיר טוזיאזם.

 גענוג ניט םאכט אלס זײנען םיר אז
 געגען יןעםםעז קענעז צו אלײז שטארס,
 אונ״ וױלען םיר אויב און באסעס, אונזערע

 א באשאפען און ארגאניזירען טרײד זער
 באסעס די וועלכע םיט ױניאן שטארקע

ו זאלעז  זא־ מיר סוזען חגכענען, םוזעז זי
 דער םון םײל אלס אנשליסעז זיד םארט

 • ווערעז םוזעז מיר יוני^ז, אלגעםיעער
 ליידים *אינטערנעשאנאל דער םון לאקאל

ױניאז״. זוארקערס נארםענט
 1א אױזי םעז תאט צײם יענער אין

 יױ דער פון מרײזען די איז עקזאםינער
ם געפוקם ניאז, שה סי  אנגע״ די וױיל ח

מ נוםענע ײנו  עסזא־ אן אז געוחנן, איז ם
 װאם םארםאן, האלבצר א םינער״־איז

 װעט ער אז איפנער, טרויםם און האםט
« גאנצער א ײערעז ר א  נא״ דאס, .4ם

 גדויסע א געװעז אונז םאר איז םיר*יד,
 םיר םשארטער. א סרינען צו שםערוננ

 און װילען םעסטעז א געהאט אבער האבען
 נע״ דארום זײגען םיר אוז אבזיכםען גוםע
 שנעל גאנץ וועלען םיר אז זימנו/ ווען

 םאראורטײלע, םיז וואנט די אדורכברעכען
 אד״ אונזער םארםגעזעצט האבען םיר און

בײט.
 םא״ ערשמע די איז עקזיסמענץ אונזער

 האר. א אוי^ נעחאנגען םאל םיעלע נאטעז
 אינ־ אונזער אין שעפער נרויסע צאחל די

 כמםבער־ די און םיעל נים איז דוססריע
 ארגאניזירם געחאט חאבען כױר װאם שי■
 הא־ סעגען צו געטג נעוועז נים זױים איז
 אנגעשםעלטע בױטיגע די און אםיס אן בעז

 מיט אטענחנן. םעמםנרס די זאלעז וועלכע
 אין םעמבערשי• סײז טעז סעז הבא עואם
 םרײה אונזער אנחאלטען. נים ױני^ון סײז

w א m בא־ ג^ועז נים איז ער װאס חנם 
 געפוגען זיד האט ױניאז, סײן םון שיצט

עז, זעתח א איז מריג  נעזונסענעם גי
 אזעלכע נעארבייט חאם םעז צושםאנד.

 קלאוקמאכער די װאס שםונדען, לאנגע
 די םארגעסען. שוין 1910 זינט האבען

 10 מים אגנעםאנגעז ײד חאבעז שבירות
 װאר א דאלאר 20 םון סעחר און דאלאר

ט ערממ איז כסעט םען חאט  געיןראגען. ני
מן םענשען די אזױ וױ א  אזעלכע טים ח

 יזענעז לעבעז, א מאכ$ז נעסאנס שכירות
ן ערקלעחחנן... נים ויי-אצײן גייײיד חאס מ

: i >

ן ס ח ם ן ז יעחנן »ק א ג
ל שאי ^ א ו  ווױוידי יממנדמג »«א• מ

 גוימיג אתבןאײנגם איז זתחװ שכירח^
מז א אגןװהאלםעז נעװען אוזל מ  במנ־ מ

ר מיםיזח שען.  געהאט כדר האבעז דמם מ
 זײנען כמנםבעדס נײע סײ\ ווענמ, זעהר
 דורכגע- האבען םיד או? *וגעקוכתן נים

געכדםעם שומדע זעוזר א מאכם
 קאסינא, םםיײתסעגם אק םיד האמח

מז אפיס קײן א t ה o האם נעהאם, ניט 
 קוסעז צו טעםמרס די אנגעואגם כתן
 שטונ־ געוױסע איז סאלח םון בעק די אין
 דארט זײ זועלען ארבײם, דער נאך דען

 ער און אפיסערס די פון איינעם םרעםעז
 אג• האםפלעינםס. די אױפנעהםען וועם
חן  תאטפלײנען געקוםען זײנען וױדער, ׳ת

 ארכײ־ זײ וואו דארם אפיסערס, די צו
 מע־ אלס אנגעשטעלם האבען םיר םעץ...

 ל. ם. בר. לאקאל, אונזער םיז נעדזשער
 אנ־ ערשםער דער האם וועלכער שעהנבערג
 ארגאניזידעז צו ױניאז אונזער געפאנגען

 שטונ־ םון געארבײם אונז בײ האם ער און
 םרא־ א געטאכט זיך האם עס אױב דע...
 דער פון סםאפען געדארפם עד האט בעל,

 צײט די אמענחנן. דערצו און אדבײם
 האם פארלארען, דערבײ האם ער װאס
 איז עס ווען — אױםגעצאהלם איהם מען

 זײן אויף אנדערער אן — געלד. נערוען
 דעם אננעהטען געקאנם ניט װאלם פראץ
 גלית־ באדיננונגען. אזעלכע אױף אביט

 געהאם שעהנבערג בר. האם ליבערוױיזע
 אםענ־ נאך אזוי קענען צו אכיעגליכקײט

 אנגעהאל־ האבען םיר או אםם... זייז דען
 טאג יעדען קעםפענדי: יוניאן, אוגזער טען
עקזיסטענץ. איהך פאר

* * *
 סיר ד»אבזןן ,1917 מאי טען15 דעם

 דער פון םשארכתר אונזער געקראגען
 אינ״ זײנען םיר און י ״אינטערנעשאגאל

 נאכ־ .82 לאקאל אלם געי^רען סםאלירם
 גע״ אביסעלע לאגע אונוער זיך האם דעם

 ארייגטד אוגז האט 35 לאקאל בעסערט.
ז בארדער, ^םזיסטיגעז אלס נומען  א̂ו

 אונז:ע־ און אםיס אן פאר רום א געגעבען
 17 לאקאל זאכען. אנדערע םיט האלסען

 אין ארבײט אוגזער איז צוגעהאלםעז האם
 אונטער האט םען אבוואדזל און שעפער; די
תי זעדזד דעזגעטאוסש די  נים אדיפנתיז ם

 גע־ ביסלעכזוײז אונז איז דאך געקאנם,
 mvi זײנען םיר וואו שעפער די אין לוגגען

 די םארקלענערעז צו ארגאניזירם, װען
 דאלאר עטליכע קריגען צו »ון שטונדען

שכירוח. די אויף מעהר
 אדױסגעקראגעז האבעז םיר װי גלײך

ך האבען םשארטער, אונזער י ז ^  גע־ ם
 דעם אין רוערעז צו אויםגענוםען ווענדעם

 אונזער יארק. נױ םון באארד דזשאינט
 גע־ ענסזאנט דאן אונז אבער איז םארלאנג

 גע־ איז באארד דזשאינם דער װארען.
 ער וואס אגרימענם אז מיט ווען;עבונדען

 מאנופעקםשורעיס, די סים געהאט האט
 א*ן זײן געדארפם נאך האט װעלכער
 די איז אגרימענט איז ״1010 ביז קראםט,

 קײן.שותף, געװען ניט ױניאן עקזאמיגערס
 עקזיסטידנ^ ניט דאן נאך האם זי װײל
 פאר דארום האם באארד תשאיגט דער
 טאן געקאנם נים סכזשות׳דיגעס לױין אונז
 *jn אין גלאם ױניאן א ארימנעהמען און

 פאר גע־זאלטען זײ האבען ארײן, װעלט
״דיגניפײם״. ניט

:געתונהט אנדערש אבער האבען מ״ר
 דזש. יער אז פארלאנגט ניט האבעז מיר

 אגריסענםס זײנע ברעכעז זאל באארד
 הילפע איגדירעקטע די אבער אונז, איבער

 װאלטען םיר װאס באארד, דזש. דעם פון
 פאקט דער הױפטתכליך און געתדאגען,

 דעם םון טײל א 1זײנע םיר װאס זעלבסט
 א געוחון או:ז פאר װאלם באארד, דזש.

 םון םאנאטען ערשטע די אין הילף גױיסע
גע־ זײגען סיר ײען עקזיסטעגץ, אוגזער
 ױניאז אונזער און האר א אױןי האנגען

 אונ־ בײן געהאלטען אײנטא^ ניט האם
 געגלויבט, ערנסט האבע; םיר טערגעהן...

 ניט האנדעלט באארד דזשאינט דער אז
 ניט אונז נעהטט ער װאש דערטיט ריכטע

 באסם*נער לעצטער דעד צו און אדיין
 די אז אפעלירט, סיר האבען קאנווענשאן
 דזש. דעם אויםפאדערעז זאל קאנװענשאן

ארײנצונעהםען. אונז באארד
 קאנווענשאן םון איז אפיעל אונזער
 צייט יזורצע א איז איז געוואחנן באוױליגם
 ארײנגעגוםעז ענדליר מיר זײנען שפעםער
 דערםיט באארד. דזשאינט אין געװארען

 קאפי־ צוױיםער דער געעגדיגט זיך האם
קאםף״ אונזעי םון טער

 דזשאינם דעם אין ארײנסוםען דאס
 פרעצי־ א געווען אונז םאר איז באאדד
 דער איז דעג. םאראלישער און ייעלער

 ניט אגפאננ אין אונז עס חאט פראחטיק,
 מען ד»אם ארײנגענוםען געהאלפען. םיעל
 ביז איז קאנדישאנס, סיעציעלע אױןי אונז
 אויסגעחן, וועם אגריםענם לויפענדער דער
 נעזאגם״ פאראויט איז אונז סען האט
 סיר ערװארםען. ניט םיעל סענען םיר דאס

 און צופריתן, געוחנן דאד אנער זיעמז
צױ rvrנקס א אױן> נעחאפט ח^נען סיו
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(פארםזעצונג.)
 וחד גאנצעם מײן לז^ען, דאס ליעב האב איד !יא יא׳ —

 אונאויםהערליכע װיל, איד אײדענשאפם! ליעבע״ גארם זעז
?wn] דו ווען אגדרע, א, !גליק טײל מײז וױל איך איף, װיל 

 אין דא, לעבען צו געווען םיר איז עם פײנליך וױ זאלסם^װיסען
 מיר געװען איז פיינליך װי וױנקעל... באצױבערענדען דעם אס

 גע־ זײגען הענד אויסגעשפרײט^ סײנע רוען םײן.אײנזאמקײט,
 האב איך װען צײט דער אין לופםען, דער אין הענגעז בליבעז

 זאל איך װעלכער אן ברוסם, שטארקער א נאד געבענקם אזוי
 גאר זיך קענט איהר אנדרע, א, !קאפ מײן אנשפארען קעגמז
 אויף קערפער אונזער װארם עס פײנליר ײי פארשםעלעז, נישט

 אונ־ די אן אונז דײטען עס װעלכער וועגען ענטפלעקונג, יענער
 װײסט איהר ארום. אונז רינגלען װאס די, פון רײד פארזיכטיגע

^ םון גארנישט נ ע  שעםעװדיג־ פון געפיהל ?־עם צװישען קאסף י
 בא־ מוז מען װעלכע אױסברוכען, פארבארגענע די און קײם
 קען סען װעלכע אבער שטאלץ, אײגענעם דעם צוליעב זיגען
 גע־ האבען װאס באגעהרעץ, דאזיגע די א, !דערשטיקען גישט

 קײנטאל כלוכיר׳שט האב איך װעלכע און מיר ארום בלאנזשעט
 גע־ זײ האבען װי באהעױשען, מיך זאלען זײ אז ערלױבם, נישם

 ער־ געװאלט נישט זיך האב יאיןי הערפער!... מײן מאםערט
 טײל באהערשען, מיך זאלען זײ אז םיעל, אזוי אויף נידעריגען

 וועמעס זיך, צוזאמענגיסען אנדער אן נאר גארט נשמה םײן
 זשאק מיר האט נעכטען איצט... םיהלט װעזען םײן שעהנהײט

עסטאג^ו ליעבע... זײן פארגעלײגט ד׳
 טא־ אויגען. זײנע אױפגעהויבען אנדרע האם דעישראלועז

בליק. איהר מיט בארוהיגט איהם האט רי־לואיז
— ריכטיגער ליעבע, זײן פארגעלײגט םיר האט ער —־
 לוסט־רײ־ לוקסוס, אין לעבען א דערצו און לאסקעס... זײנע
 אומרוהעער מײן פאר פאסיג גאכץ איז װאס לעבען, א — זען,

נשםה...
אױ־ אנדרע׳ס אין ארײננעקוהם פארשעמם האט מארי־לואיז

 איהרע װאס נערװעזיטעט, די זײ אין געםינען װעלענדיג גען,
 אויף האט זי ׳אבער ארױשרופען... געדארפט האבען װערטער

 געקענט נישט גישט נאר פנים פאדברענםען אוץ שםרענגעז דעם
:פארמגעזעצט האט זי באמערקעץ...

 ד׳עס־ זשאח אנגענוטען... פארשלא; זײן האב איך —
 םױםע, א װי געװען בין איד :גערעכט געװען איז טאנזש

 איהר אבער טעג... די געצײגען זיף האבען לאנגװײליג און פוסט
 טא־ זעקס גאנצע אויף אנדרע, איה־, קומעץ, געזאלט דאך האם

 ליעב ״טטענדיג יאײןי האב איך װײל דערפאר ... !קומען נאםען
 אז זיך, דאבם נייר װי אזוי, ;אליין עס װיסענדיג נישט געהאט,

 נישט האט איחר כאטש םיר,• צו געצויגען שםענדיג האם אײך
 אײער י־יעב האב איך וױ אזוי, ;זײן טודה זיך דעם אין געװאגם

 דער־פינסמערער אין ז*ף װארף איך אײדער איף, װיל — נשכיה,
אפגע־ רעבען, דאס פײך שטופט עס װאידזין אוםבאװאוסטקײט,

 ־זגע האב איף װעילכען פון אויסדערװעדייטען, דעם זיף בען
 איד יא׳ ביי־ידעל. קלײן א געװען נ^ד בין איף װען חלוכ׳ט,

 :אףאױניגע־ בי; איף 1װע אנדרע, גע׳חייוד׳ט, דיר װעגען האב
 אנ־ נישט, עס וױיסט דו ׳אך האר... צולאזעגע מיט גאנגען

!... :ישט עס װײסט דו !...דרע
אנ־ זײנעם. צו אײנגעבײגעז פנים איהר זיף האט נאהענט

אטעם. פרישען איהר דערפיהלט ליפען זײנע אויף האט דרע
 גאענצענדען רעם אט אין זיך װא־ױ איך אײדער און
 דו אוטארמוננען... דײנע ׳קוש א דײנעם איף װיל שטראם,

 ״שפע־ װעגעז פראנע הײן :יטא איז דא אז אליין, דאך זעהסם
 ארויפלײגען נישט זיןי, צו צובינדען נישט דיף װיל איך טער״...

 פאיאגטװארטליכ־ גאנצע די נעם איף דיר, פליכטען^אױף קײן
 אפ־ 1א זונט אליי; פײנס הארץ דאס בלויז זיך... אױןי רױיט

הארץ... דײן אין קל־אנג
אנ נז ברוסט״ אנדרע׳ס געװארפען זיך ד האט יאטער א טיט

אל״ז, װעגען ש־ייען איהר צו קול אױפ׳ן געװאלט האט ער
הארץ װאס,זײן נשפיה, זײן אין פארגעקודען איצט איז עס װאס

*BflQflBBOBCBMaecae
 פ זיך האט ער ודוי. איהר הערענדיג געסיהלט האט

 דאזיגע די םארשטאנען האט ער וױיניג װי װעגעןדעם,
 איחם װען געװען, איז ער נישטיג װי <און נשםה ראםינירםע

 צו אויםשטרעקען ערשטע די זאל זי אז געוואלם« דוסה זיך
הענד. איהרע

 הארץ זייז כאטש און באהערשט זיד האט אנדרע
 ניש אבער עס ער האט םרײד, מים איבעדםילט נעװען
טראפען נאר טראפען נאר אמאל, מיט אויסםרינקען װאלט

װאס סיד, מים טו אגדרע... זאך, א דײנס בין איר —
r י אצײן.... נאר וױלסט דו

!...שװײג שוױינ!... —
13.

 f- 0הא ברעג בײם פארזאמעלט געװען איז װאס עולם, דער
 % ודן געהאלטען האט װאס שיף, די באסראכט נײגעריגקײט פיט

 לרק• זײער םיט האבען שיף פון פאסאזשירען די אפםאהדען.
 האט טעג דרײ נאנצע שטאדט, אין שםורעם א פאראורזאכט סוס
זײ. װעגעז רײדען אײן 1אי געהאלטען מען

 ױ כיז קלענער, און קלענער אלץ געװארען איז שיף די
 אויןי ליגענדע און אויג. פון פארשװאונדען גאנצען אין איז

 אזמך ראזא, זיך האבען שיף, םון דעק אױפ׳ן שטולען זײערע
זון. דער געגען געװארעםט זשעני און ני

 װאונדערבוד א װי אויסגעזעהן ראזא האט וױיטען דער םון
 פזןעמד קינסםלער׳ס דעם סון :עבארעז. װערט װאס שםאםוע רע

 הו^בען ברוסט עדעלער איהד פון הענט, צארטע איהרע םון זיע.
 איזןר באלעבט האבען װאס עדעל־שטײנער, אראפנעלויכטען

בליץ־;עזיכט.
 אױגען איהרע געװארען, נרעסער נאך־ איז צױבער לעאני׳ס

אן געלױכטען,_ םעהרער נאך האבען  גע*וען זײנען פארבינער נ
 הער• דעם ארודגענוסען שטייױ האם הלײד איהר באקעץ. איהרע

 איחר אױןי לײדענשאםט. פאר באשאפעז געװעז איז װאס פער,
ת בריסט, הויכע איהרע צוױשען לײב, װײסען ב^ענדענד ט א  ה

קרײץ. גאלדענער א גלאנצם
שװעס״ איהרע װאס גלאנץ, דעם געהאט נישט האט זשעני

ױ אן געװען איז קלײדעל פלאנעלען פשוט איהר םער. שוי  אפ
 צו געשטרעבט אױפהער אהן האט װאס גשטדז, איהר פון י׳ונג

לעבען. שטעל און רוהיג א :אידעאל פריהערדיגען איהר
 דורב• לעאני און ראזא זיך האבען זון דער פון פאד׳שכור׳ט

 םון םערגעגיגען דאס האגען צו כדי װערטער מיט ;עװארפען
 די םין רוישעז מיט׳ן אויס זין מישען רײד זײערע װי הערע;

 װענט די אן געװארען צושלאנען זײנען װאס װעלען, שװארצע
שיף. דער פון

 אונזער לײװענט פאל׳ן אראפנעטען געװאלט װאלט איך ־״־
שפעטער... כדי לעאני, רעבען,

ערינערונג..♦ די בלױז פארבלײבען זאל !...נײן !נײן —
 אין איז אל״ן אז וױסען, צו פרײ, זיין צו איז גוט וױ ! דאזא אך,

״ \ מאבם... אונזעי ׳
 דעך אין זאך יזי״ז אין !פא־געהען •טעה׳ען די !...נײן —

!אײנהאלטען ני־טט זײ קען רועלט
ניפ אי; — ^י ף זײ. בײ זײן יטוין פיר ײעלען אלום טינ

שלוידערײ דער צו אייגנעדןעדט נישט זיך האם װאס זשעני,
 לעצײ ראזא׳ס דעדהערט ברויז ה*<*ט און אידזרע,שװעסטער פון
: צוגעלײגט האט װעיטער, טע

!יןומען אונזער אנדאכען װעט סענסאציע גאנצע א —
 זיך עדשטױנטע װעלען דארט, אינזעל פונ׳ם אײנװאױנער אלע

 פארי• װעט ׳איז געװאױנהײט איהי װי און צוזאכיענלױפען...
אקסעל. די פיט ציהען נעפען לואיז

 װעט יטטימע פעטאלענער איהר פיט צוױיפעל... אהן —
ך זי  םען ײען געשפאח, יטלעיטען פון סיבין א איז עס אז זאנען, נ̂ו

!גלאנץ און פראנט אזא פיט ארויס פאהיט
:געװארען אײפנעי־עבט איז ראזא

פריס״ פאדערנע יע:ע געװארען נישט דען פיר זײנעז —
v זײן צו געטרויפט האבע; פיר װאס טערינס,

קומט) (פארטזעצונג

סלאוהם^כער דער אץ
באלםיםאר פון יוניאן

 ןייז שטאדט א אויך איז באיטיםאר
פר^וגרעס. מאכען םיר אױך און כלאוקס

 אסאסײ דער םיט אגריםענט דעם <וים
 אר־ םעםבערס אונזערע דארפען אײשאן
 דויליקײטס און סעמיעלס אויף בײטען

 װאר א דאלאר 35 םיז פרײז דעם םאר
 עקזעקוםױו אוגזער צײם. װאכען 4 םאר

 אױפגענומען םראגע דיזע האט באארד
 םאר ״אינקריז״ אן געםאדערם חאט אח
 א דאלאר 10 םון מאכער סעםיעל• די

 די םיט האנםערענצען עטליכע נאך וואך.
 נאכצױ אײנגעװיליגט ױ' ןזאבעז באסעס
 םיר פארלאנג. גערעכטען אונזער געבען

 אונזערע אויםםערמזאם דארום מאכען
 וואו שא« יעדען אין דאסן םעםבעדס,
רע^קרײ םוז גקסאנט, ומרען םעםמלס

« ו1י י /m

ס װאס סטרײיז, דער ע ז נ ו  ױניאן א
 געהט װ. פ. ק. פירפא דער ביי א; פיהרט

אן  דא.יי* אררײטניקעס דיזע א;. ארץ נ
 זײ־ פיר דאס איינרײדעז, ניט זיר םעז
 נינעד־ די פיט זײ. םיט פארטיג שוין :ען

 אױכײט זײער זײ װערען טעס־סקעבס
 פיר האבען באוױיז א פאכען. גישט
 זײעדע פיט ציות אױף זײנען זײ דאס

 הא־ די װאס דאט, איז םקעבס שװארצע
 דאט געפען... זײעיע :עביטען יטײז בען

 װײל העיפע/ װאס װעניג אבער זײ װעט
 פין הא:ען זײ װאש סקעבס, עטליכע די

 פעהר דאיט ^ױך וױיען שטאדט אונזעד
סקעבען. ניט

 עיעידפאז געהאט אױך ד^בען פיר
שא/ייוא:װ צום דערעגאטען פאר  אין ;:

 עױװעהזט א־ז שגײדעױ דזשאו ברודער
א דער £יץ דעיענאט א איס געװארען :“, 

 אוגזעד ױגיאן. מײקעדס קיאוק םיפארער
 פאד״ אױסכעארבײט אױך האט עיןזעתוטמו

 שטע־ װעט לאקאל אונזער װאס דערומעז,
תאגװענשאז. חנר צו \9ל

toאוג״ שיתען װעלען אודאי ן

 זײנען לײדער אבער דעיעגײשאן, פולע זער
 ניט אומשטענדען פיגאגציערע אונזערע

 באנױ םוזען זיר מיר װעלען בעסטען, אם
.4 לאקאל םון דעיועגאט א^ין פיט געגען

 און אײדעיסאן ה. פץ ארבײטער די
 ארכײם גוטע די אפגעשעצט האבעז יוא.
 נאכר ק. ברודער שאפ־טשערפאן, זײער פון

 ווערםמו״ א נעמאכם איהם האבען און קין,
 *UT דאס איהם וױנשען פיר פרעזענט. יע;
 וױי• און םארניצען געזונטערהײט דאס זא״
 און שאי רעם פאד אדבײט נוטע טאן טער
מניאן. דער פא• אויך

 םאר אוגטערגעפוננ טעאטעד אונזער
 פרױ בדודער׳ס פאריצמג־בעגעם דעם

 םיס סױזסעס. א געײעז איז ר״־פס. כי־ם.
 האם יארק פון.נ*ו יסכ״אן ױ דא־א

 ®יץ האבעז :יעטבערס אונזערע און יטפירט
 דיי; באדאנסען וױל ך א און פארבראכט.

 אונתרע אויך אין שאם־טשערלײטע
 געקויפם האנען זײ וואש בערס,

 ®ליכס זײער געטאן האנען און
&L.,■ ^ חבר. שארשטארבענעם
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נאטידכיכעל רעואסטארס פון
m\ קאנ־ דער פאר פראבלעטען ןױימערע

' 'M־•ײאז

> €י»

־*
, ׳ 3. 4ײ’ '

װענ^סו•
 ר,לאר קענען צו ניט ערװארסען מיר
יע־ רי פאר •טטאנדפינקט אונזער מאכען

 ארע איבער ״גערעכטיגקײט״ דער םון זער
פאר־ געװיס װע.ען װערנע *ראבקעטען,

 איז צײט די קאנװ^שאן. דער פאר קומען
 ״גע־ נוטעד אײן גאף רעם. פאר קורץ צו

ויז, א\:ז ברײבט רעכטיגקײט״ דא־ א'ן ב̂י
 צופרי־ פירזען רעזער אונזערע ווערען רום

ען̂%,  אניטטאט װאינק, א בילויז נײט זײן *ד
זײ. אינער חיױױת טיפע און כרײטע
אנ־ פלאץ דעם אױף ״טױן האבען מיר

ער־ ד״יפט־פףאברעטען: ררײ געריהרט
אינטערנע״טא־ דער פון פראן דעם שמענס׳

 א םון y?tp דער אין אױפצוטדעטען נאל
 די אז אזױ, קלאוק־טאגופיללוט־טורער,

 אײז פון חאט׳ט קדאולןס, פון •ראדוקציאן
פול־ דעם אונטער יטטעהן זאר &עשטארי,

ן‘ מ  אהן און ױגיאן* דער פון קאגטראל ס
 עקספרוא־ פון ערעפיענט מינדסטען דעם

^  גאנצער דער דאס זין, דעם אין טאצי
 ביײבען זאל זיין, װעט װאם •ראפיט*

 דער פון אײגעגטהום אויס׳טריסריכער דער
דער־ כרל. גאנצען דעם םון ה. ד. ױניאן,

 עריטטער דער װערען געטאבט װעס םיט
 פון הויפט־יטטיעבונגען צװײ די צו טריט

צו איינס, ארבײטער: ציער־באװאוסטע
קאנ־ דעם טעהר און טעד.ר אלץ קרינען

S__פדאדוה־ אײגענע :ײערע איבער ־מראינ
 פאד פאדזוף עריטטער רער צװיי, ציאן;

אײגעג־ יארעקטיװען פין אײנפיהרו:; די
טום.

 אלע פון פאראײניגונג די צװײטענס,
 אין גאדעל־איגדוסטריע דער פון םאכען

 געדאגלו, א םעדעראציע. גרױסע אײן
א:; יטױן וואי״כט װעיכער  פאר־ געדארפט י

 אונ־ 1א ברייגגען און װערען וױרקיינט
 נאדעיד גאנצער דער כיאבט געהײערע

פארשטאר־ דער פיט װערבע אינדוסטריע*
 חוצפח דער און רעאלוציע דער פון גוגג
 אלץ יװערט מאנופעקטיטורער די פון

 נויט־ אונבאדינגטע אן טעלזר און מעהר
. װענדיגקײט.

 ׳טטארקערע װי־װײט די דריטעגס,
 םון ױניאנס די צװייטען דערנערינטערונג

ארבײטערי־ ןיא ארבײטער ׳טנײרער די
 יױ הינע אונזערע ני^ט ױראם פון נען

 דער פרן פארבאנד דער אז ׳אזיי ניאנס,
 גינען אין גאר זאי ינדופטריע נאךעל־א

 ארװערטרינער װירקליף א װעדען קענען
נאדער״איגדוסטריע. דער פון םארבאנד
 פריאבלעטען די פון אײנציגע יעדע
 און פראקטיעק^ט דער צו אי אפעלירט

 אר־ דענלענדע; פון׳ם אייעאריזם צום אי
 אין פאיאײגיגען זײ װײר אין עײטער;

אידעארע, ו כייט פראקטײטע דאס זיף
 פאר גאראנטיע זיבערםטע די דאס איז

דורכפיהרבארקײט. זײער
אונטערנעה־ דאזינע די װעלען אודאי

אפ־ יטטארעלון קײן ;עפיגען :יט טונגעז
ארבײטען/ םון הערצער די אין קלאנג

גענענװער־ דעם מיט בלויז לעבעז װעלכע
 צו אן ניט הײבען און מאטענט, .טיגען

צו־ רופס טען װאש רעם* פון טראכטען
 פאד־ די װע?ען גלײכצײסיג שונפס.

אפע־ ניט אונטערנעהטונגען געשלאגענע
 ביענ־ צ־^הל קלײנער יענער אט צו לירעז ^

 אז אײנגערעדט, זיד האבען װעינע שען,
דערםון, נ^הענט ;אר שוין האלטען שיר

 אין איפעינעהטען זאל ארבײטער דער
 און פראדוקציאן גאנצע די ר׳טות זײן

 בעל אײנציגער א*ז גאנצער דער װערען
געזעייטאפט. דער םון חבית |

 טרוקענער זײער פיט ער׳טטע, די
 טיט אױפנעהמען ײעיעז •ראיןטי^קײט׳

״חלוטות״״, אזעלכע osyp אײזינער אן
 פארזיכעדען ניט בארר זײ קענעז װאס
 צװײטע די מפיטות׳דיגעס; עטװאס םיט

אונטערנע־ דאזינע די ערקיעהרען װעיען
גע־ װיבטי; א«ין גרויס נים פאר מוננעז

 דעם אוי^ פארװענדען זאי פען אז גוג,
טא־ פאר :ויטיג זײנען װאס כוחות, די

 גאנצער דער צו סוף ראדיקאלען א :ען
 דאש עקספיואטאציע. סאפיטאליסטײטער

 און רעבמע עהשטרעמען, צװײ די ײנען1
 צו באװענונג* ארבײטעד דער פון לינגןע*
אינטערנעה־ ;עפלאנטע דיאזיגע די ומנמען
 *טטאיק באזונדערס ;ים װעילען םונגען

 מיעוט א זײגען אבער די אפעלירען׳
א-נט־׳ג־־נעיטאנאל. אונזער אין מבמיעוט

 פין באיטטע־זט טאיאריטעט גרויסע די
 זיך אין םאראײנעען װעלכע טענשען,

 רץס פראפארציע נליקליכע זעהר א אין
 מעג־ אידעאיע. דאס טיט •ראתטיע&ע

w,\ גאנ־ אין אויף ניט אפפערען װע<כע 
tv t ט דעם ^ םאדגעו, דעם צו^יענ ה

 דאס קרינען צו זארגענדיג דאך װערכע
 געגענווערטינען דעש פון מעגריכסטע

 צו אירעאהיזם גענונ באזיצען כי^טענט*
ען  גלאטער װאס און ברײטער װאס פא.

 די אט קומענדע. דאס פאר װע: דעט
 דאר־ ארבײטער דענקענדע טאסען גרויסע

 אויפנעהםען מײנונג, אונזער יויט םען,
 װײ־ די פאר פדענער דרײ די ױבער גײט

 אינטערנע־ אונזער םון טעטיגקײט טעיע
יטאנאה.
 אונטער־ דאזיגע די פון ערפאלג דער

 אנפאנג סאמע פון גיוײף װעט נעהטונגען
 באגײסטע־ פון גראד דעם פון אפהענגען

 אויפגענױ דרעלעז זײ װערכען נײט רונג׳
װערען. מען

 אז ׳אונז פאר אונבאגרײפליף איז עס
 קאנװענ־ דער אויף דערעגאט א אירגענר

 אירגענד םארברײנגען קעגען זאר ׳צאן
 דרײ די געגען גרינדע וױכטיגע װעינע

 דאס אבער אונטערגעהמונגען. געפיאנטע
 פון זיכערהײט די פאר גענוג זײן ניט װעט
 װעט קאנװעטטאן גאנצע די ערפארג, רעם

 הײםען גוט ברויז װי טעהר, טאן ניזזען
 בלוי־ דער מיט ױײה פרענער, דאזיגע רי

 שעהנע עsא די אט װערען גוטהײסונג זער
ארט. פון זיף ריהרען נים פרענער

פיאן: ער׳טטען דעם לײטל, נעהמט,
 שעתנער גרויסער, א פון ערעפנונג די

 גראנדיע־ א ױניאךפעקטארי. אידעאיער
 פארװירקלי־ זײן פאר אבער געדאנק. זער
 סוםע גרויסע א פאדעדען זיף װעט כונג
 מײס־ גןומען זאל װאס געלד, און געלד׳ פון

 פון מעטבער^יפ גרויסער דער םון טענס
 דא־ די אז אזוי, אינטערנעיטאנאל רער
 נא־ אין בלויז זײן :יט זאי פעקטארי זיגע
 פון פעקטארי די טאם, דער אין נור טען,
ױניאן. דער

 פעק־ די אז ׳איז מײנען, מיר װאס
 אנפאנג פון גיײר האבען ניס זאל טארי
 באנק א פון סארטגײדזיט א זיך אויף

 קאפיטא־ אנאנדערער אירגענד פון אדער
 װאלט דאס קארפארײשאן. ריסטײטער

 פון ענטװיקלוגג דער געיצטערט יטטארק
 מום־ אמת׳ער אן פון פלאן נרויסען דעם

 זא< זי כדי ױגיאן־פעקטארי. טערהאפטער
 אויסנאהם־ די איס פונקציאנירען קעב>עז

 זײן זאל זי װילען מיר װ־אס פעקטארי
 גו־ פולען דעם זזאבען ער״טטענס, ׳זי נױז
 אויף און ארבײטער* די פון װיייען טען
 פאר־ דער זײן טײל ניעסטען אין זי טיז

ױניאו. דער פון פע;ען
 אדגא־ פון פלאן דעם װײטער נעחטט

 אין נאדעל־אינרוסטריע גאנצע די ניזירען
 עם־ ניט אויך איז דאס פארבאנד• אײן

 פון װ(נרען אויפגעטאן לען יװאס װאם,>
 פארבאנד דער שוין װעט און אלײן. זיך

 א פאדערען זיך װעט יװערען רעאריזירס
 אויפהאל־ זײן פאר געהר סומע היב׳טע

 עטװאס זײן ניט זאל ער אז ׳אזוי טונג,
 לעבעדיגעס, גאנץ עמװאס נור סויטעש,
 אויף פיהיען זיף זאל װירקונג װעײעס

 קײן אז זיף*, פאריטטעהט םריט. און שריט
 טרא־ און אױפהאיטען נים װעט אנדערער

 מעמ־ די װי וארגאניזאציאן, דיזע אט גען
 װעלען װאס ױניאנס, אלע פון בערשיפ

 װעט פ^לגליך צוזאטעניטטעלען* איהר
 מוזען אמאל װידער ױניאן־טעטבער דער

ראד. צום אקסעל דעם צולײגען
 העל־ פון פלאן דעם אנבעטרעפט װאס ״

 ארגאניזירונג דעד מעגליף װײט װי פען
 ױראפ, אין נאדעל־אינרוסטריע דער פין

 ערשטע די דערפון ק^סטען רי װעלען
 װע־ געטראגען כיוזען אויסיטליסליף צײט
 יר די וױיל ױגי^נס, אונזערע פון רען

 צו ארעם, צו זײנען ױראפ פון ני^נס
 ערװאר־ זײ פון קענען זאל מען אז ׳עי!ע:ד

 דעם צו בײשטײערונג כיינדעפסע רי טען
ארגאניזאציאנס־קאמפײן. גרויםען
רורכפיה־ די מז ?ל$ר, אלזא איז עס

 פארגעיטלאגענע אלע די אט פון רונג
 װי ׳פעהר אין נויטיגען זיך װעט פלענעד

 זײט דעד פון גוטהײםען בלויזען א אין
 ס^דערען* זועט זי ק^זנװענשאן. דער פון
 ארײנגרײפען זאל ױניאן־כיעביבער דעד אז

 צװעק. דעם פאר פאקעט זײץ אין טיע,י»
 מוזען װעט ער װערטער, אנדערע אין

 ברײנ־ כיאטענטאן צוקינפמיגע דאס פאר
אפפער. באדײםענדע גאנץ ;ען

 באארד עקזעקוטיװ דזיטענעראל׳ דער
 פילאדעלפיא אין כייטינג לעצטעז זיײן אוי^
 רעקאטענ־ אײניגע אויםגיעארבײט האט

 אין דערטאנט װערען װעלכע דײ״־טאנש,
 אײנע נומער. דעם אין פלאץ אנאגדעל

 דער אז איז, רעקאמענדיײטאנס דיזע פון
 אינטעדנע־ דער צו טעקס פעי־קאפיטא

 10 אויף װעועז ,עכערט1גע זאל שאנאל
סענט.

 אז #םינוט א אויזי נים צװײםלען םיר
 אנגענו״י וחןט רעסאמענדײ^אן דאזיגע די

 קא־ ביז־איצטיגער דער װײל זוערען, מען
 דעם פאר אונמעגליך מאכט פיטא־טעקס

 אנצײ אינטערנע^טאנאל דער פון אפיס
 די ארבײט• טאג־טעגליכער זײן מיט געהן

 פון םינאגס־רעפארט ידעם פון ציפערען
 די פאר עס װעלען אינטערנעיטאנאל דער

 מיר מי מאכען, קיזערער פיעל דעלעגאטען
 געהע־ דאזיגער דער אבער דא. עס קענען

 נור זײן •װעט פער־האפיטא־טעקם כערטער
 גע־ איצט ביז איז װאם דאס, פאר גענוג
 װײטערע דאס פאר און געװארען מאן

 פאר אבעד אפיס. דעם פון פונקציאנירען
&T װערעז װאס ארבײטען נײע אלע rn 

 װערען געשאפען סרזען װעלען נעװעט,
 װעני־ ניט פילײכט סומען, גרויסע גאנץ
 דא־ טויזענר .הונדערט עטליכע װי גער,
מיליאן. גאנצער א אפשר און לער,

 קאנזועניטאן די מוזען װעט דאש אט
 שטארק־ דער זײן װעט דאס און ^טאפען,

 איה־ ענטוזיאזם דעם םאר באװײז סטער
 בעס־ די זײן אויף װעט דאס און רען;
 אט םון ערפאלג דעם פאר גאראנטיע טע

אונטערנעמונגען. גרויסע די^אלע
 באארד עגןזעקוטיװ דזשענעראל »ער

 פרעזי־ מיט אינטערנעיטאנאל, דער פון
 זײן האט ׳טפיצע, דער אן ׳טלעזינגער דענט

 םעמ״ גרויסע די אין צוטרוי פויסטען
 קאנ־ דער צו ער קומם דארום בער׳טיפ.
 ער פאר^טלעגע. דאזיגע די מיט װעסטאן

 מאכען קלאר נור װעט ער אויב אז ׳װײס
 אונ־ נײע די אם פון בא־דײטונג גאנצע די

 קאנװעטטאז, דער פאר טערנעמונגען,
 טעמבערשיפ, גרויסע אונזער ̂טוין װעט

 150 װי װעניגער* ניס זיר צעהיט װעלכע
 גאנצע איהר מיט זיך אפרוםען טויזענד,

 אונטערנע־ די װעלכע אפפערװיליגלױיט*
ײ פאדערען, ־ייעלעז מונגעז־ ז ז י  װעלען ב

 ערפ׳אללד מיט װערען געקרוינט
* * *

הילןש. נאך r,n א
 פון אויפטערקזאמיןײט די ציהעז כייר
 אינ־ דער םון און בכלל לעזער אונזערע

 לואנװענ־ אונזער פרן און טערנעיצאנאל
 פאר־ דעש פון בריעףז א אויף בפודט <טאן

 ״טניידערינס און שנײדעד די פון באנױ
 פון כעםען זײ ײעלכען איז עסטרײר, פון

 גרוי־ זײער אין הילף באלדיגסטע די אונז
נױט• סער

 הארצרײסענדער א װירקייך איז עס
 ברי־ אונזערע פון זײט דער פון געיטרײ

 מיר ניט, קענען מיר שװעסטער. און דער
 אונפארענט־ איהם לאזען ניט טארען
 אונזעירע אלע טיט מוזען סיר פערט.
 שרעקליכער זײער אין *העלפען זײ כוחות
 װעגען ניט דא זיך -האג־רעלט עס נויט.
 א ;עבען פיטוט נור װי זאר, אנדער קײן

 חאטש און הונגערינע, די ברוימ עוטיקעל
 אפגעריסענע, די באקלײדען איז עס װי
 פליכט, אונזער איז עס אפגעיטליסענע. די

 העל־ צו ארבייטער, אלס סעסשעז, אלס
 און ברידער פאראומליקטע אונזעדע פען

שװעסטער.
 פאר האט אינטערנעיטאנאל די ׳אםת

 װעלט די װאם צײט, ׳טרעקליכע גאנצע די
 מעגליכ־ איהר געטאן דורכגעםאכט, האט

 אונגע־ די פזן לינדערונג די פאר סטעס
 שװעסטער אונזערע פון לײדען ־הײערע

 צעהנ־ ים. זײט יענער אויח ברידער און
 דאלערס טויזענדע צעהנדליגע און דליגע
 אונ־ םון געװארען בײגעעטײערט זײנען

 מיליא־ די צו מעמבערשים גרויסער זער
 דיסטרי־ דז^טאינט די ׳װעלכע נען־סוכיען,

 קײן איבערגעיטיקט האט קאמיטע ביױטאן
 ניט ספק שום קײן אויף איז עם אײראפא.

 איז געלד דעם פון טײל א אז מעגליף/
 אבער אונזערע. צו אט אנגעקומען אויך

 איז דאס אז װערען, :עזאגט דא פיוז עס
 v ד נ ע ג י נ ע ג קײן ניט װײט געװען
 ניט־־ױיכםיג כיאטענםאן איז oy טײל.

 װאױם ערקלערען, צו און אויסצוגעפינען
 קען װער און פאסירט* אזוי האט דאס
 .גע־ פאראגטװארטליף דירעקט דעפ איז

ט  פארפא־ דיאך/^טוין איז עס װערען• מאנ
 זעהר דארף צוקונפט דער פאר אבער לען.
 ר ע ד ע י אז װערען, אויםגעפאסט גוט

 ׳זײט אונזער פון יןוטט װאס גרא׳טען*
 פון כטוזען װעלכע די צו אנקומען זאל

 שװעס־ און ברידער זײערע אלס אונז׳
בילכערע. די אלס װערען, באטראכט טער

 און אן איצס םון יוועט דערפאר און
 אינ־ די — םיר דענקען אזוי — װײטער

 טי־ מעהר א נעהמע! מוזעז טערנעיטאנאל
 זוי פארטײלונג דער אין אינטערעס םעז

 האט איצק ביז גענוטען. איצט ביז האט זי
 געלד דאס װאו און װי גענעבען. נור זי

 װע־ זיך זי האט דעם װעגען אװעק, איז
 אויף איהר עם קען פעז געקימערט. ניג
 אונזע־ זײנען איצס ביז פארדענקען. ניט

 אין געװען ױראפ טיט רע׳־פארבינדוגגען
 אײנצעלנע* נור אפנעבראכען. גאנצען

 א געפינען געקאנט יהאבען פרױוילעגירטע
 געלד דעמ פון פארטײלונג די פאר װענ

 די דאף האט נויטלײדענדע• די צװישען
 ניט ברירה אגדער קײן אינטערנעשאנאל

 אנ־ די אויף פארלאזען צו זיך ־װי געהאט,
 גאנץ א לאגע די אבער איז איצס דערע.

 'וראפ צװי׳טען פארבינדוננען די אנדערע.
 זועני־ אדעד מעהר זײנעז אטעריקא אדן
 מיט,^טלעזינ־ הערגע^טטעלט. װידער גער

 פאר־ די זײנען ױראפ נאר רײזע גער׳ס
 און פעסטערע, נאף געװארען ב^נדונגען

אויסזיכטען*' גוטע גאנץ דא זײנען עס

סי וחנרעז זאיעז זײ אז  אונ״ *טארקער• ג
 אײנצו• מוחנר אוכמוטענדען די טער

 אעטערנעשאנאל די זאל זוארום זעהען*
 ‘קאגטראי פוקסטעז ידעם האבען ניט אלײז

 בײגעטראגען װעט װאס געלד* דעם איבער
 פאד מעמבערשיפ אונזער פון װערען

 שװעסטער^ און ברידער ע ר ע ז נ ו א
 געלד אונזעך פון טײל א בלויז זאל װארום

 נא- אם זײנען ױעלכע די* צו אנקומען
 איצט קענעז םיר »ז אונז, צו הענטסטען
 נור זועלען מיר װאס אלעם* זײ צושטעלען

בײצוטךאגען¥ אימשטאנד זײן
 פון ״דרײור א אז זיןי פאנגט באלד

 אמעריקאן דער פון קאמיטעס* דרײ די
 און םענטראל דער םון רעליעױ, דזשואיש

 מיליאן 35 פאר רעליעף פיפעלם דער םון
 הוגגער־לײדענדע די ד.עלפען צו דאלער

 אונזערע װעלען װארשײנליף ױראם. פון
 עס זאל חלק* היבשען זײער בײטחאגען

 טאנ־אר- א פון באװיליגונג די דורף זײן
אופן. אנאנדער אױף אדער בײט,

 גע־ פריהער זיןי האט עס װי װעדליג*
 איבערגע- געלד דאס מיר האבען פיהרט,

 פון דיזע, רעליעף, פיפעלס דער צו געבען
 :עיד איבערגעגעבעףדאס יהאט זײט, איהר

 קאטיםע, דיסטריבױשאן דזשאינט דער צו
 אנגעקיטען איז געלד דעם םון עטװאס ביז
 די פון איז געלד דאם װעמען פאר ׳די צו

 ;ע- בײגעשטײערט לכתחילה אונזעריגע
 זא־ פראגע: די איצט זיך שסעלט װארען.

 זא־ ארער אזוי, אנגעהן װײטער מיר לען
 צוטיײ־ אלײן פארזוף א מאבען מיר לען
 אינטערנעיטאנאל די ׳װאס געלד׳ דאס לען

זאטעלם^'
 דורך איבערלאזען ניט ײילעז מיר
 אײנ־ מינדעסטען דעם װערטער אונזערע

 דזשאינט די אז לעזער* די אויף דרוק
 איצט ביז האט קאמיטע דיסטריבױשאן

 ״גוט אזוי פליכט פולע איהר געטאן ניט
 אין אבער פארשטאנען. עס האט זי װי

 א שפיעלען צוםײלונג פון פראגע דער
 װעלכער צו פאקטארען* פאריטידענע ראלע

 איז האמימע דיסטריבױשאז דזשאינט די
 עס און פרוןמד* גאנצען אין געװען

 מיר אויב פראגע, ז־י װירקליך זיך שטעלט
 אונזערע העלםען געקאנט ניט װאלטען

 דירעקטען מעהר א אויח נאהעגטסטע
 פארטײ־ אײנענע אן אונזער דורך װעג,

מאשינעריע? לונגס
 עקא״ צוליעב מע:לין, איז אפיטר, און
 אז אורזאנען, אנדערע צוליעב און נאמיע

 ביז װי זאל, פארטײלונג פון ארבײט די
 דזשאינט דער פון װערען געפיהרט איצט,

 דעם מיט נור קאמיטע, דיסטריבױשאן
 דער פון אײניגע אדער אײנער אז תנאי,

 פאר־ דירעקט זײן זאלען איגטערגעשאנאל
 דיסטריבױשאז דזשאינט דער אין טראטעז

קאמיטע?
^ ניט זיף האנדעלט דא  אירגענד או
 אזוי װי פראצע, א איז דא כבוד, װעטעס

 איגטערנעשא־ די װאס הילף פולסםע די
 ר־ א אידישע די פאר געבען קען נאל

 אי־ די צו זאל ױראפ, פון ר y ט י י ב
 רפארyד און אנקום^, רyארבײט yדיש
 ^אניװ^טאן רyד פאר פראבל^] די איז
 שא־ צו ^*yi דאס יװי ם,yד איז בלויז ,ניט
iyD, ג דאס װי אויף, נורyאם זאל לד 
 ביײ די װעמען ׳רי צו אנגןומ^ ןyלסטyשנ

 yרyאנד yאל פון ־•iny& ןyה^ב רyרyשטײ
 :־־yiij^p די אז *lyD^n מיר זיגען. אין

 פאר והגג בעסט^ דעם ןyפינyג oyii שאן
cyi.* * *

yi שיקאװער ג^נץ  דעם אויןפ פירוש ט
ײס ען• די פון סטר ײזענבאהנ א

y די שרײב^ מיר תyב i'n n ,צײלען
 און זyיטשטnס די פון סטרײק רyד איז

 אטת, גאנג^ פזילען אין נאף '$ררבה(\
איז yיטאליסטישEקא די לויט

 װאד yצטyל jypyj שוין סםרײק רyד
y סטרײקער די און ̂ןyנר•אכyג :''t| אײנ־ 

̂ y^ די מיט yאײנ :v'v: א אין פאןי
 yoyD yרyזײ צו צורילן נדיגyלויפ

 לי־ א רyזיכ איז מעשה די רyאב דזשאבס.
jyi. מי־ א פראפאגאנדא, בלויז איז דאס 
yo^ אפצושר װיyקyדי ז ^ ק ײ ר ט  און ס
זײ צװישען די ןyמאב צו װי

 איז דאס סוטה. און קאפ cyT ןyפארליר
 ברויכטyג איז רy מיטעל. רyאלט אן שוין

 אין אן טינןט רyרשסy רyד פוז זyװארyג
 ה^־ oy יווען דאן, סטרײק. שטאהל םyד

 סילי'<וז לyרטyפ א באל^י סטרײלןטyג
 שטאוזל־אינ־ y:אנצ די און ארנײטער,

 ה^ט פאראליזירט, lyiiyj איז דוסטרײל
jyo צײטונג^ די אין :D:t;^y *אז לעזען 
 1א' ̂זyבראכyג שוין איז סטרײר״ דער
 צו־ זיך בעטען ממיט ארבײטיער די דאס
 ניט אופן בשום iyp פאלגליך ריק.

בyבאשטימט ז^נעז אי  דעי װי ם,yד רyס׳
 זײן קען Dy װאס «ון שטעהט* סטרײק

 איײ כייד ;y:''T דאש ניט רyאנ סיף. דער
jyo פירױט א מיט נור גאטיץ, אונז^״ פיט 

jy: םיר וואס סטדײה דעם אויף :^y אין 
^ נױס ״װיקלי דעם ט ע  אטע־ דער פון ‘ל

 דעם לויט לייבאר. אװ פ^דיערײשאן ריקאן
 “אײזענבאלו די אז ׳אזיס קופט פירוש

cnyrnyjys ד אויןש לוקעןyפטרײק ם 
 זיר קעז אײגעם װי קרום, אזוי גארניט

 מעשר^ גאנצע די לטyפyג זײ ז.yאויסדוכט
 “מיעג א זײ jynyr סטרייק םyר דורך װייל

 ‘צושפאל אדן ןyג־^פצושװאנ ,js ליכקײט,
^ :v די ט \ z Jd ױני^נס• בראתןרהוד

 אינ־ העכסט <ץא פירוש גאנ.#־ר רyד
נויטיג םאר *יואל&עז םיד און טערעסאנט*

f
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פילאועלפיא אין מיטיננ רדנאא עקזעקוטױן
םאםײניטי אײד איםיגראנט ענד שעלטערינג היברו דער פון ק^םיטע די עקזעקוטױױבאארד. דזשענעראל פון םיטינג דעם צו קאמיטם פארשיעדענט די

דדעם 5פו כאשלום דער - קליװלאנד. װעגען דעכאטע דער איבער װארט א — נעביט. פאליטישען דעם אויו־ לײכאר אװ ר א א א״ ^
״ ׳ קאנװענשאן. דער צו אינטערנעשאנאל דער םון באארד נױוו5עהז דזשענעראל דעט פון רעקאטענדײשאנם םאנכע און רעפארט דער — שטעדט.• אנדערע צו באצוג איז װאך־ארבײט םון פראגע דער ׳ uכ> ׳ ׳ L r w
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יאנמװםקי. ש״ פון

2.
r א n״tys ד פון טײלyפרן צײט ר 

 די lyony^D באארד ?.py דזש. דעם
 ר,וםט oy ךyװ .oyD'c^p נעyםארשיעד

i: לyאפי אן פים m ג אyעגט־ װיסער 
^ רyד פון שײדונג ט טי א ל ^ פי  װעד א

 <■y'B« די אז ^y־i$D צו קוםט עס
טlר ך זאל yאם' י ל ^ lycny^iH זײן 

 ־yi^D א מיט קומט oy װער ללאג^
 נעוויסעז א אויף ארבײט *inyo פאר רונג

 די.בא־ מיט קומט oy רyװ און געביט;
y v w דזשוריסדיpשאךטy^נות y^yp 
 װיכטיג־ רyגרויס גאנץ פון אפט זײנען
m די כדי לייט, n־nyfiy־y זא־ ױניאנס 

ר lyjyp <ען ^ ײ  אר־ ךײער מיט הןyאנג װ
 הילף ןyפארלאנג <ןוטט oy רyװ ;בײט
 א דורך ןyכ8כלל-ז yנyדyפארשי פאר

 yאםיטiר א שיקט oy רויער און בריעף,
ם.yד בyצולי

איז 5בריעו די אױף מאל דאס
 נע- גדויסער קײן :עװען ניט קאמיט^מ די

 זוײל ׳רפארyד Dy איז ג^יויס רעטעניש.
 גלײ־ פאר זyהאלטyג האב^ מײסטע די

 קאנ־ דער צו דױ^קט װענרען צו זיך כער
i נעyדyפארשי די מיט װענשאן v w s, 

 iy:yv,DDyT פון .Dלyאפי און סנסוכים
 אין הלטyפyג ניט מאל דאס אויך האט

בריעה. אזן ה^מיטעם אלערלײ
 סא־ די ijnyii רמאנטyד דא זyזאל

yo .^רןאמיט די פון װיכטיגסטyס yn• 
 כלל־ארבײט yנyדyפארשי םאר הילף נען
 די ד^עןאנען צו Dnyp רסyבאזאנד איז
 אימי־ ענד רינגyלטyש היברו רyד פון

 ארבײט איהר טי.yסאסײ ־ry גראנט
 איסט־ רyד אויף יאהרען און יאהרעז פאר
 רyצסyל רyד אין באקאנט. גוט איז סײד
 פארגר^ לyםי ארבײט איהר איז צײט

n סערט w באשאלס האט זי . רyאם־ ן 
 פאר־ y־irrK פאר הויז גרויס א צוקויפ^

':?iy־yiy טyטיגpײטyאז זי, פארלאנגט ̂ז 
 הויז דעם פון צינ^ yטליכy yהיבש א

iy^^r ג אויךyװ קויפטyרyד פון ןyאיג־ ר 
מך^אל. טער

:D'liy ר די האטtאםיטy גוט גאנץ 
האט שאנאלyרנyאינט די אז געװאוסט,

 זyילcרy צו אום לד,yג פיע^ אזוי ניט
 lyoipya איז זי רyאב פארלאנג^ איהר

ל םyד צו א ר ^ ש  באאר^ ii^ipyrpy דז
 ־y^’n דער ער, אז פארלאנג, יעם מיט

אל ^  פאר־ cy זאל באארד, קוטיװyלוזy נ
iy::;n2 ד פארyר רhמyנדyקאנװ^טאן. ר

־y:D'i8 קאמיטע די איז נאטירליך,
 אכ־ רyסטyנר דער מען ןyװארyג הערט
 איהר װאס אויפמ^יקזאטקײט, און טונג
 אײנער װײל רהויפטyאיב געקומט, האט

w:איז גןאמיטע רyד םון w ה אדאלףyלד ̂
 ״פאר־ םון רyדזשyנyמ רyגyזyװyג דער

 yרyאו:ז זyצװיש איז רyלכyװ װערטס׳/
 האט לבערyװ און ̂רyפאפול גאנץ ןyנשyמ

ypso פאר־ בארעדזאמקײט גרויס מיט 
װאונש. זײן בראכטyג

 פאר־ רyד מיט אװעק איז !,קאמיט די
, ג ^ כ י  װעט איגטערנעשאנאל די אז ז

 זײן, כיעגליך נאר טyװ װאס ׳oy<8 טאז
 קאנ־ די אז ױבטר, װי הרyמ איז עס או.ן

םליכם. פולע* איהר טאן Dyn װענשאן
זײ־ װאס בריעף, yנyדyפארשי די פון

מען, נען  רער־ צו דא װיכטיג איז אננ^ו
 לײבאר רyד פון אײנעם :צװײ םאנען
 פאר־ האט y^yn ׳יארק נױ פון פארטי
 jyD^yi\ אינטערנ^טאנאל רyד פון לאנגט

oy צװײטער א און געלד־בײטראג, איז 
 עקזעקוסױו דזשי^נעראל דyד פון בריעח

 וױעל־ אין ל״ אװ פ. א. רyד פון yקאטיט
 ־yאויפג רטyװ שאנאלyרנyאינט די כען

 פא־ דעם אין אנטײל lysnyj צו פאדערט
ל. אװ פ. א. רyד פון "{zzvv ליטיש^
 פון םארלאנג nvi פטyא:נאטד װאס

 באװיליגט איז רyד פארטי, לײבאר דער
 oy באטעז.yד לעyםי אהן גאר ןyװארyג

 אז ז,yגעװאר טאכטyג קלאר רyאב איז
 ניט פאדלאנג ayi באװיליגט באאדד רyד

vדyאל די װײל ׳רפאר אנ ש ע ^ ט  איז אינ
 Dy־r מיט איבעראײנשטיםונג רyפול אין

Dy''j א פון לורס :jyo'py ארבײ־ טייל 
̂ליטיש םyד אויח טער v: ןyפ̂* 'zv, נאר 
 קײנ־ נאך ה^ט נאל8c,yרנyאינט די װײל
 זyרyבײשטײ פון זיך אגטtנטy ניט מאל

 מ™־ איז װאס ׳אל*ן צו בײטראג איהר
ר רyד8 ע ^ג םאדטשריטליכען א פון װ

ך. בעזyרצוגyאיב איהם דא ^י ט ר ע  וו
 אין מאנכעס אין װײל רפאר^yד נאף טעהר

 םון טײל היבשער א איז פירוש דעש
אטת.

סטעז ״בעת *:י ױני  דער זאגט — טר״ד־
 גיט־ דעם פמרדאםען — לעטער נױם װיקלי

 אײזעגבןזהן־ארניײ די שון םטרײק דעגעלען
ײט: צוגלײנער זײ בער,שרעגען  ניט ״זעהען צ

 אוג־ דיזען אין אײזענבאחן־מעגעדזעערם די
ײט $ סטרײק געזעצליכען ק  צו־ צו מעגיינ

 צו און אײזענב^הךברןןדערהודם די שפאיטען
I װירקזאטקײט צוקיגפטיגע זייער ס^רניכטען

 דיזער ד^ם ׳p> װײזען ״טרײד־ױגיאניסטען
 ג^נץ איז װ^ם פיצלעס, זיך אין האט סטרײק

 כרויסען אנדער אן אירגענד אין אוינב^קאנט
 באגאנ־ ניט איז עס לענד. דיזען אין סטרײק

 אקט קײן צײט גאנצער ידער אין געאװרען נען
 באגעהען םטרײקער אויב און געװאלט, פון
 גע־ א שון צײט דער אין געװאלד־םאםעז יא

 טרײד־ױ־ די זיך ׳טטעלען סטרײק, זעצליכען
ען װארום פראגע, די ניאניסטען ײנ  סטרײ־ די ז

 אזוי סטרײק אונגעזעצליכען דעם אין קעי
 דעײ עם איז $דער געזעצליך? און פ־ידליך

 די עס זײנען סטרײקס אנדערע אין װײל ׳פ^ר
ען װןןם אלײן, בתים בעלי ײנ  דער חינטער ז

 שלאגעז דעם און אײגענטופ פון פארניכטונג
 ארײנ־ אויםרײד אן אלם סטרײק־נרעכער, פון

 דעפױטי־עעריפס^ פרױואט־פאלים, צוברענגען
איגדזשאנקעאגס?״ און סןןלדיוםען

 דעם אין רעגירונג זער םון ה^נדלונג ״די
ך םטרײק אונגעזעצליכען דאזיגען אוי  אין איז׳

 םריחער פון חאנדלונגען איהרע צו געגענז־אץ
 מײנער־סטרײק. דעם פון צײט דער אין און

ן י  אטארגי־ דער װי .װאבען* צוגײ איבער עו
 איזזענבןןהן־ דעם ״שטודירט״ זשענעראל

 בעאמטע די אויפגעפאדערט הןןט און סטרייק,
 איחם איסטערען־אײזענב^דנעז צװײ די פון
 און סטרײקער די פון ליסט 8 צושטעלען צו

 אײדער סטרייק. דעם פיהרען װעלנע די; פון
 געװארען גערופ*;ן איז מײגער־סטרײק דער
 זןרויסגעקר^־ אלמער8 >>טארגי זשע:«יראל האש
 ארבײםער דיזע געגען איגדזשאנקשאן אן געז
ײנען צײטונגען די א.ין  היסטעריש געװ^רען ז

 םאײ זאלען מענשען אז געפאהר, די איבער
טויט. צום װערען םרארען

אגענ־ די ה#בען םײנער־סטרײק דעם ״אק
 פמרשלײצט^ לוםפיץ-דעמרםםענט דעם פון «ען
ר,, די יצל̂ז • פון ווייגענםימער די ןlitקוי<ע̂ן
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ײנען קוילען־פעלדער די  אויפגעפןןדערט ניט ז
’ דע««רממענט. דעם העלפען צו געװזןדען

סיטפמ־ אין זײגען ״טרײד־ױגיאניפטען
 די סון פאדעריבגען גערעכטע די מיט טיע

 שטארק זײנען זײ אנער ׳ה־ד«ר־םטרװקער
 דיס־ פארניכטען װעלכע מעטאדען, די ׳געגען

 אז באהויפטונג, די רעגול^דיטעט. און ציפלין
 האבען װ^ן־ניג־מגיןןן פון םעז1דװאל,«8 די

 םון געמ#בט קװערט סטרײ דעם פ^ראורז>זבט
ײנען װעלכע יעניגע, די  גרעכטע די צו נלינד ז

 זיינען װעלנע און ארבײטער, די פון קריװדעס
 ז^לען ארנייטער די אז דעם, פון גונסטען צו

 זײערע צו צוגעשטיט װערען געהאלםען
^ דזשאבס.׳׳
 Dyד פון פאיאגיאח רyטYyל דער

 לא־ שטארק איהם כיאיט פירױ^ ןyגאנצ
 פון אדװאקאטען די אויב װארים, לי^

 חלק קײן ניט האב^ ױגיאן״ בי: ״װא;
 ׳אטת איז Dy אויב און סטרײיו ב\9ר אין
 זײנילן ארבייטער די פון Dyריװדp די אז

yDDinyi* איז צו טו  נ^ך נוימיג װאס.
 אײ־ ׳די האר די פאר דא אדײנצושלעפען

 פאלמיער אדת, ,ו^yנטימyנבאהךאײגyז
 cyi אין חיטק אזא מיט ניט ארבײם

 סטרײלז, רyמײנ דעם אין װי סטרײס,
 cyi פאר jy:'sy: ניט דען מען \vp ^בער

 סטרײק רyמײנ אין ,tfרומyרקלy רyא:אנד
 אלפ חן אײנקויפ^ זיך ג^יואלט ער האט

 קאפיטאל, בײ נט־קאנדידאטyזידyפר
 רyד מיט רyזיכ שוין איז רy אז ׳איצט

 טאלאנם יזײן פון ^פשעצוננ ריכטיגיער
װyלyװייטr רy טאר צד, אײן פון  זyרyז'

 <ואפ צד, ןyרyאנד Dyד לyDאבי
 פון סאג אין ז$גען צו oy״y אויד האט

 אטת, ניט oy איז דאן און עלעקשאז?
 ־yהיסט מעהר Iyױyג איז yDins די אז

 אין װי סםרײק* ny:''D oyi אין ריש
 אױםי, זיך דוכט אונז װי איצטיגיען. םyד

^ גאר איצט זי איז י  היס־ מ^הר לyפי פ
 ױיבטינסמ^ דאט איז װאס און טעריש.

 װאס .איז, נטy9ארגו רyאײנציג איהר
nyi און הפלר־םטרײק, א איז פטרימן 
 ־yצובר חגר רy טyטראשD רyלבyאז אלפ
ס ױניאן טרײד תגר פון כוניג ^נ װ א  א ב

^ ד ג או  הא־ ױניאניסטען טר\יי די דאס װ
vz\ באמ ניטyרp^פר די שטארין װי טyםy 

oonyi נעזעצ־ רעגו<לער;ג די פאר אן זיך 
באװעגונ^ טדײד־ױניאן ליכע

 שטי־ איהר זי גיט רפאדyד ;כאראקטער
 דאפ רyאב פארטי, לײבאר רyד צו צע

 זיך אידענםיםיצירט זי אז ׳נים מײכט
י איהר. מיט

םאר־ oyi פטyאנבאטר’ רyאב װאס
 דוענען איז ל.* אװ ם. א. רער פון לאנ;

 myi yהיבש גאנץ א ארויםגעקוטעץ Dyר
 װא־yג באשלאסעז איז oy און באטע.

iyn* ד אזyדזש רyנyס ראלyקרyטyר־ 
, רyד םון רyזשורyטר ל א נ ו ^ ^ ט נ י  א

 *yipy רyד צו שרײבען זאל באראח, אב.
 אז ל.* אװ ם. א. דער םון yקאמיט קוטיװ
 די נטyרקyאנ שאנאלyרנyאינט די כאטש

װ^ yגוט  ל., אװ פ. א. רyד פון מאטי
 אײנםארשטאנען ניט לחלוטין זי איז דאך
 מע־ די םיט ניט ̂ןyפרינציפ די מיט נים

 םyד אויף ל. אװ ם. א. רyד פון זyטאד
־. ןyפאליטיש ^  די אז טאט, רyד אין פ

 yדאזיג די ב*טראכט שאנאלyרנyאינט
 ל. אװ ם. א. רyד םון ארבײט yפאליטיש

 פארנד זyרyװײט nvi פאר דליךyש פאר
ג רyד םון שריט ^נ װ א ב ^ ט ײ ב ר  אין א

א. ק ^ מ א
 םא־ רyד צו באצוג אין באשלופ רyד

 רyד םון איז ל. אװ ם. א. רyד םון רונגyד
, װיכטיגקײט רyטDכyה ר א ^  װײל ד

ט טי ^  אויס־ שאנאלyרנyאינט די האט ד
 אונאפחענ־ פאלשטענדיגע איהד געדריקם
 רyפאליטיש פון געביט Dyד אויף גיגקײט
 רyד םון טײל א איז זי כאטש אקיציאן.

 פטyאנבאטר װאס דאך, ׳ל. אװ ם. א.
ט, פאליטישעכ איהר ײ ק ג ^  זי מאכט ט

oy זי אז קלאר, גאנץ iyp דאס טאן ניט 
 פאליטי־ DyT לםעןyה צו אום yטDyמינד
 װײל ׳ל. אװ ם. א. רyד פון מםײןyק ששן

^ynyo^ די זי, ניט לחלוטין איז ^
איהם. מיט אײנפארשטאנען

* * *
 ןyבאריכט צו הyבד האטyג האב איך

 איז װאס yבאטyד גדויפער דער זyנyוו
 די צו באצוג אין ןyװ.ארyנ םיהדטyאנג

':y1 ,זו אײנםיהרונגעןyלכy װyרyמד ן 
 קלאוקמאכ^אינ־ רyד םאר טyװyפלאנ

y '^ o n אב קליװלאנד. איזyדאס ר 
^ באדארםט װאלט ^ז רנ א ^ פ פי  צו
 אפ־ איצט iyp עס לyװיםי מעהר, פלאץ,

vzv:vi\ ד םאר װערעןDy. איבערהױפט 
 צו װידפמגן זyגיכ אין גאר מיר ןytנרyד

 yאײניג yראגD רyװיכטיג רyדאזיג חגר
 *yרגyאיב םילײכט, דאן, און ז,yארטירןל

jyj או:ז װארט דאפyרy לy.זאל .־א זער 
 צו שלופ, רyד ןyרyװ •באדיכטעט נאר

 איז באארד עקז. נעראלyדזש רyד וױעלכיען
:v .lyDipy

yברור אז דעפ, געגען ניט איז רyר 
^ זאל פערלשטײן ג נ  ארבײט זײן מיט א

 אין האט רy װאס נער,yפל yאל אז און
 נויטיג פאר נקטyד ע, yלכyװ און זינעז

 רyד םון סײ גונטט^ צו דורכצופיוזו^ן
 רyד פון סײ און בכלל yטריo־אינדוlקלאול
 אלײyר גיכער וואס זאלען בפרט, ױניאן
 צײט רyלבyז דער אין ז.yרyװ זירט

 ־py געראלyדזש רyד אויפ דרילט אבער
 אז מײנוננ, yooyD זײן באארד זעקוטיװ

 די פאר קלױולאנד אין זyאײנפיהרונג די
 רyקטשורyמאנופ ארן רyארבײט yדאזיג
 מוס־ און vyty: אלס גילטעץ ניט קענען
 װאו שטעדט, yא:דער yלyפי פאר טער

 גאנץ זײנען ארבײטס־קאנדיציאנ^ די
 זyאײנפיהרונג זעלבע די װאו און yרyאנד

אר און אונמעגליך. םשוט זיינעז  ד^ד
 װאר־ אײנפיהיען פון ארבײט די טאר

 למשא, ׳װי ׳דטyטטי yלנyאז אין ארבײט
 לואיט, סט. רyאד טינסיני^טי טאלידא,

 oyi םיט װערען לטyשמyאפג גיט
 כיוז ;yD אז אױסרײד, זyטט׳דיגיכלטר

 ורעט קליװלאנד װאס דעהן, און װארמען
 מיט אײנס באציהונג. רyד אין אויפטא?

riy גאנץ האט yרyאנד דאס ii טאן. צו 
nyD אויסנעארבײט וױערט קלױולאנד אין 

 אר־ ״yr^D£N»,iyD'ii*, זאגענאנטע א
D,'D־yD^yp ,DyDD'D ,נאנץ אפשר 
 ניט דאר־ף יוליװלאנד, אין ןyארבײט גוט

 די װע.^ן לןיצוריקגעדאלט Dyד בyצולי
 די לויט װאך־ארבײט, פון אײנפיהרוגג

 שטעדט אנדערע פוץ Dרyהט•טורyמא:ופ
oy פאײ פדיהער צײט א מיט 

 זי־ אזוי יטוין Dy איז װארימ, ז.yשפראנ
'dvdd ״וױסיעניטאפטיזיכע״ די אז כעד, d, 

 וױי4חי פא- נעפ^אנ^^ועט רטyװ זי װי
w לאנד, u רןלױולאנד אין זאנאר iy:*>*n 

די אז אזוי אלג,cרy Dyד
 זײ;? צופרידען באפית זאלען םלאבות בעל
זאגט, סען װי אלץ, נאך ד^ך איז י־דאס

 רםארyד צולונפט. רyד פון שויס אין
ד אײנפיהרען פאר באוױלגונג די טאר א  ײ

 פיהרטyאײגג איז זי װי ארבײט,
 באסטאן, פילאדערפיא, יארק, :ױ אין רעז

^ אפג^טטעלט ניס שיקאגא,  צוליעכ װעי
yi□ קליוױ אין עקספעריטעגט נייעס 

לאנד.
 די דא שוין איז עס אז אורחא, אגב

 באט^^הט דא זאל קליװלאנד, ײ^גען רײד
 וױיסײ פון באריכט דעט לויט אז ̂ןyרyװ

 םון yלאג די איז רלשטײן^yB נטyזידyפר
-vy:D'i» אן קליװלאנד אין ױניאן רyד " 
 מעפר די שטארק. איז יוניאן די .yנטyכ
 טײל נרויסער א ױניאן, רyר םון רסyב

^ םון ײנ y םײדלעך* ז 'ncs אםע״
 לעבען און ליייב מיט \V2"i ׳רינסyריקאנ

ען ^ ג ר ע ב  איהרע און ױניאן רyד צו אי
אײנפיח״ געהט ױניאן די ן.yסyרyאינט

 בויען הטyג זי ׳נס־פא:דyאינשור אן
צװעק לכעזyװ םאר בילדינג, אז

iyi''T oy ג געזאםעלט שויןyװאיyהיב• ן 
 די פטyאנבאטר װאס ר.yנדyטויז yש

 װאס :,yn]n:v די איז רס^yקטשורyמאנופ
 אז איבעררא־טענד^ אזא םארגעקומען איז
 ;.yriK אײגענע yרyזײ ניט גלויבעז זײ
 םון אײנעו־ מאנוםעקטשורע•, ^,D'ny: א
 :ע- האט װעיכער בערעז, yo8D די

 טאטען, זיץ םרן סעיןסאדי די ירש׳ענט
 רyברוד פאר דריקטyאויסג זיך האט

, ײז ט ן ^ן  אפ־ אן איצט איז װעלכער—פ
 און ר̂יtקט:;yפ זײן אין ארײנגעהער רyט

 פארװאנ־• פעהטארי די װערט כיאל םyמאנכ
 רל־yפ און מיטינג׳לאקאר א אין לטyד

 ארבײטער, די פא־ רעדע א האלט שטײן
 גע״ װאלט פאטער זעליגער זײן \v\( אז —

 ארײן קופיט פעקטארי זײן אין אז װאוסט,
 האלט ארץ פארשטלהעד רyארבײט אן

yp םאר 'i ר ארבײטערyדy,װאלט ז yר 
איבערגעריעהט. קבר אין אודאי זיך

'yהינזיכט דע־ אין ה^ט קלױולאנד ׳ 
^DD8^y און פארטיטריט, גװאלדיגען נאר 

Dy ׳םא:ט רױין ניטא איצט זיכער איז 
 אפ־טטעלען. פארטיטריט דעם זאל װאס

 רעזולטאט דער זײן ניט זאל oy רyלכyזו
 ױנ־ די פרענער, נײע פארשיערענע די םון
ײ צו געקומען איז רyאב יאן ^ ב ^2\]} 
ypy'D̂ די אויב און ?ליװלאנד. אין ,h*D• 
yi זיך זאי״עז ארבײטס־אײנפיהרונגעז 

 פארטײל־ גאנץ נים ^לס ארויסװײזען
פו־י זײ װעלען ארבײטער, רי פאר האפט

jyi ,ױניאן. די ניט געהן * * *
 דזש. דעם פון זy«n״r ריגעyאיב די

rpy. ,.ג פאינוטיען זײנען בyװארyניייס־ ן 
 אינ״ דעי פזן ארסsyר דיעם מיט Dנyט
 װעל־ קאנװעניטאן, דער צו טאנאל,רנעyט

 און לרארלוײט פון מוסטער א איז בער
 יעגגליש אין רעפארט רyד קורצקײט.

Dyn קאנװעגשאן, דער צו פארטיג זיין 
 לאנװענ־ רyד צו דיפ^.אט רyדyי אז אזוי
 און איבע-לײענעז, הענען איהפ זאל שאן
Dy יע• אז געװען, נויטיג װירקליך װאלט 

ל ;אטyלyד רyד א  איבערלייע• איהם ז
 אור• קענען בילסעײ דאס Dyii רy נען.
 פיאנען, פאריטיערענע די רyאיב ןyטײל
 קאג״ דער פאר פארהוט^ ןyלyװ װאס

\ נ•טאן.yוו
 ־yp דעם ^רן איבע^עדען דעט :אך

 זײן אין ניט װייט נאך כאטש ׳םארט
 האם פא-יט, פאדטינ־ער טטע^דיגיםא!

 רעקא־ !,אײגיג ס^לנעבראכט רyזינגyשל
 ״1יג דעהר האט״ ער y^yii נדײשא:םלyמ

•yii פארגעבראבס זאלען זײ אז ז,yװאונ*ט
פ :אג־ cyi פון רעקאטענדײיטאנס א̂י

באארד. צילן
 זײנען רעהאטעגדײשאנס דאזיגע די
און דיסקוטירט גרינדליך דארופ
אײניטטיפיג, געװארען אגגענוטען זײנעז
:פאלנט װי קורצען אין זײנען די

1. cy פאױ• א װערען גי^גרינדעט זאל 
ס״- גאנצער דער פון באנד אד^אינדו  נ
טרי^
 טאכען זאל אינטי^רנעיטאנאל רי .2

 ללאוק״ א ע&ענעז צו פארזוך יטטארקען א
 הינזיכ״ אלע אין זאל yלבyװ פיעלטאל',

 דורך סײ כיוסטער־פעקטארי, א זײז טעז
 םאניטא• yvi^ דורך סײ ארבײט, איהר

 ארבײטם״ די דורך סײ צושטענדע, yר
 אר• די װאס ם,yד סײ.דורך און יטטונדען
 מאל טרשטי\\ צום- זyלyװ אלײן בײטער

^ רעט האבען קילנען ו  איבער קאנטראל ם
ארבײט. רyזי'

 1געחנ (("ט-טטנליך װי די .3
נאדעק־איגדוסטו דער צװישען שײכות
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 אנ־ אײך נדד וועלען אט ״באלונעך/ צו
 שי־ פון קאנגרעםלײט עטליכע וױיזען
 אר־ די פון זײנעז״פרײנד״ וועלכע יז^בא

 וואס דעם םיכ• און ארבײמער גאניזירטע
 קאנ־ אייגענע מיט ארויסגעהן װעט א־הד

 cjn צושפליםערען איהר װמט דידאםען
 וחנס איהר און ארבייםער די פון װאוט

 וועל־ דײ״סרײנד׳/ אנשםאם אז מאכען,
 *דמאחלט וחןלען אן אײך װײזען מיר כע

■ ׳ < ז שוגאים׳/ ווערען

 יקרות, דעם פון אננאשי־אבט אין א*ן בען,
םענט. 10 וױ װעגיגער :יט זײן זאר

 רעיזאטענ־ אלע די אט וױ דעם, :אך
 איז ;עװאדען, אגנענוטען זײגעז דײשאגס

 טיטיננ לעצםער דער געװארען געשלאסען
 באאו־ד עלזעקוטײו דזשע:עראל< דעם פון
 איז װעלכער אינטערנעשאנאל, דער פון

 לעצ־ דעד אױף געװארען א*יםער*ועהלם
 צזױי מים באססאן אק קאגוױגנשאן ם*ר

צוריק. יאהר

 אז גאד נעטט מען שונא. אמת׳ער אן
 וועט נא׳ןי װײט װי פרײנד. פאר שוגאים

 דואי יוערעז? געטוײבען שפיעל דער אם
 חגי אט נאןי זועם ברעב יועלכעז צו און

V ברײגכען אונז כאאס
 שולדיג און לאגע. טרױעריגע א זעהר

 װי ו^פארםער די נמהר זייגען דעם איז
ניצײבען צו צופרידזגן זײנען יתלכע די,

 אינדארסםענט איהר זײ פון ריקציהען
 אז וויסעז, «ו איז װיכטע ניכג אדער

 קײן גים זעהר נעוואחןן געםאכם איז עס
 האם'געבדאכם וואס ״ברייק״ שעהנער

 די צװישען דעםאראליזאזױזן פאליםישע
אדבײמער. שיקאנא'*ר

, וױימער: אמנר הערם
T ומנזp וח&מנ די צוױשען t צו

/, ״ ״ .׳. ( v י *״ ״ ״ " י ־ *״ . ^ / י ״ / •־ 7״ I י f״

ם כ ע ר ע מ ג ײ ק ג י

* ד*ד און חמ״ &ומו ג » ו ו  האס ^
 אױסא׳ ran כםעם פון רי״היל^ דעם אין

 אזוי־ דאס ארגומעגט תגר מאנכס רימערע
 גענומען נררנד אק זיינעז, אבוײםענםס נע

ט  ניט קאז עס דאס פרײװיליגע; קיח ני
 פרײװי<יגער » א<ם װערען באםראכם

מר ווען ׳א?ם צי ײנ א  װאס ארבײטער »ז.
^ זוכט ב ר  רענט זײן פארשאכערט א

 ברידער- זײנע םים פאראײגיגען צו זיך
 אופן נעזעצ^יכען א אױף אום ארבײמעו/

 אזא דאס לאגע; די פארבעסערען צו זיך
 און צוואננס-אקם א בעצם איז קאנםראקם

 װייינ האבען, ניט קראפט קײן דארף ער
 געדעיושאפטיויכען םאר׳ן שעד<יך איז דאס

געװא־ אוועקגעשארט איז — װאױילזיק,

ם די אפ ש ער ט ײ ארב
 אילע די פח אגריםענמס״ ״פרײװייליגע

 נעהסען סטײםס םאנכע װאס געזעצען
 ארבײ־ אתאניזירםע די בא״שיצעץ צו אן

 געגען און ״דיסקריםינײשאנס׳/ פון מער
 דער קאנםראקמען. םח םארלעצונג דער

 צװײ שטאאםען, םאנכע דאס יאיז פאקם
 אין האבען סמײם, יארק נױ אויך זײ «גן

אננענומען יאהר צעהן <עצמע די פון יסשך

 נעשרי־ דורך ארבײט דער צו אנגעכומען
 ״אפ־ דיזע אין און *אפיויקײשאנס״ בענע

 םארם אײן אין זין, געםינט #ליקײשאנס
 װאס ״תלאוז״ מיז אזא צװײטע, א ארער
 זיך דארף אפליהאנם דער אז בפירוש זאגם

 ״אויסערליכער״ קײן צו אנישליםמן ניט
 אונםערשרײבענדינ סרײד־ארגאניזאציע.

בא^ באקוםענדיג און אפריקײשאן אזא

 זינט האלב א און יאהר א שוין איז צס
 נעענדיגט, פאקטיש זיך האט םלחמה די

 דער זינט לאנג אזוי פוגקט שוין ס׳איז און
 אױפגעהערט האט באארד״ לײבאר ״װאר

 זײן םון צײט דער דורך םונקציאנירען. צו
ארגא־ באארד דער זיך האט עקזיםטענץ

 שװע־ באזײטיגען צו צװעק פאר׳ן גיזירט
 ארויסװײזען זיך װעיוען װאס דינקײטען,

 פראדוקציאן. דער פאר שטערונגען זגילם
 אן אנגעאײגענט זיך האט באארד ווער

 ניט האט און טאבס געזעצריכע ינקסטיא
 ענטשיי־ זײט א אן אפגעיטארט ^ײן

 װערנע געריכט, העכסטען פון׳ם דועען
 פאר־ פילײכט װארטען אנגעװענדט, װען

 אזוי און פדאדױןטױױטעט די קרענערט
 דער פון פדאגרעס דעם *טטערען נאך

 דיזער װאס אבער, דעם דורך מרחטה.
 פוניוציאנירעז אויפגעהערט האט באארד

 זיך אטעריקא אין ארבייטערשאפט די האט
 פא־ פדיהערדיגער איהי צו צורייןגעקעהרט

 דער פאר פון יטטאגד רעם צו זיציע,
כיהטה.

 די באטראכטען װײלע א פאר יאנײר
 ארגאניזיר־ די װאס באטיצוננ געזעציזיבע

 יאנד, אין דא האט ארבײטעױטאפט טע
 עיך איהר פאר װיכטיג אזוי איז װאס און

:זײנען װיכטיגסטע די זיסטענץ.
ארגאניזירט. זײן צו רעכט דאס .1
 באי־ און סטרײק פון רעבט דאס .2
ר,אט.
 באר־ ״קאלעקטיװ פון רענט דאס .2

אנערקענוננ. קאלעקטיװער פון און גײגיגג״
 ארגא־ צו זיך — רעכט ער־טטע דאס
 אדער טרײד־גרופען אין פרײװיריג ביזירען

 אינערלי־ דעם אין זײן, צו ״טײנט ױניאנס,
 :עזעי־ פרייער א פון צוזאטעניעבען כען

 איז װאס רעבט, נאטירייכעס אזא ׳טאפט,
 װעטען דאס קאן טען אויב צװײפעלהאפט
 אין אזוי. ניט אבער איז עס םארלײקע;ען.

 דאס פײנוגנ, די נאך העריטט יאנד דעם
 :יט :אך איז ארבײטעד אפיערייזאנער דעם

 רעבט אבסאיוטע דאס געװאדען געגעבען
 איצטיגע די יױט און ארגאניזירט זײן צו

 ױאס פרויען און מענער די ן1קא:ז געזעצען
 געיטטערט פיע־ז ארגאגיזירען זיך װירען
 זאגאר די לא; טען און ׳דעם אין װערען
 פאר־ א מאכען פאר רײדען צי סך א טאנטן

 דאס נאטיײיך, ארנאגיזירט. זײן צו זוך
 אופן. דירעקטען א אויף געטאן :יט װעדט
 צו דך רעכט ״דאס אז ׳;פ הײסט ;;,דױיט

 גאג־ א*ן ״:אכ-עגעבען איז ארגאנײירען״
 מײנונג די איז דאס טײלװײז. אדעד צען
 אין באפעלקערוננ גאנצע די כטעט פון

̂ר פון ;,אױסנאחט דער טיט לאנד,  הײ־ ד־
 אטא־ אינדוסטריערע טטא:ענעריאפ;ע פעי

ארײן דורבאויס וױרען עידויז.כ קראטען,
 ארבײטעד. זײערע איבער העריטען

 רעכט דיזע װערט אבער, פראקטיק, דער
 װאס און פאררײקענט, ארבײג־ער דעם

 גע־ דאס און גערינט־ע;, די אטבאיאנגט
 אץ פאקטאר װיכטיגעד זעהר א איז ריכס
 רעכט ״דאס װערט אנגערעגעגהײט, דער

 באיטרײנתט. יטטארק זיך״ ארגאניזירען צו
ט״ דיזע װען נאך ספעציער ענ  קוטט ״י

 ״רענט״ אנאנדער נ**ט צוזאטעניטטויס אין
 דאם זיך ארנאניזירען צו רענט דער מוז
 ראס איז עד און װעכ דעם אפטרעטען רוב
צד. פארדירענרער רעד רוב

 דורך : דיבורים אפעגע רערע; י־אטיר
 איז יא־זר צעהגדדיגע עטליכע לעצטע די
 געקוםען זיך ארנאגידרען צו רעכט די

ט׳׳ גײט׳ן צוזאטעניטטױס א־ן  פון רע;
 ארבײטס־ די װאו פעלע אין קאנטראר׳/

 אר־ נרױםע די טערסטענס געבער,
 זײערע פון פאדערען ־ - בײטס־געבער

 זיך אנצױטליסען אגרימענטס ארבײטער
 דאס באװאוסם, נוט איז עס יונ״אז. א צו

 אינדוסטריעי^ע גרעסטע די פון הונדערטע
 פראק־ לאנד גאנצען איבער׳ן קאמפאניעס

 דעם צודיקצװזאלטען אום דאס, טיצירע;
 איז עס םאבריקעז. זײערע פון ױניאגיזם

 כטעט דאס זאגען, צו איבעדטריבען ניט
 אינדוסטריע־ ארנאניזירטע ניט איע אין
ארבײםער װערען ׳יאנד אין פאבריקעז <ע

אײראפא. פדן דער און אטעריקא אין
 שטעלונג פעסטע אין קלארע א .4
 דער־ האט װאס פ־־אפיטירערײ, די געגען

 איבער־ ;יטטאפעל העכסטען רעם גרײבט
 די אז רוערען, געטאכט קראר םוז הויפט
ת5ט בעלי די געגען העצע גאגצע  א^ם ׳א:ו

נע־ א איז יקרות, דעם אין שולדיגע די

 פער־ דער אז ־־עלאטענדײיטאז, א ר׳.
 אינטערנעיטאנאל, דער פון טעדס לא$'טא

 דעהר אלץ איהרע פ*ן אנבאט־אבט אין
אויפנא־ אױסברײטענדע

 א ארבײטער דער מאכט יטעפטיגוננ,
 באס טיט׳ן קאנטראלט ״פרײװיליגעז״

 א ארבײטס־געבער דעם גיט דאס און
 דעם קאן עי־ ארבײמער. די איבער פארצוג

 פאר־ יעדען אויןש אװעייטײכיזץ ארבײסער
 נײגינג א האט ארבײםער דער אז דאכט

 דיןער ארבײטעי־ארגאדזאצ-אן. אן םאר
 קאנ־ ׳ ״פרי^װייינער״ אזוי־גערופענער

 דאס ארבײטס־געבער דעם גיט טראקט
 פאר־ צו ארבײםער די צװינגען צו רעכט

ארגאניזירט. ניט ברײבען
 יואנ־ פון׳ם ״רעכט דיזע מעהר. נאך

 צוזאמענ־ איז י-יביט nr װע; חראקמ׳/
 זיך׳/ ארנאניזירען צו ״רעכם טיט׳ן ׳טטויס
 ארבײםער־ ארנאניזירטע די אן גרײפס
 פונק־ װיכטיגע אנרערע איץ נאר •טאפט

 ארבײטס־גע־ די עס פטsהע נור ניט טעז.
 אינדזיטאנק־ פון װאפע דער דורך בער

 זאג־ ױניאנס, ארכײטער די געגען יטאנס
דיזע דורך ׳אױך זײ ישיצם דאס דערן

 ״דיסקרי־ םארםײדעז צו נעזעצען אײניגע
 ארבייטער, געגען באסעס םון כױנײשאנם״

 באלאג־ ארבײטער זײערע װאס דערפאר
 זײ־ געזעצען דיזע ױניאן. טרײד א צו גען
 געװא־ אװעקגעװארפען רוב דאס אויך נען
 זײ לאנד. אין געריכט העכסטען פון׳ם רען

 אונקאנ־ םאר געװארען ערקיערט זײנען
ז און סטיטוציאנעל, #י ס  גערעכטםער־ ע

 אר־ די פון רעכט דאס נעװארען טיגט
 ארבײםער די מים םאכען צו בײטסגעבער

 זיך געפינם עס יועיכע אין קאנטראקטעז,
 דארפען זײ אז ׳ג נ ו ג נ י ד א ב א

 אר־ ארבײטער אן צו אניטליסען ניט זיך
גאניזאציאן.

 ארבײמער־ אםעריקאנער די אלזא,
 אבסאלױ ראס געװאונען ניט האט שאפט

 רעכם דאס ארגאניזירען. צו זיך רעכט טע
 ארגאניזי־ צו ניט ״זיך קאנםראקם םון׳ם
 הע־ געהאלםען דערװייל נאך װערט רען״,
ארגאניזי־ צו ״זיך רענט דעם פון כער

 די אויף אויפפאסער די פון זײם א אן רען
 געטאן איז דאס און לאנד. פון געזעצען

 פאלשער טרוקענער, דער געװארעךאויף
 קאנ־ א צו ״רעכט פון׳ם פריטענזיע
 יואן םעניש רעכטדענקענדער קײז טראלט״.

ט  א איז דאס אז זעהען צו פארפעהלען ני
 קלאס־אויס־ דיסקריםינירענדע גוואלדיגע
טײמשונג.

 אין פאקטען װירקליכע די זײנען דאס
 פון פונקטען הויפם די פון אײנעם באצוג

 אכטע:־ ניט פראגראם. ארבײטערס דעם
 אינערהארב אילוזיעס אנגענומענע די ךינ
 ״־ רײהעז, ארבייטער די אויסערהאלב און
 האט ארבײטערשאפם ארגאניזירםע די

 זיך געםאכם נים פארםשרים קײז נאך
 דיזען אויף קרעפםען די נעגענצושמעלען

איז אוץ פונקט, קארדינאלען  דא נאך ס׳
 זעהד דיזער פארטײדיגען צו םיעל גאר

 א אין דעם װעגען ממהר — רעכם טײערער
ארםיקעל. צװײםען

ר ע שער איצטיגער ד טי ארי ם פ א א ר אץ כ ע  ד
ער אנ ק ערי מ ער א ט ײ עגונג ארב אוו ב

 ״געדעכ־ נוטער םריהעריגען א אין
 אז אנגעװיזמז, מיר האבען טיגקײם״

 װארם־פיהרער די פון בלאנדזשענען דאס
 פון באװעגונג פארטיי לײבאר דער םון

 אמעריקאן דער םון מורא די און זײם אײן
 גע־ א מאכען צו לײבאר אװ פעדערײשאן

 צװיײ דער פון שרים פאליםישען װאגטען
 היב־ א ארײנגעטראגען האט זײט טער
 אמע־ דער אין כאאס פאליטישען שען

 װארם די באװעגוננ. ארבײםער ריקאנער
 באװע־ פארטײ לײבאר דער פון פיהרער

 איצט נאך טוען און געטאן האבען גונג
 םון אפצושטויסען װעלט דער אין אלץ
 אין עלעמענטען קאנסערװאטיװע די זיך

 דערפאר און באוחגגונג ארבײטער דער
 לא־ טראגישער דער אין זיך זײ געפינען

 מא־ נאכגעהענדער א אהן פיהרער פון גע
 אװ פעדערײשאן אמעריקאן די און סע

 דעם פון ארויסצוגעהן כיורא האט לײבאר
 מא־ גרויםער דער פון געדאנקעךגעװעב

 אױף טאפםשען דערפאר זי בלײבט ׳סע
 אלטע די פון בלאטע דער אין ארט אײן

 מרויע־ א איז הכל סך דער פארםײעז.
 לאגע, א — לאגע מיאוס׳ע א ׳בילד ריג

 ערםאהרענער געשקטער דער אפילו װאס
 באשאנ־ פעהיגקײטען אלערלײ מ*ט און

 װיסענריג ניט כיאנט גאמפעדם קעגער
 לואנרידאי ישטיצט ״און ״ברײקס גרויסע

 צו שונאים אפענע זײנען װעלכע ׳טען
 א. רער פון שמרעבוגגען און ציעלען די
ל./גופא. אף פ.

 אין פאסירט האט עם װאס הערט
: שיקאגא
 קאמיטע קאמפײן פאליטישע די װען

 לײ־ אן» פעדערײשאן אמעריקאן דער פון
 איז גאמפערס סעםיועל װעלבער פון באר

 אױפ־ אן ארויסגעשיקט האט טשערמאן
r־« צו רוױ s לאנד, פון בארים סענטראל 
 קאם־ לאקאלע ערװעהלען זאלען זײ אז

 צו ״שטעדט זײערע פאר קאםימעס פײן
 באלוינען און שונאים די ״באשטראפען

 פעדע• שקאגא׳ער די האט פרײנד״. די
 פון אײנע איז װעלכע לײבאר, אןש טײשאן

 לײ־ דער אין הויפט־קעדפערשאפטען די
 א האט זי אז געענטפערט, פארטײ באר

 קא־ קאמפײן רי אז ;לאמיטש קאכיפײן
 ר.ײז פארטײען איטע די אין קען נדטע

 נים ״באלוינען״ צו װעסען ״פרײנד׳/
 די שטיצען וועט זי אז און ;געפינען
 ארבײ־ דעם איז װאס פארטײ, לײבאר
 דעפ אוי-ף פארמײ׳/ ״אײגענע טער׳ס

 פ. א. פוןדער ק^טיםע קאמפײן די האט
 שיקאנא׳ער דער צו ארײגגע״טיקט ל. אױ

 ע:ט־ פאלגענדען לײבאר אף פעדעריײטאן
:פער

ער־ א״ן קענם איהר אז ׳זאנט ״איהר
ײעמען ״פריײד״ קײן געפיגען ניט געץ

ל#נג. ה. פון

^ װעכמן  הא״ קאפפײז די װײזמ אלז
 ״פרײנד״ אלס אן ל• אױ ם. א. פין םיטע

ארבײםער?י ןורגאניזירטע פון
:וועמען אט

 װיל־ װ. װ. דזשול, ניעלס ׳סען דזשים
 ריײ דזשאהן און טשינדבלום קארל ׳סאן
 קאנגרעסלײט זיינען םי:ף די אט ני.
 זײ און דיסטריקם?ן שיקאגא׳ער פון

 פון קאמיטע קאמפײן די אן עס װײזט
 אלס אנערקעגען צו ל. א̂ן ם. א. דער

 דארפען ארבײטער די װעסען ״פרײנד״
״באלױנען״

 ערשסע די אז אויס, אבער זיך לאזם
 געשטימט קאנגרעס אין האבען םיער
 ביל׳/ רײלראוד ״עיש־קאמינם דעם פאר
 ביטער האט אלײן ל. אף ם. א. די װאס

 פינפ* דער לעצטער, דער און באקעםפט
 פון פארטרעטער אפענער אן איז טער,

 קאמפאניס. םלײש פון אינטערעסען די
 גע״ פארשיעדענע בײ איײן עס האט ער

צוגעגעבען. לעגענהײטען
פלאנ״ א פאר װאס ׳טויז, איהר זערט

 פאד װאם אח באקומען זיך האם דא טער
 איז-ארײנגע־ עס כאאס פאליסישער א

V באװעגו:; ארבײטער דער איץ טראטען
 איז ביל״ ״עש-סאמינס דער ווען

 קאנגרעס אין געװארען פארהאנרעלט
 גענוג קײן געפונעץ ניט גאמפערס האם

 קאנ־ די פארדאטען צו װעדםער ישארפע
 גע־ דעם פאר האבען װערכע גרעסלײט,

 אמע־ גאנצע די און גאכיפערס שטיטט.
 אין האט לײבאר אױ םעדעריײט^ן ריקאן

 דעם אויף שט^ת א געזעהן ביל דעם
 :ים האט :אטפערס האלז. ארבײטער׳ס

 האט עד װען וועדטער, קײז געקליבען
 ססײט־ אין סאי דעם. װעגען גערעדם
 קאנ־ ביי סאי פרעסץ, דער פאר מענטס

 סאי און קאנגרעסלײמ כױט פערענצען
 םע־ דער פאר הירינג ?פענםלכע אן בײ

 נעםאדעלט שארף ער האט קאסיטע נאט
 וועלכע קאנגרעסלײט די און ביל דעם

 א קומט איצט ביל. דעם פאר זײנען
 פע־ אמעריקאן דערזעלבער פון קאמיםע

 דער־ װעלכע םון לײבאר אף דערײשאן
 און טשערםאך איז גאםפערם זעלבער
 דיזעלבע פון עטליכע ארײן רעכענט

 אר־ פון ״פרײנד״ פאר קאנגרעס־לײט
 אר־ װעמען ארבײםער ארגאניזירטע

 ״באלוי־ דארפען ארבײטער גאניזרטע
ערװעהלמץ. װידער זײ איז נען״

 און ל. אח פ. א. רי אז ׳עס יןומט װי
״ברײק״^ אזא מאכען זאלען גאמפערס

 עס כאאס, א — איז תירוץ דער
 דער אין ובהו תהו פאליטישער א העחשט

באװעגונג. ארבײטער אמעריקאנצד
ט שויז איז עס .8 די צי וױכםיג ני

שוין װײסט זי װי גאכדעם וועמ ל. אף ם.

 אי! װאהלעז נאציאגאלע תומ^גדע די
 דערזעלבער װאוד. דזשענעראל רא אויך

 געװארען געשיקם איז װאוד דזשענעראל
 אינדיא־ גערי אין ארדנונג״ ״האלטען צו

 שטאת?־ דער געװען איז עס בעת נא,
 ארד״׳׳ געהאלטען האט ער און סםרײק.

 האט קאמאנחן מילימערישע זײן נונג׳/
 געשמיקט. און געדרינןט סםרײקער די

 װאור .אז אײנפאלען, קען אלזא וועמען
 דאך קאנדידאט? ״לי׳יבאר״ » זײז זאל
 אין לידערס׳' ״לײבאר פאקם. א עס איז

 פאר וואוד דזשענעראל פון קאנדידאםור
 די אינדארסירען מעגעזינם״ ״לייבאר

 פאר װאוד דזשענעראל פון קאנדידאטור
!פרעזידענט

 וױיזט װאס פאקט א נאך איז אט און
 כאאס פאליטישען ענטישטאנענעם דעם
:באװעגונג ארבײטער דער אין

 אינטער־ דער םאבין, דדש. דאניעל
 מיביסטעיפ, די פון פרעזירענט נעשאנא<

 רעי׳אל־ און סםייבעלסען, און שאופיערס
c פון טאר jn פין זשורנאי מאנאטליכעז 

 לעצ־ אין והאט אינטערגעישאנאל דיזער
 דעש וועגען עדיטאריעל אן נוםער טען

 5א,* פ. א. דער פון קאמפײן פאליםישען
 מא־ פארטײ. סאציאליםםײשע די און ל.

 דער פון םרעזשורער דער אויך איז בץ
 ות־ הארצות עם ךײ\ מילא, ל. אף פ. א•

 שטעכװערמיאף־, ד* און סאציאליזם גען
זײ־ סאציאליסמען, די זוארפם ער

 באװייזט רעם מיט םוחל. אי-הם פיר נען
חך א זײן זיך טע: אײנער אז בלויז, ער  ט

 אנ• אן און ל. אף ם, א״ דער פוז זשורער
 פרעזידענט אינםערנעשאנאל געזעדזענעד

 האט זואס אײנער, וױ פלאפלען דאף און
 זײז אין פאנםאזיע. צויהיצטע קראנק א

 נאןי גלײך אז אכער, ער זאגט עדיםארשל
 באווענוננ ארבײמער n האם םלחמה דער

 רע-פובליקאנער די סאי אז אויסגעפונען,
 הא־ דעםאקראםישע, די סאי און םארמײ

 י־י מרז דערםאר און גענארט א*הם בען
 װאם װײזען זײ באוועגוננ ארבײטער

אי שען א פ םי  ראנט באזיצם. זי כח ^לי
 ורער אז אויס, אבער ער פידידט גום• זיןי
 די־ פון אוועקצוגעהן זואגען נאר וועט עס

^ן8פ זעלבע  8 פאר ^םימען און רםי
 סאציאליסםישער דער פון קאנדידאם

 ניט וחןם פארםײ ליי׳באר אדער פארטײ•
 למ^זנה םזזוץ ריערען אוועלןגעשםעלם נאר
 פאר־ א אלס ב^װעטנג ארבײנמר דשר םון

 בא״ אויך וועם נאר אייהד, צו רעםער
 בלו־ ״פול קײן נים אלס ׳ווערעז םראכם
 אײך געפעלט זוי אמעריקאנער״. כױנער

חמלאראציע^י אזא
 כאאס פ;אליטישער 8 דזערשם עס יא,

 בררדער 8 באוועגונג. ארבײטער דער אין
 ניט וױיסט כלעץ בתדער. 8 נים דערקענט

־ווער און פריינד אמת׳ער אן איז עס ווער

i 'M d פדדעהנע %,
l  J I

(ערצעתלוגג.)
ת םעל• שםדאל פ ײק ד

(שילום.)
םעס־ זי ער Dip — װײםם? אץזר ־־-

 נעדאגת א את סיר — גצם#ן דריק א םער
 םפעציעל Dip האם םען אז געקוםלז,

 בא- אונזער לכבוד גאס די אויסנעפוצם
באסאנמשאםט. »ח גענזגניש

 װײלע א איזזם אויז* נעקדקס הזאט ז-י
געמבען. זיפץ טיעםזון 8 און

-------------כיענליןי —
 נע־ איז ארײנגעםישם זיך האבען זײ
 אדויף, געהץ זם1געל« tt איז עולם דיכםעז

םארק. סענטראל צום ריבםונג אין
 ריכםעער אדער גערעדם, האט ער

 שארםע א גערעדט. איהם פון Dip עפעם
 גע־ הארצען זײן םח זיך האם בענקשאםם

 נע־ אין מויל זײן פון איז און ריסעז
 קלאנ־ םיז געשאלעז, הלאעען םון שטאלם

 טימ ז:ך האבעז װעלכע געןמוערטער,
 שווארץ־גאלדע־ דער אין <חךז »ח פדייד

 קײקיענ־ זיר ארײעעםראגען, נאכמ נער
 bv? םענשען סוחענדער די איבער דיג

עי איז עיגעץ־וראו װײםיוײם. ד
געהאל־ ארים זײז שםײף האם און.זי

ײ\ םון בליק איהר טען,  אראפ־ נ־יט פנים ז
ווארט. יעדעס זײן געהיט און גענומעז
 װאו ׳גאס טער23 דער םון מיםעז אין

 צוזא־ פארק קלײנעם 8 כױם זיך גיםט זי
 מעטר$*א-״ דעם אנםהענען פונקם ימען

 שטאדם־ ריזיגען כױם׳ן בילדינג״* ליטאז
 עװענױ ם־ינפטע רי וראו דארמען זייגער,

 בדט צונױף סינום אײן אויף זיך קוםמ
 אנגעלומע־ די לכבז־ר כיזה האט בךארװײ,

 טריזמף־ 8 אויםנזךשמעלט םאלדאטען נע
טויער.

 אין האט םויער דעם םון דאך אויפ׳ז
 װיײ פיער םון געסיהרם שלאבכדװאנען, א

 פון געטין די ^עטיאגעז זיד פערד, סע
 גע- זײנען טויער םון זײםען די זיעג,

 פון׳ם בארעליעפען מיט באדעקם ווען
 געםען די םיט און לעמע שלאככדפעלד

 אר־ אמעריקאנער רי וואו פלעצער, די פון
T האס מײ t .אויסנעצײכענמ

 אויסגע״ זיר ^זאבעץ םויצר דעם םאר
 םי־ אויך זעהס, רייהען, צוױי איז צויגמז^

 שעהן זײלעז, בארעליעםםע ליםעריש
 עיעק־ קאל־ירטע בוגםעז מים דעהארירמע

 סזך די צו בלזממן. אדץ לעספעלאך טרישע
 געווען זײנעז זײילעז צוױי דעדשטע

 מיליטערישע הליינע, צװײ צתעכונדען
ײ ארום pjt לופם־באלדנעז  סים ים א ז

םענדילעך.^ זײדענע
 מים זײט דער פון באנאםענע און

 הא־ רמםלעה^רס, שסארקע צעהנדליגע
ײ אויף טאנומענםעז גיפסענע די בען  מי
 מים אויגען די געבלענחגם װײם לען

שעהנקײם. און װײסקײט זײער
 האט — !איז טויער דער שעהז וױ —

געזאגם. שטיל ער
 גע־ זיפץ א םיט זי חאט — יא, —

 האט דאס ׳נעליד וױפיעל און — ענםפערט,
איז און אפנעקאסם...  אויפגע־ דאך ס׳

צײם... קורצע א אויןי בלויז שטעלט
 אפגעגאגגען זײ זײגען אוגבאמערקם

 זיך האבען און בלאה םוםזױג און עטליכע
 דערזעהעג־ איבערנעתוהט, פארװאונדערט

םארק״. ״צענםךאל דעם זיך םאר דיג
!געהוםען עם זײנען פױר שנעל װי —

צושמיימנלם. זיך זי האט —
 פאר־ שטארק בלויז געהעז אזױ —

נעזאגם. זיכער ער Dip — ליעבםע
 גאס, םון ברײם גאנצער דעד איבער

עז איז פאזײס םאר׳ז ױג צ תע מ  געווען אי
 נלע־ םיעלפארבעע םים נעץ גרויסע א

 אונ־ האבען וועלכע שםײנדיעך, זערנע
 גע־ רעפלעקםארס פאר א פון שיץ טער׳ז

 בריליאנ־ זאנדעדבארעז א אין פלאטערם
-------------טען־שפיעל.

 אין האםצחגז «ו אנשםאט ־װײל דערםאר,
 זעלבסכד סאר באוחוגוננ אדבײםער דער

 פאר םעטינלןײט, א^ליטישע שטענדינע
ײ ה^ובעז ®ארםײ ארבייטעד אײגעגע אן  ז

 וועגען אלצרלײ אויח *וועתנעלאזען זיד
מז צו ו ד האם וואס אישוס, אלערלײ ז  מ

 <**גםעחץאסױזע רי אז ׳דעם צו בראכם
 באווע־ אדבײמער רער איז עלעמענםעז

ײ זאלזןן גוננ  1אי איז םלזזסה. צרקלערען ז
 דער און צוהיצם מוחות די ווערעז םלחטה
גרעסער. ווערם כאאס

 םון אז <וערען, געז^וגט *בער םוז ׳עס
 םרי־ אז זעהן, צו צו איז נופא כא*ם דעם
 ל. א• ם. א. די זועם שפעםער ^דער הער
אר  < םון פריגציפ דעם אנערגענען םוזען י

 איצםיגע די ®ארםײ. לײב+ר א האבען
 םאר־ א בלזיז א1אל איז ®ארטײ לײב*ר

 גרויםע אםת׳ע אז צו פרוזתד א הויז,
 דער אםעריהא. אין פארמײ ארבײטער

ץ “״ארנפארםײאישער פאליםישער ^ ס א  ק
 פאליםישע װיפיעל ל. א. ם. א• דער פון

 אין ארײנםראגען נימ זאל זי צוטישעניש
 ׳ דאך עס איז באווענונג, ארבײטער דער

 פארםײ לײבאר אםת׳ע אן אז י;גנזאג, אז
 <ועמ זי אבער וחגג. אוים׳ן ערשם *<יל

הוביען. מוז זי כוכמן.

־— סיעד? אםשר, איהר, םיחלמ —
געםרענם. ער האט

 אביסעל םיר וועלען קו&ט, יא. —
פארק. אק זיצען

 נים באנק, א אפגעזוכם האבען זײ
 אזזד אן אנםקענעז פק׳םאמינגאמ, װײם

 הא־ עס וועלכער פון העלםס אײן אץ רע,
 סארשײמע די א«צשאיגעלט זיך בען

 העלפט צוױיטע די בעת םײעריאך, גאסען
 שא־ די אונםער נעדרעםעלם רוהיג האט

בויםער. געדיכטע םון טענס
 זײ גערעדט. וועניג זעהר האבצן זײ
 גע־ זײם, בײ זײט הארט געזעסען זײנען
 אויפ׳ן אײנער װאסער, אויםן קוהט

 נשמות זײערע און געזיםצט. און צװײםען
 מד זײ םאר אזערע די ײי פונקט זײנמז,

 גע־ גליק דאס האט זײט אײן אין :ײעז
 םײערילעה העיע צעהנדלינע מיט זונגען

 טונ־ אין געלעגען שםיל איז צװײםע די
 געםרוײ אלץ םארהילם, שאםענס קעיע
------------געהאט. מורא עפעס םאר ׳ערט

 איבערן׳ װיעדער זײ זײנען דערנאך
 און נעגאנגעז, צוריל שוין װעג, גאלדענעם

 געפאסטע גאלד װיעדער האט נאכס די
 הערצער און קעפ זײערע ארום קראנצען

-------------געפלאכטען.
אי־ הײנט אונז פיהרט גלײן דאס —

 ער האט — װעג... גאלדעגעם איהר בער
געזאגט. פרעהליך

 געגעבען זיפץ א זי האט — יא. —
 װען געװען, שיעכט ניט װאלט עס —

 םארקערע־ באלר דארפען ניט זאלען מיר
געםלאך... שװארצע שטאלע, די אין װען

 רועג גאלדעגעך א צוערשט בעסער —
 אײדער געםיעך, שװארצע דערנאך און

װעג... גראהער אײן בלויז
--------------געעגטפערם. ניט האט זי

 זײ האבען םארנאכט מארגען אויף
 ״זײעי״ םון אנהויב בײם געטראםען זיך

 דעם גענומען האמון זײ װענ. נאידזמעם
 אםאםא־ גאריגעז צװײ דעם — ״באס״

 פינםטער דער דורך לויםם וואס ביל,
 ^רױוער־םייד־דרײװ״ איגער און עווענײ

גאלדענע נעכטיגע Dtp סארםגעזעצט און
-------------םעשה׳לע.

 די אין מרוימען זײנע האט ער
 װי און פאר^וצט, *וערמער שעהנסעט

 מיט זי זײד לײכטען פון וואלקען א םים
 “סעשה׳ איהר האם ער ארומנענומען. זײ

 הא־ װעלכע םעשוז׳לעך, דערצעהלט, לעך
 יפון זיך ניײגעבױרענע ציטערענדיגע, בען
 אזעלכע מעשה׳לעך געריםען, נשסה זײן

 האם ער אז צארסע, און פארטרויםםע
 װעלען זײ אזוי װי געװאוסט, נימ אלײן

םארװאנדעלםע. װערטער אין אויפזעהז
 צוגעהערט זש^דנע זיך האם זי און

 גע־ ארײן פנים אין איהם רײר, זײנע צו
 פארםרוימםע אפענע, ברײם מיט קוקט

 חאנט זײן צו געדריקט זיך פעסם אויגען,
 םימנע־ זיך װייען, איהר נענען װי יאון

איהם... םים ריםען
 אםאטאביל צװײשטאקינער דער און

 נאלדענער ברײטער, דער איבער זיך האם
 און געסאפעם, יגעפײםט געמראגעז, גאס

 הינטען, דארםען פארבײגעהער, יעדעד
 גע־ ליעבליך אזוי זײ צו האט גאס, אין

 אנצאהל דער פון יעדעס, און שםײכעלט
 סנאם םינקעלדיגעז א זײ האט םענסטער

— צוגעװארפען. שטראהיעז באגריסונגס
— יפליה... איך זיך דאכט םיר —

געואגמ. שםיל זי האט
 אױף אונז עס טראנט נליק אונזער —

פליגעל. ױינע
 אײ זי האם — ...,גליק^ אונזער —

) בעועפרעגם.
 צונעה־ אונז בײ װער רען עס קען —
םען?
 א און אויגעז די פארמאכט האט זי
געטאן. זיפץ

 אביםעל ׳זיר האט ״באס״ דער װען
 םון שאםענס די איז פארםיעפם שםעםער,

 ״רי־ םראכםםאיעז דעם nאוי בוימער די
 אײן אין װאו ווענ, דרײװ״ ווערסײד

 די נמהויבעז פארםראכם זיך האבען זײט
 הײזער די און האםעלען רייכע שםילע,

 צװײםער דער םון אח מיליאנערמז די םח
 צױ מצגםינ און ברײם זייך האם זײנו

 —״האדםאז״ שלאפענדער דער װאחפען
 נענומען זײנע איז הענם איהרע ער האט

געזאגם: שטיל און
װאונדער־ װי נעהײםניםםול, װי —

 איז איעס און !...איז וועלמ די שעהן ליך
 איהר אונזערטדוענעז... פאר באשאפען

 אט זײנעז אוגז צוליעב םײערע^ זעהט
 צעהגרליגע בוימער רייהען זעהט ׳ ריזע

 הנאה זאלעז כײר כדי געװאהםען, יאהחגן
 בלעמער־ און שאמענם זײערע םון האבען

 אזוי זיך האמ אונז צוליעב שםיעל...
 זײן אוין* מײך דער צואװארםען קרעפטינ

 רױט װיים, די און געלעגער, שמײנערנעם
 םינק* און װארמעז פײערלאך גרינע און
אונז... צוליעב אױך הײםליך אזוי לען

 זײגען אוגז צוליעב נימ אבער —
שעהנע דיזע אם נעװא^ןן אויםגעװעבם

— t a p בממחנן א ; כרם ײ 
מ »ױײ י י י ר נ ח

 דארםען אויר אז איהר, רעכענם —
 נע־ ער האם — V גליק פון הײט די איז

םרעגט.
לײכ־ אבעד נים, איך װײס דאס —

_____זיכער זײ זיר לעבט אונז פון טער
 םון סך א וואלטען וײ פון םיעלע

 אט םאר אוחנהנעגעבען רײכםוס זײעד
הײגם... טארמאגען םיר וואס דעם,

איבערםארגען^ םארגען... און נו, —
 שםיל זי האט — ...,*רום* חדש א איז

געםרעגם.
 אײ ניט לעבען אונזער זיר װעם —

בײנאכמז... הײנם בעררײסען
— ?אפ. דעם אראפנעלאזט האט זי

ארי־ אזוי זיינען אווענםען פינױ —
 צוײ גאלדענער, א פרן טײלען פינױ בעד,

 וױרקליכ״ די וואו מעשה׳לע, בערענדער
 םים געפלאכםען ענג אזױ זיר האט קײם
 האם ער װעיכער אין טרויםעז־װעלם דער

 אוז װילעז איהר געכען ארײנגעצויגעז זי
נאםור.

גע־ זי איז אװענט נעקםםען אוייפ׳ן
 רעדער שװארצע ס*ט ביײכע א קומעז

 מיט געהענדיג און אויגען די אונטער
 באגאפענער גאלד מים יער, איבער איהם
:גערעדם װעה, מים ׳לישט זי האם גאס,

 שוין כ׳האב >... פארשטעהט איהר —
 קײן כמעט געשהאםען, ניט נעכט דדיי
 רוה םײן כ׳האב צונעטאכט... :יט אויג

 װען אװענט, יענעם םון אנגעװאוירען
 אפ־ אײך נארישקײם דאס געהאט כ׳האב

צושטעלען...
 א יהר8 אויף געװארםען האט ער

בליק. פארװאוגדערטען
 שפאטיש אביסעל לײדענד, האט זי

:פארטגעזעצם און געםאן שמײכעל 8
 ־8נ 8 נגען8ג8ב \tn כ׳ביז ׳יא —

 דעם... םאר אצינד צאהל און רישקײט
 א*ך וואפ ארויסזאנען אײך מוז איךי

 פארשםעהם?.. איהר פיהר... איז טראכט
 אײע־ וױ אנדערע אן גאי «יז נאםור מײן
 יעדע און פראקםישע צו 8 בין איך רע...
 וחזרם םיעל אזױ אױױ מיר בײ האט זאך

ברענגען. עפעס םיר קען עס װיפיעל אויױ
 א עד האט — i ליעבע אבער —

געםאן. פרעג
 איך בין אזא ניט... חלוה קײן —

 גלויב איך געווארען... געבוירעז שױן
 גליק צו שםרעב און געפיהלען אײערע אין

 דאך האט איהר אבער... איוזר, װי םונקם
 בא־ אײערע פון פיעל אזוי און פרוי א

מיך... אויך קענען קאנםע
 ער האט — !ניט ליעבט איהר —
אױסנערוםען. כיטער
 זיך האם — !אנית ניט ס׳איז —

ארויסגעריסען. איהר בײ
זיך. צו געגעבען דריק א זי האט ער
ט אזוי אויב —  גיט עס איהר מאי

! טאו
ט עטליכע  גענאנגען זײ זײנען םעו

 װיעדער זי וואט דערנאך שװײנענדיג.
:רעדען געגופיען
 גיײכ־ מײן צושטערט האט איהר —

 פרן ארויסגעװארפען װי מיך נעװיכט,
 גענוםען כ׳האב לעבען... אײגעגעם מײן

 װאס אהן און כ׳װיל ײאט פארגעסען
לעבען... נים כ׳הען

 רעדט אבער ׳אײך פארשטעה איך —
 אלעס זיך לוינט גריק צוליעב !...אזוי ניט
טאן... צו

פרא־ א נ^ןי דאף ס׳איז אבער יא.. —
 אױפציב־ויען געליננעז וועט אונז צי נע

װילט כיר װי הײם, רוהיגע שעהנע, אזא
זיד•

 און וױילע א אנגעקוקט זי חאט ער
אײסגעקריםט. לייידענד זיך י־.אט פנים זײן

הי װערםער, אנר<רע טיט —  צוױײ אי
 פאר גענוג פארדינען דועל איך צו פעלט
..,אײך׳
געטאן. זיפץ 8 דזאט זי

ציםערען. גענוםען האבען ײנ*ע*, זײ;ע
קאפ. דעם אפנעקערט האט ער

 קײץ נ״עז קען םרויכיען יןײן פון—
 זי האט — מאנען, ניט יעבען שעהנעש

געזאנט. הערענד לײם
נעענםםערם. ניט חאט ער

 זײ האבעז אינסטינלםיװ װי כטעט
 דער םון ארויס זײנען פארקירעװעט, זיך

 אי־ געוזן, געיאזם זיך און גאס גאלדענער
הײם. א נעסלמר, דונקעלע שטאלע, די בער

: געבעםען איהם חאמ זי און
 אײך... בעם איך ברוגז... ניט ׳זיים—

עפעס. דערצעהלצז־^י^
 דער־ טעשיה׳לע א איהר האט ער און
:מעשה׳לע לעצםע זײז צעהלט,
 א אין ערגעץ־װאו האט אמאל —

 א קלוגע, א געלעבט שטאדם נרויסער
 ניט איז זי מײדעל. שעהן א בראקטישע,

 אידעא־ נאך לופמען דער אין נעפלועען
 לופמ־ישלמסער קײנע נעבויט ניט ׳לעז
 זי האמ גאס, אין נעהן םלענם ײ װען און

 א*יױ ס׳זאל נעהאט, 1זי:ע >.ין ^טעודי;
 ארויס־ נים פענסםער א פון װער איהר

 פיס א אויף װער ־,איה כיזאל און ^אי׳ען
 א זעהי געו־ען י y זי אנטמנטען. :יט

 מײדעל, שעהנע פראתסישע, א און קלוגע
 זי האם האיצען אין מיעף דאף אבער

 זי געפיהלם. אונרוה טיז א צײםענװײז
וואהנ־ װעגען גמהערט םאל אײז גים האם

_____
*t מ nm  vrrm» ר מ T* סי
 yarn פח *ונסלױנמן םיירלזנר און

 און געותויס אויף האם זי אוז םען,
 א םאר וואס פארשטעלען ײד געקענם

 _ אוי א םאל, אײן ביז אט... ליעבע
 ,גאנמ־ א זי האם גײגעריגקייט, פח םע

 נ?מס איחר זאל ער נעבעםען, גאט נאכם
 Hjfno* םאל אײן כאטש טעגליכקײט א

 וױטס.> און דורכצולעבען ליעב^ס־געפיהלע!
 <3שלא קײן אז געשורארען, און צונזןז^גט

 וורױסהױ ניט חלילה, דעש פון ײעט מעס
 m םאס די וויסען כער ז װעט זי כיען,
̂וס און צײמ... אין אםשטעלעז זיד  Dip ט־

 אין כײנאכם און דערהערט בקשח איהר
 גריי?, הויכען א צונעשיקם איהר חלום

נעזאגם: אזוי איהר צו האם וועלכער
 ת אז לינר, געהערט״סײן כ׳ר^ב —
 אםת׳א זואס זעהן און תרכלעבעז וױלסם
 העל• נעתוטעז דיר בין איןי און איז, ליעבצ
 בא־י און קערגדעל דאס אם דיר נא פען...
 צוױשען םים דער אין פונקם עס האלם
 עס ריהר בריפטען... ױנגע צװײ דײנע

 דיץ פון דורכגעװײקטעס א ביז ניט,
 נעהכחע עס וועם װאריםקײט, און שוױיס

 ווארצעלזשי צארטע די םים און װאקסען
 די וחגז אײנשגײחנן... לײב דײן אין זיף

 דעדגריײ זועיען קערנדעל פון׳ם װארצלען
 כדס אנזעטינען זיר און *יץ8רי ױנג דײן כען
 םון מיטען אין ׳אסאל דאץ װעם בלוט, דײן

 פיק און פדײד טיעפער מיט זיף #נאכט א
 רוינמר בלום א בריםטען, דײנע צװישען

 נא־• דײז װעם ער צולאזען. רויזען־קנאספ
 קיזד סאמעם זײנע םים גלעםען לײב קעם

 זיינע מים שםעבען עס און בלעטלעך לע
 בא״ וועסםו דאן און — ׳גפיצען שארפע

 םיעם^. ליעבע אמת׳ע וואס גרײםען,
 איז איהר צוליעב אז ̂ןrשטעוnKפ וועסט

 נים חרפזז קײן שטארלן, צו נים פײן קײן
 נאט קינד, מײן שדענק, •*בער שארף..• צו

 שלעכנמ .האבען צו אויסהיטען דיף זאי
 זיןי װעם קערנדעל דאס ביז געדאנהען,

 וחד פארםריקענט גלײך יוזעם עס צולאזען:
 זית טוזען געדאנקעז און הארץ דײז יען.

------------ליעבע אטת׳ע די װי רי
 און פארשװארנדעז איז איטער רער

 זיך האט כױידעל פראלםישע קלוגע, דאפ
אױפנעכאפם.

 און חיום דעם געדזוניןט גוס האם זי
 אין לערנדעל צארם וױיך, א געםיהלם

האנם. לינקער איהר
נעטראכם, און נעיעגעז זי איז לאנג

 קעתדעל -«דאס אױפזעהן אז פאר וואס
 װעח םוז עס שמארק װי האמה׳ דאחי
 אין אײן זיף שנײדען װארצלזנז ווען טאז,
 וחח זײן, דאףר עס שרעסייר װי און לײב

 האט זי הארצען... פון׳ם ביוט סריפט עס
 קערנדעל דו*ס עפענען, האנט די געװאלט
 געהאם• מורא עפעס פאר און אנקוקען
 װיפיעל געלודען: געדאנק א איז דערנאןי

 יןרינען קערנ-־ער פאר׳ן געקענט װאיט סען
 און םארקויפע״צ געוואלט עם װאלם זי ווען

איז צו  דייםאנד, א װי שעהן אזוי אפשר פ׳
 אײנפא־ ריגג א אין קענען עס זאל מען

סען?...
 דאס װי דערסיהלט זי האט פרוצלינג

 געװארען. הארט אםאל מיט איז קערנדעל
 האגד די צועעפענט צושראלענע א האט זי

̂ס און...  פאד- געװען איז קענדרעל ה־
-------------דארט.

 גע• געשױינען. לאננ זײ האבען בײדע
 אוז:ע״ גאסען רוישענדע די איבער נאנגען

שװיגען.
 צום צוגעםי-הדם זי ער האט דערנאןי

 שוױי״ אלז נעװאױנםי האט זי װאו הויז,
דערלאנ<ט. האגר זײן איהר גענדע
אייך. דאנק איף — נאנט גוטע א —
טוכט... גוםע א —
עו געװארט האס זי
♦ זאגע;.
 טרויעריגען א אללר אויױ האט ער

 דעם אגכעבױגען לײכט געװארפען, בליה
אװעק. שנע" איז און קאפ

 טיעםען א גאכגעקוקט, איהם האט זי
 שטיםזג םרויעריגע א און נעגעבען זיפץ
איבערגע׳חזר׳ם: איהר איז טיעױ האט

 פאר־ א קערנדעי... םארטריקענט 8*
טריקענטס..."

 נאד זיך הוןוט פח איהר אין טיעה און
 וועג, ג^לדענער דער איהר פא~ געצוינעז

 ױס םשל־םארבינע םערט8נעפל נאף האבעז
 נע״ אויםרענענד נאך האם פאהנעז, טוכ

 האם זי און ערלם... נאסען דעי רוישם
 לעשען צװײטען נאכ׳ן אײנער װי געזעדזן,

 םאדד די לאטפען, -גאלדענע די אױפ זיד
 סון רויש דער און ארונטער םאלען געז

פארםױבט.. וועםר עוים
אלײן. בלײבט זי

 האט טעשה׳לע דאס שםיל... ...8ש-ש
נעענדיגם״• זיך

עפעם איהר זאל ער

 יױ אונזער איז זיר הערט װאס
 בא־ קאאפעראטױוע ניאן

? װעגוננ
 לא• סאראײניגטע די םון קאטיטמ די
 לא״ אלע פון קאנסערענץ א רופט ר,אלס

 אינטערנעשאנאל דער םיז ױניאנס יזאל
 אפריל, מען24 דעם שבת םאר װ. ג. ל.

 צוױיטע ,228 ,9 לאקאל אין בײםאג 2:30
 דרײ אוים׳ן סטריט, מע14 קאר. עװעגױ,

קאםיםע. די פלאר. טען
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 געדאנקעס. (קאנװענשאן

וואלינםקי. אסיפ פון

3.
 אין ?אנווענשאז לעצטער דער אױף
 דעם םון .לאנגער, ל <ר ברװ האם גאססאן

 םארגעשלא־ באארד, דזשאינט י*רק*ד גמ
 א אײנםיהרען וועגען רעזאלוציע א נ*ן

 שניײ אלע םון דעפארטםענט םרײד נאדעל
 אונזער און יאנד, אין םארבאנדען דער

 םארגעשױאגעז טאקע ףאט דעלעגאציע
 קאג* לעצטער דער אויף רעזאלוציע אזא

םעדערײשאן אמעריקאן רער פון װאגשאן
 פון אבער האט רעצטע די לײבאר.

ם  מען הערען. געװאיט ניט אפילו מ
 םינגער קיין אריינרייגען ניט אוכז דארני

 די אז גוט, נאנץ װײםען סיר מױי, איז
 יױ װארתערם גארמענט ױנײסעד כשר׳ע

 טריפה׳נער דער פאר מורא רי און גיאן
 רי סױם־געשלאגען האט אםאלגאמײטעד,

רעזאילוציע. אויבענדערמאנטע
 מיר מאן? צר געבריבען אונז איז װאס

 משיח ביז װארטען צו באשראהען האבען
 װערען כיעגליך ס׳װעט און קומען וועט

 א אױף רעזאיוציע אזא דורכצוםיהרען
ןנישאן  איז םעדעריישאז. דער םון קאנ̂ו

 פיט זיך מיר טרײכםען צייט זעלבער דער
tTŷ n *ז Tr3 אין פאראײגיגט זנעײז

אידעאי. אין פארבונדעז און נייםט
i n םון סײ אז ךער. אבע- איז אמת 

 אגערקענטע תעדערײשאן אמעריקאי דער
 פע־ דער פון סײ און ,,!•יגטערגעשא;אל"

 ״אסאלגאמײ־ אנערהענטע ניט דעריישאן
 אינטער־ ״םאריערס כשר׳ע די סײ םעד״

 ניט־כשר׳ע די םײ אין ױניאל נעשאנאל
 ױ־ אינטערנעשאנאל סיליגערי און bvp״

 נים שט*צע קיץ יץינעש פון קענען גיאן״
 די אױכער יזאטױ, פין צייט איז הריגען

 בײ אײ:ע םיער אױבענדעדדאנמע אלע
אנדערע. וײ

 מאכער קלאוין טױזענד no די ראבען
 דרײ דאן רי פון געקראנעז שטיצע סך א

 ארבײ־ אכיעריקאנער ארנאגיזירטע סיליאן
 םאר קאכיו* גינאנמישען זײער אין םער
 ?1010 אין ארגאניזירט זיין צו רעכט דאס
 די םון סםרײק פאר־א־יאהריגער דער *ון
 האט וואס מײקערס ווייסט טױזענד 25

 םײיאז פערטע^ דרײ איבער אפגעקאסט
 געװארעז גײהארפען עפעס איז דאלער,

 אטאי־ די ױניאנס? אטערײזאנער די םון
 X(1(פון טיטעק א געיטיהט ראט גאם״טעד

 אר־ יטטאל די העי״פען צו דארער םױזענד
 “^טאל מים׳ן קאטח דיער אין בײטער
 איגסערנעישאנאל, אונזער און מראסט

 אויך ניט, מעות יוײן האב אץ־ אױב ׳האט
 טויזענד 05 פון סיטע ריזיגע די געשײזט
י איהר קענט דאיער.  װי־ זאג;*ז ניט ד

 ױ־ אי״זעגבאהן מיליאנערהר; די פיעל
 יגג בילז די ױייאנס, מײנער די ניאנס,
 י״ניאנס -.׳דיפטז^צער ד* ױגיאנס. סיײר

̂י־עדע אלע און  צי בײנעטי־אכען האדעז א
 די פון ססרײק דדטענעראל גרויסען דעם

 מיר נארי״טיױיטעז. ארבײטער? שטאל
 סעכטיג און גרויס או*ס;עװאחםעז זײנען

 מיר באיטטעהן. ״טטעטעי* אונזער רןענעץ אןן
 סיט צופרידעניטטעלען ניט זיך םארען
אי־ און פאראײגיגונג גייסטעער אונזער

 — גוםא אונז צװיטען םארבינדונג דעען
 ^ורגא• דער צו’צוטרעטען גלײך מוזען סיר

 דעפארט־ טרייד נ*רעל א םון ניזירונג
 םעדע־ אםעריקאן דער אויסערהאלב מעגט

 ניט זיך םארשטעהט יײבאר, אװ רײטאן
 םעדע־ אמעריקאן דער צו אפאזיציע אין

 א םריהער לאםיר לײבאר. אװ רײטאן
 װע״ םיר און אױסערהאלב ליסען6? בונד
 אינערהאלב שפעטער אביסעל עױן לעז
 לײ־ $װ פעדערײשאן אמעריקאן דער איז

ארבײטען. און וױרקען באר
 אויױ רעאסציע גרויסע א זיך ס׳רוקט

 מורא׳דיגער א סטראיטעט עס און אונז
 די לאנד. אין הריזיס אינדוסטריעילעױ־

 און אססאסיאײ׳עאנס מאנוםעקט״טורערס
 בײ אײגע הילםע זוכען טרײדס אונזערע

 אונזערע.יױ מיט קאמף אין אנדערע רי
 באלריגע נעהמעז מוזען מיר און ניאנס
 רײהען אונזערע םארפעסטיגען צו ׳טריט
םיינד. םאראײגיגטען געגען

 זײנען םאדערונגען באידיגע אונזערע
 טראכטען שוין מוזען מיר דיזעלבע. כמעט

 צו ארבײטס־װאך די םארקירצערען םון
 די םאוײענגערען צו אום ^טונדעז םערציג

 די צו באשעפטיגוגג געבען און סעזאנען
 אונזערע אין ארבײטטסלאזע םיעיע

 צוגיײך אויך מיר זײנען אלע טרײדס.
 גא־ א ערקעמםען צו םאראינטערעסירט

 װײדדט מיניםום יעהרליכעז ראנטירטען
 האבען װעלכע ארבײטער, אונזערע -פאר
 פארלאנ־ צו רעכט א הדעות לכל דא דאן
 זײנען טרײדס אונזערע װעמען און גען

 א םאר לעבענס־װײדז^ א *טולדיג פ״טוט
יאהר. רונדען גאנץ

בעװאוסט, גאנץ אבער זיך זײנען מיר
 צורילר װעלעד מאנוםעקם^ורערס די אז

 און םאדערוינגען גערעכטע אונשרע װײזען
 זײערע אלע מיט אונז׳׳^אקעטפען װעלען
 יעצטיגער דער אין מיר דארםען — כוחות

 מעסטען םארזיכטיג גאנץ צײט שװערער
 יעדען את שרים יעדען אונזער יוענעז ׳איז

ארויסטריט.
 אונזערע מאנעװרירען אזוי מוזעז מיר

 געגענזײטיג זיך זאלען מיר אז ׳כוחות
 קאמף. םון צײט איז ארויסהעלפען קענען
 די אז םארגעיטלאגעז, איך װאלט דארום

 די נעהמען זאל יטיקאגא אין קאנװענשאן
 נא־ אזא ארגאניזירען און איניציאטױוע

 אינסערנע־ די דעפארטמענט. דעל־טרײד
 םאריערס די אמאלגאטײטעד, די טאנאל,
 יױ מילינערי און מײקערס קעם די ױניאן,

 פא־ און בעגס הענד לײדיס די און ניאן
 מיט װאלטען ױניאן מייקערס יזעט־בוך

 איבער פון יזראפט א םארגעישמעלט זיר
 אין ארבײטער ארגאניזירםע 300,000

 מא־ אונזערע נאר ניט װעלבע מיט לאנד,
 ארבײטער־ גאנצע די נאר נוםעלוטישורערס,

 רעכענען. געמוזט זיך װאלט באװעגונג
 פאר־ דאן זיך מיט פאקטײט װאלטען מיר

 נאדעל־טרײד ארגאניזירטע אלע געיטטעלט
 דזשוירנימען רי דען לאנד, אין ארבײטער
 בא־ לעצטענס דאך האט ױניאן טײילארס
 אכיאל־ דער אן זיך אנצױטליסען ׳טלאסעז

נאםײטעד.

ײמן \ועס וואס אײנצמע רי  אוײ בל
 רעירעמנ־ וחנלכע װגיימעה די איו סעז,

 און םייפערס אוחנראל די בלויז דאך םירט
 זיך אויך סוןי כל סוף דאך װעט וועלכע

 דער םון גײסט דעם םאר בײגען םוזען
צײט.

 פריײ די אין אז זאגען, םיר װעט מעז
 םעדערײ^אז״ ״אםעריקאן דער םון זען

 םײ און םארדאכט םיט קוקען מען װעט
 םון םארבאנד אזא אויוי מורא מיט לײכט

 — לאנד אין ױניאנס נאדעל־טרײד אלע
 םעדע־ אמעריקאן די װעט גיכער דעסטא
 נאדעל־טרײד אזא צו אײנװיליגען רײעאן

 אםעריהאן חגר אינערהאלב רעפארטםעגט
לײבאר. אװ פעדערײשאן

 פרא־ נאהענטסטע די צוליעב נור ניט
 םיר דארםען טדײדם אונזערע אין בלעטען

ארגאני־ דעפארטמענט נאדעל־טרײד אזא
• ׳י י1 זירען.

 אונ־ װען צײט, די געקומען איז עס
 אביסעל מוזען זיך וועלען ױגיאנס זערע

 פראבלעמע שונערער דער מיט אפגעבען
 צו האנסומירער. אלס ארבײטער די פון

 א מיטגלידער ארבײטער די פאר קריגען
 נאר קען — װײרדטעס אין העכערונג

 ארבײ־ דעם פארבעסערען םיעל אזוי אויף
 עקאנא־ זײן אויפהויו-ע־ן אין לאגע טערס

 פרא־ רענט די װיפיעל אױו* טצב מייטען
 די פון מאנאפאליסטען און פיטירערס
 דאס װעלען מיסלען לעבענס נויםיגסטע

צונעהמען. ניט צומארגענס אויף איהם בײ
 אז װיכטיג, אזוי פונקט איז מיר פאר

 דעם פאר שיך צױטטעלען זאל ױניאן די
 האלסײל צו פאמיליע זײן אין ארבײטער

 פראצענט 35 מיט הײסט דאס — פרײץ
 איר־ אין באצאהלען מוז ער װי ביליגער

 קרי־ צו װי סטאר, ריטײל װעלכען גענד
^טאפ. אין ארבײטער די פאר רעיז א גען

 דעפארטמענט טרײד נאדעל אונזער .
 ?א״ צו נעהםען געקענט גלײך זיך װאלט

 אר• ענערגײטער דורך און אפעראציאן
 פאר־ םיעל זעהר אויף מיר װאלטען בײט,

 דער דורך יקרות, ^װערען דעם קיעגערט
 קליײ און פארמיםלער די םון אפיטאפונג

̂ס1 מעקלער, און קרעמער פיאװקעס, נע  ו<
 דער אין לעבען אונזער אזוי פארפעסטען

צייט. ״צװערער יעצטיגער
 פארמער אל־אמעריקאנער דעם אויף

 יזאנגרעס, סאאםעראטיװען ארבײטער און
 אפגעהאלטען צוריק לאנג ניט איז ר«<*ס

v האט ^טיקאגא, אין t ,אז ארויםגעצײגט 
 צוזאטענצױ שװער אזוי ניט גאר פ׳איו

 צױ ארבײטער און פארמערס די ברענגען
 פעלד. קאאפעראטױוען אוים׳ן זאטען
 םאר־ דער םארטראטען געװען איז ד:י:רט
 רעדטאין װאס קאונסיל, נאציאנאל מערס
 18 אין פארמערס 750,000 םון נאמען

 זײנען דארסען שטאאטען, פארשידענע
 גרויסע 4 די געװען פארטראטען אויך

 מאיטיניםטע; די ױגיאנס, אײזענבאהנען
 אונ־ װײטער. אזוי און אטאלגאסײטער רי

ײד נאדעל ;עד  װאלט דעפארטמענט, םי
 דער אין ארײנװארפען גלײך״געקענט זיך

 — צײט יאהר אײניגע אין און ארבײט
 געקענט װאונדער װירקליך מיר ו^-לטען
 גע־ קאאפעראטױוען דעם אויח אויפטאז

 גע־ אונז מען האט יאנג יאהרען ביעט.
 איז צױטטערונג דער גײסט דער אז לערנט,

 צײם שוין — גײסט אפשאפענדער אײן
 דורך בלויז אז אײנזעד־יז, זאלען מיר אז

 בעסערעס, און שעהנערעס עטװאס בויעז
און אלטע דאם אפשאפען מיר װעלען

דן מלעכטק j ו o m n r v i  isnsm 
n םרייי נאחנל אזא m o r m tx מיט 

 א>יז אח 1נױםגיידע 300,000 איבער
 דא״ םיייאגען םון אײנחונפמ יעחרלינע

 דער צו נעחםען זיד געסענם וואלם לער,
 קאאיעראטי״ א ארגאניזירעז םון ארבײם

 צײט דער םיס וואלם װעלכע באנס, ווע
 סאר איגסםיםוציע םיגאנץ אײן געװארען

 און רי#נ ארבײםער דעם ױגיאגס, אלע
 באוועגונ^ ארבײטער אלגעםײנער דער

 מאגסטוזקציאנס״ װעגעז חנדענדיג .
 שי״ אין קאגוועגמאן אונזער םאר ארבײמ

 ארויוי װילענדיג ניט סיר פוםם קאג*
 איז װאס 4 נומער רעזאלוציע זינען אוים׳ז

 באס־ חני אריח געװארעז פארגעשלאגען
 לײענם וועלכע און פאנװעגשאז טאנער

 װע״ געגרינדעט זאל עס :םאלגט װי זיך
 אינטערנעשאגאל דער פאר הײם א רען
 װאס יארק, ניו אין ױניאנס לאקאל די און
 עדױקײשאנאל אלס דיענען אויך זאל

 צוזאטענברענ־ נעהנטער זאל סענטעהאון
 רעדט מען ארגאניזאציאנען. אונזערע געז

 אײגענע איין װעגען שטארה זעהר יעצט
 רי םאר םאכער קלאוק די צװישען הײט

 באהומען. װאויל זײ זאל סאכער. קלאוס
 אנדערע אבער זיך געפינען יארק נױ אין

 אי׳יטערנעשא־ דער פון ױניאנס לאקאל
 לאקאלס מאכער קלאוק די אויסער נאל,

 דזשאינט יארק נױ דעם אין פאראײניגט
 מעהר אורחא ־53* צעהלען װעלכע באארד,

 לאקאלס. מאכער קלאוס רי װי מיטגלידער
 סיט צוזאמען ױניאנס לאקאל די און

 אודאי עס װאלטען אינטערנעשאנאל דער
 יאר־ נױ דער אינפאלס באװײזען, געחענט

 באשליסען װעט באארד דזשאינט קער
 לא. זיך. םאר שבת מאכען צו רורכאויס

 שילא״ איז קאנװענשאז די אז האםען, מיר
 איהר םון הויו דער אויף שטעהענדיג גא,

 האםנוג־ גרויסע די ערםילען װעט בארוף
איהר. אויף לײגעז םיר װאם גען

שאפ. אידעאלער אן
 ״גערעכטיגקײם״ן םון רעראקטאר װערטער
אפדרױ־ און גוט אזוי זיין איהר װעט

 אידעאלען א װעגען װערטער םאר א קען
 אײך װעט אמת איז דאס אז שאפ? ױניאן
םאקט. םאלגענדער דער װײזען

 מיר זױיס.סאבעז קורצע גאנץ א זײם
 193 םון םומע די זיך צװישען געשאפען

 צוטײלט און סענט. זעכציג מיט דאלער
 םאמענדען דעם אױו* געװארען עם איז

 טרײדם אנדערע םון סטרייקס םאר אוםן:
 74 הרבנות מלחמה די םאר דאלער; 35

 םון ארבײטער קראנקען א פאר דאלער;
 פאליטי־ די םאר דאלער; 50 שאם אונזער

 די םאר דאלער; 16.60 ארעסטירטע שע
 הענרי די םאר דאלער; 5 ״קאל״ יארק נינ

 די םאר דאלער; 5 נוירסערי דעי סטריט
 אויסגעשלאסענע די םון פארטײדיגונג

 דאלער; 8 לײט אסעמבלי סאציאליסטישע
 אין אז וױסען, איהר דארםט אויסער און

 א װי מעהר ניט ארבײטען שאפ אונזער
ארבײטער. 30

װע״ שעםער אנדערע דאם האפענדיג
בײשםיעל, אונזער נאכטאז לען

 גרום, ױניאז מיט מיר פארבלײבען
 װאלאד, דװארסיז, לײטערמאן,

 בערקאװיטש, שמעיר, פרענקיל,
טשערמאן. שאםאן, איזראעל

 ה. איז: שאפ םון נאמעז דער — ב. נ.
םטריט. טע25װעסט־ 137 דראזין,

״אװעראלס״ פון װעיפ א
(ןעליעפאז•)

לעבעדיגען. פון

 -יזײעײ איז געחן דאש צו ניש װײס איך
 קלײ״ אייף יקרות דעם אפ־שאפען וועש אלס״
 עם װעש 1װיצע נײע װאב־װאש, נאר דער,

װעם םיטו#ציעס הוסאריסשיעע נײע גרענגען,
t עאזעז• עס

״ זעח איך  זיך קײתעל איך און אןןין ז
 עאר זיך עשעלפ געלעבשער. פון אזוין

* ״ד ̂ 3
ך באגעגענען אפ ױי זי  *#װעראלס״־. גו

 דוי־ םעג מען (װאו ק#ר אײן אין *ראגער
 אװעראל־־ *םענדיגער א איז אײגער בערן),

 — *װײםער דער אוז בריקלײער, א סראגער,
ן ו  װאל ס»םע פון באנקיר א דוקא — גײע די •

 דאם ^בריקל^עד״ דער ײאלפ אזרי ®םריפ.
ם  אזעל־ דאך בעחש יענער םאן. צו געװאגש גי

ה דאך זעחש סען קלײוןער; -נװ8  אז גליי
 אבער 1 װעלש #גדעד פון םענשז ^ איז דאש

ש ײ זײגען ^איג ך ז  און םױחסים, גלײכע די
 איבערחוייט ברי^לײער דער זאל װי םאקע

 ? ב*גקיר א איז ר$ס אז דערקעכען,
:װזוס געדעחש נו״

 ח^רם זעתר גר זיך רוקש ברי^לײער דער
 ריחרען אױעראדם ^יערע אזאז כאנקיר, צום
ך ע ארויס געהםש ׳אן וי י ^שן^יש ז
א אז רײבט *רןןסשען מיש אן צס

ען אן ^װעבעלע םוגיג ן ע או ך נו  בלאזשגלײך ׳
ך דעם באנקיד. דעם ארײך פגים אין דוי

ט עס וױל זראןול-ערצויגענער ילנער  ני
ײן אין זיך ח*לם זיך, *קריסש#לײדזנן  *b̂ א
 ן>רנײ־ דער׳ נים. חעלפם עס אבער ~דיתען.

ניט. ג^ר עס באמיןרקש אװעראלם אין
שן׳/ דעם ניש ?^תש ח און ןזריסםוןקראש דעם ״י

 דעם בלן^זט ער און אװעראלם אין נגיד דעם
ט רויך, ״ םורקעט. און *ו

 באנקיר דער װ^לט *יים א;ד.ער אן איז
 טאקע כרענט כעס דער (און כעס אין געװארען

 אין װער געת אבער אויך). אי«ט איחם אין
 םלבושים זעלבע די אין געחסט דו װען כעם,

I יענער װי
 סאר־ בריקלײער דער ערגער, נאך און
ט צערעס^גיעס אחן גאר ®יתרם  ״קא׳ דעם םי
ד א זײנעם לע;^״ *רעך.8ג
ײ ער? פןןתרפ װאוחין —  אר״ \ואס נ

 גי און. ארבײט? ער האש *ו ער? בײט
ט ח&לט ײ ירביאן «ײן אין ני סטרייק? א ב

 ? טאז באכקיר דעד נעביך זאל זיאס איז
 ענפמערט װי װײל דאך, ער םוז ענש£ערען

 זעלבע די אין נעחט װאס םענשען מ גיט םען
 א איז ער *ז זאגען, אנער ?! דו װי בגדים

ך איחם •אשט נ»גקיד  יענער <וײל אוי
ע; גיט ג^ר װ^לט ויבט...5ג

א ל ײ  װי אוים ג*ר זעהען סךכןזגקירען זו
 ארים־ װי נים בעלי־עגלות, װי תבגנים,

מא^דאםען.
 קריכש םע, כע, איחם: ענששעדפ ער און

צרוו^ געח^קשע אויןי איז און זיך
בילד: is נ^ד אײך ג#ט אדעד

 איז אויןי ׳*שעחש ראקעפעלער ױנגער דער
 און אװעראלס אין אן זיך טוש פריח, דער
סײד. איםט דער אויף «ז/זו*ןציער ט1נא

םראטואר. איבער׳ן אזוי ער ענ^גירש
 י1אוי םיסש־װןזגען א דערזױילע אן קוםש .
^ םישם. די נעחםען *ו

צ אוי£חויבע] נעחםט סמריגדקלינער דזןר

*װערע. א זעהר איז זי אבער מיסט, פעסעל
 ארומעפע־ מ^ן א ער דערזעד״ט דן> און

 טוט צוריק, און הין אװעראלס אין צירענדיג
;^רניעש...

 קען דאס אז אײן, נים גאר שא^ם איהם
ײן ד גרעסשער דער ז װעלט. דער אויף נ;י

ען השיא עס זאל וואנען םון ל מ ״נ ? א
 ער ? סשרים־קלינער דער מוט זשע זואש

 איחם בעט און קעהד is איהם צו זיך גיט
 אויפ־ העלפען איהם זאל ער אז אײנפאך, גאגץ

מיסט. פעסעל א חויבען
 — חעלפ! is *ס גױו בר^דעי, סעי, —
 גליײ » זײגס צו וױ איהם צו זיך ער װענדט

אויס. דערנ־י נאך שפײם און כען,
יאקע־ פארשטעלען זיך איתר קעגט און

ק # ל«גע? םעלער׳ס אנ «לס אװעראלם טראגען יבעז אבחו פון א^ד
 ארו זיך דאך חײשט — ? חעלפען ניט
ראקעפעלערן איז ער אז געבען,

ט אויך איז — העלפען  איז ער גום. ני
ט גאר  פעסלעך ארום געחן צו געװאוינט ני
ט; מיט ס  פעס־ קײן ניט דאך זיינען ד^ש כי
גאלד^_ מים לעך

 נעחםט און אויקעם ״און ער קרעכצש נו, .
חעלפען... בטחילח פןןרט זיך

ם ד^ס איז *ליין, זאגט נו, װי ני
 סטריפד » חעלפם אװעראלס איז ראקעפעלער

םיסט? פעסעל * אויםלעדיגעז קלעער
ג w דענק. איך װאס ד#ש אש ע  די א

 םא־ םארשורײטען זיך זאל אװעראליגאװעגונג
ף קע  נײעם גאגץ אזאפען עס קען אםת, אוי

עשןזף. חומ^ריסםי^ען
ערגספעי, געחסען עס װיל טזןן אז א:ער

ם גאר ערנסש ביז װיץ פון איז  וױים. «זוי ני
 מא־ אויב ערנסשער, פיעל װערען קעז זאך די
ערגסם. כאר ניש קע

קע־ אװעראלס n נאר &ז םיר, דובש אפם
 אויך, איבערקעחרעגי* גאניע * םאכען נען

אםת׳^ךעװאלוציע. די ם«קע אפער
wsyo צװי*עז חיצח5 גדעסמע די װייל

ען מענש און ײנ קליידער. די ז
 ס*ו ץוניפארם אײן איחר טאנט אבער
ע’א װעלט די װערט — מלעמען ײ 1נ

װע־ אמת׳ען אין מײנט אװעראלם טראגען
 אריטער אן װי אויסזעחן פראשט, סשוט, רען

 די צו זיך ׳ארונשערלאזען הײסט ;ארבײטער
 אויסגלײ• חײסש ; זײ װי װערעז און נתזסעז

 אונטערשײדענ־ די ש»פען6א קלאסען, די כעז
קײטען.

 שוין חײסט דאס — אװעראלם מראגען
 ניט חײסט דאס רעװאלוציע. is כמעט אלײן

ן שעחטען ט׳ מי ך י  פוז מ&ן םיש׳ן ■ראששעק, ז
ןןרבײמ. און עװייס

 דעי נעױען איז װער גיש ײײש איד און
דעי אײגגעפןילעז איז איחם װאס ערשטער,

̂ל ער װער אבער יקרות. געגען ®ו^טעסט  זי
ט ער חאט — זיין ניט  פאר װאם •געװאוסט ני

n מא• דא געחט ער איבערקעתרעניש גרויסע 
 בלויז פארטראכפ דאם אפשר חאט ער I כען
 קלײ־דער־וראפישירער, געגען פרןןשעסם אלס

 געגען יר^טעסט is דאס איז אמת׳ען אין אבער
% I סיםםעם תמ»יש?>ליםטישער גאנצעי ךער

 װאויל״ is ^לײז איז מן^ז דער אויב און
 אז געװאוסש, נים זיכער ער חאט חן^נעגדעד

 אוג־י דא ער געחש אװעראלס־רעפארם דער םיט
ק*ויש#ליזם. פון פונד«םע:ט דעם טערגראבען •

ך ס׳לעגש נ#ר ן זי פ׳  ס»ן דער &ז שכל, אוי
 דעזואלוציאנעיי, פארששעלטער « זיכער איז

ב ט אוי  צו איז עש און באלשעװיק, קײן ני
•אלםער ױםםיץ־םיניסשעיר אונזער  «ז ה»עז

^^•ועיאלש׳׳ די װאם כאסען כ«>לדזיך װעם
 נ^י״ ו,־י פארנ^םען, עס װעפ ער און םײנעז

פראנאגאנדא... שעװיסשישע
 אװעראלס״געהלײדענת ליעבע םײגע יע,
 כאםוז ז;ך װאלטען טעכשען «לע זוען I לעזער

 פו\ גים1 דער װ^לם אװעראלם״ אין אנגעםאז
ך געזטל^אפ^ גאגצער אונזער מייגא• ןז  *י

״ ' ביטען...

אוג״" לוים לאגיק, אײעד — איײנער. וו.
ב אוגטער. «ביסעל חינקש םיינונג, זע%  אוי
 דאך וי םוז כארעכטיגם, איז אנקלאגע ךי

ײן אויך ר פ»רדיענםזג. « ז ע ײ  •אט םענח: י
 געװארען •אגראםשםזשיק געכטיגער דער איז

 ריכ־ ג»נץ » געװען װאלט נאלשעװיק״, »
 איז ער *ז געגלויבס, װאלטען טיר װען םיגע,

oy ם גלויבען םיר אבעד געװארןן. טןןןע  ני
ך גלויבען םיד דע^ אין  7«ל #ז נים, אוי

ך זוענדט ײן םיש און דעם אן זי ז
םיר װערען. שוין «לעס װעט גןוטען
ג: פארקעחרטע א ■ונקש האבען נ ו ײנ  דער ם

 עס ײען #דאן ערשם קוםט פיחרער ריבשיגער
 צו״ אבער ^גדערש. באדײטעגד פיעלעס <וערט
ם ז^מען ^״ חאפען אייך םי  גל״כ־ די טי

ך א װי ײעם םאסען די פון גילשיגקײט  חוי
ty דאס דאד סארשװינדען. so ט  די כעסער ני

 טיר, גלויבען ז־^רפאר, און ל.«גע. איצטיגע
ם קײנעם מיר האבען  םיםרעירעזעטירמ ני

דיסנךעדיטירם. ניש זיד אויך און
 «לע די *ש יע, — הענדערםאן. רזש•

 פאר־ די איז ■ײיערס״ ״לײב#ר ץן^גענאנטע
ען לאגד פון װיגקעלעך שיעדענע ײנ  פשוט ז

 באײעגונג, ארבײטער דער פ»ר אונגליק אן
ײנען לײדער ^ײל  פיעלע פיעלע, דא ז

 גלוי־ װעלכע ^רבײםער־מאסען, די *װישען
 איחר אין חן^ט צײטונג is ב#לד װי אז נען,

 זיין שוין עס םוז לײבאר, װארט ד*ם טיטעל
 ד^ס, פון ^רבײםער-צײטוגג. װױקליכע «

 ציחען צײטונגען, די אין זעחען םיר <ו#ס
 אײגענטימער מ״סטע די שלוס, דעם מיר
ײנען דיעזע פון ט ז שו  אךיף ■מרמזיטען י
 פאר- קלײנינקע, קער«עי. ארבייםע׳ר׳ט דעם

 דעם אין •אר^דירען װעלכע נשםות, ?ויפטע
 ערפאלגריײ דאס אום *רבייםער, פון טאנטעל

די פארקויפען און פארר«טען קענען צו בער
^“יי?י? . : ל ?3 ז? *J -4 ־ידעזײ "*7 ^ טעחר׳יא ער ל מישטיקער, » מעחר איז' ט צװײפלען טיד  ־דאס מאטענט, אײז פ^ר גי
ײנען װאס צײטונגען, אלע די  גע־ דערם*:ט ז

 די חאבען עדים^ריעל, יענעם אין װ^רעז
־ אנגעכיחרם ניט װאוד פ#ר <זגישאציע מ ו  א

 די געח«זט נ*ר םיר װאלטען חלואי ט. ס י ו
ר װאיטעז באװײזע נזישיגל ט געװיס טי  ני

ײ בראנדטארקען צו סארפעחלש  אפען. גאנץ ז
 בא״ זיך מיר מוזען אומשטעגדען די אונשער
ט נוגענען װאונק. * טי

 אונ־ אונז פ#ר איז לײדער — דזש. ס.
ס מעגליך ל ד̂ן  פאר־ אײער ערפילען צו מ̂ן

 ריכ־ גאנץ באמערקט איהר װי װעלכער ׳לן>נג
 װעט משתטא ג*ר אוגזערעי. אויך איז מיג,
געלעגעגחײט. »:דער מ*:ען זיך

 אננע־ איז בריעף אייער — יצואי. דזש•
 געמאכט געח#ט שוין חאבען מיר װען קומעז׳

 חא־ יא=ע. דער פ»ר אראנזשמענטס ^נדערע־
ם. אחז באגעחן זיך איחר װעט פעגטלױ, מ

 פון אנדראגג יער. איז איצט — םײן. א•
 מיר זis גרויסער, #ז* באריכטען ארציקלען,

 ס^םע דאס פ#ר ילמץ געפינען קוים קענען
 עס װעם חעכסט־װאחרשיינליך נויטיגסטע.

 װײל ם#נ#טען. ■אר is גאר אזוי אנהאלטען
 ײע־ זועט ■®ויער *לץ, נאך האפען מיר
ן אויך אי און ביליגער, אי רעז  געני־ # אי

 קענען םיר װעלען דאן קוואנטיעט; גענדער
 זײטען, צװאנציג צײטונג די םיזנען װיעדער

 חאפנוגג אונזער אוינ .24 גאנצע אפשר און
 הא־ געװיס סיר װעלעז װעדען, מקוים זאל
 װעלכע, מיפויקלען, אײערע פ*ר פלאץ כען
 גאנ״ן פאר חאלטען םיר אײך, פאיזיכערען מיר

װיכטיגע.
 גלאם נים איז דאס גיין, — גלאזמאן. מ•

 פרן>־ דער ארײן. װעלט דער אין געשרײ א
 אוגפארשעחמטעסטער דילר איז דאס פיצירער,

 םעיר־פרײס דער צײם. אוניזער עון רויבעד
 צוריק לאנג נים חי>ש מעקלײן קאמישאנער
 דעם פון פאדזאטלונג * *ויו״ ער^לעחרם
 iis ׳פיל«דעלפיא אין קאםערס אװ משעמבער

 פון »גענטען ס&עציעלע די פון אונטערזװנגען
פעםטגעשטעל&ך זז^בען דעמרטמענם ױסטיץ־

קלײ־ פמיקויפען װאס ריטיילעד, די
ײנען מענער, און פרויען פאר רעי  אזעלכע ז

 פאר־ אין איז םרײן־רויבער דער אז רויבער,
 פראגע די דזשענטעלמען. א זיי מים נלײך

 װעט רוינערײ אפענער דיעזער ^ט װעגען
 קאנ־ דעד• אויף װערען אויפגעחויבען אויד

 איז עס אינטעינעשאנאל. דעד פון װענשאז
 טאנופעקטשורערש, די װײל דערפאי, נויטיג

 חוצוח די נ^ך ח#:ען ערם,8סטאר*קי די זוי
 שרעק־ דעם פון שולד די ארזיפצואזואיפען

 איז עס ארנײםער. .די אויןו *ות“י לינעז
 צו װיכטיגקײם חעכסטער דער פון צאיידם
 שענד־ דעם אט װןלט דער פ>>ר ?יאר מאבעז
 זעחר דאם װײס רעגירונג די בלבולג ליכען

עי גלגי׳ ך זי חאש איצט ביז א:  גןןרניט נ̂ן
 קנאפע אויך איז עס דעם. אין געטאז

 כאן. עועס איז עס װעז זאל זי *ױ האפנינכ,
 דער קר̂ן אײן שפריכװארט: דאש זאכט זוי

ט יקט8 אנדעי-ער  סןרום אויגען. די אויס ני
ס די מוזען  זיך ענערגיש גאנץ *ל״ן ױניאנ

. דערצו. נע־טען
̂ײ, איז לעשטש. ב דעי אז קי*
 פארפעחיט ניט ה#ט צײטונכען די פ.*ן ניפש
 דאש אורזאבע, די אווןנ-אײך. זוירקונג זייז

ט לאזען כג־יײ־ע־ די  דע^רטער קײן צו ני
עי ®*ז  םי־ די צו יעסע3 תאםיט>>ליסטישער י

י סטרײקער די קלאד. גאנץ איז םינגען, י  װ
 קײגטאל װעלעז רעפ^־טער, די ־וײ, מעז,
 די װ$ש דןןס, און אםו^ דעם שרײבען ניש

ען עס אויב ®ון^סםרײק, סיתרער ײנ 1ST ז

וײער 19י «י נויטיג פאר חיליןז
• ^ ג p*♦ ײ * r  pit tm *qr> T » *ו :י

n« שוט ח^כען» w  A nm ז^ל םען in ט  ני
ױ ארעסטידען ן  גע־ אלערלײ «ון גרוגד דעם א

f גרונד. v אחן ג#ר ^דער זע*ע, r װידער־ 
 אין װןןס געשיכםע, דיזעלבע איצם זיך חןןלט

 טרײבט רעאקציע די רוסלאנד. אםןןליגען
 גע״ איצם ביז ח*בעז װעלכע םענשען, םאגכע

 אוגםער־אירדי־ םאן צו עפענטליך, אלעס םאן
yw .ײן, ארבײם ן נ י  צו םען קען ■רט דעם י
 פינ־ די איז עס ח^בען. ג^רנים פיחרער די

ע, סטעדע צי ק מ  אין שולדיב איפ -ווזןלכע י
דעם.

 װי וױנשענסװערט — זיאבעמןה. נחשוז
ז איז״ עס  אונזער אין שטעדט אלע אי

 אײנע חערשען זןןלען ^ינדוסםריע גאגצזןר
 מען םוז ד$ך באדינגונגען, זעלבע די און
ט ט יעדע אי פארגעסען, ני ד ^  איחרע ח#ט ש

 ײעלכע םארחעלטגיםע, אײגענטיסליכע גאנץ
 און אנבאטראכט, אין װערעז גענוטען מוזען

ײן אײנפיתרוגג געװיסע * קען דערפאר  ז
 ם^ר לםשל, •װינשענסװערט, און גוט זעחר

 געפיחרט װערען שע&ער די װאו קליװלאנד,
 קען *נער אופן, אײגענערםיגען גאנץ & 3איי

ך מ ^נ טזיי  קלןןוק די פאר װערעז #נגענוםען גי
ױ אין שעועד רק. נ ^ן די י̂ן  נןן• דארן» יוני
 איחרע זאדען אינער^ל אז זארגען, םירליך

 און לענען אנשטענדיגען זis ט»כעז םעםבזןרס
 װי צײש, פרייע פ'על •אזוי געניסען קעגען

 ׳מעט*דען און אײנצעלחײטען ןןבער םעגליך,
 מוז ד#ש װערען, אויסגעפיחרם זאל ד#ס װי
 װע־ איבערגעל^זען גראד געװיסען is צו ביז
נאזוגדער. שש^דט יעדער צו 1רע

ײן, — גלאזמאן. ד. ײנען מיר ג  ניט ז
 קע- װעלכע ׳רז»ליסשען פארביסעגע &זעלכע

ט נען רם אגדער •קיין דולדען ני  בעלע־ פון פ̂ן
 חוג^׳ס װיקש#ר לםשל, געהמט, םריםשיר^

ײ װערק. ײנען ז ט געװים ז  רעןזליס־ ק״ן ני
ײ םיר שעצען דאך אוז טישע, ך זעחר ז  ;חוי

 גייס־ גרויםען א מיר האבען זיי, לעזענדיכ
ײנע אלע פאדגעניגען. טיגען  זײנעז װערק ז

 מאדערנעם א נעהטט קדגסט־װערק. אמת׳ע
רעא־ קײן ניש אויד םעטערלינק, קעסטלער,

 זײ־ פון מיר שעסען דאך און סימנאליסט, א
ײן, גענוס. העבסטעו דעם װערק נע  קונשש נ

 אב;ר פארם, יעדער אין שעחן און גרויס איז
ײן םוז עס  װאש קונסט. אטח׳ע קונסט, ז

קע:;*ן דאש דעם״ אוגטער פארשטעחען טיר

X «ײי■ יי® fW P f t טיע^ און ביײט 
®Xjwifrt* V * v וויבערצו^עזעז
f עחי ט י  םון ענין דעם װעג^ן ביכעל גו

 *װחאט נאטען דעם אונטער מלסטאי, לעװ
ם/ איז ר  «ז גרויבעז׳ טיר עגגליש. אין «

ך םוז ביכעל דאסזעלבע ן אוי ״  רוסיש אין ז
ט גיט קען טעז  אײנפארשטאנדע! ^לעס טי

ײן,  עיין״ דעם װעכען זאגט םאלסטאי װאס ז
 לער* פיעל זעהר סען קען אלגעםײן אין *בער

ך איז עש ביכעל. דעם פון נען  גא;ץ אוי
ך מ נ ײ  דעס פ#ר צוגעגגליך און געשריבעז י

לעזער. דורכשנימליכען
 מיר אונשעגליך. געװען װיעדער — מ. י•

 צוגע״ מאל פיעל אזוי •שום. זיך שעהמען
 אויספיחרען. עש קענען ניש דאך און זאגט,
ײן;  גאד צרזן^גען, ג#רגיט םעחר ײעלען םיר נ

חינזיכט. דער אין טאז ע«עס מאקע
 גאנץ דאך עס חאבען םיד — םיינמאן. ?.

 לײכט גאנץ איז עס געז^גם, אויסדריקליך
 עט־ ;עגען אויסצוזעצען װאש געפינען צו

 קײנשאל איצט ביז נאך איז װאש נײעס, װאש
 מיר, ;לויבען יאך און געװארען. געםאן גיט
 װינשיכסטער און נויטיגטטער דער איז דאש אז

 איז עס אינטערנעשאנאל. דער פון שריט
 אונ־■ עם דארף דעדפאר גיאדע אבער ? שװער

 איז לײכם, איז ײאס ׳דאש װערען. טערנומען
ם. גארגיט פעלע םײפטע די אין ר  דער־ ^
ב ניט, מען צאר פאר  אים*;ר דויל םעז. אוי

 שװע־ דאש פאר זיך א^רעקען סיאגרעסירען,
 ליירט. איז װאש דאש, טאן נאי איםער און רע

 אש מאנען צו געלינגען נאר זאל עש װעז
 מוסטער־ א סאר ױניאךשאפ כעפלאנטען דעם
 ««ר- די אין היגזישט, סאגיטארער אין שאפ

 די װאס אעטערעס, דעם אין בײםש־שטונדען,
 — אלץ איז נעהמען װעלען אליין ארבײםעד

 גא::צע די װעדט שוין דאך איז אלײן דאש
 א׳הר װאס ידאש, און אנשטיעגגוגג. און םית

ט גאך איז איצט אז דענקט,  די געקומען ני
י פרעגען דעם, פאר צײש  :או װען, אײו׳ מי

 גיטע « ? קושען יא זי װעש טײנונג, אײער
 א£• ניש םאר אוגטערנעחמונג װיכשיגע און

 נישא נאך זײגען שאמעד און װערען. געלעגט
 עיפאח• נוישיגע די האבען זאלען װעלנע ׳די

 דער אין קו־יגען נראקע איהר זײ װעלען רונג,
 אויסלעו־גען גיש זיך קײן איינער ארבײט.
 ארײ:־ מוז ער טעאריע. דער אין שװיםען

 שװײ צו םאיזוך א טאבען װאשער, אין געהן
 ייד אויס. זיך ער לערענט אזוי אוז שען,
.געװיפ. ראך איתר פארשטעתט משל

־<ם

35 לאס. ױניאן פרעםערם םסוירם און סלאוה
 :װערען אפגעהאלטען װעלען מעטבער־מיטינגען פאלגענדע די
 אוהר 8 אפריל, םען26 דעם טאגטאג, מיטען װעס יארלו, נױ אװ אײ סעקשאן

סט. דעלענסי 77־79 אין אבענד,
שאן  ׳אבע:ד אוהר 8 אפריל, טען20 דעם מאנטאג, מיטעז װעט כראנקס אװ פעק
עװ. טע3 3875 קאסי-נא, לאנדאן איין

שאן  אין אפריל, טז$ן24 דעם אבענד, שבת מיטען װעט בראנזװיל אװ די כעק
סט. סעתטאן 229 לײסעאום, לײבאר בראנזװיל

 דער צו פאהדען דעלעגאטעז אונזערע אײדער מיטינג לעצטער דער איז דאס
 די אז וױכטיג איז ןעס איגטערנעשאנאל׳׳או אונזער םון גאנװענש.אן טער15

מיטיננען. דיזע אין באטײלעען זיך זאלען מעמבערס
35 לאקאכ באארד עקזעקוטיװ

מענעחשער. ברעםלאװ, דזשײ.

!מאי וטען צום אױח

- 9 לאסאל ױניאו פיבישערם סלאוס די
גרויםארטיגען א מי־ט מאי וטען דעם םײערט

• מיטיננ מאסס און האנצערט
עװענױ. טער4 נעבען סט., וטע ו האלל, װעבסטער אץ

m שכתנאכמיטאג, m מאי
 טי די טיקעטס. האבען דאדפען מען װעט אױינלןומען צו

ױניאן, דעד פון אפים אץ פױי, באקומען צו דינען קעטם
עװענױ. טע2 228

מענעדזשער. האלפעױן, דזש.

 דזשױרד אץ ארבײטען נעהען װעלכע לאור,מאכער)ר די
 אד־ געהן צו ניט אױפגעפאדערט װערען אומגעגענד און םיטי

 אפ־ם דזשױדזי־םיטי דעם םון קארד װאירקינג א אהן בײטען
סטריט. מאנטגאמעױ 76 אין זיך געםינט װעלכער

 ך־ים אױספאלגען ניט װעלען װעלבע קלאוקמאכער די
קאמיטע. נריװענס דער צו װערען גערופען װעלען אדדער

 קלאזק־ דער פון באאדד ־זשאינט דעם פון אדדער בײ
- מאכערױניאן,.

סעקדעטע״ לאנגער, ל.
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פױ, ק^נםראצירם ומדען וועלכע שעפער, דערמאהנטע אונטען די פוז ארבײטעד אאע

׳ )אילמפעמ^חט ה. מ א״דד,

. י י י י י א. ־*י\ א>ז ^ '

םעקו הילפטאן, 71

$ זיי
T ;נ 
4. jl

ר̂ד*
*JfjSm
:51■

סא־ פון םלוהל רענד דעד פון פרײנד יעדער
 גע־ גרויםער דער פון װײם װיסענשאפט ציאלע
 יעצטיגען אץ פאר איהר שטעהט װעלנע פאהר

< מאמענט.
װעל־ 1,274 נומער בילל םענאט דער אױב

סע־ םטײט בײם געװאדען אנגענומען איז כער
— געזעץ א װערען װעט אפסעמבלי אין נאט
ן םקוהל רענד די װעט  קאנ א אנפיהרען מו̂ז

_ ״ אי קאמןס סטיטוציאנעלען
 ניט װעט בילל אויב^יער בילדונג. אין הײט

 רענד די און גאווערנאר דעם בײ װערען געםײנט
 םארגרע־ צו געלעגענהײט א האבען װעט םר,והל
 דארפען זי װעט דאן — ארבײט איהר פעדען

 םינאנציעלען דעם דעקען צו דאלארם טױזענדער
. געװאדען פאראורזאכט איז װעלבער פארלוםט

 בײזוױלינע איהר דורך לאםרןקאמיטע דער פון
פאבליפיטי. פאלשער און

ט איהר מז ע־ כ ל ע  דאס זו
r עס אײדער שטיצט s שפעט צו

 געבען קענט איהר אז פיהלט איהר אויב
 איהר אױב פינ,ס. עם מאבט דאלאר, אײן נלױז

 — בײטדאג אײער איז דאלאר צעהן אז דענלט
נלייך, עם שיקט און צװאנציג און פינח עם מאבט

םקוהל. אייער ראטעװען וױלט איהר אויב
צו עפ שיר,ט

BERTHA H . M flILLY, Executive Secretary
7 East 15th Street, New York, N. Y.

ארכײטער אלםעריישאן און טײיארס יליידים
אל_ אק 80ל

װערען ארנײטער אלטעד״שאן און ט־ילארם לײריעם ע“א
אדפגעפאדערט

טאי קרשטען דעם ארכײטען צו ניט
א דודך טוב ױם ארנ״מער רעם פײעדען קוםען און

ם עו אנצ סיםעג םאםם און ק
אץ פױה,' אוהר סו מא', וטען דעם שנת,

סטריס סחטע א־טט 75 נאודען, יאורעל
ע־וע;־ו. םעד־םאן קא־נעד

V די פארשאפען װעט װאם קאנצערט רייכער אױפערגעדועהנליכער אן 
 טעט־ אלע װערען. דורכגעפיהרט װעט פארנענינען גײסטיגע טעםבערם ן
ביכלאך. ױניאן פיט :אר אײנלאש אײנגעלאדען. זײנען בערם ן

go לאהאל כאארד עסזעקוםיװ \
!

וױכםינעז זעהר א עו קוםעז צו געבעםען זיינען

ל א ו ע נ ע ש ג ח נ י ם י ם
ן דטטטאג, קוםענדען שטאםפינדען װעם װאפ אבענד אוהר 5 אפריל, םען27 מ

אין ארבייט, דער ־נאך גלײך

סטריט. טע9 ניער עװ., סעקאנד ס*ו קאםינא, םטײוױסאנט
אן פ. בר. מ עג שער זי שענעראלםענעדז א•5 אנדערע נ$ך און ױניאן) אונזער פון (דז  י

^י:ג. אדרעסידען װעלען דעדנער מיגענטע »מי ען דיז
םעסץ, םאול

פון שעיי שאן אטעריקאן טענעדז דעפארטטעגט. אספאסיאײ

*י ױ ױ*י V ״4 * * * •1- ״■״־, — O 1 י * י̂  ײ• »* די קס V ייייעל►♦*•טא * -־a׳ L•**,•*•** *) ך 1 - . ' 0 י '0 ׳ און rוסע־ ;
ליפשיץ 1 ל• n ײ • % י■ * 1.nil, ן —* U. אין ::**ר י■גרי * '0 • • 0 > .13 — »K פעדער״ ״ • U - ין ייי• ■*•י • ו  r >P׳- L א
כזאדעל .11 — . • * ר, ־אס אצ

ג^לדבער .1,) — - רײט י•
 .1־; — סאנדעל דז.
 .17 — טא־ץ י.
.20 - דיקטאן ע.
 .20 — עדעלמאן י.
עי :.  .20 — סינג

 .20 — ק*. קי. :אזועלשי
ץ ײב^וי  .21 — פי:ק און ל

 .24 — װײנריעב װ.
 .24 — ק*. .4,ק רוב^איד

 — געיינגײר און בראס. קאהען
סE סעמױעל  .20 — ייי

 .20 — גידט*ן און לױוײ
.21י — ט. ר. ב.
 .20 — רײבפטײן און ;עי*אןי א.

 .04 — ;יאפבעיג און גרינבערג
 ס.4 — קא לד. סי^לרןש

 .30 — פ*ו.על און גא^דבערג
 .30 — קליין ק.

 .30 — קא. קי*. דײטאן
 .37 — ר^טהבײן אןן שאבער

,37 — שא£ירא ן*k ב^ום

סש.: פע17 װעעש

.55

איסש

 .107 — שנור םאקס
 .110 — ^םערא:*ן3 און ב.יים

 .110 — ק#. קל. באנטעקס
 .111 — פארסש און סוןיסש

ek 117 — דײם שו. 
 135 חערמאן, און מײער ג^לדסשײן,
 .AJ• — 135" און רוײנספײז

סי און פילער  .135 — דוגי
ױמען און ר^זען : — 138. 

 .138 — בעק און קארפעל
* .138 — נעלסן^ן און גוס*װ

 סם.: שע20
 .40 — שנאל ב.

 .30 — שײנסטײן און ק#»על
 .35 — פרענק און בערגמ#ן

 .23 — ל־אץ מ. י.
סש.: -שע21

 ר^זענטהאל און רײנסםײן
 - קרינסק און מאיקאוױץ

 .22 — אבראםאװיץ נ
.22 — װײסםאז

40 —

!אױפםערסזאם הלאוהטאנער
קאנטראלירט װערען װעלבע שעי־ער, דערכו^נטע אינטען פון ארבײטער

גאלדבערגי ה. אײדושענט ביזנעפ
װיבטיגען זעהד א צו גןומען צו געבעטען זײנען

ל א ר ע נ ע ש נ ח נ י ם י ם
אבענד אוהר 5 אפריל, טען29 דאנעדעסא;, קוםענדען שטאטפינדע; װעט װאם

• s;
אין אױבײט, דער נאך גלײך

סטריט. טע9 ניער עװ., םעקאנד 140 קאםינא, םטײץױםאנט
אן ם. בר. ט ענ *א״5 אנדערע נאך און ױניאן) פוך^ונזער מענעדזישער (דזיטענעראא זי

טינג דיזען װעלען רעדנער כינענטע אדרעסירען. םי
םעטץ, םאול•-י

שאן אטעריקא; פון כיענעדדטער דעפארטמענט. אססאסיאיי C
 סט טע21 װ. 1S הורװיץ, *זא סילװעיממז

םש. טע21 װ. 19 ׳קאץ און װעקסלער
סט. טע21 װ. 19 ק*., מאנוש אקטא

סש. טע21 װ. 19 קא., שעער־־און
סש. טע21 װ. 19 ר^זעגפעלה און סאלעצקי

סט. טע21 װ. 22 ק*ץ, ב.
סש. טע21 װ. 22 ׳בראס. ריט^םאז

טע.21 װ. 35 עדעלסטײן, און היםעלסשײן
סם. םע21 װ. 38 קא״ גארמענט ײאסער
סט. שע21 װ. 38 ווערשהייטער, און ליװײ

םמ. םע21 װ. 40 עימעלמאן,
ױינםרוי: סט. שע21 װ. 40 װאלפסאן, און ו
סט. טע21 װ. 48 שריעדטאן,

םם. טע21 װ. 48 &עלדם*ן, און דײװיס
טע.21 װ. 54 פיטערס, און עגדליד פעשערס,

סט. r=21 װ. 129 װעקסלער,
סם. טע21 װ. 132 חערמאן, אדן בל:ם

סש. טע21 װ. 132 אי־ינגער,
סש. טע21 װ. 133 מ:פ., גאיטענט לײדיס

סש. טע21 װ. 130 מארגא-יעס. א
םש. טע21 װ. 130 זיטטעט, און טאנדעל
טע.21 װ. 141 פלײשטאן, א.*ז שרענק רוביז׳
סט. טע21 װ. 141 העדטאן, *׳*ן סיי-על

סט. טע21 װ. 150 ,קא פ. כ.
סט. טע21 װ. 102 א.־ז בענגעל

סם. פע21 װ. 102 מנש;. שי:ק
. סש. טע21 װ. 203 גזןגעל. אזן לוריא

.to שע21 װ. 19 ׳געל: סעםיועל

 פט. פע20 װ. 0*8 בלום, און טענעגבוים
 סט. טע20 װ. 0*8 ׳קא. אזק‘״׳ דאבליו

 סט. טע20 ״ױ. 9 ר*זענטד.#ל, אןן ײל5א
 כט. טע20 װ. 9 טולעצק, אין ראטבלום

̂. סקוירט ק. ם.  סט. שע20 װ. 9 ׳ר,
 סט. טע24 װ. 9 ׳ק^. קל. עקסנערט

 .to טע20 װ. 15 קאהען, און אימעל
̂ט. טע20 װ. 24 סמישח, און זאנטאכ  ס
 V סט. טע20 װ. 20 זב^אס. שולמאן

 סט. 1ט*20 וו. 27 ׳קא. קל. ק^איטאנט
 סמ. טע20 װ. 20 גריץ, און באל דראפמאן,

 סם. טע20 וו. 32 ׳בר*ס. מאחלער
 סט. טע20 װ. 35 פײנמאן, און שאףקאפסקי

 סט. טע20 װ. 30 פישעלבערג, און קאהען
 סט. טע20 זו 30 גראסמאן, און ג^לדבערג
 . םט. טע20 װ. 30 בראס., חאלאערן

ױקס  פט. טע20 װ. 37 קא., נ
 כט. טע20 װ. 120 ס*ן, און טארקאױיץ
 סט. טע20 װ. 120 ׳קא. גיובערמאן

 סט טע20 װ. 12E( ׳לע*ואיט און װיענער
 םט. טע20 װ. 121 לעםסער, ר.

 סט. טע20 װ. 143 יגעבצער,
 סט. טע20 װ. 211 יא., פיײענגעל

 סט. טע20 װ. 211 גאלדספײז, א.
י־״ ט*י20 װ. 215 פע^אפיא, ן אר הענדעל

ריי

Soviet Russia
C H A R L E S  K U N Z

6 le c tu re s  on F r id a y s , A p r i l  9, 16, 23, 30, M ay  7, 14. Fee $2

לא• ױניאן אפערײטארם קלאוק דער םון טיטינג רעגעלער א
װערען אפנעהאלטען װעט ו קאל

1920 אפדיג טעו26 דעם אכמג מאנסאג
שארפ. 7:30 סט., טע5 איםט 21 ס האל, בעטהאװען אין *

 װעלען װאם פראנען װערען פארהאנדעלט וועלען םיטינג דיעזען בײ
 װיכטיג דארום איז עם קאנ־וענשאן. דער פאר ווערען פארגעבראבם

 םון װאהלזײן דעם אין פאראינטערעםירט איז װאם אײנעם יעדען פאר
םיטיננ. װיכטינען דיעזען צו קוםען צו ױניאן אונזער

נעססעניפט. װערען זאל כוך ינויאן אײער ד^ס זעהט — ב. נ.

םײערען צו פארבערײטעט זײט

War and Peace; Russian Literature since Tolstoi
G R E G O R Y  Z I L B O O R G

12 le c tu re s  on F r id ay s , A p r i l  10 to  June  26 Inc. Fee $4.

Economic Basis of Ethics
N O R M A N  T H O M A S

10 le c tu res  on Sa tu rdays, A p r i l  14 to  June  23 Inc. Fee  $3

װאקײשאן זומער אױו*
• פ^הרט אינטעליגענץ די װאו — געשסאה מיט מענש/גן װי פאהרם

פארם קינדערהוק שמואלזאהנ׳ס אץ
 ארומ־ לאנדשאפטען. נאטורס שענסטע און דײכסטע די מיט באשאניןן פ^אץ א

 קינ־ לעבעדיג־לויםענדען •מיט׳ן און בערג באװאלרעטע ריזיגע מיט :ערינגעלט
 פלאץ אירעאלער אטת אן — האדסאן. אין ארײז פאלט װאס װאסער, דערהוק

 װאס די פאר — באר«װעמליהײטען. שטאדטישע און דארפישע אלע מיט און
 נואר׳ן ציטערען אויך סיר פארדיננען באלעבאטישקײט, םיהרען אלײן װילען

צוז שרײבם פרײזען. מעסיגסטע צו זוטער־סיזאן גאנצען
M. S A M U E L S ,  B R A IN A R D  S T A T IO N , N. Y .

 אלבאני פון אלבאני. ביז שיח אדער טרײן די נעהטט :פאהדען צו װי
פארם. קינדערהוק ביז ב$ס דער אײך ברענגט

 אלע פון זיך אונטערשײדעט טאי וטער הײנטיגער דער
 כא־ דעם םײערונג די טראגט יאהר אלע װאם דעם מיט יאהר

 טאי וטער הײנטינער דעד דאחז פראפאגאנדע, פדן ראקטער
 פאר־ די געגען פראטעסט פון כאראקטען דעם טראגען מעהר

 אונ־ רי און פרײהײט בירגערליכע אונזער פון גװאלטיגונג
ארבײטעד. די פון טערדריקונג

אנאנםטענטם. וױיטערע אונזערע װאטשט

ו לאסאל נאארד עהזעסוטיװ
םעד. רינגעד, רזש. ס. מענעדזשער. קאטלער, פ.

עווענױ. םעסאנר 35
 םענ חשענ. עדעל׳סטײן, יאזעף

JU<43 סארסײמה טעלמ^ון,
 עוועגיו םעדיסאן און סטריט טע27

 .579 סקװער םעדיסאז טעלעפאן
 דירעקםאר• קוגסם רײכעד, עטנואל

כמגער*זער• דזשענ• שײצער, לואיס
 פאר פרױען און מענער

!געלד מעהר דיענט
 אויס שוין האבען לײטע הונדערטע

 און מעטאדזן אוגזער געלעדענט
נעלד. פיעל זײ פארדיענען יעצט

קורס א געמט

 און מאטינע זונטאג און שבת *ייטאג,
אבענד

אפריל טען25 און טען24 ׳טען23 דעם
ג א ט ײ ר ד פ נ ע ב  א

זונטאג און שבת
 אבעגד אדן בײטאג

אפריל טען25 און טען24 טען,23 דעם פרעזענטירט רעלקין א. עדװין
פראדאקשאן $150,000 די

 פון ערלױבניש געפעליגער דער מיט
געסט םאריס

אידיש אין מ^ל עדשטען צום
ײנינג אין מיסעס פיריען, פיר דיז

B קלײדער. קינדערשע און 1

1 1 פא־ באלדיגע א מײנט דאס 1 |[ci 3|s P>
// I געהאלט. גרױםע און דשאן

1 /\ V•’* iir H /
ײ אװ ס<ז([ז?>ם מיטשעל די & II / \ דיזי

■ W 1י / \ גרײדינג פעטטערן־םײקינג, ׳נינ:
W איבער עקזיסטירט פיטינג און  W  X I  \  k CO 

V ערםאלג. ה^ט און יאהר  M >

רעזולטאמען בעסטע מעטאדען. בעסטע סיסטעמס. נײע אידעען. נײע
 באדינגוננען גוםע קלאסען. אבענד און טאג אידיש. אי; אונטערריכט סריװאמ

 בוקלעט, פרײען א פאר קוײט אדער טעלעםאנירט שרײבט,
אויססינםטע. פולע און דעמאנסטרײשאן

פדײטאג. און מיטװאך טאנטאג, :אבענד־קלאםען

דדרשבײן פרץ פון
בן־עםי יעקב םדן רעזשיפירט

בראםבערג לואים פון דעקאראציעס

הירשבײן םרץ פון אנמראקט־טוזיק

 פיעסע בעלעהרענדע אלעגארישע
עפיזאדען 10 אין

ג דזשארדזש פון האבערט י

 םי הענרי פון אידיש אין איבערזעצט
גאםטװירם.

912-920 (Cor. 21st) Broadway, New York
1 Phone, Stuyvesant 83S<L

מעק׳קארמאק פרענק פון זש

ארקעםטער סימפאני גרױסער
בעגערם און בעדזשעש

 בד. .B ס. און סאסײעטים ױייאנס, םאר
ארבײם. ױניאן סטריקטלי

יארס ־נװ סטרים. קלינםאן 134

 פון דירעקשאן דער אוגטער
רומשינםקי. יאזעןש

iביהנע דער אױח מענשען ססו  A. DELBON ,
Kw שערס. שארפט און פיקםט

 TO ־עװעני־ו, טע6 484־90
יארלן. נױ
םםרימ טע30 און טע29 צװישע;

CATSKILL FARM HOUSE
MAX FLEISHER, Prop.

Box  223, S u ll.  Co., P a rk s v ll le ,  N. Y .
ID E A L  C O U N T R Y  H O U S E  

E le c tr ic ,  A l l  M odern  Im provem nts, 
La rge  D a iry , A u to  Se rv ice .

215 East Broadway 
1709 Pitkin Ave., Brooklyn

100 Lenox Avenue
G95 Prospect Ave., Bronx ע ז י ג ר נ ו ט ײ צ

ך ווי  עגג״ און *ידי*מ מנדערע סיעיע ױי
 ו׳וורגאלען און ביכער !ײםוגגען, לי׳יע

ד« אין געדרוממ װערען
4 פרינטיננ אפ־טױרײט P

י«רק נין ־.6ם ק«נעי 196 (•’ל99■י 6436 מלן«,|

2441 װזםערסי טעלעם^ון
 פרעם לענארד די

&23 o u rג סםרים, &ע



.1920 םערץ, טער30 וױעןי
! קאםעראדען •ווערםהע

אונ״ גוט, גאנץ מסתמא װײסט אװזר
 יעבען. םיר םארהעלטגיםע װעלכע םער

 בעטלער פאר איע אונ־ז האט םלחמה די
 גוטס און ׳ד.אב אונזער ארעס, געמאבט.

 אונזעוי פארניכטעט. םלחמה די ר«אם
 אונ־ רואינירט. איז םאלקס־װירטשאפט

 גאנ־ זײן כטעט פאדלארען האט געלד זער
װערמה. צען

 דער״ עס חאט פרידענס-אפפאך דער
 אונז פאד האט ער װאס דערמים, ענריגט,

 עס ־װעלכען אויף פיאץ, דעם אאגעצאמט
 אנדערע רױינע הויהלען, ‘יןײן ניטא איז

 גאי פאטעריאלען רויהע נויטװעגדיגע
שפייז. מעניג
 מיר װאס שפײז נויטװענדיגסטע רי
 מיר יזענען לעבען, צו אום האבען םוזען

 אונזער װײל אױסלאגד, אין יזױפען ניט
 פיר פרײ־ז. יאין געפאלען זעהר איז געלד

 נוי־ די פארשאפען ניט אויןי זיןי ,<ןענען
 צוליעב װײל צאהלונגס־מיטלען, טיגע
 מא־ רױיהע און יזויהיזעז אין פאנגעל דעם

 םאד שאפען גארניט מיר קענען מעריאלען
אויסלאנר.
 בלויז פראדוצירט אבער לאנד אונזער

 איז עס וױםיעל שפײז, די פון םינפטעל א
נויטיג.

 פאר־ ילײכט דאױם זיןי קענט איהר
ארבײטער־נויט. שרעיןליכע די שםעלעז
 גע־ צײט יענגעדע א פאר האבען מיר
 םון זאלען פיר אויב דעם, װעגען מראכט

 (עלר־ א אונז מאכצן בעטען ניט אײך
גע״ איהר װאיט הלואח דער כייט חלוא׳ה.

 מויזעגד 10 אוגזערע פאר יןויפען קענט
 און לעבענס־פיסעל*םעקלעף, מיםגלידער

 אמערײ די דו<ר אונז צו איבערשיתעז עס
 סיר אבער ארמיניםטריישא}. רעהיעױ קאן

 ער״ פראן. דיזען םארען געלאזט האבען
 און אויב ניט, וגײסען מיר װײל שטענס,

 זיף װעט געיד אונזער פון פרײז דער װען
 זײן זאיען מיר אז םארבעסערען, אזוי

 מוב, דעם צוריקצאהלען אײך איטשטאנד
 ניט װירען מיר װײל צװייטענס, איו,

 אינטער־ ירעם םון ארבײט דער שטערעז
ױגיאךפארבאנד. נאציאנאיען

 געװעריד אינטערנאציאנארער דער
 האלאנד) אין איז זיץ (זײן שאפטס־בונר

 לענ- אלע פון ױגיאנם אלע צו אפעהירט
 געלד־זאמלונגען, פאראנשטאלטען צו דער
 פאר לעבענס־כייטעל יזויפען קענען צו אום

 ארבײטער־ ארגאגײזרטע עסטרײכישע די
שאפט.

«ן אונזער אלזא, יוען,  ניט קען פי
 אײר בייר בעטען וועדעןי פארוױדקליכט

 דערטיט, אונז הערפע^ צו װעניגסטענם
 רעם אויױ ^ופױפען זיך זארט אי,הר װאס

 גע״ אינטערנאציאגאלען דעם פון אפ.יעי
 װעט װאם ידאס װײר װערקיטאפטס־בונר•

 טיר װעיען װערען, צוגע״צײט בונד צום
געניפען. רערפון אויך

 װי פיר, דאס ׳״ערוגג, פארז ידער מיט
 אילץ ני^ד װעי.ען ״טעג גליר,ליכערע רי אין

 אינםערנאציאגאי, דעם צו טרײ בלײבען
 דעם פאד גריס חבר׳יטען םיט םיי בלײבען

 יטגיײ 1או יטנײדער רער פארבאנר
עסטרײכס חגרינען

אטא, פראנץ________ סעה< באלאגנ

און װײפט דעד אין שפרײט דעו אמאל ווידער
אינדוםטױע ורעם

ײט םון (יטלוס .)1 ז
אונטערגעאײלט, אסס׳ן די זיך האט טנ

ט כ טלי ^ עפ/ ר א ^ ךער אין פ טעג אג  ״וו
 ענט־ אן מיט בריעף ׳טעפעלין׳ם װעיר״

 ניט זי יןאן ר^נםערענץ א צו אז ׳םער
 האט ױניאן ״די זוײיל, יא ׳װײל סומעץ,

 אגרײ פראטאקאל דעם אפנעבראכען מוין
 גע־ װערט ױניאן די ״װײל און מענט׳/
 סיגדיקאלים״י און ״ראדיקאלען םון םיתרט
םעך.

 יןוםען פון זיך אפזאגעז דאס כדי און
 צו אויסזעהן גיעט זאל יןאנםערנץ » צו

 דעם אסס׳ן די םארענדיגט זזאטעטנע׳
 װארט י^גםערענץ א צו דאס סטײטמענט,

 םרי־ א נור געקובזען, יא אײגענטייך זי
 : זאכען דרײ טאן ױניאן די דארף הער

 דעם יצ־אפט אין ארײנברײבגען צוריגן
 ארס אנישטעלען אנריטענט, קאלעקכױװען

 און מעניטען סטאטעטשנע מעהר בעאמטע
 טאפיער אז סעקױריטי, פעסטע א געבען

 אויםקױ חליידז מאנ^עקט׳טורער א װעט
 פאריעצונכ דער דווך לײדען צו עפעס מען
 קריגען דערםאר ער זאל אמ־יםעגט םון

באלוינונג. גוטע א ױניאן) דער (פון
 פרעזי־ האס אדיםצוטארגענס גיײך

 ,זעל־ דער אין געגעבעז יטלעזיננער דענט
ענטפער: פאלגענדען רעם צײטונג בער

 גרײט יטוין איז אינטרנעיטאנאל ״די
 מר. צו ענטפעד אן שרײבען צו געװען

 טא־ די פון עגטפער דער אבער מעםלין,
 װעיר׳׳ ״װאומענס דער אין נופעקנדטורער

אפ;ע*טטעלט. אונז האס
 די אז ^אנעז^ק די אנבאהאגנט ״װאס

 אכרי־ דעם נאכנעקוטען ניט איז ױניאן
 ניט דעמ מים װײם סיר זײנען מענט,

 מאנאטען מיט נאף אײנפעריטטאנען.
 אין געפאהרען בין איך אײדער םריהער
 <וא:פערענצען געהאט מיר האבען ױראפ,

 מאנופעקט־טורערס דער בון קאמיטעס מיט
 זײ דעטאלט יטוין האבען מיד אסס׳ן־און
 גאןי נישט קוטט אסש׳ז די אז אנגעצײנט,

 1919 םון אנרימענט דער אגרימענט. דעם
 שאפ ױניאן פרעפערענשעל א פאר שרײבט

 אפגעחיט. ניט דאס האט אסס׳ן די אבער
 םעפר כיאננע אפייו דאס איז, פאר,ט דער

 עקזעקוטיװ אםס׳ן׳ס דער םון בערס
 ױניאן הײן ניט באטריבען האבען באארד

 פארשטענדייך, גאנץ איז עס און שעפער.
 האלטען זועלכע מאנוםעקטשורערס דאס
 ניט קאנען שעפעד, ױניאן קײז ניס אױף
 ארגאניזא־ אז םיז ■וחארט־פיהרער די זיין

 אגרימענט קאלעקטױוען א זזאט װאס ציאז
ױניאן״״• דער מיט

 ױײזמ שלעזינגער פרעזידענט און
 אײגעגכד דא איז והויפטזאך די אז אן, דאן
שרײבט: ער געיד־פראגע. די <יך

 מאנוםעה־ די פון פראצענט ״אכטציג
 אויסנע־ זיך האמנז טרײד אין משורערס

 א״םפ^־י־ אן דורך ױניאן, דער מיט גליכען
 נעזזע־ האבען און אדזשאסטער מײאישען

 ארבײטעד, זײערע פוז שכירות די כערט
 ײען ,1920 דעצענובער ט?ז31 דעם כיז

 איים־ װעט אגרימענם איצטיגער דער
 אסס׳ן דרעס און ־װײסט די אבער געהן.
 זײ באװיליגען. געװאלם ניט דאם תאט

 שטי־ א געבען געײאלם עפעס יא האבעז
 זי װײלע, א םאר ביויז אבער ״<ועיז ?על

פאד באוױליגען געװאלט ניט דאס האט

 אנרי־ דער װאס כיאנאטען 10 גאנצע די
 תראפט. אין זײן צו געהאט נאך האט ניענט
 גע״ גוט גאגץ האבען בתים בעיי יעגע

 קײגע נימא זײגען עס ראס װאוסם,
 ז^לען לעבענס־טיטעל רי אז אויסזיכטען,

 דעם זײ האבען דאף און װערען ביליגער
ט רער פאר װײדזשעס אװ רעיז ט ציי  ני

ט •האט ױניאן די געבען. געװאלט  גע־ ני
ט אויסנאהמע קײן טאכען קאנט  די אט םי

ם פראצענט 20 טרײד״. פון׳
 רער םון פארראנגען יעצמע די מ:^ז

 און “״פעיקוריםי זײ געבען װענען אסס׳ן,
 בעאמ־ ״סטאטעםשגע ערװעהיען װעגען
/ ע׳  אז שהעױננער, פרעז. זאנט — ט
 יױ די דאס אבםירד; Ivn% סתם איז דאס
ט יױינט־^ל װעט ניאן  אידד ערװעהלען ני

 דער פון דיקטאטור דער לויט בעאטמע רע
 שלוס צום און אסם׳ן• מאנופעקטשורערס

: עיקלערט אויך ער האט
ט מיר זיצען ״דערװײל  די לײדיג. ני

ף אויף פאסט ײגיאן  ענטװיקלונ־ אלע א'י
 זײן װעלען מיר און סיטואציע רער ןץא גען

 טא־ ריבטיגען דעם אין האנדלען צו גרײט
ניענט״.

 אײג־ אן וױל םירמא וױיםט א
 דעד געגען חשאגרןטאן

איגטערנעשאנאל
 װיליאם׳ם, ארםור פירטא װײסט די
 ױניאן, מאנער װײסט די װעיכער גענען

 זיף האט סטרײק, א םיהרט 25 לאקאל
 אינ־ אן נ^ף גערינט אין געװענדעס

שאנר^אן דער דזשאניןשאן•  װערט אינדז
 שלעזינגער פרעזידענט גענעז פארלאגנט

 פון בעאצימע אלם באראף סעקרעטער און
 ברײ די ןנענען או אי:טער:עשאנא< דער
 הא־ און <עװין האכםאן, שעהנהאלץ, דער

ײסט דער םון בעאפטע די אלס ראװיץ  ױ
ױגיאן. מאנער
 קא., און װיליאם׳ם ארמור פירטא די

 אסס׳ן, דרעס א'ן וױיםם דער צו באלאנגט
 םון שטיצע די זי ה^ט שײנם, עס װי און,
 צו פארזוך דעם אין אסס׳ן גאנצער דער

די געגען אינדזש$:קש$ן אן באקומען
ײגיאז•

 װאך לעצטע שוין איז ^הירינג״״ אײן
 צװײםער א און קאורם אין ^רגעקוטען

 פירםא די װאןי. די םארקוםען דארף
 דורף — דאט זי •װי אזוי ד$ס טענה׳ט,

 אכרי־ אן ױניאן דער מיט — אסם׳ן רער
 מען ם^ר דעצעכובעד, נעקסטעז ביז מענס

מ  װי־ ױניאן, די איהר. געכען סםרײהעז ד
 דעם ד^ט פירטא די דאס םענה׳מ, זער,

 $דער געבראבען, לאגג שוין אגריםענמ
 ניט כיאל קײן איהם האם געזאנם, בעסער

 װאם זעדזן, צו ארז^ בלײבט עס געהאלםען.
 צו דעם וועגען ה^בען Dim ריבטער דזגר

״ ז^גןי
 עיוס־ איז ױגיאן דער פאר לאיער דער

 דער און לאכדאז, מאיר קאנגדעסטען
 ג^ר־ הערי א'ז פירםא דער פאר לאיער

 םא• דער פון לאיער יעהרליכער דער דאן,
אסס׳ן. גופעהםשורערס

 און דדקםאן בײ םטרײה דער
געםעטעלט.

 מײלארס לײריס דער פון סטרײק דער
 םירםא דער געגען ^0 יאקאל ױניאן,
 גע״ האם וועלכער <ןאםפ., און היקסאן
 געסע־ איז װאכען, 12 איבער ד־ויערט

 דעם אװעגד, פאנטאג געװארען, טעלט
 פאל־ גרויםען, א םים אפריל, טען19

 דער ױניאן. דער פאר זיעג שטענדיגען
 פאלשטענדיגער א יזײן איצט װעם שאפ

 דינ־ הינזיכטען. אלע אין שאפ ױגיאן
 אויפצופאד־ גלײך פריה, דער אין סטאג
 אר־ די האבען סעטעלטעגם, נאף׳ן גענס

 צו־ עןי סטרײהער, בראװע די בײטער,
 ארבײט דער צו שאפ א*ן ריקגעקערמ

באגײםםערונג. גרויס םיט
 ניט איז רער״ױניאן פון זיעג דער

 פאר־ לאנג דער װאס דעם םיט גרויס אזוי
 געװאו־ פאלשטענדיג איז יןאסף צויגענער

 פירמא רי װאס ױאס װי געװארען, נען
 ביז־ פון ארויס נאנצען אין איז היקסאן

 דאם איז בראס. טילגרים צו :עקסט נעס.
 טרײד, אין פירפיא ערנפטע די געויען

 פארטראגען נעחאנט ניס האט װערבע
 לײדיס די און שאפ, אין ױגיאךדוך דעם

 אי־ שאפ דעם פיט האט ױניאן טײלארם
 זאגען, קען פען םראבעל. געהאט םער
 אז םיזאן, אײן אװעק ניט איז עס דאס
 םטרײקעז, נים פען זאל שאפ יענעם אין

 איז טראבעל, אנאנדער עפעס אדער
 זיף האט סמרײק לעצטער דער אט אויב

ם געענדיגט  איז היקסאן װ־אס ׳דעם פי
 אלײן דאס שוין איז ביזנעס, די פון ארויס

געוױנס. גרעסטע דאם ױניאן ד־ער פאר
 דעם אין פעהר איז היקסאן אלזא,

 געבלי־ איז שאפ דער אבער גיטא׳ שאפ
 ױ־ פאלשטענדיגער א א'צט איז און בען

 איבער־ האבען :עשעפט דעם שאפ. ניאן
 פאראנט־ בתים, בעלי אנו־ערע גענופען

 זײ־ זועלכע פענשען מענשען, װארטליכע
 בײ^זיף האבען צו צוגעװעהגט מ-וין נען
 א איז װארם א װעםען בײ ױניאן־שאפ, א

 דער אפכיאף. אן אי? אפםאך אן און װארט,
 פון געװאדען איבערנענופען איז גצשעפט

 זינ־ פירפא יולאוק דער פון זינגער, סאול
 דער פון קאיהען, םר• און בראס. גער

א־ גוט •זײנען בײדע קאפם., סמרעטאן  י
 אין אוז הלאוגןפאבער אונזעח! צו רןאנט

בכלל. װעלט אינתסטריעלער דער

 בראס. סילגרים געגעז סםרײה דער
 דער ײאס דעס םראץ פ^ורםנעזעצם װערם
 צו פארטאטען אלץ דערװייל איז ױניאז

 באלד וועט גןײס די שאפ. חגס פיקעםמן
 און געריכט זזעכעחנן א איך פארהוםען

ױ כםעט ס׳איז ר, \ ע ב  ױניןון די ד*וס )י
 ארום &'?עטס האבען מעגען ל1װידז װעט
 ױני^ן דער םיטגלידער^ןון די שאפ. דעם

 זײע־ םון ײאןי א דאלער צװײ צו צאהלען
 דעם אנצוםיהרען אויף שכירות רע

 ניט נאף זאל דאם לאנג װי סמרײק,
געדויערעז. דארפען
 פארטגעזעצט אויך גאך װערם עם

 דרעס־ קאסטאן דער געגען סטרײק דער
דינגס, ם• דזש. הויז,  םער5 דער איז גי

 גע־ געפיהרט װערט שאפ דיזער עװענױ.
שאפטליך  טײלארס לײדיס דער פון מיינ

 האסםאם דער םון און 80 ל$קאל ױניאן
 םײד־ די .90 לאק. ױגיאן, דרעסמאכער

 שאפ דעם פיהעטען 90 לאקאל פון לאך
ט צוזאפען  .80 לאקאל פון םענער די םי

ט ׳זעהר שפעקס סטרייק דער  פירפא, די ני
 ארבײ־ די ניט. זי װיל נארגעבען אבער

 פעסט אבער זײנען שאפ יענעם פון מער
 ביז לאנג אזוי קעםפען צו ענטשלאסען

 זײערע טאבגעבען םוזען װעט פירפא די
פאדערונגען. גגרעכטע

 פיײ װעלען טײלארם לײדיעם
 מיט מאי ערשטען דעם ערען
 מאסם־ און קאנצערט א

מיטינג.
 טײלארס לײדיס יארהער נױ די בײ

 אםת׳ער אן מאתע פאי ערשטער דער איז
 יע־ אין יאהר עטליכע זײט שוין טוב. ױס

ניט. זײ ארבײםען טאג נעם
לײ־ יארקער נױ די װע?ען יאהר רעם

 מיט פאי טען1 יעם םײערעז מײלארס דיס
 מאספי־ און ?אנצערט גרויסארטיגען א

 דער אראנזשירס. ױניאן די װאס טינג
 10 שבת, אנפאנגעז ויך װעט מאי־פײצר

 פאי, םען1 דעם פריה, דער אין זייגער א
 סט• טע116 איסט 75 גארדעז, לארעל אין

 מאססיטנג און קאנצערם דער הארלעם.
 און נאכםיטאג שפעט ביז אנהאלטען װעט

 פאר־ גוט װעט עולם דער אז זינער ס׳איז
ברענגען.

אונזערסר ױין װעפ זיענ דער דאד און
.)1 זײט פון (שלוס

 און זײ נעהמען — זײ טוען װאס איז
 זײן נאך קען צו. גאנצעץ אין זײ פאכען

 םרײען דעם פאר טריאופף גרעסערער א
V געדאנק

ד װי װאלטעז, םיר ווען געײיס, ח  אנ
 גע־ אזעלכע םיט אז געהאט, פורא רע,

 אונמערדרי־ םאה׳דיגע ־ שװארץ מײנע
 אונטערדריקען מען קען קונגס־םיטלעז

 בא־ גוטע יעדע און נעדאנק פרײען דעם
 אנדערע םיט גלײך םיר װאלטען װעגונג,

 אונזער םון אויפטו דעם באטראכט
 נרעסטען דעם פאר סענאט איז אסעמבלי
 דאם אז וױיסען, פיר אבער אונגליק.

 אויס־ ניט קי^פאל רעאקציע די װעט
 םאלשםענדיגער אין זײנען מיר פיהרען.

 אז דעבם, גענ. מיט אײנפערשטענרניס
 סאציאליזם דעם שארען ניט גאר קען עם
 םון זאל מען װען אסילו, אפעריקא אין

 קערפערשאפט געזלצגעבענדער יעדער
 אםילו סאציאליסט**< די ארויםװארםען

 פרײע יעדע צוגעפאכט װאלט מען װעז
 אלם זואלט, מעז ײען אפיילי, און שולע,

 די אננעשטעלט שולען די אין לעזזרער
 אײנגעפרעסענסטע און איריאטישסטע

פאמריאטען.
ט שוין זײנען מיטלען אלע די  אײן ני

 גע־ דער אין געװארעז אנגעװענדעט םאל
 זײ און לעבען, פענשליכען םון שיכמע
א אלם ארױסגעװיזעז זיך איםער האבען

 די און װילהעלם ניקאלאי, דורכפאל.
 דעס־ און דעספאטען געוחנזענע אנדערע

דערצו. עדות בעסמע די זײנען פאמעלעך
 גאנצער דער אונז מאכט דעהםאר און
 פאליטי־ קלײנטשינקע די םח פארזוך

 ראד דעם אפצושטעלען אלבאני אין שענס
זארג. װינציג גאר םארטשריט םון

ט פארקעהרט,  זײנען םארזוך דעם מי
 אז װעלט, גאנצער דער פאר םודה זיך זײ
 קעפפען צו אונמעגליך פאר געפינען זײ

ט ב׳/.«עג םרײע די געגען  זײער מי
 מוזען דערפאר בילדונג. כלומרשם׳דיגער

 ניהא־ װעלכע םיטלען, די אננעהםען זײ
 געגען קאמפל אין נעברויכט האט לאי

םרײהײמ.
 און אכראנקע די װי פונקט, אבער

 אונטער־ און פארםאלגונגען אנדערע אלע
 ילאננ אויף געקאנם נים האבען דריקונגען

 א פון אויפטאגען דאס צוריקהאלטען
 ראס םונקט רוסלאנד, אין צײט נײער
 דער־ דא. זײן אויר װעט און מוז זעלבע

 פון קארליהעס גייסטיגע די הבען װײל
ט און וױלענדיג ניט באני,5א  װיסענדיג, ני

 טריאופו^ דעם פראקלאםירט בעסטען אם
 אונזער םון פאכט אונבאזיעגבארע די איז

 װיר״ נרויסע די און םר.ײהײס־באװעגונג,
 םרן די, אויױ אםילו האט זי װאס קונג,

 דער און שולעס אםיציעלע די װעמעז
 אזוי האבעז פאטריאטיזם אפיצחןלער

 פונק יעדען רויבען צו נעטרײט שטארק
אינטעליגענץ. פוץ
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