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וט;ר5 חןר צו
װ. ג ר. א חזר פון קאנװענשאן

 טערנעשאנאל1א« אונזער אן כאנגט םאי, טען3 דעם טאנטאג, נעקסמען
 ױבילעאום־ א איז קאנװענשאן הײ־יאהריגע די קאנװענשאן. טע15 איהר

 אינטערנעשאנאל די זײט יאהר, 20 םאנאט נעקםטען ווערט עם קאנװענשאן.׳
געװארען. גענרינדעט איז

 על\זיםטי- דאן אלע פון אינםערנעשאנאל אן גרינדען פון געדאנק דער
 גארמענט לײדיעם דער ־ אין ױניאנם פארשיעדענע רענדע

גום גיט איז עם :קלןןרער גאנץ א געװען איז אינדוםטריע
 איםער םוז ױניאן אזא אלײן. זײן צו לאקאל יעדען םאר ױניאן, יעדער פאר

 איהר םאר װיכטיגעם עטװאס אויפטאן ניט קײנםאל קען און ׳&װאך כלײבען
 טוזען זײ פאראײניגט, זײן זיך צװישען םוזען יוניאנם די טעםבערשיפ.

 גרויםע איהרע ערפילען קענען זאל זײ פון יעדע כדי םאכט, גרויםע 8 װערען
אױפגאבען.

 ארויס־ איז אינטערנעשאנאל די וועלכען פון גרונד-געדאנ^, דער איז דאם ■ •
געװאקסען.

 אין ארײנגעװאקםען געדאנק דער איז שנעל אזוי ניט נאטירליך, אבער,
• ; ױניאנם. פארשיעדענע די םון פלײש און בלוט די

אינטערנעשאנאל, דער אין פאראײגיגט אפיציעל נעװען זיי׳נען זײ כאטש
 גאנצע די פארםע. » בלויז געװען עם זײ.איז פון םײםטע די פאר אבער

 םיר אפ;עשעצט. קוים זײ האבען אינטערנעשאנאל דער םון וויכטיגקײט
 ארײנגע־ ניט ,װייט נאך געדאנק דער איז הײנט־צו־טאג נאך אז יאנען, םוזען

 ערשטעיאהרען די אין איז דערפאר און ױניאנם. אןנזערע אלע אין דרוננען
 כאהויערנםװערטע. זעהר א געװען אינםערנעשאנאל דער פוך עקזיםטענץ די
פרײד. װעניג גאנץ אבער זארג, םיעל צרות, םיעל האטיגעהאט זי

 זי.געוואקםען איז אומשטענדען, ערגםטע די'םאמע אונטער יאך, 1אי
 געװארען ױניאנם די זײנען יאהר יעדען םיט נרעםער. און נרעםער אלץ

 עם זיך האט נאםייליר, און, צאהל. אין אי און גײםט אין אי שטארקער
אינטערנעשאנאל. דער אויןש אפגעשםיגעלט כאלד

 פאר מיטלען טעהר און םעהר אלץ געקראגען האט אינטערנעשאנאל די
 א אלץ פאר אניטאציע, אינטענםיװערער ברײטערער, א םון אנםיהרוננ די

 יעדען םיט און ארנאגיזאציאנם־ארבײט, פלאנםעםיגערער און שטארגןערער
 עקזים: םריהער פון די םײ געװאקםען םעהר און םעהר אלץ זײנען- יאהר

לאקאלם• םײינײע און לאקאלס טירענדע
 אן ערשט זיך הויבט וױרקען און לעבען אםת׳ר איהר אכעוי

 1909:אי׳ן זײנען װײםט־םײקערם לײדיעם די װען עלף׳צוריק, יאהר א מיט
 בא־ רעכט םיט װעלכער םטרײק, נעדענקוױרדיגען ערשטען זײער אץ ארוים

 גאנצער דער פון רענעםאנם־פעריאדע דער פון אנפאננ דעם זיך מיט צײכענט
געפאלנט האט נאכדעם באלד זוען און יארק. נױ אין ארבײטער־באוועגונג

־, .1910 אין קלאוקטאכער די פון םטרײק זיעגרײכער גרויםער דער
 שטענדיגער א אינטערנעשאנאל דער פון פארטש^יט דער איז אן דאן פון

זיכערער. און
 פריהעריגע די אונטער װעלכע םטרײקם, פיעלע פארגעקוטען זײנען עם

 פון לעבען דאם פאר געפאהר גרױםע א געװים נעווען װאלטען אוטשטענדען
 פארגעקומען זײנןן; גופא ױניאנם אגנזערע אין אױך אינטערנעשאנאל. דער

 אונ־ פארניכטונג טיט געםטראשעט האבען װעלכע ברודער־קעםפע, שטארקע
 אינטערנעשאנאל די איז אלע זיי פון אבער מיה, לאנג־יעהריגער גאנצער זער

 געװארען איז פראגרעס איהר און אונבאשעדגגט,' און גאנץ ארויםגעקוטען
ראשיגער. אלץ און גרעםער אלץ

 װײם דאפ יאהר, עטליכע לעצטע די אין פארגעקוםען איז עם װאם
 ױך פארברײטען ’ניט, דארפען םיר און גוט, זעהר םעםבערשיפ גרויםע אונזער
דעם• װעגען

 זין פאר רעדמ ־קאנװענשאן הײ-יאהריגער דער צו רעפארם אונזער
־ אלױן.

 א מיט ױבילעאום־קאנױענשאן איהר צו קוטט אינטערנעשאנאל די
ארבײםערגנם. און ארבײטער ארגאױזירטע טױזענד •150 םון מעטבערשיפ

 זײנען װעלכע ױױאנם, אינטערנעשאנאל דער אן אנגעשלאםען זײנען עם
 אין שיקאגא, אין יארק, נױ אין מעכטינ, און ארנאניזירט פראצענט 100

 און ;שטעדט אנדערע אין און גאםטאן אין פילאדעלפיא, אין קלױולאגד,
 שטארק, יאזוי ניט נאך זײנען װעלכע ױניאנם, דא נאך דא זײנען עם כאטש
דעם. צו נע׳הען אלע זיי אבער

געשטעלט, איצט ביז זיך האם אינטעתעשאנאל די װאס ציעלען, אלע
 קלאוק־אינ־ גאנצע די כמעט אין געװארען. דערגרײכמ זײנען

ארבײםם־צײט די װאך־ארבײט; פון םיסטעם די אײנגעפיהרט חםטריעיאיז

 צד־ די שטונדען. 44 אוי־ רעדוצירט איז אינדוםטריע; אונזערע איךאלע
 זײנען זיי װי בעסעת;, ערך דער ניט זײנען שעפער םײפטע די אין שטענדע

 נאוי שוין םװעטינג־םיםטעם^קען א פון צוריק. יאהר עטליכע טיט געװען;
 זײנען ארבײטער די פון פארדינסטען די אויך און זײן. ניט איצט רעדע קײן

זײ• אויף באקלאגען שטארק ניט מאמענטאן זיך קענען םיר אז ־אזעלכע
ר  נײ בלײכען צו ניט םירי טײנען דערגרײכט, ניט האבען מיר װיפיעל אב̂ן

ציעלען• העכערע און העכערע אלץ צו װײטער און װײטער געהן נאר דעם,
נוי־ די אננעהםען װעט ׳מיר ערװארטען קאנװענשאן, הײ־יאהריגע די

 גרויםע דינען זײ ציעלען. װײטערע די פון דערגרײכונג די באשליםעפאר טיגע
 א־נ־ באגײםטערונג, גאגצע אונזער ארױםרופען דארפען װאס ציעלען ציעלען,

 איצט ביז האבען טיר װאם אלץ, װי פונקט און, ענערגיע. גאנצע זער
 אזוי װירקליכקײט, א געװארען איז געטרויםט, און כעהאפט־ געשטרעבט,

 אץ קאנװענשאן די װאס אויםנאבען, די מיט זײן עם װעם זיבער טיר 'זײנען
איצט• אונז שטעלען צײט ןײ

האנד, א צולעגען םעטבערשיפ גרױםןן־ר אונזער פון יעדער נאר זאל
 אוי,ה באשליםען װעלען םיר װאם ווערען, פארװירקליכט אלעס טוז און װעט
 ױבילעאום־קאנװענשאן. נרױםער אונזער קאנײענשאן, הײ־יאהרינער דער

 פרא־ אלע פון פראבלעם די אז געדענקען, םיר דארפען אבער אלץ פון מעהרי
 יבערגעכענהײט,1> םעהר אחדות, מעהר אײניגקײט, מעהר אלץ איז בלעםען

 בא־ לאקאל יעדער אין מעםבעלם אנוזערע צװישען םײ געטרײשאפט מעהר
צוזאמען• לאקאלם אונזערע צװישען םײ און זונדער

שלעזיננעד, בענדזשאמין
ױניאן• װאירקערש גארםענט לײדיעם אינמערנעשאנאל פרעזידענט

 ״אימפיטשםענט״ רי פאדערם אינםערנמשאנאל
ליווײ דזש. אאראן .דזשאחש פזן '

-i— ■ - י
טיט צרפיעל זיך ער פארנעהםט ריכטער א זײענדיג אז אן איהם װײזט טע;

מ,־ז ער — !״ ״באלשעװיקעם-----עו ענםפערט שנײדערײ,' דאמסקער ׳
 יוניאן די װאס באשולדיגונג די װעגען ענטפערן קארם אין קוםען אבער
א־הט. געגען מאכט

 יארק םוןיגױ צײטונגען ענגצישע די
 נײעס דער מיס נעווען פוצ וואף די זײנען

 זיך וזאט אינטערנע^אנ>}ל אונזער %ואס ״
 פון דױויז׳עאז אפעצײט אי; געווענדעם

 װערען געכיאנט זאא עם יזאורט, סופרים
 תיעאדדע דער װײט װי אונטערזוכ^ אן

 ־לי־ דזש• אאראן יזאורט, טײגיסיפעיל פון
 שגײדער־ די אין ארײנגעטאן איז ןןײ,

״ ביזנעם.
 די: נעמאיך איז געיטיכטע די

r אאראן n אקמױוער אז איז <יװײ 
 פירטא צײדיסיטײלאר דער אין פארטגער
 װ$ןס צײס דער אין בראדערס. םיצנרים

 מױניסיפעל א םון דדטאדדט א איז ער
 דעי פון נאטירייך, קריגט, און קאורט,

 פאר־ דערפאר, באצאהצט גוט ^טאדט
 יטנײ־ דאמםקער מים אויך זיך ער נעכיט

 אר־ די סים אונטערהאנדעלט ער דערײ.
 ^נירות װענען פירטא דער פוץ בײט^ב

ײדעי־ ק^נפערענצען האלט און. סנ ען  װענ
 אונ־ װען איצטער, פארו^רעהענישען. שע
 ,80 צאק, ױני^ז, טײרארס לײדיס זער

 שנײ-ךער די געגעז סטרײק א פיהרט
 צי-װײ דדטאדדט איז בר^ס• פירגרים סעס

 די באקעפפעז מיט׳ן פארנופען טאףק6״
 יעצטענס זוארט, אײן ^ייט פטרײקער•

 אין ארײנגעטאן נעװען פיעל אזוי ער איז
 איז עס אז שנײדערײ, דאכיםקער דער

ען צו שווער  ריכטער א איז, ער װ$ס ^ג
באס. שנײדער א אדער

 אינטערנעיטאנאל אונזער אן פר^גט
 ר,אירט סופךים םון •די-װיז׳עען אפערײט אין
 ריכטער א מע: צי אזוי, רעכט איז עס צי

 אנאנדער אין אריינגעטאז פיעא אזוי זײן
 זיף דארף ער װען צײט דער איז ביזנעס,

 רינטער־אטט. זײן ימיט בלויז אפגעבעז
װײ זועלט די באםיט זאא טו עס, ער טעג

 די אין אויך איז ריכטער דער אז סען
 ניט, ראס ער ט^ר ^נײדערײ, דאטסקע

 םון װערען ארונסערגעזעצט ער זאל טו
 זעי־זן רארף װערכער ער, װײל אפט, זײן
 נע־ אויםפיהרען זיך זאייען אנדערע אז

 אוםגעזעציי־־. אלײן האנדעלט זעצריך,
 cv װעט קאורט דיװיזיטאן אפעלײט דער

 ע:דע בײם אםשר נאך ענטיפײדען דארפען
װאך. רער פון

 רזיטאדזיט אז זיןי, פאױטטעהט עס׳
 עסק. גאגצער דער ניט נעפעלט אױוײ׳ן

 זאף די פארפארען. ש\י\ איז איצט אכער
 עפעגט• דער אין גאנצען אין יפױן איז

 םון פארטרעטער א פאר איכקײ.ט.
 עו האט אטערירןאך׳ יארק ,.נױ הוירסט׳ס

 חוצפה דעד אויף געבײזערט *טטאריו זיף
 אנקלאנען גאר ועהט װאס ױניאן דער פון

 1געסא איז ער, זאגט ׳דאס דזיפאדזיט. א
 ״באל- די פון ״רױטע״, די. פון נעװארען

 םוי נעהטעז ״צו זוכע] װעצכע יעעוױקעס״״,
 ״האמ ער װאס דערפאר נקכיר,״, איהם

ליענ״ טענאנטס די אונטערדריקט
'cr זא:י מעז ׳װי טאקזג איז האס

 ז V. ״י לעםניק... א טיר כיאןי גראם
 הןזנ: או, שאפ יטנײדער אין איהם כאפט

 {אי ער.עטעקט טיעף •װי באװײזע פולע די
 ״רויטע״, ער ענטפערט ״ײ1שניידע ךער

 • - ',,ליעג ״טענאנטס ״באלישעװייועם״/
 ־ װע קאורט אין -װינד. טיט בוריר«עס ס׳איז

 גילסעז, ניט זיכער ענמפערס אזעלכע לען
 פען םע< געזעצע אמעריקאנער די לויט

 פאראנט• צו ° רוםעז דזיטאדז׳ט א אפילו
 אינטערנע׳טא״ אונזער און װארטליכקײט

 עס טאן. צו דאס ענטיטלאסען איז נאל
 נעליג־ ניס יטגײדער־דזיטאדזיט דעם וועט

 די זײט א אי׳ז ארונטערצופיהר^ן געז
.)16 זײט (יטלוסיאױן^ 1

י

ץ, • ••י־



» .Wir,

r I•׳/ 
jjjs

aoaowapaaaa
r*

55P

pמר רעכט פולע ים>
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« ^ ם ? «ו ^ ו וחד צס ו

 *שעםבלי׳ס דעד פו; תנל םך דער
4.*ײפמועכצע

 can םארםאג, זונטאג אזײנערי צוױי
 םםײס ׳יאריה ינײז n -האש אפריל, מע;25

 jmrrr םו־ן שטונדען 37 נאך אסעםברי,
 פארענדיגם צאנקערײען, און רעבאטען

 פאר ארבײטען. געזעץ־נעבענרע איהרע
 זײ דדאס ־יאז־זד n 143« מאל עריטטען דעם

 h די זץ־ זזאמז פונימױאנידס אסעכיברי
jrronc ־ אק אױםגעצײבענט זיצדנגען 

 זײ־ װעיכע בירלס פון דײהע א אננעד;םןגן
 , ביײ אלס וױבסיגרױיט הצבםטער פון נעז

ysm&tr; פארטרעשער״ ״פארקס װײט װי 
 װעלעע ׳נעזעצען ־שאפען און גצהן למנזגן
 דינעז נז פאמן דאס פארשלזיאפעז ז?*רעז

 און סדוים װעכיען די פק אײנשעו־עסעז די
דע־פרעזענטירעז. ראםיזערם די

געשלא־ ניט האבען געזעץ־געבער די
 נעװא־ :עטייבעז אסעטבגי. דעד־ אין פען
 סטימויזירט און סוױט־כיאזצץ דער פון רען

 טראפען ביםערען דעם פון געװארען
 אננענוכיעז געזעץ־געבער אתזערע האבען

 מאנו־ זײ:ען װעיכע בגלרס פון רײהע א
 .און ראסק סוױט, פון געװארען פעקט־טורט

 די פארנעהכיעז ארס עדשטזון cm קא.
 אױ׳םצדשליסצז באצורעקען װעיכע בירלש

 דער פזן נאד גים סאציאליםטצן/ די
̂ז אנםײי פון גאר אםעביברי  די אין נעתבדז
 האס זװדײ־ן סעג פאר א טיס װאדזי*ען.

 האט ער וזאז דדשה א געהאר־טעז סװיט
 יאדר ראנגיפ די דורך אז ;עותס םודה ־ױך
 אקטױױשעט געזעץ־נעבענדע זיין פזן רען

 גע־פח־-יש ניט כי־אר ?ײ\ נאך ?יך ־ער האט
nw יואונדצדבא־ יעגעם *דן זױ
 אפריל, ערשטען דעפ פריה־מארגען, רזגן
 אזיסדע־ סאזױאליסטען די האם כיען דחנן

 װ. אז. אה אסעפוברי, דער פיז שי^סמז
מןר ̂ז ד^ס ̂ו  א אספאנג. נעיחוצז־אז נ#ר א

 ^גצו־ װײטער װי װײזער .װענ ס^רט טיז
 האס נ^ד ט¥ינ ארבײם. דער םים געדדך

 ײידכע כ^ליס *נגעניעחזז ײזוסעטכ ־די
 הונ־ פון יטטיכירעכט די אװעה געהמען
 איז זי ג#ר ארבײםער, טויזענרער רערטע

 אנגעגו־ ז-ית־יז ביללס .װי״סעד־. געגאננע׳ן
 מאבײק n ימםעיזח זועיכע געװ*ר?ז כיעז

 די פיון ^ונסראי רוס מוגםער םקדיס
 פאדייה די אין ־ דעהרער ה^סקערי^

 מקזא׳ *ן האישען מדזעז װעיען סקורס
 •חמ־ייזאלנז איץ אדן פאסרי^ט^זם אין כיען

״ אײדעד פדעסעדי/ ̂; ז  די יערנצן לזעג
̂י*ער X),<)<X(2( לױנדער.  באפאי־ איז ד

 אסעסביי דער פון . געװארען סעכטיגט
 די אין ״אמעזײקאעזם״ י:עי;ען פאר

 בזדטכדסס איז דאיער 40,000 פהוי^
 ספע^־ע^ע צזפאדעױנעז פאר ׳נעוואדעז
 פאד^רײ־ הענעז רדעלען זמדבע ־רזןהדלד

 ראסהערס. די אוץ סװיט פון תורה די מען
r* nr* ערךי־ אק ביידדנג פח ט״ססנס 

 *יאנעךסים־r א מוזעהניץך קדכמש הוננ
̂יט אסעטביי רי נעלװע טעם אױך ר

 נירעמע־ אויך האט. אםעסבלי די
 פארמז־ זײנען װעיכע בירים ׳טטימ^ו־י

̂י־׳ען  רעקאנםםראתעאז דער נײ ל״ױט״נעיר
r "י^טיםע *  pcsrr ^  ־געװאחנן נזדמפ

pe ̂ובעז ב^יאם די ־סבייטה. גאװערנ^ר  ד
,פאי תזעדדן זעהר חאד;עיטי*<וגען

 עררײכט ׳טוין זײגען כע4)יועי ארבײטער
ארען  איב^אןד; די פון ̂ןײ װי סײ נע̂ו

 ‘שטונדעעז H דעש בײיעפיעי, צום ׳׳רױ.
 נעזדכה־ .ו-ױידדש, סעימום *רצײטם־כמצ,

 לי!םלבי די וז. .r» m דוײם־פארזימדוגג״
̂ויוצ זײן צו pĉ וױי׳ט זיי׳נקז m רערי v zf'. 
מגסײעטים ט׳מודיטי אנשםעכדיגצ מהר

ט אוז תג י דוי•יז ימוטיטעס יײז י

 נעקסםער דער זיק וױל םװיט םיהרען.
 האבען צז »ױט װייזמ עד ג^װער^ר.

ה זיה חיינטנד מירטק םעכגדגע א  ער *
ודז ־ar אויפמבען. ניס ק»מזי can װעט

ח עם *ץ ״בימר-עגדארנ*" די פון ז ן r מ u p j ט ®ניז«רס ב  אױ^־אן מ
 וחןדזח רעגירס זאי סטײם pnir נױ אז
יאסקערם. רי פון דיהמאטור א םון

t nuMfctfi—  filed with tbe ״True 
P satnastcr at New* T®rt City oo 
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 פר־עםיערען־ פון ב^ט־לדפע! די
קאנעערענץ.

 האס רתלמד ראם אידזזענסםעד דעד
 סאן אק rrs:mrs:^p געהאט טעג די

 אײג־ נעווען איז איטאריזגן, רעניא,
 דיפיזא־ 7»זיםע*־נעיתד,:ריכ אין :עדדיט

 צייטונגפד די געהײמניסען. טאטי־טע
 געפאה־ זײנעז װערכע ררארעספאגדעגטעז

 צו צוועה cm ?ייט רענזא סאז אין רען
ד,אבען דעם פון נײעס יעיקען  רןא:פערע:*̂ן

̂זײיבדננעז געלהזנש נאד  ־nrr פח בא־י
 דיפ־ די וואו ר^םזןד^/ רי פון שטעםעי,
 אבעד װ. אז. א. יאיק ״מםעהען ^אטאטזז

פ cm פדן װארט א :יט ̂ז זגס ד̂ז  אנ־ א
enr* זתר^גןאגפעדעמ. בײ ;זנאנ<עז

מן <זגסיציא ♦י i ירו ^ p גים 
am רונג עננליימע די V a(סייגמ תני t 

 *בעד »יץ ויײז־זאר חימד. ״נאציאז^לע
 אגג־ ̂,אממגר »יז ^אלאםטינא אז ר,ראר
 יייד ױיונט8< ענסצאנר כנאנדא^ לימען

 «יז אוייל־פעלדער די םעסאפאסאםיען.
 די ןיבער קאנסראל באמונ^ אזן באקו

 איבזמ^ן רעב^ אבםאלמוע דארדאנצלעז,
מ 1^ילע םערקישע ןדי אין האבאל סועץ

ענגלאםד

א ^ <ו פא־ קי*גזן ייגזן0 ני
ע»' 4חיד« ז. דו מי ־ודע״ *ם . מי
*:?*tfn  ja m מעדי- ײײ׳יז זײ 

ך I |גער6• די זי^זש 4ס r l »מגסידכג 
ר אורזאצא די » j&n זיך, םארימםעחם 

 דע־ ־אזגמר פח אוקאזזק צאמ״מנ די אדז
ז י נירונ^

 זײ בזןגעז זיק ניט גאד זועס עס מיזכה.
 צאהא די ותן ענגלאנד פון אינטערעפען

t; זיך \ןעלזש אזיען שלײ; אי; נאצי#גןע 
 עגג־ cam אזזי ויך.^אז; צ.מױ־ישזען דײםעז

 קאנ־ איהר אנהאלםען בעםער קעמן לאנד
ד סר»ר מ  דאר פק סײ< זזיכטימן urr אי

jaSpn עננ• צי זװזײפעמזאפם איז עס 
 נימױאטי־ ממזמת א עדלױמז tarn לאסד

 פאילעס־ אין ענטװיקלען זיך באװעגוננ ילע
 די :האבזק אדיט <רײוט can צד סינא.

 קאנםראל ,אעטעז־עטען ביץלעס אחײשע
 ײע־ א״נדוסטױיעז פאיעססיגער איבער

 אויפצױ נים איז עם אינםערע&יען טעס
 אויפצובויען נאר הייס, אידישע א בויען

 פאר־ מעיע; זײ זזזזיכ׳ע גואר ב*זנעם, א
 ביילייגע די טימ פאלעססיגא פילײצען
אראמר. פון איכייט

 רענײ־ט ודז ויסעמבר׳י די אכער
 “.וועי נענ^ן ז1ײײ- זיזזיכע קי־עפםזש ®זן
 אר־ זײ טיס קאמאראסים איז עס כען

 די פריע; ערהלעהדם האמנן בײטער.
 ארבײמעד. ..דא^אציז״ טאציאאיסטעז,

 דרדב־ אח אסןגמביל דער פק פי״נצ״פ ־דער
c*;x פלדס*־ פון דיקטאטור די : גערוען 

סדאטיע.
 אנ״ אסעפעיי די זזאט אבעד דע^פא־

גאסעז״ מגושעז.דעש עלמי בייל, ̂.  זו
 טראימן. ביימרען דעם ע^ז״בע; דדעם

 עם ביטעי*, אזױ זיין ניט אפילז ידעט עם
 די ביער. דאך אבע• ,2-75 נאד ׳וױז

 א £יז דדיבטיגק^ם די דױיס אסעםבלי
מ דעד זז^ס.צי דועד סדזנק.  אויסצו־ בי
yc*^r; אטצכיבלילייט סזוציאליפם^עע ךי 
 ניט אדיב געזזאחען אנמזנזטען װאיט

mסי־וגק. ״ p*f גזד זײ אױב וײיס דזעד 
m:ycy: n,*r מנשין ,oyr פונק־ לזעבעז 

ע;  בי־ דעם אז־.; צרק״נפס, דער א*; צ*א:̂י
ט־־׳אפזק. סעד*לן

 מ־ דדעדעז הענען ביליס ד• אײדע־
 אונטע**־ בארועדנאד דעד זײ פייז דעצלז

 זיצוננעז די פרן שלזס בײס ^ז״י״בעז.
pa סבױט :אדדערנאד האש ריטבזעתו דעד 

 עד אסעבעלי. די פארדאטט שטאדק
 זחד־ טטי^ספיענט א א-ײסמןכעמ;; האס
 cr: ב־ליס די דדעמ עי אז ידײזם בער

 ־עד חעס cm אבשםאס אונבזמרשרײבעז.
 לזד־ ז־־עד פק ז״צזנ: א נאך דופע; אפעד

 סעפטעמבעד נעקסםעז דזשיסלײםשדר
 זא־ צו עװער איז <נס אקטאכער. ןאדער

אױס־ װעט סמיטה ;אװעדנאם װאס נעך

.-1920 מאי, ערשנזער דער
 דער איז יאתר פאד לזגצסע זײ פאר
 א מיט געוז^ר^ געפייערט מאי עױשמער
 שו\?ל אוים״ן ־ישדין איז םזנן אז נעםױזל,

ר א סח ת ד ערמסען דײלז ײ*לס. ני  ס
 װעניגער םים ארבײטער די באגעגענעז

איז זיך .האם קאנפערעגץ י דער אז ^ ^וי ם-| ג די עג ע מימ או; כתות אײגענע די נ
פון סוזי דעד אז זװזײמל, סיעפעחנז א  n וױסעז לאזט1» וחדלם רrז םען האם

זיײ פרעדיעדעז זײ ותי״כע צז באשמסעז
מהומען.

 םען װעלכע איבער פראנלעסמז די
 זא׳ פדעפײעדען די m עדזואלנמם האס
זיײ זדתג^גז געזד־םע א אננזד׳סען רען

 זויב־ די ^ין איינע באװאוםט. נעװען
 רזס־ דדעמך אזמגד רוסר^ד. א־יז טיגסםע

 בים יפלמױנג הײז סען ד,אט ׳יאנד
סםיי, פזתטיער מגזפיעז.  אימו־ פק ̂נ

 גדט איגסערזזױ אז א'ן זנפייו האם ייזט,
 אז נעזאגם צײטוגגס־הארעספאגדעגסזק

 טיס זזאטיי*ז פאד נאנצעז אק איז ער
 צו *ויס וױיזט דאש אכעד דמשראנז־.

 אײג־ א; םון סייגונג א װי גים במהד זײן
 נמזטי אז pn זוויך הזח זנס צעמעם.

 דזסלאנד, *ז *נערלךזבתג פ»ר דעדט
ױל  אין פאדטײ ױאל^טידשע1סא די ז

 .עם ראדיקא^ pin שטאדק איז איםאלי^ז
 לואנסאטפד ״זזאם פאר װי נים כיעד.ר >דז

 pc אנצדנןזמוגנ איט^״^ען׳ס ״פאז״.
 ר*וסל*גד מוטזנדשדל זועט אפ<ז דו^אנד

 הא־ איצם, איז זאך די װי דחדפילז. ניט
 גע־ ניט *ער־יט קײן נאך עלײעס די בעז

 זינט דזםלאנד. אנערהענען צו מאבם
̂עצםעז  צג אט־אט די האלטען יאנואר י

אבעז דזםיאנד בדס האנדיזנז אנפאנגעז
עישטעז לעצטזנז ענגיאנד איז .גאיחננוגג I. נאך רײצט רוסלאנד ארט. פון ניט

 ומענדט קאפיםאליססיזתן דעם א^עם
 ל״סדוינאף זזאט ̂סענ די אס ד.4גאי פא״

ײמלט  טי־ 20א^ קאפיעגהאגע פח מיו
 טי־ הוגהערט א נאלד, אק דאיצר ליאן
 פאד :רײסץ א*ז גאיד, איןי דאלער ליאן

 ■ דער־ אבער לײנג ביזנעם אמעריש^ער
מ אדב אדט. פיז *עם׳-גים rn װײי  ן

 אין דא ביזנזגס־אינכמדעטיק דא זײמז
 זײנען דזסלאכד, םיים דשופדיזמ פאד לאגד

 זיי־ ײעלבע אעבמרעסען פאראז אויד דא
 פעלד א פאד ײח האגד־׳עצ, גענען ;עז
 רוסלאנד, װי אןןי ײאטעריאלען יויזזע פון
 .פאר״»פארט רזסלאנד טמ^האלטען אדן

 אמײ•־ ytrrrn ̂ןןלןש וזצלס דעד פ»ד
 אסהא^נמן <ממז *ינטזנזתסין לאנעד

m a  err א ^ראדמגמ*/ זל־יערע פון 
 אע־ im סאבדדזזס פדן פלאעזער גאגצזנר

m r vn\ א^מטזט־עדט רוסלאםר תאלסזנז 
ק ק rw דער פ ס י י ^ ® מד Wזז

 P* הוגמר פיז מזים א צו סריתבחנד
 בלאקאדז^ דער םוץ קוכים װאס יןראנקחײט

ד im ,ח rcm fe היײ האס קאנפעז־זמ־ז 
ו מז ניס 1מד»ליס נ מגז  צו בנובע אנ

 אח רדסלאגד פחיגאז. • א^־-אפעאי״פע
 נעדזזע. זױ r* ד^יכמזלוגד .pmr: וױ
n מײזק. ױי איו פדאמ אדדיאםימע 

 נע^ע;.״ זוי זימען ארנגאח און עסטרייך
 דייעד נעוהארפען .תאבען פרעכדעדצ] די

האמק. זיי איז בימן
מ  ®ד דיאו אזיזק, פיז װ״נבמל ח

 ז״ך. געפעע] סיריען אח לזןסטינא
 אי־ געזזס סי־ײצן צוזײטען צו׳םײלס

 nr ערדדאדמ*ז. צז מוחה איז עס דױ בעד״
 עננלאגד. צו פאלעסכדגא ®דאנהיײה

 פא־ או אנאנסירס ילז2.א האט !כנלזמד
p דחנם לזףפטינא t דױ״ים ^נאציאנאלע א

 rm געזעלש#פט מאפימאליםסײפעד דנר
מד די םאר נאהענם. מו מערי  ׳»ר־ א
 ־פיט םול נעװע; י*הר דעך איז בײםער
 1אי עגםױשזמעז ערפאהרדנגעז, ביטעזת

 ד<ר יסמאזזל־םםרײת, רער נידעדלאגזנם.
 מייזעגבאהז דעד סםר׳י׳ית. פדמערס
 •ורעס־ די אינדזטאגהיזאנם, די ;םטר״ה

 די !!ארפאלגזמעז, די אבלאװעס, די םען,
 םיטיזענס, ניט די לאנד פון אדױסשיקונג

 טאציאליסםי^מ רי אוממל־יטוגג די
 סאציאל^םער דער פיז אסעשבלילײם

 אין איז רואם און ^יארק. נױ אין אארםײ
 די האמנן רוסלימד יױ־סערr א^יראפא?
מ2י געלימעז ארבײטעד  נידעדלא־ רעקלי

^ אונגארן, דײנ^טלאנד,־־ געס. קדי  םראנ
 בי׳י־ האבצז לעגד־עד ז־י 1אל — עעלאטר

 אין נלוימנז רעט צזזאמדזגן צו נעטראכע;
 לעצמעז ארבײטעד. די פס טאבם דער

ח w טאי ערזזטעז י נ נ  וומכדנד געירען ^
א ל מ נעיזזק «דז זנס ,pp מ י  די pit אי

ד ןיא פזנתסע^ האפגוננםפזלע  װצלט. דנ
 די םים פריט umjfa נאך איז דײםשלאגד

 לזתסעםכורנ, אח ליצב^בזמט פת כלמ^
 נלזיבען דער מבי^בען נאך אמ עם אבער

 ״ציים דער םים זזעלזמ די־ארבייטער אז
מז אױב?דטאכס. קדי די'אדבײכתדי די'

n עם ה«לם ודי . t t e אדיוןנג#הן 
ײצמןרדי • וורכ

m עס *onn אײדענ־ די אױס״חעלעז 
תיב־ א *וארםען דאזי־פען אדבײטער עאוזן

 די סריגען יװעלע« אײדעי^די וױילע
D r«3E narvnv דײ װעלכע ו^נער 

האוד v ״ז־זג̂י a p pזיך באראט ״
 וזע־ מאם^אגיעם אײזענבאהן די * יעצט.

ס יל׳ינץ u אימ^סיעחמ גי n r a n  tx די 
 ^ראפײ אייגענע זייעדנ >פון װײתשעם

rxtf. סצ»אנקא די ם קענען ת ו  זאגען מ
 צאהלןע צו ײאמז פון ניט האבעז זײ אז

jamnrmx ran$n * ם מ  אי* םראמ «ײ ו
 קאטערם *ינסערססײם רצר צו מסגעהז
 דאט אז זעזק .גמם זלזזלכע 4¥נא>סי״»י

 די םח הולױ דער צו סוכחנן זאי פובליקזט
 זײן 4ניצ ואל זאך די װי׳ • האמפאניעס.

 צו־ ניט זיד מוסט באאדד לײבאר דעד
 דאן ביז ־דדטרלאי. פיז פריהעד זאםען
 ער־ ניט איתזנגבאהן־ארביימד רי קעבען

 העכע־ װיװעש זוידקליכעז קײן זוארםען
 דאר־ וועמךאס פובליקום דאס װײל רונפ
 א סיינען וחגם- דאס ym צאחלזנן, פען

 פזן קאסט דעם אין העכערונג װייסערע
לעבצנס־םיטלזרן.

 אײס, עס-וױיזט זױ ^,װrDארביי די
 װאדםע* בדם צזטרידעז ניט זיך שטעלעז

 ל׳ייבאר דעוי באשלוס דעם אויןי
 די י1אוי דך םארלאתן אדעך כאארד,
 ותלגע ,רטזתדצרראב n פון> פיחוזני
לעזר פארפיחמ^ ארגײבמר ךי האבען

jtd ם. םאגםאג מ  פו; פארמםיהעד הא
̂ יארדסק ״®מו׳לא

w אק נמעחמץtp א ה*ם & rrx w און
ארגאניז»ױאנעז

 א ®ארמשטעלם ־דך נאך^בדס זזאם םאי
 ערשםעו דעם מאסט. רעגגאלוציאנערע

 באורעלו:; אדבײטער ענגלישע די איז טאי
̂»דער  בא־מלוסען אלצ די אד:ו. פאד קל

ל פיז תי מז סםדיי? מסג צ בלאקזד ׳דער נ
 גאציאגאליזירוננ פאר דזסלאגד, אויוי דע
 װי נעוחגז נ*ט מעהד זײגזק טײנם די פו;

מ זתזאלועיאמז ל ת  פאר א סים זימען ו
 געװארען. נידערשטימט צוריק טאנאטעז

 vh באײצבומ ארבײכמנד עגגלישע רי
 Tt םזע.סאם וױ דאריהאל אזוי זױיט־נים

מ דאס פאדמשסזןלכס ?י  בדם אויך איז ז
 באוחד ארבײכתד פדו^צוי^׳שער דמר

m ׳טג^^־די rvm w ik איםאמריאליסטי־ 
 אכנעהן אוגנעשםעדם קע דענידלבג שזג

 זײ־ ארבײטעד די אק אדב^ם, איזזר כײס
r »יז הילפלאז *נען rsrv  ®אלײ איזזרע \9

 האמז אדבײםער די אױב אבפר סיט.
 ענםוי-שונגעז. און נידערלאנעס מהאם
 ערפאדד נעהאם דערפאר אבער זײ האבען
 װיב־ ;העבםםער דמד »ח ^אנהרצםע דוגגזג

מ טיגידמ^ ל ת מ; יתלעז י א  rnmr ס
 וזירקזאם אה דעאליסטישזנ במהד פלעגער

 %םא עדשםער דזנד איז צדקעפס. ־an אק
dipt תדס נמזןאלם »י  can פאר יחנדיח מ

 אדיך *־ב״־יטעד. זײ nt וזיסען םחמעחט
 זינם מאי ערעכמר דריםער דעד עם איז
רדסלאנד. סאװעםעז דער פח נעכודס דער

ער־ דער װעס אױס וױיזט עס וױ.
 רועגע־ אם לוינד איז דא טאי, שםעך

 פו; שםוםער. א שםילזןר, א זײן סבמגסע
n םעז זעהס זױיסוננעז די ודן אנאנסעז 
 םײזד יא וחגלעז ארבײםער װאו דא אז

 סוב לום ודממר^א^אנאלזק דעס חגז
 כתז קאנצזןרטען. דורך נאר .זײז עס װעט
װאו האל א אץ צוזאטענקלײבעז ךv װעט

 םים אמממזק כאשיאם^ז האמנן *יי
 זתל־ יימי<<ז גייש־ א נואי ארבײם זײער

 אינ״ <י סארטדעטזק זױדקלח־ זאל מנ
 or n< ארבײמער. די םון טערעסעז

 ןירירם n באך ז^גע| אחױס זיך וױיזט
 זמל־ אדבײםער אײזענבאח סױזענד 60
b איז *״װ^סיײמון״ אויח זײנע[.נאך כע i 

 װעל־ ואםירזהמהי^ס אן אלץ נאר מערשט
 אײזזנגבאהז דמם אאראל^זיחש un מ

 דער j מ. זאס1 דאס פארפצחר.
ד פח ®מנוידיגם  אוו בדאדעחזזד דן

 אוזעקגפגו־ האם מרײגםזע, רעילוועי
מרס די סעז אד ע  לאדזשעס 50 םון מ

מ לאמלג^ אדזגר י ת  איז אדדיס ךינצן ו
ק סטרײק זעהד דזאט עדמיבגיש, *an א

 אד־ איא נעג*ן ארב^כמר די פארביםזנרם
 אדגאניזאציא־ ארבײכמר א*ן סאזזזיאכדזן

' נזה•
 mt ײגיאז נייעי א פאר באװאנוע די

סארמםעהער .זאך. לאתאיע tv נאר ניט
 אד־ ׳לאנד פון בדילעז פאדשיעדענע פזן

j פאד צוזאמז ביייםעז Din. ׳שאפ^טען די 
ױ שסעזמז ז ו ו  דער און יאדד־מן. ז
ײז  את סעהר *לז ײד פאדשפריים מםס

 ױגיאן :ייעד א פאר בפײזמתנ די כמנהר.
 העד־ דזןר געננן ידאמעסש סיז א וױז

ח א פון שאפם ײ  אזםר קעז כמז וחזיכע מ
 ארשײנזמ םחיפרימן א איז עס ודארשצ̂ז

 באזחר ארביײ״צי אפמנדיהאמר דצר איז
 אוים־ נאר yoip אדבײמער וחס נוגג

 »ן נײע, א פארמידעז וײ דדיקעד
^. אפאזיצמעעלע  די אז וױיוט פם י\ני

 זײ• וועגמסמ^ אם ױגיאג^ אײזענבאהן
 מעז זועלמ אזטןנקדאםיזן^ אסת^ גזלן
 עד־ װעלכע ברעמס״ נאד בועעז ניס קעז

 pn יענ<« םון אויםזזרוק ^זיק נים <ויבס
i£ ת בדס פרפאהרוננ די ' י  יתי^נם נ

T. געוחמ סאל אלע ניס איז ni^ ipni 
n חאם עס n V n c אימרצוסר שומדם 

ז  שאפיסאליםםיזמז can איז nip גיש מ
 באזחר ארבײםזנז* דער איז נאר לאמר,

ר mru נתג מ  פרםחר אן איז עס א
וזעל־ ערשײבובג לזאפגוגגפזלע איז הענחנ

u בע n r t ttm דעד פאר ווארטסנ א איס
 אסזד »ין באוועטננ אדבײםעד ׳גאנצער

ריקא.
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 טנדגײ̂אר רי פון שאפ־ם־םיגג א בײ
um *ן p װ. 26 גײגקוג און בר^רנרם 
מ17  כאשצא־ וייעשסיטיג rm םטריט״ ג

 ביז־ אוגזער׳ פרעזגםי^ז צז געױארעז םזס
 איװעבשמאדב^ בדודער נעס־אײדזשעגס.

 אוים־ אח פך^זענס ותדםהפולזע א סיט
 גו־ פאד אנערקענוננ אדנזער דריהען

 אינ״ די םאר ארביים פדאיןפױשע אק סע
׳ *\ ארביממר♦ די פזן מערעסען
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ם נ י א ש ו ד ד ר א א ב
 םעםץ׳ס בהז־ער זזין ארבײם םון.ויי*נעט»נעוער רעקארד םערקװירדינער א

מ די כ»ר אפיס מ ע  1116 קמנטראלירס אפיס דער — 4מ«ג«םע qre י
ר ע  — ארכייםר. 16.471 װערע.סממספדגם עם וועלכע אין ^•

$44^11J P 6״ 3 Pק ײ״  נעויארען cnspjfvp איז 1100^61.10 י
 גאװער- דעש פון ענתזפײדדנג נ$ךדער שכיתת אין העכסמ די פאר

̂רים , — תאמיםע. גן

» פון רעמארםער• *סםען

w א o מים איידדמעגםס ביזנעם 16 םון 
כ בדודער גמהילנום־מגצדזשמרס, צוױי

 מענפדדמער דער מעמץ, םאול ברודער
 פונ׳ם אםיס״ אסס׳ן ^אסעדיקאן דעס פון

 x צוגעשיקס אוגז האט רזש^יננ^באארד.
 זי*; א*ן םעמיגקײמ דער םון רעפארט

 מאנאםק/ םינ^ לעצםע די פאד ^פים
^א ווײזם ווצלבעד ױ  נמרקוױרדיגען א
ם יעדעד ארבײנג נאן רזוק*רד ק  אק «נ

 איספאזאגנס גרוית, איז רצפארם רעם
 םזד ענערגיע לצבען, םים פול איז ער

 אספמס ,•ײמעם״ יעדען פון או) טיגקײם
 דער םון שםארקײם די סאבס, די ארויס

!ױניאן מאכער קלאוק גרויסער
 דעפארםמונם אסס׳ן prאמעריג דער

 הלאוק־ דער אין אםיס גרעםמנר דעי אין
 tאי אפים דיופיט -רעד ױני*ן. כיאכער

 האס אפים דעד סט. םע23 *גאים 40 אק
 נפפינס ות<כמר אסימ ברענטש א אויך

 «נ2 קאת^י jod צוױיםפר דמר אק זיך
 צווײ די זײנע מניאן דער אין עװענױ.
מס םי  .אפםאה דער אלס באקאנס• א

 בײ־ אםיס״. טאת ywnm דפד אח אםיס״
 אזיםויכם אוגםמר׳ן jyrn אפיסןס דא
ר דעד #םציוץ גרודער פון דיי ד צ  און ימג

 16 פון
רױלסס־

היעג^ ^ ברודאד און הײם
 דאון אין אפסאון ארז^ vm ארחם

 שד־ 1116 אפיס דעד סאנםראלירט טאין.
ך nrarn עס תעלגע »ין פער סלי מני ר  דו

םגסיאשעפסב ן ארז ן ז נ י ־ ו י ן  ם
ו נ ע  אז #כױתם דאס •רביממד• ז

 קיאוקסאשװי לער םח אםים אײגער דער
 ודאס אדםיי, אן רסקאנסדאיי יוגיאן

מ םאר מנװצן מננת וזאלם יײםען םלי  ע
 דער איז אמסי, r< יתיאנם. עדעונוזאב

 ^דעד ?ם״ ז/ײסם יתיאן קלאופםאמר
 אין *.no• אזן אםיס״ אםנרץ אבמגרממן

 שיק נממ אח יתיאן דכעאססןוקצ דעד
 זאבעץ/ 9גדוים צו געװארען צוגעװעהנם

 עס נעהסם ספן *ס אויפטואונגעז, אוז
 כעװצהנליכע 9ג»ג א־ פאר אױ^ דארםקז

;jn rn rn רואלט אבעז־, לייסצן בײ 
 דער װאם ארבײנ^ קאלאסאלצ אזא מעז

 בא־ מיט באםראבם אײף, װײזס רעפארט
וװאגדצדמס

 םװ nvspr 284 װאס. נאך היינם
ז װאס זיעען 1116 די - רזםם מ י ד  ^נ

 שעפער מײנם דאס שעפער״. פענדענט
 באיאגגען װאס םאנוםמקמשירערס םח
 מאנוםעיד די םים * אםסיז. קײן צו נים

 ן9ם דאדזי שצפער דמצ םון םשודערס
 זײ םיז יעחור באזונדער, נאנץ האני״ליז

 ן9ל9»ינדיוױדי אן ירניאן דער כױט האט
 *אעןײפענ־ ד׳י זי־עען אגגאל אגדיםעגם:

 פת געוואויען האנםראלירם שע«עי דענם״
 כחך־ באזונדזנר א כדם אפיס באזרנמנד א

 אונספדץ ײי זיינען איצס נעחשער.
 צד־ ̂סאפי םעכדףס ברודער םון האנמראל

 ן9אמצריק דעד פח שעפצר די םימ זאכיען
אססץ.
 סא־ םיט* יצצםע די םון םארלייי* אין
 אםעגדעס אםיס דעם דודך זײגצן גפםען

^ז עוו ױזעד זיבען ג  קאםסיײנםס 74 ם
 :פאלנס װי תאנמר׳אלנ^ און

 אסס׳ן אסעזײקען »ק קאמסלימםס
גע־ אסצגרעס וײנצז שעפער
4276 ----------------------- — ווארדן

ד גצםאכם ו^עען קאנםדאלם ג
1118 —-------------------י — װארען

 אינד״פפנ־ די אין קאמפילימםם
אטענדעט זיינען שעפער דעגם

1--------------------------נעװארען 115
 מנווא־ ג^סאכם t9rn קאנםדאלס

565 --------------------------------רקן

7074 צוזאםען
ן איבערצרגעסנן  האם־ אלע רי ו

\D9 איז פלײנמם y >i9oo«i דאר־ װא?ם 
 זיײ זײ •לאץ. צוםיעל םארנעהםצן פען
 כאראק־ פארשיזנדצגאדסיגען א פון נען

ר וואסאוען &ון אנער מער, מ מ א אי  זײ נ
 באםעדמ־ איז זאך איק זית« ניס זאלען

 ײגיאן די — תאםפלייגם, יעדצן בײ באר
 prnrom קאססליינם יעדעז ײב איז

 9וזע<כ ארב^מגר. די פון oqjn פאד׳ן^
 נע־ או&ן וחנלכען אירגצנד אױןי זיינען

 בעל־מביוע זייצר םון נצוגאדצ} הרידעס
 צי האםפ^ייע^ תדצן בײ זיך זפרים דאס
 M אחנר w אסס׳ז אן אק שא• דצר

אינדיפענדעגנ^
ר צו כדאי אויך אמשר איז עם מ  מ

 &ח ליםט <אנגער ר9י |9צוױש ראס קען,
סיגי) ^אםילײנסם רי T 596 ני t •״דים 

ך זיעצן <כע9ת cgo*p*9 םשארדמ  נ
ק סעםמע ר מי ד מו S95 אין :«אמם נ

 רעאינסטייםעם ארבײםער די םעל^זײנען
 אר־ די זײנען פעלע 120 אין נעװ$רען.

ם בײכיער  קלא־ ױמנרצ וחק נעקוכמה ט
jw אױפנצנוסען זייבצן ly wrnpa ון* 

 נפסוזס מלאגען זײזגדע דצריבער, האם
 םעלצ 90 בלוח איז »יד פאלמז. יזײעז

 גזד־ נים אדבייסצד די האבצן )995 (נ»ז
 אלע מדאץ װערעז, רעאיכםםייסעס עאגם

 דעם םון באאפסע די ®ץ אנשסדענגתגען
 אנלענ־ פון רעהארד » רױיזס דאס אםיס,

אדבײם. איבעחמננעמגר צענדמר,
 האס צײס םאנאסעז htb n דרדך

 מהאס הצטי ויינמ אײו* אפים דער
^אפ־סטרײקע ז^יגצעלנצ 302

ה האס «ער9ש אסם׳ן 114 אין  מד «
 אין און שנירדת העכעז־ע םאר סכייײקס

אגל םאר געסםדייקם כמון האס שר1שע 60
tiTMBTm xns

 האם שזנמר אינדעמזנדענם 12 אין
ז פאר געסםרייקם םען ר מ  שכיתת מ

 קסײגזןססר כמק האם שעפצד 17 »יז 1אי
מן. אנדעחנ ס9צײי א ת או

 מור־ זײגע, ססרײקס שאפ דיעזע
 דעם םרן גצווארדן געפיהרס #זיך שסעהם

 חשאינם םון צזשסיסוננ דןר םים אםי^
 געווארצן נמסעסעים ויינעז און באארד

 ארביי- די םון צוםדיעתננהײס ר9ד צו
םער•'־

T P שר״ - וױכנדגעי א  איז .פים
אמ, דאס רפפארע דעם אין

 דער געשילדעדס װערם עם וואו
 ס׳יססעםא־ םיהדמ אפיס דעד וזאס קאםמ

 םרײז/ גלארקס אץ פעסם דצם געגען םיש
 שעפער. ^קאאפערײשאן״ זאגענאנםע די

ײד ׳אן חײזם רעפארס דמד אס״  דעם ד
 34 וײלימ שעפעי סיז op:r גצנקן קאמ*

 1מ»נ»םמ* פינגי לעצמק די אין זײ םיז
ם ו  אדויפצוגעהן נעצדדאונגמן גערחןן מ

ביזנצס. םון
 ציפזד די ױך פאר רײדען מזרנדעד גאר

fln פארשיצרע־ די םון רעפארם, רעם *יץ 
 יעצ־ ׳־ער ייץ זיינצ! וזאס געלד־סוםצץ, גע

 קאלצק״ אפריל, טען1 דצם ביז צײם, םער
מו  אדער אפיס, דצפ דדדך מןװאדען םי

 ^אםער־יקען בײדע דדרך גמזאבם^ בעסעו־
*T o o אפ־ תסר פון אםיסמס

 .גאלזנת׳שאנם וײזע םאין. ראון אדן מאון
 קלאסי־פיצירמ רלפאדם דעס אץ זייעען

•r פאז־זטיעדעגאדיד־געז א םון זייגען 
כאדאקמער.

 די אױגען די אין זיך װארפס כל הה־ם
̂ז מויזצנד הונדערט פרץ סוםע ריזינע  פינ

 צעהן םים דאל. ועכציג אנן אײן הוגדערס
 אויפגע־ איו װאס ?)100^61.10( סעגנ^
 די פױ, ארמיםער די פאר גז»וארען םאנט

־ דעי םאר מאנוםעקמשט־ערס, ן נ ע ה  
ג נ ו ן ר י , א ת ו ר י נ  דער יױט ע

 קא־ סםיסה׳ס גאלוערגאר פון עגסשײדוע
 גאגץ א זעהט, איהר װי איז, דאס כדטע.

מסנעה. דייבשע
 םחס פאר קאלעקשאגם קוםען דאן

זיעע; ציםעדען דיזע אח פמי״
 פארזינציגצן, צו גימ זאגם^ כמן װי »ייה

:זעריס אט
דן  איז אפיס אפמאון דוי

 $24,75186 — געװארען ?אלזמםעם
20.15987 — אפיס םאון דאון דורד׳ן/

$44811.73 — דאם אין צתאמען
פארטמ, נים נאך צץ1ו*י מיר אבצד

$1 n T o נאך J05P3
 מאנונמױד ׳״onnjponrM״ יערער ..

 6רוא יתיאן, דער געצען דארזי םיפורער
ם םצן פ  אין אז סעקיװײםי״ ״ימש א ח

א דעם  n װעדצן אפגצר־ױם pr>jm ש
 סאדמשריבעז וױ יתיאן, דצר ®ון רולם

 סוד די אס םון און אנריסאנם. דצם אין
 אדײנגצמ־־ ^אםים דעם תרך מױדיםיס^איו

 םיטי םים התדעדם סױזיני״ אמעהן סין
ywt נמנרזױנ Cip.*• ,סוץ אסת o n ט,0גו 

 ארביײי n ניט ניכ^ אייגער דירעקמ חאס
ם םצד,  דאך ליגט נעלם דאס ױניאן. זײ ני

 דער אז םשכון, איז ימיאז דעד בײ ױז0ב
T װעמ באס t בא- עס וױ אױםםיהרצן 

 האבען אבצד *אמדירצקם 4ײי *י יאיוי
 TYYU יתיאן. די אי ,סערײארב די »י

a םון *ױך n ,1 אזוי אוי!י מלמXT's, 
 בעלײ n אויוי וױרהוונ א האס ךאס רױ

 אגריםאנם ייניאז דזנם גאכצמוםאן בחים
n וײ אין sw r. רדבש כמסנם איהר r t, 

 טאנופזױד ױ א• האלם נןלם 9דיז ואם
 זײ וזאס צנירח^ וױק ון• גיט סשוףנדס

p s n u  a u p  I9c&$n ז מ  ױ־ דאר מ
 ־ י ,!ייןא*ג! ר m נממ

גיס ״ויז תלם, נ$ך רא m 09 און

-■U
JW

מ אנער סוסעז, נרומא אזעלכע נמהר  א
נעיג^

n» וזײםם w« וײ p  ,« t די 
ר מ א ם ק או ל ז ק ז י ת a י o n n ם א שלו א ב

«t ק<^וקם pn ir v n  n o יױ 
opts crm< ניאז m ס׳וחסיזם מי y a m־ 

« םון נעוזם תי ד. ל ע כ מ ח $ ד « מ » n 
אסוס s כ  t n p  n  pa 

מ j חנם אין «ינרינ«ן *ו ט n דעד 
ea בןים to ס«י זיר« *r v T ’jr  m  v 

מ ך. ד ם״ א מנ  ביססל n מדכ
מן ׳מאריז איו ײניאז ד•  ^וײי דענ^ מ
r« ם הס  יסד די pe אדכיים »nw נז

 71 האס יוני*ז קילןאימזמד די םמרס.
ם פאסס ־ k זײמ «ױן בןמלום ת  מנ
ם, נעדער  ס$ל 1קײ איז דאס אבעד זיי

 װי נ׳װזארען נעהים8» שטחמנ אזוי נים
 ל-9ב א װזן זױיסמן, »ם*למ« אימס
 ענייד־ כיים נעײזירען ס6נעכא איז הבית
W3, אנ־ *רױננען יוני^ז די איהם םלזזנם 

«pr>va r קאטעד א pk .אימז סםור 
ר מ מ א opxa םקן יײח *  ניי מי־ז־ג׳

a רעם אויסער איז מיאכה, דער p i 
 ױגיאן־קאסער א אנשםי׳^ח דאח* ער

גןמ^ ,םיס בזמאא־אפם אויך ער וחנרט
ױ «י «־ נ ר « ו מ , , *ז גזנדזונקזק מי

ר ה מ ל א גאי־דבערד, ה. אייזזןןמםאדט, יסאזער, דעס אי; ptm ןז-ק ניסהאב«; ז
BBA ^AB ■■ זינריגעז. צד •ראס

 דורך איז זיכד אזעלמ פאר הורמר, אין
מן אפיס דעם מר ^ז  יתיאן דצר אין אדי
דאלאר. נײנציג און איץ המדערם םיגױ

 גאך דא איו רמפארט דצם אין אנער
״גזניד־איממם״. כארזיקםפוײססישקר א

 גזד אםאי ^ינדימן סאנופעהםשזדער
 אנדערע אויןי גאד ארבײםמר די גצן

 ארביײ אן מ<יידיגעז סיאב רױ אוםנים,
 ײעדען צײסענרױיז און אז. אדן כמנר

a דצרםאר זײ a p e r sc גקיס א ם״יט 
^ ר ס  שטראףז״נעידער אאנלמו אבער ש

 צדומקצן, וואיוזזוסינע פאד ררב דאס געהם
w< ד9י איז m r* ,״•יימל׳ס םאיץ צי*יט 

וױיזט רעפארם דעי וײ *ה רעייעויי׳.

 מ ה.8ל יוניאן נאכעד ױימ&זפ דער פ,ץ רע&ארפ
י װ. ג ל. א. דעד פון ימנװענשאן מםער דער צו

c ס9י o m ו מ ז r ו m o מינר זזױי 
man ס ^יצו  X$1802jQ6> jd 6 סי
 <י■91 פון ססוארצך שאסמוצידם ציז וואס
i מיד בתים w m i ח ח ני  PQ93 ן

 4װביא *an ןצוימרעוא ארביימס/ די
ד א tnwwn דעד »rnr nt» איז »

 וױבער״■ און ימיאךסאםממײ^ נוםע 9ס
 המד םיפמ jr>r® «ין אדבייס 9גממנ

® זיכםיז, ס עס שלצקדמ פ ס ך מ ס * 
 םזמפדזשעד Din 4*090 בחדא* הרזנד״ס

 מגצען xxsn אױך w אםיס דעם פח
איהם. סיט ארבײם װאס םטמױ

:נמנ נ^זאגט גלײך סאהע דא זאל און
ץ בתדאר חינז רעז, ס  צו ניט זדכםי מ

 םאר קרצדיט גאנצזון ד«ס םארנעהמען
Tt, אױפנעםאנענער נדויסער, דער פאד 

o *יז אדנייסיאה n װצרס גופא חופארם 
 צוױי זײנע םון ארבײם רי אנגעמיזען

 הײט ל. ברודער אםמ/ אין מיסהעלפער
̂ימ^ j ברודעד אזן  די פון אויך און וז

מס 16 אלמ ױידדמנסס ביז  צוױי די פון ו
 וױ־ .איבזורנעטגמגן װערט עס .ססעפצא

 האמ ױי פון איעער יעדמר שעפמד
 וײ שאפ־מיםינגען װיפיזדל יןאגםראל׳ידם;

 ארבײטער די מיט אפגעהאיטען האנען
 זײערזג םע׳כדנקײטען אגדשרע נאך און

 אלע ארבייסען ברידער פאלגמנדצ די
 2 דערםאנטמ די אין ס־שפוו״ריא בי־מצס

 סאסבער, בראונפעלד, ב. יזולן, ב. אפממי^
 םוטשיגדאסי*, עטקין,. קאהען, לעורי̂י
 אראנסקי, דפססי, קזיפמאן, לוכזצאיז.

 ײזזןץשםאדכ
 '2VD און עלהיז טאקצד, בערקארױםץ,

trim. אײנזנס יעדעז פון זןכב^̂י רי 
 את אננעודזען צאאנדער trim וײ םון

 זייער חורימןר. באקיסצן זיי אדן רעפאדמ
ר קמודיט, חלק  שאפ־סיםיכ־ אלצ די מ
 האי זײ רואס סיטינגעז opnoern ארן גען
רײ אנגשאימן ײקדט op מגז
 ®ת נזנוומז דיײנען כױסיננצז דחוזע איצ

 וײ פאר און ױניאן דער פאר כחרדן גדדיס
בדמנליעדער.

ס בדדדעד- װארט. אײן כױט  רע־ מעכד̂ו
מן כימ אגגעפײזעוחנם איז פארם א  מ

 » וײיזצן וראס ^פעדעז און פאהט^
 ז9אנפסס פעןי פון רעיתאדד גלזמצענדשן
טעסיגידים. מניאן און לעבע\ קאכעמעז

פרידכמגן. a פון

(פארטזעצוגג)

 אהטיװיטום ענערנישעד דער דירך
 אין געיונגען אדנז אמ לאקאל ארנזצר פון

nm גאדז א np די ארגאניזירעז צר וױים 
ר וײינקאוט ע פ מ  וחןדנאן, םאונם פת ^

 יןאנ., נארפאיה, סוים האנ., ססעשפארד,
חאדםפה ײ קאנ״ *,א ײ יאנג שאר, נ  אי

ע ודעסם לאנד,  יר־ און דזש. נ. יארק, נ
m דױל״ גיאן  j. מ אױך  דעד בדנז א
 מנ• ארגאנױירס לאקאל אונזער פון דױיף

 מאכצר ריינקאוט םון לאקאל א װארען
? r נ. טרעגפאז, א n,. די־ איז וחויכער 

 אינסערנע־ דזזר אן אננזדטלאסזזן רעקס
שאנאי.

*•
 רײנקאובז די פון ר^נפערענץ דער

עי אכ י#רק. ניו זדן למקאדען ם
 לאהאל פון איני:ײ»םױחן דזןך דדדך

 אפריל, סאנאם א*ן איז יארק, נײ 20
 קאגבמ־ א נעײארצן אפבעהאיגחה .1919
o דױי n פיז רצגץ w n לא־ מײסצר 

ען  -4באססא 7 יאהאל שײואגא, 54 מל
 קען םצז וױ on< יאר̂י גױ 20לאקאל איז

 דיזצן םון םארהאבדלתגעץ n פח תהן
 מײע;: פיאגע חױפמ וײ אייז תאנפערענ״ד

 םריחי ריעתאיט tan ארגאניזיחזז צד חױ
 פרן •תתטען הייפנז זײ <אנד.* אבמרץ

 ־pcap וײזען בײ ממעס־ארדזגונג דצם
 ארגאנײ צנ װי )1 :געװען זיעען רענץ
ס דעם זירען או מי  לאנד וױמר׳ן םדייד ר

שלוס דעם װעגען אין ם פין מ  באם־ ת
 אר״ אז אנצממלזנן ז9שג9ײ3סא םאנער

 ריעקאום.איגדוסגד דעד פאר גאנײזער
ת  שםאנײגע א ©צסםצדטסעלזס )2 * ר

 רײנקאוסע^י־ די צדדישצז ®ארבמדומ
 ארמונתי־ צו צותק םאד״ן לאקאלס קער
 פעסמצדשמע־ און איס־זסםדיצ די ר?ן
 מרײד. אק סאגדישאנס VTxwtm לען

 א אה רבײסא־ראװ ®ז פדאנע די יזץי
 פאר־ איז ^םידוואךאדנ עדמשסיג 44

ם ל ת מנ מוזןרען. ו
ײ האנוועישאנכ^ צרוײ עטצ9< די נ

 האי 3באסםא אין אןן פילאדקלםיא אין
 רײנקאיס רי םון ד^לשגאמען אונזעדע מןן

 באסטאז יארה, במ פון לאקזאלס מאכער
 רעזאלדציא־ ארימממיאכם שיקאגא און
 אינסארגעשאנאי די אז דעם וחנמז נען
 ניס די ארנאניזייצן העלפען תהן זאל

 פיז שםזןדמ .ריינתאוס אתאניזירםצ
ד ד און מג «  אנגזד זאי צוועק דעם נ

תחנן שגאנלס  ארגאניײ דזשאלמראי » ו
ם אפנאמנן ויך זאל ^ואס זצר  דיזער סי

 141 נוסלר רצזאלוציאן איז דאס ארנייסנ
P^< פון 0 9fgיש־ (מה קאנאענשאן •־ 

m$B א*־ שאניוענ^ז ן9ם131ס״9ד ®ון

 י;זא- אזן מילאדעלפי^) ןיא געהאיסען
ר לוציאן מ  קאנ־ באםסאנער בייע ^ ט

49^m »טען14 רעפארס׳םין (תד 
 מ^פטא־). אין אפגעהאלטען ווענשא^

 קאג״ די םון זײנען רעזאיוציאג^ז בײחו
 אכער נעװארען, אנגענוכמן װעגשאנס
 די׳ ארגאגיזירען השלפעז צו ד9ארגאנ\י*
 איז יאגד איבער״ן פעי^טאריס רײניסאס

 נאטיר־ אודזאכען. פארשיעדענצ צוליעב
געװארען. >ענעשטעיט כײט אלץ ליך,

ײ  דדיי די פוך יואנםערעבץ cm נ
 9דיעז איז לאקאלס ענדערסאזלנמזו1»ר״

 מוואדצןי, דיסקוםידס אלזײםיג פראגע
 די־ וואס פדנקם וריככדגםסמן דזזם׳ ארעד

 אררימעבראכס תאם קאנפעיזונץ זזןר
 נויטיג איז עס אז רעם װזנגעז נצוחןן אײ
 דיי פין קאדנסיל םדייד א גריגדצן צו

ס כמכעד ־ריעקאום ײ מ א  איו דאס \m י
 פ^ו*• nm אץ גצװארעז אויסגעדדיקם

rv פאמזזנדער םון t> d tn; :
 װאםער־ דער אז אנבאסחוכם ^אין

 פרן באשזזפסיגם מרםזמכ־םדייד פדדוי
 ד• r» ארבײמעד טויזענד 20 ב*ז 15

yam rm ss ד די םון כדײמון מ  מניי
 מעהד־ די אז און ימגצדע און סכדיםס

 באשעס־ זיינען אדבייםער 9דיז מן ססע
 אײ פ׳עקסאדיס טראסם נדועמ r* םמס
;ארלאניזירט ניט זײגצז אמ י£ננד בער׳;

 עמדסמי־ ײ אז אנבאטדאככג ״אץ
 ארגא• ניט זײזזון פול קאכד׳ייזזאגס רענדע

 לא- מוז טדייד אוגזער פיז כזייל גיזירשע[
 װיד־ שעדל^כע • האמז ׳ גישער־יױתע

 פת םייל ארמנױ׳ידבזען ojn ארינז קרגנ
 אונן שטעלט עס אגן םרייד. אונגער
 נים זי־עען כײר m ל»טז ‘א r* אויזמ
 ארבײםס־מדימומע^ די סים ויכער

 אד־ דורך ערקעשפט האבצן *to וועלבע
יאהר״, עמלימ צםע9ל די פ*ד נאניזאציאן

*~v ^פח ארבײם די אז •גמםראכב 
 תדוי־ זיך קען שעפער inn ארגאביןירען

 די וחע דאז, נאר ערפאלג אן מיט נען
 םעהד זיד צווישזק זײן זאי^ יאהאלס

 דעם איינער העלםען און ‘פאראײניגמ
 סאראיײ»< אי םיממױציו, אי אכדעדזוז

 מד נאוי <מן מוייאיינמוגנ זײזע אז אדץ
 א פון גרעדונג רעד דרדך ורעדען סאכם

 פגן צהאמענגעשסעלמ טרײד־קאינסיל,
 איבי רער איז לאקאלם עתזיםבדרזעדע די

;רוסטריע
 קאמ דיזער אז באיזול^סעז. עס ^זײ

 ייי־ ד׳י פון צדזאמעגטושנמןלט
 אוומת יזגגמ; * לאקאלס. מנדערסאנטע

can פון גרינדוגג רער פאר פיגדאסעגם 
צװעת^ר םארדעפ םרײד־׳תאנפיל »

w איז טײנדרנב m אשת, n n im 
ד נים געבייבזמ יעצט ביז ה 4אי וױ מ
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ד  די אבער רעזאצוציאז, א םון סארם חן
 נעמם פאדאײנינונג אזא פון נוימיגקײם

 דרי;גענ־ אלץ װײםער *ואם םיהלעז ־ויך
 און לאקאלט, עקזיםטירענרע די אין דער
 די צו דעלעגאטען רײנקאגט די אויב

 םאר־ זיך האזכען פאנווענשאנס, צעצטע
 רעזאלײ ארײנברענגען בלויז םימ נוםען

 װעלען טרײר. זײער באצוג אין ציאנען
 גרעסערע םיעל * אין זײעלדיג יעצט, זײ

 קאנוו^גשאן קומענרע! דיזען צו צאהל,
 רעזאלײ די לעבען אין ברענגען דארפען
 קאנסערענץ.וואס אפריל דעם פון ציאנען

יארק. נױ אין ;עװארען אפגעהאלםען איז
V

 דזשענעראד דער און ארבײט, װאך
.1919 םון סםרײק

 רײנ־ אין ארבײט װאך אײנםיהרען
 פון טרוים דער געװען איז טרײד, קאוט

 מעפבערס אקטיװע אונזערע פון םיעלע
 צװיי לעצטע די פאר ױניאן דער אין

ט יאוזר,  קאנ־ באסטאנער דער נאך דנ
 דזשענעראי־ דעם נאך גלײך װענשאן.

 פאר אינדוסםריע קראוק דער אין סטרײק
 האט ארבייט, װאך פון אײ:פיד,רו:ג דער
 ארײנדריננען אנגעפאנגען אידעע דיזע

 יע־ דעם פון אפילו טוחות די אין טיפעד
 װעיד מעטבערס, אונזערע פון טײר נינען

 פען װען ערשטעץ, אי*עם צו האבען בע
 דעם׳ װענען רײדען אנגעפאננען האט

 געננער־ שטארקע גאנץ א אעיסנעװיזען
שאפט.
װאױאר־ אײנפיהרען װעגען םראגע די

 גע־ איז טרײד רעינקאוט דעם אין בײט
 פיט פראגען, ערשטע די פון אײנע \וען

 די באשזןםטיגט זיך האט עס וגעלכע
 אין ארײן איז .װאס באארר עקזעקוטיװ

 געװען איז דאס .1919 יאנואר, אין אפם
 אײ דער פארגעקופען איז עס װע[ דאן

 פון אדםיניסטראציע דער אין בערבײט
 זיײ ױ*ס שעפער םיעלע אין ױניאן. דער
 פען האט נעװארעז, ארגאניזירט דאן נעז

 נא־ סיםטעם, װאכע; דעם געפונען שױן
 געארבײט האבעז ארבײטער די םירליך,

 האט דאן װיידזשעס. קלןןגליכע זעהר םאר
 דער אז באשלאסען באארד עיזזעק. די דאס

 און אפערײטארס פאר סקײל םיניפום
 25 םון אנפאננען זיך זאל סעפענטערס

 אױסנעארבײט א־ז עם װאך. א דאלער
 און אנייפעגט צייטוױילינער א געװארען

 געםאכט דאן זיינע; סעטעיפענטס פיעלע
 װאכען־אנרײ דיזען אונטער געווארען

 אגרײ ״צײטװײליגער זאג איך מענט.
 אלע די האבען סיר װײל דערםאר סענט׳/

 װי פעהר ניט באטראכט סעטעלפענטס
 זײן ׳טױן װעלען בױר װען דז׳טולאי, יז3

 אײנ־ םיז פלאן גאנצען דעם קלאר.װעלצן
טרײד. גאנצעז אין װאך-ארבייט םיהרען

 איז ןואס באארד עקזעק. דער אויף
 איז ,1919 דדטולאי איז מאכט אין ארײן

 דאס ׳טרייבען צו נורל דער אויסגעפאלען
 נע׳שיכטע דער אין קאפיםעל ש^הנסטע

 דער־ ױניאז, םײקערם רײנקאוט דער םון׳
 אויסגעארבײט דאס איז דאן װאס ^מ*ט

 דעם םארניכטען סון פלאן דער געװארען
 שטיח־ארביממ־סיס־ דעפאראליזירענדעז

 שטענדי־ פיט׳ן טרײד, גאנצען אין טעם
 װאס גארפענט, איבער׳ן זיך דינגען גען

 אונ־ און כא*ס ארײנגעבראכט האט דאס
 צװײטען צום ארבײםער אײן פון צוטרוי

 דעם פון לעבען דעם פאד׳מיאוס׳ט און
פאכער. רײנהאוט

 נעװען ^ויןי דאס איז אײגענטליך
 םון בעאפסע די װי צײט לאנגער א פאר
 דער און װעחסלער ברודער ױניאן, דער

 א--*ד ה^ובען צײלען, דיזע פון ׳טרײבער
 פראפאגאנדע און א:יטאצי.אן אן פיהרט

 אינדוסט־־ דער אין ענדערוננ דיזער םאר
 גע־ אויך האט אניטאציאן די און דיע.
ג, די האט נ קו ^ ע ט ^ װינ ע  נאד אז אזוי, ג

 דדטע־ דעם גערוחען האבען מיר איידער
 יטעפער םיעלע זיך האבעז סטרײק געראל

 אז פארלאנג םיט׳ן אפים צום געװענדעט
 אײנפיהרעז שעפער זײערע אין זאל פען

 נאך ^בער ?ײנען מיר ארבײט. װאך
 מעםבערשיס די װי זיכער געװען גיט אלץ
 דיזע אויפנעהםען װעט אלגעםײז אין

 םראגע דיזע װי אבער נאכדעם פראגע.
 סעפר די םאר געװארען פא.*־געלעגט איד

 וײ אז ט3ארױסגעצײ זיך האט בערס,
 םאר נעװען איז פאיאריסמט גרױסע גאנץ
 1אי רעפארמע דיזער סון אײנפיהדונג דער

 איז עס װי שנעל אזױ טדײד. אונזער
 םון שטעלוננ די געװארען קלאר אונז םאר
 םעטבערס, די םון טײ<נ גרעסטען דעם

 םארבערײטען נענוסען זיך םיד האבען
 אײנצױ סטרײין, דזעשענעראל דעם םאר

טרײד. גאנצען אין װאױארבײט פיהרען
 א נעװארען פאררוםעז גלײך איז עס
 דזשענעראל דעם פון טײל דעם פון פיטינג

 אין זיך געםינט װאס באארד ^קזעהוטיװ
אונזערע םון םראגע די ןואו יארח, נױ

 פארהאנ־ זײנען סטרײרךםארבערײטונגעז
 האט סטרײק אונזער און געײארען דעלט

 נוט־הײ־ די און צושמיפונג די געהראגען
 דער אינטערנעשאגאל. דער פון סוגג

 אויך האט באארד עקזעק. דזשענעראל
 בא־ דרײ, פון קאטיטע א אויסגעקליב^ן

 װײס־ באראף, סעקרעטער םון שטעדמנד
 און_.וױיס־ ?אהען םאניא פרעזידענטין

 אונזץצר^העל־ זזאלםערן, דזש. פרעדדענט
 ברעגגען איהם *ון סטרײק, דיזען איז םען
ענדע. ערפאלגרײכער אן ל,צו

קוםט.) (םאדטזעצונגי

cnsfijn ו8יוני עשזאםינערס דער פון W מ
י. װ, ג ל. א. פון סאנװענשאן is דער צו

אשפייז. י. מ. פןן

(שלוס.)

לא־ פינאנציעלע אונזער איז דערװײל
 קאנװענשאן די שלים. זעהר געװארען גע

 םמבעה. שעהנע א אפגעהאסט או:ז האט
ט דאבען סעםבערס די  געװאלט אױך-ני

 הא־ זײ ,35 לאקאל באלעסטיגען צוםיעל
ײ אן דיננןלן זאלעז םיר געװאלט בען  אי

 ג^ײר, לײטעץ •פיט זיין און אפיס גענעם
 זאכען בי<דע פאר זיר האבען זײ הגם און

 דױס זײערע ה^בען געטעקסט, ספעציעל
 אויך ׳ד*ם צו אזן רעגעלסעסע געצאהלט

 ערשטע זײערע ױניאן דער אװעלוגעגעבען
 איז נעקראגעץ, האבעז זײ װאם רעיזעס

 דע־ צו געניג גערדען ניט אלץ דאס אבער
?v\ אויס־ גרויסע דאמאלט אונז םאר די 

 גע־ אויך האב^ן פעפבערם די גאבען.
 אנגע־ זאל םענעדדטער רער אז ,ןואלט

 פון נור שטונדע פיז ניט .װערען יטטעלט
 א אננעשטעלט אויך האבען און יאהר...
 אר־ קלויריקאל די ?אר אפיס אין פײדעל

 פאר־ נעװארען jyp איז נאך אזוי א*ן בײט
םינאנסען. אין ענגט

 .פעם־ די םון פיטינג ספעשעל בײא
 אנ־ געװארען געהאלטען איז װאס בערס
 באשלאסען איז ,1918 דעצעפבעד םאננ

 טויזענד םון םאנד א זאםלען צו געװארען
 ביז הלואה אלס ױניאן דער פאר דא^אר

 הא־ םיר פארבעסערען. זיך װעט לאגע די
 נעהענטער שויןיאיז עס אז געװאוסט, בען
 פאנאטען ־אײניגע אין אז װײטער, װי

 אגרי־ אלטער דער ענדײגען זיך װעט ארום
 דעם אין און באארד דזש. דעם פון פע;ט
 אויך שוין פיר װעלען אגרימענט נײעם

 גערעכענט האבען םיר איינגעשריבען. זײן
 דרײ. ארום זיך געפינען טרייד אין דאס

 װעלען זײ װען און ;ןקזאמינערס טויזענד
 הא־ םיר װעלען <ײט, ױגיאן װערעז אלע
 דאן װעלען מיר און ױניאן גרויסע א בען
אםצוצאהלען. אלעס גענוג ריץ־ זײן

 גע־ געזאםעלם שנעל איז געלט דאס
 נע־ האבען סעשבערס אקםױת די װארעץ.
 םום־ צעהן, װער דאלאד, פינף זוער געבען,

 :געליהעז האכען אײניגע װ. א.'אז. צעהן
 פוםצי:, און הונדעוט הונדערט, פוםציג,

 די דאלאר. הוגדערט דרײ אײנער און
 װאס געשטעלט: דאן זיך האט םראגע

 שעהנ־ בר. מענעדזשער א אהן פען ט^ם
 יאהר לעצטען דעם האט װעלכער ־בערג,

 געהאלט, וועכעגטליכע א אויף ג׳נארבײט
 קרי־ און א>ואך $20 םיט אטאגם^נגען

 ווז*ןי א דאל. 30 װאכען לעצטע די גענדיג
 זזאל־ םעהר ניט ר»ען עד אז ערקלערט, האט
 אװעלוי.ע־ ניט קען ער װײל אמט, דעם טעז
 — ױניאז, דער םאר צײט גאנצע זײן בען
־ באשלאסען האבען מעמבערס די װי  ״

 אוים־ םעגליך גיט איז איהם װײל דערםאר
 .1באשעםטיגונגע אנדערע זײנע צוגענעז

 באשלאסען דארום האט זעקוטעוע)עי די
 .םעק. לאנגער, ל. בר. םון פארלאנגען צו

 אונזער פאר זאל ער אז באארד, דזש. פון
 םאן םאסענדען א רעקאפענרירען לאקאל

מענעדזשער. פאר
דערפאר, פארלאנגט עס האבען םיר

 אז געדענקט ׳םיר האבען ערשטענס, װײל
 צו אונז פאר האטפעטענט מעד,ר איז ער

 צוױיטענס, ;םאן ריכםיגען דעם קרינען
 מעהר ניט םאר באטראכט עס מיר האבען

 קע־ ניט באארד, דדט. דער דאס װי׳רעכט
 אין הילף םטשות׳דיגע נענען אונז נענדיג
 אונז זאל ארבױט, ארגאניזאציאנס באצוג
 יןריגענדמ װעלכער מאן, א געבען כאטש

 אפי־ יעדען םון םופארט מאיאלישען דעם
 ענערגישען אן אנםיהרעז קענען װעט סער,

 שארבארײ־ און קאמפײן אמאניזאציאנס
 םון מאמענט דעם צו עקז^םינערס די טען

 םארשטא- דאן שוין האבעז טיר קאכיף.
 כוח דעם דורך אונמעגליך איז עס אז נעז,
 ארגאניזא־ אן אױפצובױעז אנדערע, פון

 פאר־ אלײן געװאלט דואבען מיר אוז ײאז,
 געהעריגע א דורך באדען דעם כערײטען

אגיטאציאן.
גלענ״ אויםגאבע זײן האט לאנגער בר.

 טיה שװערע זײן דורך און ערםילט צענד
 אוגז םאר קריגען צו נעלונגען איהם איז

 װעל״ אשפיז, מ..י. בר. םענעדזשער אלם
 און ,1 לאקאל פון םעמבער א איז כער
 עכד םארשיעדענע אננעהאלטען שויז האט
באארד. דזש. אין און 1 לאקאל אין טער

 אשפיז בר. םון ארײנסומען דעם םיט
 ער־ דער אן זיר םאנגט מעגעדזשער אלס

 בא־ גוט זײעגדע ױגיאן. אונזער םון פאלג
 איהם איז קרײזען, ױניאן אלע אין קאנט

 אנ״ אנדערעז, »ז װי מעהר געװען, םעגליך
 קאמפײן. אונזער ערפאלגרײך צוםיהרען

 דעם םון סופארט פולען דעם קריג^דיג
 אן אנפיהרענדיג און באארד דזשאינט

 געלועען >דד.ם איז קאמפייז, ענערגישען
 סעט״ אונזער םארגרעסערען צו אביסעל
 תש. דער סטרײק. בעםארען נאך בערשיפ
 םאםםײ א באװיליגט אונז ד״אט באארד

 פײנ״ י. ברידער די וועלכען אויף טימ,
 פון סעס. לאנגער, ל. און פרעזיחןנט כערג,
 פאר־ די און גערעדט האבען ב^ארד דזש.

 אנגעגאמען איז ־ארבײט בארײטונגס
 אויך האם אשפיו בר. אויסגעצײכענט.

 די בנוגע פונתטעז די אז געגעבען אכטונג
 ארייגר זאלען כושלערס, און פתזאסינערס

דזש. ®ח אגריםעגס נײעם דעם אין :עחז

 דערפאר נויטיג בעזוען איז דאס באארד.
 באארד .im די םון קײנער כםעט װײל

 םאד־ גענוי דאסא<<סניט האבען אפיסערס
 עק־ די םון לאגע םפעציעלע די שטאנעץ

 ספע״ װעלכע״ און בושלערם און זאםינערם
 אגרי־ אין נויטיג זײנען עס פונקטען ציעלע
חד זײערע פארטײדיגען צו מענט ע ט ע  א
 צו־ דעם אין זיך האט אשפיז בר. סען.

 םאראינ־ ריכטיג פאך אונזער פון שטאנד
 בא״ שנעל גאנץ האט ער און טערעסירם

 אונזער םון סיטואציע גאנצע די גריםען
ױניאן.

3. '
 געלעגט האבעז םיר װאס האפנונגען די

 נים זײגען סטרײר., גענעראל דעם אויף
 האבען מיר ג^װארען. מקוים גאנצען אין

 ד^ולאר טויזענד &אר א אײנגענומען אםת,
 הוג־ צוױי ארום און אײנטריטס־געלד איז

 חשבון דעם לויט אבער ט?מבערם, דערט
 עס אז םארגעשטעלט זיך האבען מיר װאס

 דאס איז ארײנקומען, עדארפט1. האבען
 םעהר נאך ענטױשונג. אן געװעז אונז פאר

 הא״ םיר זואס געװען, עס איז פארדריםליך
 די זײן קענען עס װאס געװאוסט ניט בען

 ערוועהלט זזאבען סיר דערפ׳ון. אורזאכען
 אוסר זײנען -וועלכע קאמיטעס ספעציעלע ־

 יע־ און סטדײה־האלס אלע אין גענאנגען
 צי :ואױםגעםרעגט שאפ־טשערמא; דען
 עק״ נעארבײט האבען שאפ אין איהם בײ

 האט מען צי בושלערס, אדעד זאםינערס
 און סטרײס, אין ארונטערגענוםען אויך זײ

 אײנצינע די יעצט? זיך זײ געםינען װאו
 םאנכע אין האבען מיר װאס ערקלעהרונג

 צקזא״ די אז געװען, איז געקראגען םעלע
 א זוכען ערגעץ אװעק זײנען מינערס
 אר־ זײ װאו ניט װײס מען און דזשאב
 באוױזען, אונז האט דאס יעצס. בײטעז

 קען אגרימענם דער און סטרײק דער אז
 רעכטע און תאנדיש^נס געבען גור <ונז

 ערשט אבער װעילעז מי\ פאפיער, אוים׳ן
 אג־ איבעד־א־נײס דארסעז סםרייק נאכ׳ז

 און קאםפײז ארכאניזאציאנם אן םיהרען
 עהזאטלגערס די זוכען שעפער די אין געהן
 ױניאן פאר מאכען זײ און בושלערס אוז

לייט.
 אוים׳ן האםנונגען אונזערע אויך אבער

 םקױם גאנצען אין ניט זײנען אגריםענט
 בא־ צו ניט קײנעם זוכען םיר געװארעז.
 יע־ אז װײסען סיר דעם, אין שולדיגעז

 אונז; פאר בעםט זײן געטרײט האט דערער
 זײנען טרײד פון אומשטענדען די אבער
 -אונבא און טרויעריגע אזעלכע גע.ווען

 אונ־ םאסט געװען איז עס דאם שטימטע,
 מיניטום דער םעהר. באלןומעז צו םעגליך

 ואר־3ער האבען םיר װאס ניט איז 'סקײל
 ניט איז אנערקענונג אונזער און טעט,

 צופרידעגשטעלענד. ניט און םאלשטענדינ
 בײ געװאדען ניט דערםון מיר זײנען דאך
 ניט אויך איז ״רױם״ ;אראפגעפאלען זיך

 םיר טאג. אײן אין געװארען אויפגעבויט
 האבען םיר װאס דאס אז געװאוסט האבען

 ניט זאל געװינס דאס קלײן געװאונעעוױ
 עס איז אנדערע, צו פארגלײך אין זײן

 דעם אנטהעגען געװינס גרויםער א דאך
 עיקר דער און םריהער, געווען איז עס װאס
 אגרימענט, דער ניט אלעמען נאך דאך איז

 פאקט דער נור םאפיער, שטיקעצ דאס
 ארגאניזא־ אן האבעץ מיר זואס זעלבסט

 הא־ װעלעז עקזאמינערס די אז און ציאז,
 האבען דאן םאפיר דאס װעט ױניאן, א בען

באדײטוננ. נאפע)ר גאנץ א
 אנ־ סטרײס נאכ׳ן גלײך האבען מיר

 אנגע־ באצאהלטען צװײטען א געשטעלט
 ראזענ״ בר. סעמ. פינ. אונזער שטעלטען,

 מענע־ מיט׳ן צוזאמען װעלכער בלאם,
 די איבער געהן זאלען אשפיז, בר. דזשער
 און עקזאמינערס די אויםזוכען און שעפער

לײט. ױניאן פאר סאכען זײ און בושלערס
 לאנג־ א זעהר איז זי אבו^אהל ארבײט די

 םיז אבער איז אונאנגענעהמע, און װײליגע
 דורכגעםיהרט םלײסע אפיטגרם בײדע

 צופרי וױרקליד זײנען סיר און נעװארען
 מעמבער־. אונזער רעזולטאטען. די מיט דען

 װי מעוזר ארבײט, זײער. דאנק א איז שיפ
 מא־ לעצטע די אין געװארען פארדאפעלט

 גע־ זײ האבען ארבײט זײער אין נאטעז.
 בעאמטע אלע םין סופארט םולען דעם האט

 באארד דזש. םון אײדזשעגמס ביזגעס און
 אלעמען זײ שפרעכען מיר װעלכעס פאר
 זיײ םיר דאנק. הערצליכען אונזעד אויס

 צױ גוםען א אין םינאנציעל יעצט אויר נען
 =nv דעם האט פארמעגען אונזער ;שטאנד

 אדיבערגעשטיגען ,1920 אפריל שטע;
ן ע ב י ד ז נ ע ז י ו ר ט א ל א  ד

 עס אז זעהן צו בעסט אונזער טרייען טיר
טעהד... צותוםען איכיער זאל

 א סענט 35 יעצט איז דױס אונזערע
 דער-ער־ געװען איז לאקאל ,אונזער װאר,

 אז װילען םיר די,דױס. רעיזען צו שטער
 אויםנא- רעגעלע אלע דעקען זאל דױם די

 אײנטריטס־ די און ױניאז אונזער םון בען
 אזוי איין• צאהלעז מעפבערס זואס געלד

 אײננאהםען עקסטרא אנדעדע אל& זוי גוט
ווערען. געסייפט זאלען

 ארןןנזשורט װיגםער דיזען האבען םיר
 טעבד םאזעאוגזערע לעסטשורס סעריע א

חאט דיעזע םון צװיי בערס.
עדױקיישאנאל ״איגטערנעשאנאל די אוגז

« ק«פיםע״ . »(8ג ^ »3(>  «ורס0^
iw«np*irfr ,y» מימן זײמן y, 

הט ז־י אוך װי ^סמ ^מ  k טעטבןרס־הןת
 ?•1ל די *ו איז ס*םינמ דער rt ראנה

נאך זײנען ^עםבערס טשורערס.
̂לעס און יוניאן חנר אין נײ  עס װאס א

 נע״ אדער געזאגט געטאן, זײ םאר װערט
 אויםמערק״ זעהר צס זײ הערען לערענט,

• צו. זאם
 לאקאל אונזער איז אלנעםײן אין
 סאי צושםאנד נומען זעהר א אין אצינד

^. אין סאי ״סװאגטיםי״ אין אלי  ״קוו
 צוםרידען אלע־ ^ײנען מעםבערם אונזערע

 האט זי אז די-זױיסען^ ױניאן. דער מיט
 זײ און שקלאםערײ םון אויסגעלעזט ײ1

 האבען םיר דעכטע. מענשליכע געגעבען
 שםיץ, דעם דעוערײכם ניט אםילו נאך
 הונדערט קיין יעצט נימ נאר האבען םיר

$רא- םיר אבער םעםבערשיפ, *ראצענט
 םעסםגעשטעלט איז עס כסדר. גרעםירען
 און עקזאםינערס צאהל די אז געװארען,
ט אםילו איז בושלערס  םיעל העלםט, א ני

 אין דא טאקע איז עס נעדענסט. האט םען
 עלר טויזענד דרײ ארום פאר םלאץ טרײד

 טרײד אונזער װי אצי אבער ;זאםינערם
 םעהרסםענס ליגט צוברעקעלט, זעהר איז
 ארבײט אונזער װערט שעפער, ?לײנע אין

 אביסעל פארלײםע, אביסעליפון געטאן,
 הלײ־ די פון אביסעל און דעזײנערם, םון

 אז וױיסען, םיד אלײן. באסאלאך נינסע
אן דאס ד  שע־ קליינע די אבער איבעל, אי
 םאר׳ז איבעל אן דאר זײנעץ זעלבסט םער

 אז זיכער, םיר זיינען אלענםאלס טרײד.
 צושםאנד ־ אוננאטירליכער אן איז *דאס

$)\b װאף בײ עגדערעז• םוזצן ?קי זועט עס 
 לאנג <יט סראדוקציאז תל^יז סעז ארבײט

 זיך װעט טרײד אוגזער װעז עקזיסטירען.
 נאטירליכער זײן צו צודילן אוםקעהרען

 װי גוט אזוי אונז, םאר װעט דאן פארמע,
 א האבען צו זײן מעגליך אלעםען, םאר

 אונזער און יןאנטראל, םראצענט הונדערט
 םעם־ פיעל אזוי האבען דאן װעט ױניאן
 ארבײטען װעלען עם םענשען פיעל בערס,

^ םאך. אונזער אין
 געמגעגהייט דיעזער בײ װילען מיר

 צו דאנה אונזער אויסדרייןעז נאכאםאל
 ביזנעס־ און מענעדזשערס אפיםערס, אלע

 ״אינטערנעשאגאל׳/ דער םון אײדזשענםס
 רע־ דער צו אױך װי באארד, דזש. םון און

 פאר ״נערעכטיגהײט״ דער דאהציאז׳םון
 האבען זײ װאס אנערקענונג און הילםע די

ע געגעבען. או
 דעלעגאטען די מיר באגריסען *^צולעצט

 רוינ־ טיר און קאנװעגשאן טער15 דער פון
 םיר ארבײט. זײער איז ערפאלג זײ שען

 װי װעלעז, באשלוםען זײערע. אז האםען
 אר• אונזער םיהרען וױיטער אויך םריהער,

 ער• גרױסען און זיעגע גײע צו גאניזאציאן
. םאלנ.

גרום, ברידערליכן םיט
,82 לאקאל פון באארד עקז. די

ױניאן. װ. ג»רם. לײד. אינם.

 פרעזעגט^רען און באדאנקען
בעאמטע. די

 און קלײן םון םיטינג שאפ א אויף
 אפגעזזאל־ סטהיט, דיװיזשאן 7 מארסוס,

 סטריט טע2 אםיס, דאךטאון־ אין טען
 די גע־ווארען אננענוטען איז עװ., טע2 או־ז

רעזאלוציאן: םאלגענדע
 גוטע די אנבאטראכט אן נעהמענדיג

 בר. שאם־טשערמאן, אונזער םון ארבײט
 בר• מענערזעוער דיםטריקט בענדער,

 םאמ־ כר. אײדזשענט, ביזנעס און הײנס
 שאפ אונזער אוועקצושטעלען אום מער,
 הונ־ םולע םון באזיס, שטארקען א אויף

 באשליםען ױגיאךשאפ, פראצענט דערט
און דאנס, אונזער אויםצודרילןען טיר

 צו און הײנס בר. צו צוטחיען פולםטעז
 אר־ טיכםיגער זײער םאר סאםםער בר.

 כענדער, בר. פרעזענטירען צו אויך בייט,
 דײמאנד־ א םיט טשערמאן, שאפ אוגזער

אין אויך זײ װעלען האםענטליך םין.
 ארןטײ זײער םיט אנגעהן צוסונפט דער

 יױ פוךדער אינטערעסען די אין װיטעט
• - ניאן.

קרינסקי, ב.־ שוסטערמאן, העררי
בארענשטײן, רובין קלײז, דזש.

רובין, םיליפ בעגין, נײטהען
האםיטע. שאפ — הארל^ן מאהס

 שאפ דעם פרעזענטירען
טשקרמאן. •
 ארבײטער די םיז םיטעג שאפ א בײ

װ. 26 גרינקע, און בראדערס קאהען םון
 באשלא״ אײנשטיםיג איז סטריט, טע17

 אונזער פרעזענטירען צו ׳ געװארען סעז
 נײטען ברוךער רמאן,1טשז שאם װערםהען
 און םר^גזענט פראבטפאלן א םיט שערטאן,

 דאגק מיעף־ז־וארצליכען אונזער אױסדרמןען
 איבזגרגעבע־ און אונערםידליכע זיין םאד

 די פון אינטערעסען n ^אי אדבײם נע
ארבײטער.

 סאנדבערג אײב
» • א^ב^אלדםאן,

. לעוױן, אײג .. :
סאםיכת דזשמ&משצסען, '
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(פארםזעצוע)
ם י1אני י וועלכען בריעוייאיז מ  מאבען ארבייטס־נעבער ג

ן ערקלערם זיך מ טטארקער » י אוז דעם צו ל  אז ״•ונליסום״י
 געענם־ יוניןון די האט טוללי!, נשסות זײערע נאט זײנען «ײ

:בריש• האלנענדען חגם םים פערט
ב919 ,23 חממסגער,

אםם׳ן. «ראט, טאכופ׳נהםטורערם םהוירט און הלאוי^סוט
פרעזידעכט, םילוזערטאז, םר. ־

יארס. נױ עווענױ םינפ^ע 220 י
שענסעלםען •;ן :^ ן . '

 םען17 דעם םון י1בריע אונזער אויף ״איןיאינער־ענטפער
 קאנםערענץ א םאולאננט חאבען םיר י חעצכ«ן איז דעצעםבער

י איבער דיסקוט־רען צו  ארכײטער אונזעחז םוז פאדערוננען ו
 איםער זיר םלענט DifV’M װײדזשעם,' אין תעכערוננ א פאר

ח ױניא! אונזער צווישזע םיהרען  איהר ענםזאנט אםם׳ן, אייער י
 דעם. װענען אונז םיט פארהאנרלען ,צו פאלשםענדיג זיר

 דעס־ אײער רעכםםערטינען צו םארטך שװאבען א םאכט איהר
ד שטעלוננ ■אםישע א  נאנץ װײםט ־איהר ײי וועלכער, עולם, 1פ

 אונפאראנטװארטליכע אזעלכע דאנעגע! שםאר? זעחר איז גוט,
ד אננעהטען זאל עם װעלכע דעםפאטישע'ס«טאדען, רמנ  א אי

װיירזשעם. פון םראנע דער אין צד,
די :םאלגענדע איז קורצען *יין צאגע .

 אײער םים אנריטענט אן נעשלאספן חאט ױניאן ״אונזצר
 םיניםום א נעװארען באשטיםט איז עם סאי. לעצטען אסם׳ן,

 וזעלבער אינדוםטריע, דער אין דייארבייטער םאר װײדזש־םקײל
 בא־ םענציכער א אלס געווארעז באםראכט צי.יט יעגער אין איז
 איז דערמאהנעז, זיך װעט איהד וװ אנריטענט. פאר,אז זים

 נענריג־ געװען נעװארען, דאן^גנענוםען איז װןוס םיניםום, דער
 צע־ נויםינע די ■יײזען.פון די ראס עדזוארםוננ דער י1אוי דעט

 נע־ אלע דאן זײנען םיר ארוגטערםאלען. ומצען כענס־םימצקן
מ. דער^נצכןר םון װען מ ײ  דערםאחנען, אויר זיר װעט איהר ם
ט ז#וא עם אויב ראם געזאנט, סל«ר אונז דאן האט איהר דאם  ני
 לעבצנם־ נויטװענדינםטע די פון פךײזען די אויב און זײן, אזוי

*ך זאלצז מיטלעז מ שםימעז, נ א ח ךאז ו פאל,־װזלען אי  ײי־ טי
 דעם װענען םארהאנדצען םראגע, ש1ײײד די אויםנעהטזז דער
 אלטע די איז שפצ אײנםאכער דער אויםנלײנען.! עם און

 װ< סלאר, נאנץ ביידע-געםאכם אונז םאר חאב?נן ערפאחרונג
 א 1אי צײט צו ציים םיז ענדערוננען זייןזן עט אוצםארםײדציר

 אונטערנע• װערט וואם אנריםענם, pi אונ?מד װײדוש־םהײצ
 םאר־ צו זיך אפיאנען אײער יאהר. דדײ גאנצע סאר שריבען

 איװענדוננ םאלשטענרינע א איו ט*< דאס אונז סים מאנדצען
 םארהעלטניסע אונזערע *זן געזעצ אוננעשרינמעם דיזען פון
 גוכ־ דעם פון ניט אויב נײפט, דעם פון איבערממםוןג אן את

אנריםענט. אונז<ך פון שטאנ
”l װילען םיר און םאפפצן, די אויס ניט טײח# ״טיר P אף  ז

 נעװיםע אין ארבײטער אוכזצרע םון םאנכ« ־ פארררעהען. נים
 אויך און נעםאדערט סיזאן, טארנאננענעם דעם האבען, שעפער

 םיכי־ דעם איבער ײדזשעם1ו זײערע 1אי העכעיונגען געהראנען
 ערמוג־ האט ױניאן די אז ניט"אמת, 1אבע איז עם • מום־םפײל.

 נ<ט עם איז אויך םאחןרוננעז.* אזעצכע ארבײטעי-צו די טערט
 געסטרא־ מיר האבזון האצםערענץ לעצטער דער אויוי דאס אםח,
י ,העלפען צו שעט י ר ז ײ  מיטלעז״. אנדערע װעל^ע אירגענד י

 ארבײטער די לאניס. אײגענע זײער זיך האבען פאםירומען אבער
 ווײדזשעס זײערע צװישע; ריים א איז און צעבען, א מאכען מוזען

 בליי־ צו 1םארנינע ניט זיך זיי לעבענם־האםטעךקענען די או[
 םאקטען די קו~ען םיר װײצ ’דופא, הינטען.׳ םון צו־וױיט בען

 װידערהא־ די אויםצומײדען װינשען און ארײז, פנים איז נלייו
 א געםאדערט םיר האבען דערפאר דוקא האנדצונג, אזא פון לוכנ

 נע־ דער ארבײטער. די םאר ױניןון־םקײל דעם פון העכערונג
 װאא־ ביזגעם־אינטערעםען אםת׳ע אויר װי פארשטאנד זונטער

 א־ר־ צו פאליםי אנאנדער אירנענד דיקטירען נעסאנט ניט טען
־ ’ םענשען־נרופע. וועלכע נע^ד

 כלוטרשריגע די ״איבער באמערהונג צײכטזיניגע אײער
א אין ענםחאלט לןןבענם־קאםטע!״ די אין העכערונג ^ י  שטי? ז

 און םארשטעהן זיכער ־ װעט פילם דער .וואם נרויזאםקײט,•
 רעכטפעיט־נען )וױצט אוהר װעצכען פאר עולם, דער םיהלען,

 נעצװאוננעז איז װאם עולם, דער שטעלונג. אננענומענע אײער
 װאוי־ םאר פרײזען העכערע מאנאט צו מאנאט פון צאהלען צו

 נעזונד םאד און םארנענינען םאר קליידער, םאר שפייז, םאר נוננ,
 האבען פרײזען נעהעכערטע די שניט א פאר װאם נוט, זעהר װײם

 גאנ־ מיט׳ן װעט עולם דער פארדינםטען. אונזערע אין געמאכט
 העכע־ נעםעםינטע א מאכער קלאוק די םארנינען הארצען צען

װיידזשעם. זייערע אין רונג
 פון םטאטיםטיסם חרר באװײזעז צו בארײט ז״גען טיר

 װאם אגענמורען, עפענטליכע אנרערע םון אח חןנירונכ ךער
ש־ די דאם אלעטען, פאר צונעננליד און םעזיא ז״נען  װײח

 לעצטען נעסראנען האבען ארבײטער אונזערע װאם העכערונג
 ע1שטײנענ די ימיט אײנקלאננ אין נעװען ניט װײט איז םאי,

 לעצםען צװישען פרײזען איז שטײנען דער אט דאם און פרייזען,
 םאדערונג די נויטװענןיג םאכט צײט איצטיגער דער און םאי
 װעצ־ און נעשטעלט, האבען םיב׳ װ^ם װײדאפ־העכערוננ, די פאר
ען די אונט^ר כע, מוננ  האבען טיר אנרימענט, אונזער פון גאדי

 מענער די םאר מאבע; צו םליכט, די נײן, ױעכט, דאם נעהאט
אינדוםטריע. אונזער פון םרויעדארבייטער און

אײערע, װאוןזאפטיג
שאינם ױני^נן. םאכער ריםער און םקוירט קלאוק, באארד ח

פרעזיחזנט, פײנבערג, י.
טענעדזשער. חשענעראא זיגטמן״• מ.

עפענם־ איחר נעשלאםען ױניןון די האט נריעוי ךעם םיט
טידי רצנאטצ ציכע • מאנופעסטשורערם. טי

געזאנט. מעלםם
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שולדיגוננ. א<פ^ןלשע בא

 אסא־ םראטעקטיװ די *ונז שיקט דעצעטבער ־טען30 דעם
ײ די »ז באחויפטעט, זי װעצכען אין םיאײשאז ארני

 אויבצנדער־ דער םון םעםבערס זײנעןן יתמו שעפמר, 28 אין טעי
 ארבייט דער םון נעסטאפט האבען ,קערפערשאפט, םאנטער

 שיקעץ צוריק גצייך זײ זאא ױניאז די אז פארצאנגט, זי און
 אםאסיאײשאז- די װעט ניס, װען ארײן. שעפער די אין

 ױניאן. דער גענען ^אמםײן א םיט פרעסע דער איז ארויטקוסען
 דער פרז סטראשונאק דעם יפאר .זיך חאבע| םיהרער אונזערע

דערשראחען. ניט *סאסיאײשאן
 :מאנוםעקטשורער די םון סטראשונאק דער איז אט

.1919;טען,30 דעט דעצעמבער
 ױניאן, װארקערס גארמע;^ ציידיעס אינטערנעשאנאל

 מײקערס ריפער און ,סקוירט קלאיק באארד, דדטאינט
יארק. נױ סטריט, טע23 איסט 40 ױניאן,

—י :הערען ״געעהרטע
 מא־ 6 אלט קױם איז װעלכער אגרימענט, אונזער ״אלװאמצ

 אר־ דער םון ״סטאפען דאס אויסדריקליך ^ארבאט נאטען,י
 צו זײנען דארויף• שקענדיג ניט דאד, ״סטרײקם׳/ און כײט״

 פון םעמבערס סטאפעדזשעשבײ 28 םאראן צײט יעצטיגער דער
 צעצ־ די זײט אן האלטען װעצכע אסאםיאײשאן(אײניגע אונזער

 ניט נאך איהר האט טא* הײנםינעז בױ און זואכעו) צװײ טע
מן  אונזעד װי ארבײט, דער צו צײטע די צוריה־צו־שיקען באװי

צױטעט. אגריםענט
 שום קײן אונז צאזט זײט, אײער םון' האנדצונג *אזא

 די זאצט איהר אז דורכאױם, םארצאנגען צו אויסער ‘ברירח,
 טען2 דעם ווי שפעטער ניט ארבײט, im צו צוריקשיקען לייטע

- ̂ \ .1920 לאנואר, . -
^ר פצענט ״^יהר  חאט איהר אז זיר, באריהמען מאצ אצע ו

צ א א ר ט נ א ק ׳ ע ג י ד נ ע ט ש צ א  ארביײ די איבער ם
 צו צײסע די צוריסשיקען ניט װעט איחר אויב דערפאר, טערן

 איהר אז גלויבען צז בארעכטיגט זײן מיר װעצען ארבײט, דער
 םציכט א^יער איז עס «« — עגעתיע קײן גיב^אגגעמעגדעט האט

 יזזױסט געװען-די איז דאם װי אזױ חינזיכט. דיזער אין —
 װע־ אגרימענט, אן אײד םיט געמאכט םיההאבען אורזאבע,־װאס

 ^אאשטענדען דיזע אונטער נעצװאונגען<' זײז דערפאר מיר לען
 םאר געפינען װעצען מיר װי ערקצעהררנגען, אזעלכע מאכען צו

 װי און האנדעלט איהר אונגערעכט װי באװײזען צו כדי נויטיג,
• האנדצען. מיר ריכטיג

אײערער, אויםריכטיג זעהו
סייולװערמאן. ר. ם. (געסײנט) ־ ׳ ^

קאמיטע." עקזעקוטיװ טשערמאן
 האט און םארלארען ניט צײט פיעל קי׳ין האט ױגיאן די

* :*ריעף פאלגענדען םיט געעגטפערט גלײך
.1919 טען,31 דעם דעצעמבער *י

ארעזידענט, סיצװערםאז, ר. מ. םר.
טאנופעהטשורערס סחױרט ןען סוט קלאוס,

, ז ס׳ ם א ^ ^ ט א ר ע ס ט ם נ י ם יארק. נױ עװ., ^
:הערר ״װערטער

מ. ד. טע^30 דעם יפון בריעו^ אײער אוי^ ענטםער *אלם
ר זאגען, םיר װיצען^ םי  סטרײק, שום סײז םון ניט װײסען א^

 םעםבערס; אײערע םוץ שאפ איךװעצכען אנגעהן זאל װעצכער
 שאם קײן אין ערלויבט אדער גערוםעז, ניט װערט סטרײס קײן
 אפצױ ריכטיג ענטשלאסען >יעען מיר װײצ אסם׳ן, אײער םון

אגרימענט. אונזער ־פון ווערטער די און םונהטען די היטען
 פאסירעז װעלכע ^סטאפיידזשעס״, די אנבאלאנגט ״װאס

 אויפ־ אײער ציהען םיר וױלען שעפער, םוןזאײערע מאנכע אין
 םםעציעלע דא זײנען אגרימענט אונזער אין אז מערקזאמקײט,

 אין װערען <עסאן זאצ עס װאם און םיהרען צו זיך *י פגנקטען
■- פעלע. אזעלכע

אויפריכטיו זעהר
ריםעד סלווירט^ח קלאוק, באארד דזשאינט

ױניאן, מײקערס
טשערמאן. פײנבערג, י.

מענעדזשער.״ דזשענעראל זיגמאן, מ.
מאל. דאס ורארט האלםע מאנופעקטשורערס די

 אםא־ די געגרײכט האט בריעױ ױניאנ׳ם דער אײדער נאך
 םאר־ די געעםענט מאנופעקטשורער' די שוין האבען סיאץשאן,

 האט טאג דעם (יביז טען2 דעם אםענסיװע. אוים־געפלאנטע
 אלע צוריק־יצױרוםען צײט געגעבען אסס׳ן פראטעקטױו די אונז

 ג^• מארגען־צײטונגען ענגלישע םיעלע ;האבען סטאפעדזשעם)
 פראטעק־ דער םון אדװערטײזמענטס פײדזשעס גאנצע טראגען

 אונםארםײדצי־ אז״ אויםשרים^ דעם מיט אםאסיאײשאן טיװ
 אין אינדוםטריע סקוירט און סוט קלאו^, דער אין הריזיס כער
 אװעקנעשטעלט ױניאן• די איז ציכט דונסעלען א אין י$רה". נױ

 געזאלט אדװערטײזמענטם די האבען װעלט דער יפאר געװארען.
 אסת׳ן אן אין לעבען קלאוהמאכער די ,אז אײגדרוק דעם שאפען
גךעדן.
 גוטער איהר דאגק א געדרימעלט. ניט אויר האט ױניאן די

 םיידזשעם נעבען צו בכח געווען אויך זי איז לאנע, םייאגציעלע
 אםלײהענען און פרעסע ענגצישער דער ^יז אויװערטײזםענטס

ע ה^בען מאנופעפטשוויער די װאם אלעס ר ע ײ אד־װערטײז• ^גז

 א•״ איז באארד עסז. םון׳ם מיטי^ג א
 20 אװענט, דעססאנ גצװארען געזלאלםען

שט.21 װעסט 1£ איז אפריל,  בדודעך טע
 י טשערםאן. האכמאן,

 אויםגעשצא• ײעיט לובינשטײן דארא •
 םאר באארד עקז. םון׳ם מעטבער אלס סען
 םיםיגגען די צו רענולאר אטענדען ניט

עקז^באאוד. פון׳ם
 םארשידענע אויםגעהערט וועיען עם

 זײערע''פאר• און שעפער סון יןאםיטעס
 סארהאג- ב?וערד עקז. פון׳ם װער*ן לאנגען
דעלט.

אוםירח• אן פאדגעלעזען װערט עס
 דער םון געװארען ארויסגעשיקט איז װאם

 אנז^נעגרינ פארטײ, צײבאר אםעריקאן
 י. נ. םון לו^נװעטשאן סטײט א דאס

 דעם שבת, םאר םאררוםען װערט םטײט
 םאי, טען30 דעם זונטא*; און טען29

 פאליטישע־ סטײט א ארגאניזירען צו כדי
 / נ. סתענעקטעדי אין פארטײ ארבײםער

 באשלאסען באאויד עקז. םון׳ם װערט עס
 קאנװענשאן דער אין זיף באטײליגען צג
 אלס עד<ועהרט װערט טוירק ה. בר. און

דעלענאט.
 צושדיםט א פארגעילעזען -ווערט עס

 עדױקײשיאנאל עסוירדזשענסי דער םון
 א? פיהרט קערפערשאפט די קאנפערענץ.

 וועלכע בירס, לאסק די <עגען קאםף א
 װערען אנגענומעז זאאעז זײ םאצם אים

 ארבײ־• םאר אונמענליף געמאכט װ^לט
 םיט אנצוגערון טער־ארגאניזאציאנען

 װי אזוי און טעטיגהײטען, בגלדונג זײער
 געװאחס אנגענומען שוין זײנעז בילס די

 קאמפײן א מוז סענאט סטײט דעם פון
 נא־ דער דאס זעהען צו אנגעפיהרט.ווצדען

 דיזע אוגטערשרײבען ניט זאל װערגאר
 עלןז. פון׳ם װערט עס בילס. שעדליכע

 ד• 75 בײצושטײערען באשלאסען באארד
 קערפעישאפט דער םון פאנד דעם צו

ארבײט. װיכטיגע זײעד פארםצוזעצען
 םאר װאהלען םאמענומען װערם עס

 לוםין בר. און ױגיאן דער םון טראטטיס
 ער־ װערען פיקעס איג\» שװעסטער און

װעחצט.
 האראװיץ בר. סון םארלאננ דעם אוץי ’

 מא״ צו ערװעהלט 3 םון קאםיטע א װערט
 די כיענעדזשערם די מיט צוזאםען כען

 גענויע די װעגען אראנזשאםענטס םײנאל
 םאר־ רי אין אײדזשענסס ביזגעס צאוזל

 ױניאן. דער םון דעםארטמענטס שידענע
 שװעם־ רי ארײן געהעז קאמיטע דער אין

 בר. און דזשעגעט טשערנוטשין, / טער
פארבעד•

 גע־ ערו^עהלט איז װאס גזאמיטע די
 שאם־טשערמאנ< לעצ^ן חגם צו װארען

ט צוזאםען ,מיטיננ,  הוי ױניטי דער סי
 יןאטיט^ ספעציעלע א אויף און קאסיטע

^ באטראבט ר.אבען באארד עקז. םון׳ם ל  פ
 הויז, ױניטי די םאר םאנדס שאםען צו נער
 רעקאמענדײשאנצ רײה א ארײן שיקעז זײ
 ̂יפון םינאנסייען צו אזוי -װי םלענער און

 טאך און אונטערנעמוננ, דיזע םארװאלטעז
 זײערע ארע װערען דיסקוסיע לאנגער א

 ופון׳ם געהײסען גוט רעוזאפינדיישאנס
ץ . באארד. עהזעקוטיװ

 דער.באריכט םארגענומען װערט עס
 דעם איז דירעקטארסי אװ באארד פון׳ם

 צייט־ רעטאלע די ארײן געהט באריכט
 <ע־ איז װאס אראנזשאכמגנטם װײליגע

 איטאליעגישען דעם מים גע^זארען ביאבט
 ,89 לאקאל םאכער דרעפ און װײסט

 פלע־ אוז ר/מאטענדאציעס אויך־װיכטיגע
 סיטואציע אלגעמײנער ד^ך װעגעז נער
איגדוסטרי. דער םון

סעס. ץ, ל א ה נ ה ע ש י.

•י ר ו ז ר י א
 כיאה^עװ, פון קאטץ חײם פעטער טײן
 העניע, שרה טאנטע די רניעפער, בײן
 דער מאהירעו^(םוז םון אױך קאץ אבע
 שרה יןוזינע מענער^שגײדער), הײם
ראסקין. איסאק קוזין לאה,

צוראלױ. פון חײקץ, איצקע
 מײן װיען. איז איצט זיך געםין איך

:איז אדרעם
.. I 8 A K  C H A I K I N  

Vlen A lltrhe l!lgen  P l»tz  No. 3/40
 אלע רי קענען מיר פון גרוס א

 םון סםנעהםען םערזאנען דערמאגןוע
 דער פון פרעו־רענט שמזינגער, ב.

םקװער. ױניאן *31 אינטערנעשאנאל,

V> ל

 ״גערעכײ סעטס נעבונדענע
v טיגקײט.״

v q צאהל באשרענקטע א האבען 
 ״גערצכטיגקײט״ םעמס געבונדענע

 םון פרײז דער יאהר. ערשטעז םונ׳ם
 םאס־ אויםער דאלאר 4 בוך^איז א

טיירזש.
 האבען װילען װאם לאקאלס, די

 אםיס איז ורענדען זיך זאלען בוך, אזא
 ױניאן 31 ״גערעכטעקײט׳/ די םון

 םערזענליך. אדער שריםטליך סקװער,
ליבערמאן, ע.

םענעדיפער. ,
12------------------------------------ -----
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דרעם און װײספ פוןדער דעפארט
ל\גוו\. א. ועו פה קאנווןןנשאן וםער5

שעהנהאלץ י. פון

(פארטזעצונג.)

י .1919 אנהױב גיײיאהר, נאןי נעװעז שוין איז עס ד  ׳
 אריבער־ געקענט1נינ יטזין זזאבעז שעפעל םיעאע פון ארבײםעי־

ם, זייערע פון זײ צו האאטלנג צינישע די טראגען  אדן מאי־בתי
fהאט דעםאאט •נאןי קאםו*. אין געריםען מםיש ויף יהאבען ״ 

 צו פארזוןי, לעצטען זײן פארזוף־, א געםאבט שאעזינגער פרעז.
 יאנואר טען9 דעם סעםעאטענם. פרידאיכעז א צו ברענגען

 סעקדטרעזשורער דזיטענ. און שאעזינגער פרעז. האבען 1919
 סדר* אוץ וױיסט דער צו בריעף פאאגענרען :עיטיקט באראו*

 :אססאסיאיישא; סאגופעהטשורערס׳
— :״דזשענטעזיםען

 25 ,10 א^קארס די ד״אבעז ,1918 דעצעטבער, םען19 ״דעם
 םאר פארגעאעגט ױניאן אינטערנזה^נאר אונזער פון 58 און

 זײ װיכטיגסטע די פאדערונגען. אייניגע אסס׳ן אײער
* :זיינען

 44 צו ארבײסס^טטונדען די פון פאדהאענערוגג א )1
 אינדוסטריע אונומר אין באיטעפטיגונג פיאבען צו בדי װאך, פער

דױערהאפט. אין רעגואער סעהר
 צו אום װײדדטעס, אין פראצענט 15 פון העבערונג א )2
 דעם אין אױסצוקוםען ארבײטער די סעגאיכלױיט א נעבען

יקרות. גרויסען איצטינען
 ױגיאז דער פון פארשטעהער דעם פאר ערצױבניס אן )3

 זעדיזי צו אום ײאנאם, א כיאא איין שעפער אײערע באזובען צו
 דורף עטאביירע סטענדארדס, די װערען אפגעהיט ז#אען עס אז

פדאטאקאא. דעמ
 װי פ^דערזגגעז, איגזערע באטראבטען צו אבער ״אנשטאט

 אדבײםס־ פון ארכא;יזאצי$ו אן פון עהווארטעט עס הױב־ען כייר
 אונטעי נעארבייט צוץאדען האבען וועאכער־כױר כײט געבער,

 אץנז אסס׳ן אייער האט יאהר, 6 פזײ-כמעט ,פראםאקאי א
איינװיצינעז נים װעט ױניאז די אויב דאס וױסען, נע^אזט

 . סטרײסען. צו רעכט אונזער באשרענקען.
םעגליןי וױ ניףאזוי װעט איהד אז עתוארםען *םיד

 װעט און פאז־שלענע אונזערע אנ^אםראכט אין נעהםעז ערנסם
 װאד *ייז אין מי שיעםער ניט עגםפער א;באשמיםטען בעבעז אונז

װאד א ביז ענמפער קיין ערהאלטמן גים םיר זאאען זזײגט: םון
 אאס אויסצוטײטשעז עס נעצודאונגען זיין םיר וואען ארום,

פןןי-טלאנ, אונזער אנצונעהסען זיייט אײער פון ענטזאנונג אן
פאחשמזנהען. םיר וױ האנדלזנז וועאען ארן

אײערן, װאהרהאפטיג
םרעזידעגם• שלעדנגער, בענדזשעםין

$עק.־םרעזשורער״. דזשענ. אב• a
אויו* נעגעבען זזאט אםאטיאײשאן די זואס ענמפער דער

 שצעזינמר פרעזידענט פון םארזוך ערגסטען לעצטען דעם אט
 און פר^װאצירעגד ^זוי :ע׳ווען איז סטרײק, א אויסצוטיידען

 נים קײז מעהר קיינעם בײ ש('\ איז עס אז חוצפה׳דיג,
 אמ עס אוססארםײדליך. איז סטרײה גענעראא א אז געװעז,

 זײ געםײגיטאפטליכע־ ספעציעלע א געװארען נערופען גלײך
אינטעתעשא־ דער פזז כ^ארד עהזעהוםיזו גענער. פונ׳ם צונג
פארטרע־ און אאקאא אונזער פון באארד .r>yrpy דעם םיט נאא
ײ םינאאע די און ,58 אאהאא און 10 צאקאא פון םער מרי ר א  פ

 n געײארען. נעמאכט וײנעז סטרײה־חןי גרויסען צום טוגגען
 יוײסט דער ^יז םםרײק נעגעראא א בײ ס׳האאט אז נײעס,

צומרא־ באיץ * םח שנעאקי׳יט דער םים זיך האט אינדוסםריע
,niDW די.ארוכדמנ און י#רק 1גי םזן טײאען אינעיעאלע נען
עפעגםאיכעז. אינ׳ם פראגע ברענעגדע א געוזארען איז און

פרעםע, יאמןער נױ נאנצע די נעזעלשאפט. פין-דער לעבעז
 ציײ שעגאיכע האפיםאאיסטישע נחנסכמ די אײנשאיסענדיג

 אקנומענדען םונ׳ם. פראגע די אויפגענוטען ברײט האס םונגעז,
m איהד האט און ?אגפאיטמ, איגדוסטריעאען גרויסען m 

 אװעיד האבען צײטתנען גרויסע -די אויםכ^נרתזאמהײט. גרויס
ם! נעװעז איז וועאנע* סטאנדארד, דעם אויפצזנעבען פ א ר ײן ש^מינגער׳ם םארישרעז. סאאץ גאגץץ-אגנעזעהענעם געגענעךא ^י

 װעם און יאהר זעחס לעצטע די פאר אינדוסטריע אונזער אין
 סעקעז צו רעבט־ דאס מאנופעקטשורערס די :אכגעבען ניט

 דעם באנייען :יט זײ װעיען זיף, גי׳וסט זײ װי לויט ארבײטער
ױניאז. דער כיט אגריטענט

 ארז אסס׳; אײער דיײט שטעאו;:, דיעזע ״אגנ^הניעגדיג
 אר־ כײדע אוגזערע אױב אזן אא;ע, ז*ינסטע זעי,ר א ;ערופען

 ׳ס פאױטטענדג באי״דיגער א צו קוםען גיט ivs^t גאניױ־׳ציאגען
ד אינדוסטריע אונזער װעט  פאיביםדי־ א אין :עפינען זיך בא̂י
 םי;רע 1םו רואינירוננ דער צו פיהדען העז רוע^כער ר,אכיף סען

 צעהנדאיגע אײדעךפאר גרויסע צו ארן םאנופעקטשורערס
 פ טויזענדע מעהרערע פיעי^ע פאר און ארבײטער, זעינדער
 פ(ן אפהעגנינ אינדירעקט אדער דירעלט זײנען ײעאכע זאנען,
אינדוסטריע. אונזער

צדרים, פאראינטערעסירטע אייע פון אינסערעס דעם ״אין
 אײדער װערען, געטאבט גוס באלד א»ג אוגגעזונטע דיעזע כיוז
 פארזינערען צו כיי איז * סיזא;, ספריגנ דער אן זיף הױבט עס
 ׳פאר מיר שאאנען -סעטעאכיענט, שנעאען און פאאיטטענדיגען א

 איבערגענעבעז גלײך זאלען פאילא:;עז און סעגות אונזערע דאס
 פון פארזיץ רעם אונטער ארניםרײשאן אװ באארד א צו זוערען

 אבער געזעאיטאפט. דער איז פערזאז’ פראמינענטע א אירגעגד
 ן אזא דאס פאריטטענדניס, אויסדריהלינער איז האארער דער מיט

ביעיאד־ הערד געעיזדטער ( .אי ןױ ךגטע;שפ טני באשלום איהר ארײנברענגען פוז באארד

 עטלי־ ,Djn חוץ האבעד, איז מיטםײלוננע^ אוז ערקלערונגעז
 װעגען נײעם מיט קאלומס םולע נעגעבען נאבאנאנד כעג בע
 און סיטואצימ, קריטישער דיזער איז עגטוױקלונכען לעצטע די

 אמ X'Pp אזוי עדיטאריעלס. מעחרערע אויף געוױדמעם האבען
 סטרײק דעם אנשטרענגונג אונזער 1פו עתסםקײט די געװען

 __פאדערוננען אוגזערע פון גערעכטיגקײט די און פארםײדען צו
 די ״;יצאוב״, די װי צײםונגען יארקעד נױ אזעאכע אפילו אז

 עדימ$ריעאס זײערע אין האבען *טײםז״ די זאנאר איז ״פאכם״
 םוו שטעאונג דעד צו סיםפאטיע נרעקעא הײן איױסמװיזעז ניט
 זײ פון אײניגע און — אס^סיאיישאץ טאנופעלןט״שדרערס׳ דער

געםאדעאט. אפעז זאגאר זײ דזאבען
 פארבארײטונג,צום ד^ר אי; וױכטינער׳שריט נעלוסםער דער

 דעם צו בדיעף שאעזינגער׳ם פרעדדענט געװען איז סטרײק
 װערט בריעף אינ׳ם דױיאען. כיעיאר צו יארל, נױ פון “״קאפ
ט אאגע *אנצע די געכיאכט באקאגם טעיאר דעם  אײנ־ אאע םי

 צו נעמןטעז שאעזיננער םרעז. םון װערט עד און צעאהײטען,
 אומפאר־ און עהראיך פאדהאאטעז זיך זאא •פאמצײ יי אז זעד׳ז

 זײ־ וחנאכע מאבער, דרעס און יוױיסט סמרײקענדע צו טי־יא^
 :בריעף דער איז אם מיידאעך. איז פרויען גרעסטענטײאס נען

 סעי^ור, הייאען, פ. דזשאהץ ״האנ. -
יאריול ;ױ ׳האא סיט

ווערען. אױסערװעהאט װעט זי װען צײט דער פון װאבען צװײ
טורערס'יטא;יפ<חט די פון פרא;ע די אננאמרעפט ״װאס

 -יטװערי:־ רי ניט כייד באםראבטעז ארבײטער, אםא(זאגעז רעכט
 אויט זעהס זי וױ ערגסם, אזױ אאס פרא:ע דער םון קײטען

אױבערפאעבאיר.
 צוערשט נעװעז איז װאס ארביםרײשא;, אװ באארד־ ״די
 בראנדײס ד. אואיס דדט^סםיש פון טשערםאנשיפ דער אונטער

 סשד־ דזעאדזיש פון טשערטאנשים. דער אונםער שפעטעי און
 דער דאוס באשא;<סעז, פעאע פדיהערדימנ אין האט מ־׳גל,, װ. איאן
 םאר ארבײטעד אז אירגענך ^פצוז^ען רעכט דאס האם באס

 אנגע־' אדיך האט באארד דער אבעד אורזאכע. גרעסערע א
 אר־. די ־אס פאל«ט, דעס פון אנבאטראבט אין דאס נוםען,

םרז אפנעזאגם ^יך האנען פראט־^קאא דעם אוגטער בײטער

 זישרע פון אױסנלײכען שנעלעז א צו בױײננען זאא װאס רי
 אפזאגונג אוננעדעכטע און נים-ריבםינע א געכען הריװדעס

 אירגענד אנצונעהםען פארםע זײנען מיר ארבײט. דער םון
*בסאאױ האבען טעגם איר,ר : פראמ דיזער פון זײט וועאכע

 אדער נערעכט — ארבײטער אײערע סעקען צו םרײהיימ מע
 אונ• בײ בלײבעז םיר טוזעז פאא דעם אין און — אונגערענט

 דיסטשאר־ אונגערכטע ׳יי ״געגען סטרײהען צו רעכם זער
 *IH םין רענט אייער באשרעניועז קענט איהר אדער דזשעס.

ען ג צו װיאינ זײן כייר \זעאען םאא דעם אין און ארבײמער ^
/

זןיבערצוגע־ אײך בבדד דעט t55cnya איך האב ״נעבםעז
:y,; גאר־ לײדיס איגטערנעשאגאל די — ױניאן איגזעד אז 

 םאר־ חןר צואיעב געצװאונגען איז — ױניאן װארקערס טע;ט
 מאנופעתצזשױ װײסט ארן דרעס דער םיז שטעאדננ ביסענעד

 טויזענד 35 די סטרײה איז ארויסצורופען אאסאסיאײשאן רערס
 ױץסט און דרעס דער אין באשעפטעט זײגען װאס איבץטןןר,

יארק. נױ פון אינדוטטריע
 אין אױך פארצואענען• אײך זעאבע דאס כױר ^עראדיבט ^
בריעןז. ריזען

 בא־ דער נאך צײט קורצע א צורירן, יאהר זעקס ^סיט
 װאס םײדאאןי, 147 ײעז * טראגעדי^ ״טרײמננעא״ ריהטטער

 תאמ־ ױײסט ״טרייענגעא״ דער בײ באשעפםיגמ געווען זײנען
 ארגײטס־ די האבעז אעבענס, זײערע פאןאאדען• האבען פאניע,
דער דויד אינדוסטרי^ דיזער פון ארבײטער רי און נעבער

\ % *

*םרידענס-פדא״ א באקאנט^אאס אא װאס אגריפזגנט אן םער
- םאקאא״.

 גע־ 8 פון אונטערשײדעט זיד האם ״פראטאקאא״ ״דער
 ארב־ייטער און ארבייטסעעבער צװישען אגרימענט װעהנאיכען

 באשטיםטע פ^סכגעשטעלם ניט*<אר האט ער ױאם ריעם, פיט
 ^ריבױ iT עטאבצירם אגיד ד.אם נאר ארבײם, םון סטעגדארדס

 גערעכטיגקײט פארזיבערען צו באארדם פארשידענע און נאא
צדדים. בײדע צו באחאנדאונג ױשר׳דיגע א און

קוםט.) (פארםזעצונג

ממחזנשאן
 נע־ םען שרײבט אדינע איןי

 ^נוחנג״ צום חנפארםע! אאגגע יועהגאיך,
 גאנצע די םאר ח׳יבון א סאכט םעז שאן.
 םיר ®אסירט. חאם ̂נס װאס יאחר צוװי

מ םאל וײזען וועייז א  אויסנאם, אן 1ם
 אונזער עסען קי־צען אין <ועלען םיד

 טיר וזייל דערפאר, פשוט און ביאט׳אם^
 איעמרגעשא־ די וואס דאס אז גאויממך
 דיןע נאםאז האבעז אאקאצס די נא^־און

 אזוי גולם אזוי ׳ זיממן יאהר צװיי
 רײסט עס m שרייענד, אזוי שםארפ,

 באינדער א »םמצ אז אױגען, די פשום
JW דאם םוז

 אונזער ווערט טאסעגט אין-יעצטעען
 די אײנעה׳^ון אאס נערעכ^נט אאיןאא

 איןמערנעשא־' דער םון זײאען שסארקע
 םעמבער- אין םיי פינאנציע^ סײ נאל,
 דיס־ אין סיי *ון אײנםלוס סײ.אין שיפ,

ציפאין.
 צוס םאהדען דעאעגאםעז אונזערע
 פארטחנטענ־ מאנדאם א מים האגװענשאז

 נ־ ו ח ,6500 םון טעמבערשיפ
ט נ ע צ א ר פ ׳ ט ר ע ־ ד ט ו  ג

ע ג י ד ג ^ ח ע ט , ש ס ר ע ב ס ע  ס
 האבעז <ואס אראצענם 40 אדער 30 און

 ! פאדאוי׳ס פאנאטען 3 דױס באצאהאם
 םעד,ר שויז אוגז בןןדזגרט דױסלפראגע די

 גזמומען זײנען מעסבעדס אונזערע ניט,
 אזיפצוהאא־ כדי אז באװאוסםזיח, צום
 און דױם, צאהאען םעז טוז ־♦וניאז א םען

 כמעט געוועז זײנען מיר פאראזים• אםילו
 הא־ זואס באארד דזשאינט אין ערשמע די

 א סענם 35 אויף דױס רי געחגיזט כעז
 םרזמשררי א יעצם סארטאגען וואך^טיד

ס ז^אעד. 85^0001פי ^ ר ע ס ױ  אוגזזנר ג
 42 פאדםאנ^ פאנד דעמעף באזוגדער

ראאעד. םותענד
 TT 20 צאהלמז םעמבערס אוגזערע

 דער <ואם גמ)נד דאאער םיאיאן צום צער
באשאא״ לעצםענס האט באארד דזשאיגט

 riLfitffiiM צ»גגבגװמאםעז צי
T( ,חאס געביעם יעדען א< סאתם 

 הא״ יוניאז, אין^רער געוז׳ארעז געטאז איז
 'אונזער כאיק, יאונזער געהאט כעך-מיד

 וחןצ־ סים אײנפלוס ארגזער אויד יוארם
 הויפםזעכמד זיןיגערעמנט, האם מעז כען

 םםריי^ דזשענעראיצ לשמועז דעם בעפאד
 איז הױפכדפראגע די um צייט דנר >ויז

 אין .וואד־זאחכײם אײנצופיהרען גמוועז
 םים נעווארעז געהתינם איז ואס1 מרײד

 לאקאל דער געוועז איז דאם טולןסעס. אזא
מ  עסוד 1א וױ געשטאנען איז זועאכער ,3\

 םעט־ אונזערע װייג אלעםעז, בעפאר אש
אר לאנג שוין האבעז כצחם  געארב^ט מפ

דיאזי• 1פו
 םיר ױאס אאעס געטאן האבעז םיר

 גע־ נאר אי* יוואס אאעט האבצןתעקענט,
 איבןנרװעגען אין כוחות אונזערע אין ױען

 אײנ־ יאא װאד־ארבײט אז װאנשאא, די
הרט  און טרײד, גאנצעז *יז יועתנז נעפ̂י

עררײכם. דאס סיר האכעז ענדאין
 בא־ וער1פראגרעסי נײער יענער אויף

 אפגערופעץ. 35 אאהאל זיף האט װענונג
 דער אין אז באכמרקעז, צו כדי איז עס

 די װען סטרײה, שטאזזא רעם פון צײט
ט אינטערגעשאנאא  צו באשלאסען ^ו

 איז סטרייקערס, די םאר געאד זאםאען
 נע־ איז וועאנע ,35 אאקאא נע־ווען דאם

o צו קופעז n א םים באארד דזשאינם 
 זא־ כזעטבערס אלזג אז חמאסענדיישאז,

 סטריײ די פאר ד^לער 2 צו םעקסעז זיר אז
 אײנ״ אונזער ידורןי איז ומןאמנם סערס
 גע־ דודכגצםיחהט און אנגענוםעז פאוס

 מזאמזןצט אוםן אזא אויוי און מארעז,
 די םאר דאאערס טויזענדע צעהנדליגע

םטרײתערסי
 אונזער *ײד‘ חאט ראאע גרויסע א

 סםרימן, צײט איז געשפיעאם צאקאא
 דעם העצפען םוז פראגע דער איז סײ

 םידר העצםען סײ און געלר מימ סםרימן
 אויך און אצנעטײז איז סםריי׳ס דעם רען
 כאסעס, די םיט פארהאנדצונגען די אין

םטרײ^. יעם סעטצזגן בײם
 צוזא־ צעצטעז דעם אגבאצאנגם <ואס ^

 דער איז הבתים,' בעצי די םיט םענשםויס
 העמד א פארצאמם האט מען ווען צײם
 ארגיײ אצע פאר װיײדזשעס די אויזי רוננ
 אפגערעדס. שוין ׳יאך איז טרײד אין ממד

 דעם געםעז זועפ איהר זוען גענוג איז עס
 האט סטאטיסמישעז חגר חנאארט״ומאס

 נאך באארד־ תשאינם צום אפגעגעגעז
 ןםn געקראגען שויך האבעז מיר װען חגם

 ,35 צא<ןאצ אז רע^ארםעמ עד װי רעיז״
y מזוען איז ױניאו, פרעסערס י1 n אײנ־ 

 צונשםקצט האם וועצמי צאקאצ צעעד
 די םון פארדינסםען די םון םמאטיסמי^ס

 חגר גאוועתאתדהאםישאן. צדם םעמכןרס
 מגריגדעמ סד א איז רעיז פון םארצאננ
 זסטאםיםטמןס. אונזעחג אױח נצװארען

ד אוועקגעציעט בעוחנהנציך האבעז םיר  נ
 םעס־ אונזערע אום ארמיט און םיה גוג

 ־6r« זײ װאס דאם קרינעז זאצעז כערס
געקראגעז. בעז

 &אכוטאנער רי םארצאזט מיר,זזאבען
 כױט צוריס, יאהר צװײ םימ מאנװענשןןן

 דאצ. 28.50 פון <ױידושעס א(י םקיל א
 42 אםיציעלעד׳סמײצ אונזער vm יעצם

 קוים נצוימן פיר אגער וואך. * חאצזנר
מ W האממ to זװ מג ^ םעממדס. לי
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l 60 נען i r w י 6ג 0 ומהי• י 1
ר געוחןחגצזך, v םי m t mר ױ ם ג  ני

ד איז דעס, םים ן סי מ ח  אנטאנגעז ו
עז מראכםען מג  אבער דאלװײצ מפר♦ ז

ו באססאן &ח פאדנצײר אין  שיקאגא, ני
 איבער־ ,wrm *ױים זעוזר םיר זײנען
ען םיר ווען הויפם  אז אריין i«P רעמג

i 49 אנשםאם r m o r ארגױיםעז וזאך א 
2mm 44 *up o םעטמנדס אונזערע v r- 

דעז.
 זיך םארםחוגעז טעפכערס אונזערע

ם צאקאצ צום ם׳ז *יז צתבע םי  ;רעס־ טי
 האכעז זיי או פיחצזה רעספעקט^זיי םען
 וײעףע פאר םאדדאנתעז צד צאתאצ דעם

קאנד״ןזאגס.
מן םי^בצצ אביםעצ א  די מים מיר ח

 ךער װאס <זעם תרך פרעסערס ררעס
 צװײ םון קאנםראצידם יוערם םרײד

 די אז האםעז בױר װגיאנס. פארשידענע
 םאצ אצע פאר איינםאצ סאנווענשאךוחנט

 םעהר מןוצ עם אז אזױ אויסנצײכעז. דאס
פארהוםעז. נימ צצויטטעקײםעז הײן

צװיי־יעהר־ טע15 די באגריסען סיר
 םון אויפטועז די םים קאנזחןנשאן ציכזן

 צוױי צעצכמ דײ םאר אינמעדנעשאנאצ די
 אפיסערס די אויך באיגריסען םיר יאהר.

 א ױעצכע, אינמערנעשאנאצ, דער פון
 םרייהײם, זײער ענעתיז^ זײער דאנק
 אצעס דאס איז איכןרגעבענהײנ^ זײעד

 אױץי באנריסעז מיך געוואחנן. אױפגעםאן
 יעהר־ 20 אידזר םי׳ם אינטעתעשאנאצ דער

 *איז םיעצעס, םיעצע^ עמזיסםעגץ• איכזגד
מ פ  ארבײטער־ די פאר גצווארעז אן9אוי

 גאר־ צײזײס ד׳י םאר »יז בבצצ באוחנגוע
 אינ־ p זינט פיז בפרם זואומןערס מענם־

תאפען, צאמיר עקזיסםירם. טערנ^שאנאצ
 איז האצטמז םיר;ירעצעז װויטעד אוייןי אז

םארווערטס. פארווערםם, געדזעז אײן
 אינםערמד אונזער זאצ צעבעז צאננ ,

ט צײדיס שאנאצ מנ ר א ימיאן! װארקצרם ג
כתזסלאוד. דזש•

.35צאקאצ^ כמנעדזשער

 דער פון פעפ־נהײפען וי
 מםײל לײױס

לאסאל
)k געלעגענתײט דער *ו איבערבליק קררבער 

 אונזער פרן קאגודענ*אז מער15 דער פון
יאינםזדגעזןאגאל).

הילפםאז• העררי פון

 יזאנ־ דער םון געצעמננה״ט דער צו
 תרכבצע״ קורצעז אין טיר זױלזח װענשאן,

 םײ־ ציידיס דער פוז <עשיכטע די טעדען
 ױניאז, ארבײםער אצםעריישאן און אאדט

 פאסירונגעז די הויססזעכליד ,80 אאקאצ
 דער נאד זײם יאד»ד, צוױי צעצםע די פון

 אין אינמערנעשאנאצ דער פון קאנװעגשאן .
י .1918 אין באסםאז,
 םיײ ציידיס די 14האכז 1911 אין שויז

 םיפציג א אויסצוקצסמז בארױזען אאסס
 אפשאםונג די ארבײמס־ןוואןי, שטונדיגע

 םזן יאפשאםונג די סיסטעם, סװעטינג פון
 א אײגצופיהרען אייר אה שטיק־ארב־ייט

 24 םון װיידזשזןס אף ססײא מינימום
װאך. א דאצער

 ארױ&גערעיזט םיר האבען 1913 איז
 1915 איז איז דאצער, 27 צו סקײצ דעם

 העכערונג א געפאדערט סיר<וי־חגר האבעז
 אונז זיך האס ראט אבער ראאער. 30 אויױ

 צוציעב גים אײעעגעבען, ניט דעסאצם
 נים םעכעערס^זײנעז אוגזעחנ ץואס דעם

 אפםער־יויצי^ איז קאםפס־פעהע געװען
o צואיעב גור r r ױניאז או<זעד איז וואס 

 <וארים פאםקותער א גמפונעז זיך תאט
 אונזער נעמאכם צונישט <זאם דאס און

 איז סטרייק או<זער זיענ• ערװארטעםעז
•גזוגאנמץ. פארצארען דאז

 גע־ טײצארס ציידים דיי זזאבען אזוי
 אויםמד נים ,1917 יאהר דעם ביז איםען

 אויפכויען צוריק םון חאםנונג די בענדיכ
 אמת, בעפאד. וױ ױניאז שםארהע דיזעאבע,

 דעם געהאט זזאגען ץאהא קצײנע א זעזזר
ד אויסדויער, מ  פוצ זײ זײנצז דער&אר א

ם געררען  דערצעבם -חאבען *ײ בטחון, םי
צ<זת. גרויס

 אינמערנע־ דער פון היצפע ד*ר סיט
 ארבײה איבערגעבעגער דער אוז שאנאצ,

 האמ-די צעפמאוױץ, ײייס־ארעזומנט םיז
 ארנאניזאציאנכד אן אונםערגוטען ײניאז

 ארבײםער, אצע יוניאנחירעז צו קאמפײז
געמאכם. ווערט טייצאריסג צײדיס נור ױאו

 ער&אצג־ אז געײעז איז ק»םפײז דער
 מיכד אכם״״דעם אין נקםענדיג רײכער.
 צווײ געהערמם דאן האט זואס טרויעז

ױן און ארבייסער, די שעך  אונער־ די א
 וראס וועצכדקאםאסםראגמג װארםעטע

 אונזער תרהנעצאמה נים אײך האם
 צוריהנעקראגען האם ײגיאז די דדינה.

 אחכײםער, וײ - צוױשעץ פרצםטיזש־ דעם
די אויף איז מ י ם צ  האמח םיר הבתים. מ

 איז ײניאךב*דיננומעז ערזמו^רבען צוריק
םקייצ. טיגיסום דאצעד 30 א

 אגדערע אצע וױ גים אזױ אומעו־*,
 צרגזד נים אב<ןר זיך קאנען הבתים, במצי

 בשצדם צעבען צז מדאגק, crar 'יואהגען
מי דער םים  נעפרנ^ז זיך האס nt* 4¥י
ײ מ ג װאט בראס^ כדלג^ום שמ־מנ א או

(U nrO
א 1« ײ ל מוואלסי מ ך נ ^ נ

(םארטזעצונג)
 עצענבוײ א״הרע אננעצעהגם זשעגי האט פארםראכםעךהײם

T דזנר פח פוורעגםש דער אוייי גענס r, נע־ גיך זיך האם װאס 
 גע־ האט זי וױנד. פיז געםריבען זתרענזײנ כאדאויס, םראגעז
מז שיו*, צוױיםער < וחוגמז םראכט ת  וואס שי& גרויסער א ו

 װײם אװזןלופיהרען אתם ומכעז צוױי אין נעדארפם איהר האם
 טארי-צואיז, װי פונקט גאסםאנען... םיט צזזאמע; דאגען םת
ט סעצעא וױ מ y זי נ m אוחדר און פאטיצמ א*ד.ר פארצאזעז 

 פאר־ איז עס וועצכע .אהן ציעב האם זי וואס דעם, כדט נעדזן
 גע־ האדצען נאנצעז םיםץ זי װאאם אימענםציך םאציםעטעז.

 שרעק־ א א:?זעצ, אן האם .גאסםאז אבער האבען... חתונה װאצם
 װ־;ן ;איוזם ps אפהענגינ איז#גאסטאן אה מעניט, ציכעד

ם א געװארעז איז גאסטאז ^  צו ארײנגענוםען איהם ער האס י
 חתונדז איהם ער פאױועהרם איצם אה איהם אויפגעצועען זין/

 ישידוך... דער :ישם איהם געפעאט עס איהר... םים האבען צו
 רועאעץ צייט גזןװיסזנ א פארם, זיך פאראייניגען זײ !דאגה א

 פאראייניגוננ א איז דאס אבער געהײם, אין האאםען עס זײ
 אוחגק, זיד זײ וועאע; לאני פרעםד א אין שוין.. שטענדי: אויף
 זײער פאידינזח הענד אײנענע זײערע 6םי װעאען זײ װאו

 איז וואס סעצינא, אױף עזעציך נישס איז זי נײן. ברוים...
 דא־ די אויןי צעאני׳ן, אח ראזע׳ן אויח נישט גמציעבםע, א כצויז
 אויסגעגןצי־ באוואוססזיניג האבען װאס מורטיזאנקעס, צוױי זיגע
 מארײ אויזיי Tגצm̂ נישם אםיצו איז זי אעבען, איז ראצ אזא בעז

 מארי״צו־ ערצויגען. צוזאםען זיך האם זי ורע^כער טים צאי?,
 אויס איהר זעהס אצײן זי אה אביםעיצ, *זי שד^נקעז גענג איז׳ס
 .װי ? ם^רי״צואיז ? אנדרע פרעטד. אזן ךישםעגדצראוגפא
 דאזינע זײ בינדם אייגענםציך וואס פארשםעהן, צו איז שולער

? ציעבע ? ציעבע אפשר עס איז !צדזאםען מענשען צרוײ
תך} דעז איז  צאגנ םח האט װאס דער, אוין» עהנציך ציעבע זי
 איעפא־ די ? נאםטאנ׳ען צערםאיכעז איהר צו זשעני׳ן נעצריגעז

 שטעגדיג איהר האמ ױגעגד־פרײגד איהר םון צוגעמנדעגמײט מנ
 נישט מײנםאצ גערענם, נישס ?ײנםאא רוהיג, איבערגעצאזען

 שוועסםמר איחרע וועצכע געפיהצען, די איהד אין אויפגעוועקט
 אויף עהנציך נישס איז ?י נײץ, זיך..׳. ארום צושפרײט האבען
 גוטע א ארשטען אצזנט צו איז זי שוחןסטער. איהדע פח קײנעם

 צארס, איז וװגםערםעניג האנד, אין האנד געהם װאס חבר׳טע,
/ םאן. איהר פון זײם דער בײ

? זשעני מראבסטו, װאס וועגען —
!נישם גאר ווענען —
באדױער־ זשעני, !...פאנטאזירסט דו *...1אפת נישט —

? וואס נ**מ סםו
 שיקזאא דײן פארגאײכסט דו :םודה זיך זײ !זשעני —

? םתנא אונז ביזם און אדנזערען, טים
!גײן !נײז —

 אזא סיט נעװארעז ארויסערעדמ איז װארם דאזיגע דאס
 אויפ־ זײנעז שוועסםער ביידע איהרע אז אונםיטעצבארקײם,

 דעם אפצושאאנען גרײמ זייזןנדיג ערםמד, זײערע פיז געשפרועען
 זשעני׳ס אױױ געאעזען האבען זײ װאס רחטנות, םון געפיהצ

פנים.
? אונז אורםײצססו וואם םאר —
 מיר אז בצויז, זאנ איך נישם... אײך אורםײצ איך —

 װאס אעבען, אזא םיהרעז צו• אנגענעהם געווען נישט װאאט
םיהרט. איהר
 געפאסט גישם נאר וואצם צעבעז אזא !אטח איז דאס — .
 פון וױיב דאס זײן צו באשאפ#,געװארעז ביזט דו !דיר פאר

!מאן אייךאיעציגעז אן

וױנ• ומהם עגם^צזיזםע איהרע אויסגמצויגעז האט צעאני
ד ערםוכדגמ האכען אויגקן איהדע ;ארבעל ברײםע דײ םער  מ

 אויסןױחעג• שםדעגג, געתנדם האט וועצכע ן,ןראזע אויף תױןט
אן אויןז עהנציך בעווען איז ראזא צזגכנ. גאנצער דער אין ריג

ציעדער... דעקצאסירם װי אזוי האט אה געכדטקע אױסגעפוצםער * ־־־ \
אאנע־ !םאן אײךאוךאײנציגען פיז,א; פרײ די זײן —

 צצ״ גאנצע די טאן אײנצמען אה אײן אז פין געלרויך איז בעז
! נישם קײנסאא נײן, !םיר אץ ברויזט װאס בענס״דורשם,

 איהרע האר, גאצדענע איהרע באװאונדערט האם ראזא
בריסם. קאײנע

פארהיצענ־ נעזאגם^אעאגי, האט — דס, װײסט דו אלן —
 — םאנםעצ, בצוכררויטעז א םיט אקסעא ענטבאױזטע ה־עיא ריג
t פאר׳שיכור׳ם װי :ישט, רוייסם דו o סאסע די װען ײעדען 

 בעםען און אונז סון באזיענט זיך אנערקענעץ ײענער שטאאצ^םע
 פאר איעבע אונזער אױגעז, רי אץ טים'טרערעז הגי, די אױף
גאצד... זײעי

! :קטה א טיי אויך
הא• םיר עקעא וױפיעא זיך דערטאן ! ראזא ! ראזא —

 דער־ האנזןן םיר אײדער זיך, אין דעישםיקען געדארפט בען
תד צו גיײכט !שטאנך איצטיגען אונ

!שװײג —
טרא״ כמעט ;צװײםע דאס אויף אײגס נעיזוקט האבען זײ

 דער אין גע״שטאנען צװײםער דער גקנען אײנע זײ ױינען גיש
 איבערגענע־ זיך האבען נשםות פארװאגדטע זײערע ײאס צײט,

ערינערוננעז. ביםזןרע זעצבע די צו בען
פארבימערמקײט: קאצטער א מים פאיםגצזעצם האט ראזא

 די געםיהאט מיר האבען הויט אײנענזןר *לנזעו/ אויןי —
 פרײ״ שטענדיג באשטיםען וועאכע מענער, זײ פץ געפױינהײט

 קאיכד סטאאאישער א םיט פארגעניגענס. זײערע איע פאר זעז
 סיאוס׳ע די דורכנצסדאטזז בתכ ?ורשסע די כױר האכצז קייס

 הא־ םיר באציהונמן... עקעצהאפמםטע די און םארדארבענהייט
 פענ־ די אינסטינקטעךפון גידעריגסטע די זיך פאר געזעהן בען
זײ... צו ארונםערגעצאזען זיך האבען כייר און שען

אצץ... נישט נאך װײסט דד נײן, ~
 דער !נארישקײט וואסער — עהדציך׳װײב אן זיין —

 אפצורוחען אונז בײ כדי ארנז צו קומם מאן אנשטענדיגסטער
״פר^זע״... פאמיאיען דער פון אב״פעל

 װען הענם, די בײ געהאלםען זיך האבען לעאני אוז ראזע
r ערינערונגע, דאזיגע די איבערגעהאיבען יאבעז זײ v u a z j  

גע:א;־ איז װירדינער דער װי ־.עהן1ו לאבע; זײ װען
 צ״שדי״כעזם זיך זײ האבען פארלאננ א זייערס אויספ־לע; :ען
*ואאי־ פון פי־יי ^עײין איז :;-ענװארט ער זי בא־יד.*נם. און

הען...
----- זשעני! טײערע

 ^װען זײנעז זײ פאוידערען, :ענוטען וײ ה^במ; װידער און
 האבען^ זײ אז געפיהצט, ה$בען זײ װײא רוהיג, באצויבערענד

לעבענס־וועג. זײער אויסהאײבען אין נעהאט טעות קײן נישט
 p'p נישטא איז — זשעני, הערסט — װעאט, דער אןיף —

 אאײן־הערשערין די איז זי :ליידענשאפט אויסער זאך אנדער
וועאט. דער פון

 אזױ הױך, דער אין פינגער א אױםגעהױבען ה^ט ראןא
I געזאגט. נביאות וואאט זי װי

 דאס פאעטען די רופען שעמעװדיגלױים, זײער דאנק א —
איעבע. אן געפיהא דאזױע

' קוביט.) (םארטזעצונג

Dip וועצ־ אסכײמער, 150 באשעפםעט 
 זזא־ צו פארלײדעז געקענם נים הןום כע
 געסאכם האט און שא& ױניאז א בע\

 האט יוגיאן די צאק־אום. א אונז אויןי
 אבוהאהל און אויפגאנזמעז, קאםו* דעם

 <זד דאך םיר ד»^בען םארצארעז, איהם
 דאס <ואם דעם םיט באםרי,דיגונג א האם
D ip סײ־ 45 ארום גזןקאסם פירמא דער 
ד^לער. זענד

 דער האם סםרײק פארצארענער דיוער
u א אױף PTױגי p* אזן אאגזדשוואכם נים 

 הןובעז יתדות שטײנענרען צוליעב״דעם
 4 פוז רעיז א באקוםעז 1918 אח מיר

 טיניסום דעי <ועצכען תרך #<מןןך א ד*לער
 צו גאותורעז ארױפגאר»ויבעז איו סקײל

דאלער. 34
 בא־־ האט קאנווענשאן 1918 די <חןןי

 עקזעקוםיװ דזשענעראצ דעם אויפםראגס
 אר־ שםרבדעז 44 ךי דורנצופיהרעז באארד

 םאכער חלאוק דער וחנן אדן בײםס־װאך,
 האבען־מויז סאכער וױיסס לײדיס ארן

 זיי םיר ד^ןכען באהוםעז, געהאם
 אנרימעגם״ אונזער ווען געוחןן! םק:א אםת
 ר.אבען .tt ענדינעז בײם גאהאצנמן האם
 44 וײ פאדערונגעז נײע געשםעצם מיר

 חןןאער 50 א און ארבײםם־י^ן־ שםונדען
 םיר Dirn אכמננדינ נים טהייל, מיניםום

ע אאאזיציע אן נעהאם האבען  5TI מוג
y םקײא. p סםדײהעז וואכעז צוױי IFaip 

ן כדר רו^ס דאס באמוםען פױר ^  גע־ ה
שסרעבס.

וואחנן פארצײכאנם אױך מוין r«זאל

 םיאגרים םיט אינצידענמ צוױיםז(ד א
 איז Dip װאם םירסע דיזעלבע כרזוס״
 דער גענען געקעםסם ביםזןר אזוי 1917
 שוועריגקײטעז םיעלע אהן האמ יוניאן

 דער בעפ^ר ײניאז דער כזינז געסעמעלם
 נעװא* נערופען איז םסרײח חשענעראצ

 גרעסטע די יעצט איז פירםע דיזע רען.
פו; באשעפמינט װעצכע יארי^ נױ אין

ארבײםעד. 300 ביז 250
ר n «י p ip 95 טרײד אונזער איצט 

p sוצענם |&  גע* איז ױניאץ די ײזרם.5או
 סײ און םעסבעתשיפ איז סײ וואקסעז

̂ פינאגםעז״ איז
אנגעקו־ ■וױדער איז לעצטענס ^ובער

 געצװאדנגען זײנמז מיר שםורם. א סעז
י גרעסטע די פו| צװײ פיז נזויתייעז די  פי

 זײ. געגען קאמז* א אויםצתאהסמן מען
 בר.>ס. ניילנרים איז היקסאז זײגעז ד^ס

 ׳האמוז היקסאז פירסא מורביסענע רי
 נאנצעז אין איז זי בײנעהוסען. שוין מיר

 צװײםער ד;ר בײ ביןנעס. די 4פו ארויס
^ורטנעזעצט. ססרײרן דער <וערט םירםע
 םיעלע געהאט אויר הןןם ױניאן די

 האט זי זועאכע שרו^יגקײםעז, אנדערע
 די פעאע פיעאע אין ארויס און ביינתוםען

זיגערין.
האנװענ־ צום מיר קוםען מןול דיזען

 א מיט פדעסמיזש, !רעסערעז א םים שאז
 אזן דרײ^ויזענד תארגע פון כזעסבערשי•

 אונ־ אדבײםס-׳סאגדױ^אגם. בעסערע מיט
ון םאםבעדס, זערע  * אינמעתעשאנאא זײ י
^ אצס ג י ך ( כױט גראטולירא? זי

אויפטהואונגע;. אלע די
 אונ״ *ז ריהרען זואס פראבאעםעז צוױי

 דעצע־ אונזער םאר שםזךיעז טרײד זער
 ורעאעז װ^ם תאנווענשיאז, דער בײ ;ײש*!

^וערען. מנצעזט דארפען
םיט םאראײניגונג די איז ערשטע די מ ו
 אכ־ ױניאן. סײהעים סעספעל 3 לאקאא
ד איז פאראײניגונג דיזע וואהל ט ^  שוי
 האנ־ פאריגער בי'*דעד געווארען פאסט

 געבראכט גיט נאד דאם איז דאך ווזננשא^
 געוועז זײנען עס לעבצן. א'ן געװארען
צ^האבען אורזאכעז חן  דער צו גאםמזרט ו
 רעזו;צױ אלנעסײגער רער םון אפצימונג

 דעלעגאםען די װידער י^וםש יעצט שאז.
 זעלבען־ דעם מים לאקאיס בײדע פון

 פון באשלום דעם ג*כצו<ןוםען פארלאג<
קאסוענשאן. לעצטער דער

 ארגא־ די איז •ראבלעסע צװײטע די
 קײ וועצכע דרעםםײהערס די פח ניזירונג

 ד^ר מיט באריהרונג שמעגדעער איז פענ
^ טײאאריגג אײריס י ד  אדבײטעגדיג ט

 דיזעלבע אין הבתים בעלי דיזעלבע פאר
 װעלכע פרויען, די תאנקורירן שעפער,

 םענער. די פױט אדגאניזירט, ניט זײנען
 איבערגע־ ארבײט די ורערט װייטער װאס

 דער־ םיהרם דאס און פדויעז די צו געבען
 די׳צײדײס פו.ן עלןזיסםענ״ו דעד דאס צו

 סאנ״ די אונםערנעגראבען. װערט םײאארס
 דיזע אז זעהען מוז און דארף װענשאן

 מערען. אחטוניזירם זאאען דרעסכיײקעדס
ן, א ס ם צ י ה־ ה.

ו90 צאקאצ סעקרעטעד ץ
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ס פון ד ^ ו ע ניכער י נאטיץ ו
האנװדנשאדגעדאגנעו•

 װאס םיט קאגװעגשאן? א איז וואס
 םון קאגווענ״טאן א זיך אונטעריטײדעט

 װעיען װארוס מיטינל׳׳ אנאנרער אירגענד
 רןאנװענישאד פזףא־נזערע סיטינגען די

 אױפ־ טעהר זיך אױף ציהען ךעלענאטען
 מי־ אנאגדער אירגענד װי טערד«זאטקייט,

 געװארען אפגעהאהטען איז ■װאס טינג,
 פארגאננענע צוױי די פון כ״טך cm אין

 אונזער פון יאהאל א אירגענד פון יאהר
 א װערט װארום טעטבערשיפ? גרויסער

 גרויסע א אלס באטראבט, קאנװענשאן
 יעדער פון לעבען cm איז גע^עהעגײט

) ארגאניזאציאן
״קאנ־ װארט דאס ניט געוױס איז עס

 גיט מײנט
ראס װי :״,

*ײ  װארט דאס <ועניט>ן״.
 ״מיטינ װארט דאס װי מעהר,
 רופט דאך און ״צוזאטענקונפט״. װארט
 בא־ נאנץ א װארט דאס אונז בײ ארוים

 נשמה־ציטער, מין א געפיהל, *ונדערען
 עפעס אויף האפנונג \א ערװארטונג, אן

װאס? פאר שעל;:ערעס. בעסערעס,
 ניט קאנװעניטאן, װארט דאס װייל
 טײטש־ טרוקענעם זײן אויח יזוקענרי:

 בריי־ און טיפערען פיעא א ד.א& װארט,
םיטינ:. װ״ארט דאס װי איגהארט, מערען

 איר״ םון מיטינג :עװעהנליכען א יאױף
 נא- דער אין איז דאס װי לאקאל, א נענד
 םא־ דיסיזוטירט װערען זאך, דער םון טור

 םאדערען װעלכע אינטערעםען, מענטאנע
 זעאטען אז אזױ, ענטיטײדונג, באלדינע א

 איבע־ ודושבון דין נעבען6א זיף פען גןעז
n דאזיגע די װאס םאאגען, םארשידעמ 

 סײ ברײגגען זיןי מיט קען ננטשיידונג
 נאנצע די פאר ״q און אאקאא דעס פאר

 יןאסווענ^טאז א אױוי אינטערנע׳טאנאא.
 אאע םון אױסערװעהיטעי די פון ןובער

 באטראבט פראברעם יעדע כיוז <אקאאס
 דער םון שטאנדפוניוט דעם םון ווערעז

 אויף אפט און אינטערנע״שואגאא, נאנצער
באװעגונג. ארבײםער גאנצער דער פון

 זוערען אאקאא א םון טיטײג א אױף
 ענטשי־ און נאחאנדעאט און דיסיזוטירט

ע דען נ א ם נ ע מ א , ד ן ע ג א ר  ם
 דיסקוטירט װערען יזאנװעניטאן א אויף

ן. ע ם י צ נ י ר פ ענט׳טידען און
 ענטישײדונגען און דיםיןוסיאנע! אאע

 ארער אאקאא יעךען פרן מיטינגען די אויף
 װערען ראקאא פון ברענס׳ט יעדן פון

 אא־ אײנענע די פוז דיקטירט טײסטענס
 אינטערע־ שטאאינקע... זעהר אפט יןאאע,

 מוז און עס איז סאנװענ׳טאן א אוין• סען.
 די םון רעפרעזענטאנטען די אנדער״ש. זײן

 פא־ װײסט די פון אדער קןאכער, יזאאױז
 אונ־ אין פאך א אירגענד 1פו אדער כער,
 נור זאאען זײ װען אינטערנע׳טאנאא, זעד

 אויף הערען פאיכט, פואע זײער /גרפיאען
 דעאענא־ די יואנ^פניטאן דער אויף זײן צו

 י ־ווערען זײ נור געיױסעןואאקאר, א פון טען
 אי:־ גרויסער דער פון םאר׳צטעהעד די

 זײער פון איגטעיעסען די טערנעיטאנאא.
ניעהר ניט דא־, זײ בײ זי־יבע; אאקאא

 אירגענד פון אינט^רעסעז די װי װיכטיג,
 גאנצע די װערט זין דעפ אין אאקאא. א

 :פרעזידע^ט רעש צ.י עהנאין קאנװענ^אז
 פאריטטע־ א בלויז ניט איז ער װי פוגקט,

 פון אדער כיאנדר, קאאוק די פדן הער
 אירגע פון אדער טײקער, װײסט אײדיס

 פא דער איז ער גור פאך, אנאנדער
 גאנצער דער פון סיטבאר דער שטעהער,

 אזוי אינטערנעיטאנאא, סאראײניגטער
 דער קאנװעניטאן גאגצע די אייך יװערט

 פאראייניגטער גאנצעד דעד פון סיטבאא
ו__ אינטערנעיטאנאא. י

 מיםינג דער אאזא איז קאנװעניטאז א
 קריסטאאיזירטער, דעד מיטיננען, אאע פון
 יןריגט װעאכער געדאנק, געאײטערטער און

 אויס־ לןאארסטען און בעסטען זײן ענדאיך
 בארא־ און צוזאסענקונפט די דורף דרוק

 אר־ דער פון קעפ קאערסטע די פון טוכגען
, גאניזא^אן.

 םיעא זע׳הר כיען ערװארטעט ד^רום
 װאאט םעז ־וואס קאנױענעאז. פרן״יעדער

 בא״ א ביי פארזעהען אדן פאיגעבען אײנט
 מאנ־ פארגרײזט ער װען י־אלזאי*, זונדערען

 פארגעבען ניט טעז װעט ראס ׳טאא כעס
 אן פון פארגרײזען דאס קאנוועדטאן. א

 אײנצעא־ אן םון וױ אאיןא?, *ײנצעאנעם
 אאס וועיען, באטראבט ל,ען םעניטען נעם

 אבער פארגרײזען דאס צופאי; בײזער א
 באטראנט, װעדט יזאכװעטטאן דער .%דן

 נאנצעד דער פאר חאראלטעריסטײט
 זײנען אויסערװעחאטע די *ױגאניזאציאז.

 און ,cm וועגען באװאוסט פאאוןאם זיך
 פאר- נרויסע זײער וױסענדיג דערםאר,

 צי, זיר זיי טראנען אנסוחאדטאיכקײט.׳
 באזונדערען א כייט צוטראגען דך םוזען

*o!h& פאר. קופט מאס פדאנע, תדער צז

 הײבט װאס עטװאס, גאף דא איז עס
 פון קיאס דעם פון קאנװעניטאן די ארויס

 די מימינגען. װאבעדיגע׳ געוועהנליכע די
 קע־ םיטינג, געװעהנאיכען א פון בא׳טריסע

 נים איס ארויס זיף װײזען זײ ורען נען,
 צוריק־ באיד האוג, ניט אלס פראיזטײט,

 קא:־ א פון בא׳טליסע די ווערען• געי־ופען
 פויער אין און גירטיג זײנען װעגיטאן
 א נור יאהר. צװײ גאנצע פאר קראפט

 באיטאיסע, די זײן סבטא קען קאנװעניטאן
 פריהערינער א 1םו אנגענוטען װערען װאס

 אוײ די טוזזןן דערפאר און י^נװענ׳טאז.
ס זײן סערװעהיטע  דא־ און ערנסט דאפי

 בא־ זײ װאס אלץ אין פארזיכטיג פעיוט
*טליסען.
 אוי• ווערעז קאגװעניטאז ידער אויו*

 צום אדער גוטעז צום אױף/ סעיװעחלט
 בעאמטע, הע^סטע אונזערע *טלעכטען,

 דדטענעראי אונזער פרעזידענס, אוגזער
 עקזעקו־ דזשענעראל אונזער סעקרעטאר,

 דער צו דעלעגאטען אונזערע באארד, טיװ
 און לײבאר. אװ פעדעריײטאן אמעריקאן

 אײנסאחטטאגען ניט זײנען טיר חאטיט
 יע־ םון *טיקזאל דער אז מײנונג, דער מיט
 הױפטזעכ־ אפ זזענגט ארגאניזאציאן רער
 װעל־ די, פון אייהרע, פיהרער די פון ליך/
 ז;אנד־ צו און רײדען צו רעכט א וזאבען כע
 אפ־ קען װער דאף גאטען, איז:ר אין לען

 צו םון װיכטיכקײט גרויסע די לײקענען
 און אםת־געטרײע אטת־גוטע, האבען

פאסטטעחר? און םיחרער, אטת־פעחעע
 םױ סיט קאגװעניטאן ־די איז דערפאר

 װיכטיגסטע סאםע די פון אײנע רעכט לען
 יעדער םון לעבען cm אין נעיטעהענייטעז

אדנא^יזאציאז.
 האנ־ יעדער וועגען ריכטיג איז דאס
 חאנומןנ־ הײ־יאחריגע אונזער װעניטאן.

 ױבילעאום־ א איז ױ װאס דעם, דורד שאן
 יאהר, 20 װערט עס ײײל קאנוועניטאז,

D: איז אינטערנע^אנאל די זײט m J'^y 
 פאר זײן מוז און אונז, פאר איז געװארען

באדײטונג. באזונדערער גאנץ א פון אונז
 רעפארט דעם אין ־װערט געװעהנליף

 אויח אנכעװיזע; קאנװעגשאן רmyי צו
 ארגאניזאציאן די וואס פראגרעס, דעס
 חאנװענ־ לעצטער רער זײט געסאכט האט
 לכ׳יטל, אזוי, צוריק. יאהר צװײ כײט *טאן

 םון רעפארט היעטיגען cm אין װערט
 דדטענעראל־סעסרע־ און פרעזידענט דעם
 עחזעקוטױו דזיטענעראל דער 1פו און טאר

 םון םעטבעחטיפ די אז אנגעװיזען ׳ב^ארד
 לונצטע די אין איז אינטערנעשאנאל דער

 ,cm אױח אכטענדי: :יט יאהר, צװײ
 צװײ דיזע אין איניינרײ׳שאן די וראס

 קלענסטע, סאטע די געװען איז יאוזד
 85 פון געטאן; װאקס היביטען א דזאט

 אויסנעװאקסען זי איו 1017 אין טױזענד
 װען דאס, איז טויזענד, 102 צו איצט ביז
 גוכד סאמע די כלויז צעהלעו זאל מעז

 די צו אבער רעבענט כיען װען שטעחענרע.
 הינטער־ אביסעל זײנען װעלכע יעניגע,
 בײ די צײגען דױס, זײער-ג 15מי שטעלי;

טויזענד. 150 פון טעטבער״שיפ א כער
 מיט־ צואװאקס א בנאטנות, איז, דאס
 ^עהטען. אסור זיף־ טעגען מיר װעלבען

 ,איצ־ ־wt פון רײד די איז עס װעז אבער
 די אלס אונזערער, קאנװענ^אן טיגער

 נאר־ מיר קענען ױבילעאום־סאטוועגשאז,
, ניט ט ^׳ נ  םארגלײף א סאכען װי א

 איצט םון אינטערנע׳טאנאל דער צװישען
 זעהעז דאן און צוריק. יאהר 20 פון און

 פארטישריט געװאלדיגען דעם עדשט פיר
געםאכט. האבען מיר װאס

 א טשיהאװע זעהר געװען זײנען םיר
 םיז D־n>*Bm Dm איז כאפעז צו בליק
־ דער jto קאנװענשאז ער^״טער דער  *נ

 רמא־m צו ערשטענס טערנעשאנאל.
 אכטונג, טיפער םון ׳געפיהל א אין נען,

 cm געאײגט האבעז װאס פיאנערען, די
 בנין, מעכטיגען אוגזער פון פונדאטענט

 קלײן װי זעהען צו אום צװײטענס, אזן
 חענעז זאלעץ טיר כדי דאן, געװען איז זי

 זײנען כייר גרױס װי זעהען, בולטער דאס
 אזא אבער איז ליידער אויסגעװאקסען.

 גע־ פארלארען איז ער צי ניטא. רעפארט
שן דעם אין נאנגען יאה־ סיעלע די םון ם

ט איז עס צי רעז,  בא־ צו װאס געװען :י
 פאר די געװען ניט איז עס צי ייכטען,

 גע־ דאן האט באריכט אזא װאס סענט,
װײ־ דאס—אפצודרוקעף קאסטען דארפט

 אויך מיר האבען דאסזעלבע ניט. מיר סעז
ר םון רעפארט cm ;עםרנעז ניט  / צװיײ ת

 צױ אויך װארשײנליך לאנוועגשאן״ טער
 אורזא״ אנגענעבענע די־ פון אײנמר ליעב
דע אזוי נעןועז זײנען מיר אבער כעז. ל׳  סז

 דריטער דעך םון רעסארם א געפינען ״<י
 *זייסט,-װען דאם האנווענשאן, י^הרליכער

נעוחנן אאט ^וין א♦? איגםערנעמאנאל די

 זױרגד \«אבען סיר אח יאהד /וזױי נאגצע
רע^א^ם גאנצען דעם *ימנדג׳עלײענט ליף

י גםעחגס• א גרויס טיט
 צו נעקומען זײנעז צוזאמעז

 װעל״ רעלעגאטען, 41 קאגווענשאן יעדער
 21 זיר םיט .*עפרעזענטידם האבען כע

ט ווערען נעמען זײערע לאיאלפ.  אננע־ גי
 נרויםער א געװים איז דאס װאס געבען,

 עס װי מיר האבען דאך אבער פארועהען,
ע רי םון ארױסגעפישט איז ^ שי ר א  פ

 דרײסיג און עםליכע רעפארט םון שטעלען
 דעלעגאטען. דאמאלםדעע רי פון נעמען

ט יװילען םיר  םון פמהלער cm פאכען מ
 ארויסר^־ און קאגװענ^אז, דריטער דער
עטליכע די אט פארגעםענד«ײט פון םצן
 צוזאמענ־ זזאבעז םיר װאס דרײסיג, און

געקליבען.
ט דער ענ ד ל ײ  אינםערנע־ *״זײ םון כ
 גראסםאן. הערכ^וז געװען דאן איז שאנאל

 ר' ן •£3 סען1מ די בראף. — סעהרעטאר
 שווארץ, י. פאלגט: װי זײנען דעלענאטען

 לעװין, ל. שלעזימער, ב. ביאק, אלעקס
 מ. סעלעים, י. םאלאפאן, י. ^עהן, װ. מ.

, ^ י בערגמאן, ס. מאקאנלי, י. ראס, נ. י
 סילבערמאן, י• האגער, •מייקעלםאזדמ. י.
rm הורט, זז״ מארמאר, ס. i, .ראבינ־ ג״ס 

 פרעגק, ס. ר,2ב*ר ל. ראזענבער^ אב. זאן,
 גאלד־ ס. דשיראװסקי, בען פריעד, מ.

ס ה. שטײן, ל א ג נ. װיטאטשיוין, ב. ג מ  נ
 םאנילעוױ ד.״ רײטםאן, געלעװיץ, י. בער,
 גע־ זײנען חןרנער און געסט די פון סקי.
 פון מעקױ און כאראנרעס, דז^אזעף װען
ױ. עף. סי. .־ער

 די געװען איז עס צאהל אין גרויס װי
 די וועפען לאקאלס, די פון מעפבערשיפ

mרע- האבען לעגאטעזmB^װערט זענטירט 
 לײכט ־איז דאס > װארום דערמאנט. ניט

 ווערט אבער דערפאר זיך. אנצושטויסען
 םאר־ דעם םון משך אין אז אנגמגעבען,

 זײנען ,1901 םון ה• ד, יאהר, גאנגענמס
 עס װעלכע אין סטרייקס, 150 פארגעקזפעז

 פאר־ 4595 טאנצע כענוםען אנטײל האבען
*שױן.

ט  מיר האבעז אינטערעם מעהר נאף פי
 פינאנץ־רעפארט* רעם אין ארײנגעקוקט

 איגטערנע׳טאנאל די האט צוזאפען אלעס
 פון ארײנגמקראגען 1901 יאהר ד־אס פאר

 םון אסעסמענטס, ספעישיא פון סטעפפס,
 פער־חאפיטא־ פון ̂רmגעא טיטארטער

 םו| סוםע רי אײבעאס, .םון טעהס,
 שוין איז וזכא סןי Dm איז .$1,989.40

 123 פון באאאגס דער ארײעערעכענט
 םאריגען םון םארבליבען איז װאס דאאער,

 פון דאאער 100 םון האואח א אוז יאהר
 עקס־ די פאר צרמטײער א. אװ פ. א. דער

אדגאנײזער. אן צו פענסעס
 אינטערנעשאנאא די געװען איז דאס

צוריק. יאהר 18 מיט 1902 םון
 אינטערנע״ די באטראבט אייצט און
 פון םעםכעחשיפ א :1920 םון ^אנאא

 איהר צו דעאעגאציע די טויזענד, 150
 קאסטען די .250 איבער איז קאנוועגשאן

 בא־ אודאי וועלען קאנװענ^אן דער םוןי
 ;ויפיעא פיעא, אזוי פאא 40—50 טרעפעז

 פון אינקאט גאנצער דער געװען איז עס
 אײנגע־ .1902 פון אנאא2אינםערנע* רער

 די םאר אינטעדנע^אנאא די האט נוטען
 ד. 700,000.00 באאד יואהר צוױי אעצכוע

י  הײנסי־ אונזער אין םעהאט ז*ד איין נו
 סטרײקס 150 די אינטערנזדןןאנאא: נער
יאהר... אײן םאז*

געװאאדי־ אזא איז אונטערשיעד דער
 איצ- די אז לולים, זיך עס!גאױבט אז גער,

 אינ־ דיזעלבע איז אינטערנעישאנאא טינע
 נור^^כיסעאע ,1902 םון טערנעיטאנאא

 קער־ גײםטיג־'און אויסגעװאקשען פעהר
פעדליף.

 18 םון מעיטה א שויז איז עס אפת,
 אײנ־ אז פון אעבען דעם אין איז יאהר•

 דױביטער א יאהר 18—20 זײנען צעאנעם
 איז אבער אעבעז, זיין פון טײא
 ניט דאף עס איז ארגאגיזאציאן אן פון כעז

 איז^־ער אט און אויגענבאיק. אן װי פעהר,
 אינטערנעשא־ אונזער האט װײלע קורצער

 דאס מוז סארבדטריט: אזא נעפאבס נאא
ט אנפיאען ניט ט און םרײד פי  ^טאאץ טי
 עס סוז און מיטנאיעד, יערען םין הארץ די

 האפנונג גרעסםע די געבעז גיט אאע אונז
 גע־ האט דאס װען צותינפט? דער פאר

 אעצטע די פון פשך אין סארקופען לא:ט
 איהר ;to יאהרען שװערסטע די יאהר, 20

 װעא״ איז אינדוסטריע, אז אין און לעבע;,
 מייסטענס באשעפםעם זײנען עס כע

 ניט גאר אפאא האט מען יוועאכע פרויעז,
^, קענען צז גענאױבט זי י אנ רנ  װאס״ סן א

 ?ופענ־ די אין ערװארטען ניט םיר הענען
? יאהר 20 דיגע

 אונזער אין ריקבאיק קורצער דער אט
 בא״ גרויסע די אויף און פארגאמענדזײט

mצוקונפט די אויף האפנוגג כטיגטע 
 ױביאעאום״האנװענ־ איצטיגע די פאכט

באדײםוננ. מיט םוא באזונדערם שאן
 קאנ־ די דאס האפנונג, דער איז און

 דיזען זיך פארזאמעאט װעאכע ותנ״שא;,
 ?ויסאנו*, איז טאי, טעןDm 3 מאנטא:,

 גרויסמ־ איהרע םאר פוא־<עװא?סעז וןיז
 אונז^רע ערםיאען ועט1 און אױנוגאבע;,

 רוםען האםנונגען, ^ענסטע און בעסטע
 .?וצמגנדעז האיצען פון אונזער צו איהר מיר

 םארװערםס אימקר פארװערםס, װאונש:
 סא־ םעהר אאץ צו וועג גרויסעז cm אויוי

^ ברידמראימײט מעהר ליכאריטעט,  אג
 ענד־ ?וםען וועט עס ביז םרײהײט, מעהר

 די-אינםער־ ווען סאג, <רויסער דער ^•ד
 רעם דערגרײכם זזאבען טy^ו נע׳שאגאא

וועז ארבױט״ איד.ר 1םו ^נד־ציעא םאסע

ן ב*£גבאס חנו״ אמ מאאכה כעא דער  ווע̂א
^ א ״«רזאן< דיתצבע און אײן זײן י  צ
 איצטעע די האפען; מיול װי וועאכען, צו

 ער־ די םאכען וועם און רארוי קאנוועסטאן
 ד.תחאוז.־ געראטענע שטע

* * * ־̂י
 ־חזר צו רעפארםס’ פארשידענע די

קאנומןנשאן.
 םאיםיגער דער ליגט.איצט אונז .פאר
 עקזעקוטױו דזשענעראא om פיז רעפאגט
 דער אויף װי וענשאז,1?אנ דער צו באארד

מד דעם פון רעפארט פינאנציעאער ע ש  ח
 אינםערנעשאנאא דער סון ראא-פעקרעםאר

ט פוא זײנען בײדע גאראף. אב^  דעם טי
 סעם־ גרויםע די פאר סmאינטע הצכםטעז
 נכלא אינטעתעשאנאא דער םון בערשיפ

 ״jjmiW דער צו ;yoKay^m די סאר אדן
פרם.3 שאז

ט פיר ;yjyp yאבyדאסז  |yDii א טי
yo'vyi; זאנעז ?"in\ די iTmiwun; םון 

 אײדיס דער פון באארד, דזשאינט דעם
 אנחג־ פאר די און ױניאן, רyםאכ װײסם

opm ײאס ןyארטByו רע yi ;yimi אין 
^ װילזמ םיר כטיגקץט״.y.,וער רyד פ א  ה

ײ זyהאב רyזyל אוגזעחן אז  ;yry^yi ז
ןנעץײ ךי ואבזגר זײ. םון *עלערנט א•;
 ײײ־ סיר אויט ז.yפארטm ד^יאײנצמע ױט
 קאנ״ רyד צז קומזגן ^3 אאקאא oyii סען

m ;yopm א םים װעגשאן yjאוז פארט 
 קאנ־ רyד צו ־באגריסוגג האדציגער א מיט

 אאקאא ,35 אאקאא yi?yro»i ײענשאן.
^ לאיאק .17 נ ו ז א  לטmבאתאג ב
על ירעפארט אין ^צי  yאכyװ :פראגען, ם

yאנpyג ניט נאטיראיך, האבען, i^y : p; 
 רעפארט Dyj''Dy^» oyT אין פאאץ קײן

yom ױאאyנyד:ש פון״דעם rpp) באארד. 
 דערי איז עס אינ^רגעיטד^נאאי ד^ד פון

 סגצעגאס^ די אז ראטז^ום, זצהר פאר
̂הלען  זײ ׳וועט cy .;yjy''>py2^ זײ ז

 ii^yn זײ אויב• ל|מע;י צי:יץ שטארק
 י>yרצואײyאיב צײט פיעא קײן ;y3«n ניט
 פין צײט רyד אין רעפאי־טען $לע נע;

 שפצ־ טאן cy זײ ;yjyp י[אנװ^טאן,׳ רyד
 װאלט oy' ט״נוט. פדײע א אי; טער,

 גאגצע ראס אז ^אד, א געורעז װירקאיר
^y,אויס* •װעיט װאס צ^יט, און סיה אד 

ycyiy:; ר די אויףBy^געהן זאא ארםס
f 43גױמ אין

* * ♦

םאי. ערשטעז צום װארם א
 אין דאס ניט, אyײפ

 רyרשטy רyד יאהר
שרי״y&ארטג די םון ן

^ ״ז ,____ ____ ט ײ מיט"פונקט ב
, אזא ; ^ ט ס ײ ג א y־wb די אין װי ב r

 און םאחמה־צײט. רער פאל םו; וyי$הר
 צאהא די אז &גנעחמע\, מענ טען <וי אזוי
in די פין :ypjm זיר האט ארבײטזגר 

^ די דורף yמאק • טrהוyפארפ שט#ר?  א
 חרוב חאבצן װאס יאחיצן, yy»i?q טע

ז^ן, גאיףyמ הרyז ;yp זױדם, א (?**בט
yy»i?q yo ,װאס יאחושן y w; חרוב 

W על#
id^ אז n y ^ ir םון yױ־ אין מאי רשטעז

 ונען״ זוי רyשטארק פימל נאד זײן זאא ראפ
t'jrny•
 זעהן צו איז עס װי פראנקרײך אין

 רי זיך קאײב^ אדטעז,fiyד yכיאנכ םון
 ראל־yנyש̂ח א זyרyאpרy צו ארבײטער
ד אין פנזרי^וויו. נ א ל  ועהר אויר איז ^
 ארביײ די ןyרyה שפאניען אין אונרװזע.

 ;אנץ ן.yװאאטירyר צו. אויח ניט טער
 נרױסער פון צושטאנד א אין איז ױראפ

:t^ 'iy rny^ און ov ר א פ ^ , ז י  מעג־ א
 זײ־ $לע מיט מאי. רyרשטy רyד אז ליר,

 װאס פונק, רyד זײן זאא טראדיצעס נע
^ זאא נ י צ נ  אואוחנר... פאס ס»ג^עז oyד א
Dy ׳וואס ־וואונחנר, ׳קײן רארום אויף איז 
 באטראכסען ױראפ אין אויט־אריטיס די

 דאס אונרוה גרויס םון פיד.אyנ א כייט
 זyרשטy םyד םון זיןי רזyהנטyרנyד

 אז ז,yפאראויסזאג באשטיםט נאטיראיף,
ny9 oysy פארpוטyנרא״ און ױראפ, איז ן •

m; װאאט ן*אס טא: oyi אין y; >צ 
ט א רyאב געװאגט. ײ ח ל ^י פאראן. איז מ
שם יװאס  פון רונגyםײ די 6אנב^־
 איז »,pnyc« אין אונז בײ מאי ערשטען

 גריי־ זעהר חײן געוחגז ניט ײנמאאp דא זי
 נרױםע די אז איז, אםה רyאמת׳ ^ םע•
 זיף זyהאנ ןyארבײטער־כמןס רyריקאנy»מ

 Dm רעי, אײבאר זײער בײ ןyהאאטyג
cny^ און סעפטעטבער, אין מאנטאג 

y^ymyTM; םון פױערונג די jyouny 
ש די (צו׳ גסyמײסט מאי  yאיסעראנםי

 ביז ,געבליבען oy א'ז אזוי ארבײט^־.
א^י־ דא, זײנען oy ארן טאג.

ג נאר דער ^  זאא יאהר דאס אז סמנים, װ
זײן.. אנ־דזגרש עס

ס, ^וי  וױ ^yii ױניאנם yרyאונז ג
ŷ H ,ד פײערע^ מאאyכיאי, ערשטען ם 
 ערװאכונג רyד פון סיסבאל cyT אים

ײע צו רyארבײט פון  א צו ז,ypדאנyג נ
 םוז סיכיבאל ד^ש אאס און אעבען״ נײעם
 yאל ;yr'iiv בריז^ראיכקײט רyאסת׳

לט.yװ רער םון דyאקyפ
 װעט איצט, ביז װי נאטיראיןי, *בער,

yײן ר? :lyo 'n 1לעבע אוגזער אין רושם 
ט איז Dy װײא ;y:?kD ניט אי  א ב־אויז פ

ט רי פנז טײא קלײן  רטyפײ װאס רyארבי'
 איגמזנרנאציאגאליזם. פון טוב ױם דעם
 גאנץ ןyרyװ זאגטyארויס; דא Dy זאא און,

v די ביז א?• סאאר, o w מ»yריקאנער 
םעז א מ ם^ ײ  cm אננעהמי!; ןyאyװ ארב

yרשמyתר אאם סאי ן  ײם״ ארבײםער זי
m אאזן וחנאען טוב, ynw - מאי־דעס^־

באויו חנכמןגססריחנן Dyראציbס
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True translation filed with the 
Postm aster * a t New York City on 
April 30, 1P20, as required by the Act 

1917 ,of Congress approved O ct 6th 
knaprn as the “Tracing with the

Enemy Act״*. .
^yuny*r ראדyאמp רyרyטײ
ר זײם איהר  רyטyפארטר רyטtmy מ

 זואס ױניאז רy«נpריyאם אן פון
 אנ־ םyד זײמ \vnvm ־האב איך

 מוז איןי טלחפה. חגר פון פא;;
ט זאגען אײך  םארגע־ װאס׳ארא םי

 א אלס ^אגריסט אײך האב איך ינעןנ
 װאס אינטערנאציאנאליזם פון׳ם שליח

m^ רצר יםים. די דורך לרײצט ^ y b 
ט ד^ט ס^ D^pyi ני אגרי  הרyמ מיט נ

y* מיט׳ן טויב די פרײד rn i* מבול! נאכ׳ן 
 די װאס לײח[\ yo'na די פון אײנער
 *yi איז בראכט^yג אוגז פאר האט מלחטה

 זyסאציאליסט די װאס ״םא?ט דער װען
; אזוי זײגען דײטשלאנד פון ^י ט ש ל א  פ

:*$m^iiya ]vd':vv; אוגז פוןyרy ברי־ 
הױםם־ גאנצער ר1ח רyאיב דער

,pnyn« פון״אײך זעבליך ^  ענג־ װײל ^
 ןyהאב צײטונגען yםדאנצויזיש און לישע
 ןyהאב םיר ̂ןyומpאi אםאל נאך טיר

 צײטונג אײן אפילו ™.אלט/ח ניט ׳אבער
 םון צײט רyvגאנ רyד דורך אטעריקא פון

לריע:.
גאנ״ אין מלחמה די האט פארלויםיג

 צװײ ײטpרליכyבריד די DyDrrr^c צען
 yאינטערנאציאנאל די ער,pלyפ די שען

 -yn טירטDזיpy האט װאס םארבינדונג
 זונ־yגBא האט Dy .1914 יאהר דעם פאר

ר חגר אבילרכאין ר,ypלyפ די דערם ע ^  ז
 פארלאנג םyד םארשטאר?ט סך א צײט
 םאראײניגוננ. רyרנאציאנאלyאינט פאר
 םון עמלאנד או־ץיסנ^זטופט האט עס

 אכטDyג איהר אח yיציJאBל־yאינ'ז איהר
 וױידאיעאישען םײי-־מולם » שאר

oy ;D:y:'D מ האטyצוזאם הרyנגy־ 
p v די בראכט v 'tu vאלאניyזײ און ן 

 מוט^י־לאנד. דער צו געמאכט נאהנטער
 בא־ צו זיך אמעריהא געסאכט האט עס

 ־yo« עניניס. אײראפעאישזו איז טײליגעז
 די ן y ד י י ש ט נ y האט ריהא

 ;,inynD םון צײט אין איצטער, מלתםה,
צוPריyאם םון אפ oy העננט  ראטעװ^ א'

 קאן אײראפא אין *W*" חנר אײראפא.
 זאל אpריyאמ כעז,yאויםבר װידער נים
מדצלאס^ זײן ניט □m אין איינ

א פ א ר ײ ז א א ט ח י ״ נ נ ו  ה
ז ע ר ע ן נ ו , א ז ע ר ה י ר ם  \ 4P ׳

ט י ע ן y ב ר א ט ש נ נ ה u א v i 
י ל ז א ן ז ע ג נ ע ר ב ר ע ט נ ו ר א

י a ש נ y p י י ד  K י ע כ י ל ם

יג?ײט...1הילפ<א און- שװאכקײט
ר מײנען טיר אז #זיף פארשטעהט  חן

 אונזערע ;yrDinDiy צו חלילה, ניט, טיט
 טאי ;yo^iy oyi פײצרען םון ױניאנס
n רyד גלוסט• הארץ זײעד נור װיפיעל y 

 בלוט, לyיD אזוי טDאpyג ה^ס מאי שטער
 שויו אז ארבײטער־קרבנות, םיעל אזוי

 ny־uypiin רער דארף אלײן דעם צוליעב
 אבער טאג. םyד זזײאע ארבייטעי-האלטען

 אונזער לויט ער, װעט טאג דעס ע ולאז
 nxf װען ן,yנדyפארװ בעסטען אם מײנוננ,

 דעם מיט פטינעןyבאש *טטארק זיך װעט
yo די טאכט.מען װי נעדאגק, 'm מאסען 

 iyהyםארשט צו רyארבײט רyאנpאניערי
y די ro c n םון באדײטונג yoimy; ,מאי 

 םײעױען צו זyאנהויב איהט ןy•זאל/אז^ײ
 ארבײ־ yנyשריטyפארטג די מיט גלייר
?לאר, ־דאך איז Dy װאריס ױראפ. פון טער

 רyר געדאנה, סאי Jyרשטy דעד ביז אז
 oyn ציןאנאליזם,CTוyאינט םון נעדאנק

 nyp און םוחות די אין ארײנדרינג^ ניס
yoko w די סוז צער m,; םײע־ די זועט 
^ א דורף מאי רשטעזy פון רונג פ ײ  ה

yoD»,iiD:y; ^סארנ^גײסי א אפשו/ זײ 
n זײ, םאר* באםרידיכונג געיט ^ y n y e 

 די אויף װירקונג רyקנאפ א גאר םון אבער
 ארבײטער רyד םון ענםװי?לונג yװײטער

באװעגונ:.
* * * ^

ם און קאונזסקי׳ס טייו ש רנ ע בריעף. ב
 די ציהען צו נױםינ םאר וזאלטצן מיר

 םון אױםמערקזאמקייט yרmבאזאנ גאנץ
 שון בר'((\ז צוױי די אױף רyזyל רעyאונז

 צו בעמשםײן און ?אוטסקי זyנאסyג די
 גצשי?ט ארבײטער, רyאנPריyאמ די

 זיך Dpyi ױי אין שלצזינגער. ב. דויך
 די װאס חורבן, רyvגאנ רyד ?לאר ערשט

 גצבראכט האבצן יאהר yסליכy לעצטע
 נאר ניט האט םלחמוז די װצלט. דער אויף

 איהר אויך נאר םיזיש, װעלט די רואינירט
 די אז קאוטםסי, פון רyװערט די נײסט.
 םטרא״ רנאציאנאלyאינם אן פיז איז^ע

 &רא־ די ןyאלטBצוש צו איצט נאר שעט
 באזונ־ אין לענדצר איצ לצטאריער,םון

 מורא׳רי־ א דרי?צן,אויס ;,yopyo yדער
 די ארבײטצר, די אטר^ כיםצחזז און נעז

^yדענק  אנװענדצן םוזצן ארכײמצר, גנ
ען יזײערע איצ דארום ^געג  דעך אט כחו

• w גמםאהר. דאזיגער

y ש י ה ט y ן ו מ א ו ? י מ א נ . א ?  צ
yםyט Bר ו ט א ן ר ו r ם p o i i 
.א p י ר

 yרנאציאנאלyאינט פון נױטיגקײט די
ען םון באצױזוננען, אל אנ אצי ט^  אינ

 און הילף רyרנאציא:אלyאינט אױסםויש,
 איז סאלידאריטעס, רyךנאציאנו!^לyאינט
 איצט. װי ;yiiy: נרויס אזוי גיט כיאל ?ײז
 רyד זינט זײט, צווײכמר דער פון רyאב

rjyDD'tpy ז* פוןyה רyכlnyציװיליזא־ ר 
 נעװען ניט סאל ?ײז נאר זײגעז ציאן,

 איגטערנאציא״ ^אר׳ן שטערוננעז yלכyאז
 ״נאציא־ yצױויליזירט די צוױשען נאליזם,

 די צוליעב טײלװײז איצטער, װי נען
 פאר־ האט סלחמה די װאס פארניכטונג

 געביט אויפ׳ץ חויפטזעכאיר ׳ אורזאכט,
 געלט־מאר^ דעם און טראנספארם פון

 װאס Dpycy שי^עכטע; דורכ׳ן טײלװײז
 פענש״ דער אויף געלאזען וזאט סלחמה די

 דער ניט־געטרויעז, דאס מורא, די הויט,
האס.

yiy,i פאר שטערונגען■ ^ א צי א ^ ט אינ
^ נאלע חונג  תאציאנא־yDאינ און גאאי

 פון אננעזיכט אינ׳ט ארגאניזאציאן, רyל
 אינטער־ א פ*ד פארלא^ג גרויסען אזא

 סאלי־ אוץ רונגyהנטyדערנ נאציאנאלער
 הינ־ רגסטעy די פארמירען דאריטעט,

 װאונ־ די פארהײלען לאזען צו yרערניס
yn; די ס׳ א  געםאכט. האם מלחמה װ

ס א , ד ; ; ן מ ו ק ו צ ר ן ן ב י ־ א ו  צ
ע ג נ ע ר ב ו צ ק י ױ ז,די ר ע ט נ י  א

ל א נ א י צ א ט yנ ע ט י ר א ד י ל א  ס
 yאײנ איז פאזיציע ריכטיגער איהר צו

 דער אין םראבלעמען שװערסטע די פון
\ צײט. איצטיגער
 yבKאויפג די דאס איז אלץ פון מעהר

?לאם, זײן װײל פראלעםאריאס, om פון
 ־Dpy און yאריט די סו; קלאס דער

 םוץ רyנyרB ?ײנע ניט האט £לואטיוטע,
ycnyn«n; .^קלאם דער אלס און נאציאנ 

 מאכט א ווערען y^yii שװאכע;, םון׳ם
 איז םאסצן־ארגאניזאציאן, דורך בלויא

 רגאציאנאלערyאינט םון נויטיגקייט די
 ־yראלB am בײ נרעסער ארגאניזאציאן

 אגדער לכעןyװ iiyri'H בײ וױ טאריאט
?לאס.

געשא־■ איז װאס ליעג״, נאציאנען ״די
ל, אין ג^יאסנן םען  עדות זאגט װ^פאי
 אינטערגמציאגא־ פאר םארלאנג ידער אז
 געװארען, שטאר? איז אמאניזאציאן רyל

 אס1 ?לאסען״. yרyכy״יה די בײ אפילו
 זײ־ זײ אוםנמגהיג װי אויך אבעד צײגס

 י;.1אל זיף אםילו iyc»2* צו נען-דאס
 םאר־ איז װאס ז'׳yנאציאג םון ״לי^: די

 אינ״ אן איז װ^ע£איל אין געװארען מירט
 דער םון ^^גהארציגקײט םון סםרוםענט.

 איז עס פאלשקײט, רy.אינםערנאציאנאל
 אל־ פאר רypלyם yאל פון גyלי הײן גיט

ארבײט. דליכערyםרי געמײנער,
 גע־ זאל ןyנאציא: פון ליעג די אויב

 איג־ פון װערקצײג א םאד ;yTjm מאכט
 ס,y•פר^ר סאציאלען ׳ןyט;|״נאציאנאל

 עס ל y י ם י ו ו ח י ו א זיר דוענד
ו איז י ל נ ע  ײ י ב ו צ מ ו א עס מ

 רעכירונ־ פון פאראי״נעונג א פון ן y ט
;ו ם ג נ ו ג י נ י י א ר א פ א צו גען

 פראלע־ דער װיפיעל און ,ר y p ל y פ
 צוױשען מאכט אין געװינ^ וועט טאריאט

nyp?yD די
 פראלע־ םון׳ם אינטערנאציאנאל דער
, װערען אויםגעבויט פוז טאריאט ט ^ ו  צ
 א באיעאפען צו האפען קאן מען ־אײדער
נאציאנען״. ליעג־פוןא yנוצליכ

 או'ך פינטyג אומגלילןליכ^־װײז^
 דער אםילו װעג, אינ׳ם שטעדונגען גרויסע

 שוין אינטערנאציאנאל. פראלעטארישער
 סאציאליסטישע צװײ ;yrDD,rpy איצט
 האלט דריטער א און זyרנאציאנאלyאינט
 אינטער• אז םון yyאיד די שאפען. איץ זיף

 אומצואװאגד־ זיך טyסטראש נאציאנאל
 ײ א d ו צ רשאפטyערפp א םון לעץ

י y ג י נ י־י א ד .  פון טאריערyראלB ז
ר־yרםyp א אין ,ר ע ד נ y ל

 ן y ר y ט י ל פ ש ו צ זאל װאס שאםט
 אין רyנדyל yאל פון רyטאריyםראל די

;.yDPVD yרyבאזונד
הינדער־ דיעזע אלע םון זיכטyאנג אין

>:yo ־ .אינטשעאציאנאלער צו ^ רנ ע  ד
 די פון ארגאניזירונג רyד צו און טערונג,
 הינדשרניםע, — ר,yטאריyראלB מאסען
 פראפאר־ אין װאסס^ צו שײנען װ^כע

V'r איגטערנאציא״ פאר װאונש דעם צו 
 װיכטינ. מעהר נאך Dy איז — נאליזם

^ דאם, ט ס ג י נ ע װ מ ̂ y:i װידער זאל א
yp; אלער דער װערען ־ אנ ט^אצי  אינ
 y P .; נ א ד y ג פון ש ו.י ט ס י ו א

 אנשטרענ־ רyד דורך כאטש זײן דאם זאל
 װױ־ער אוט פערזאנען, yלנyאײגצ פון גוננ

 םון טאריערyראלB די צוזאסענצוברענגען
נאציאנ^. yאל

mב ^ yנאסyג ̂רyיי מנ עז ל  האב ש
 ־to אײער פרײד, אזא םיט באגריסט איך
yo; ד זײן דאס זאל אונז. צוyאנםאנג ר 
 צװישען ןypנוױרyצוזאמ אקסױוצז ;ff ^וז

cm אוז אםעריקא פון •רא^נטאריאט י

 דורך צוזאמענװיר?ונג דײטשלאנד,א
m'to\y5Vyii װעלען w w m װאו?ס. אין

 און אײך צו גרוס ;yocyn םיט׳ן
y:^b סאציאליסטישy אם אין פרײנדy־ 
אײער, איך פארבלײב רי?א,

קאוטסקי.״ ק«רל ״
* ♦ * /

 פון׳ם ףyברי צװײט^ר א איז דא און
:בערנשטײן עדוארד נאװאוסטען

wטײyרŷובפע ר !שלעזיננער בענ
 נע- דער מיט צופריעדען זעהר בין איך

ט ײ ^ז  בא־ פרײנדליכער אײער װאס לענ
 אײך בעטען צו געגעבע;, םיר האט זוך
 סא־ רyאמעריקאנ די צו בעןyרצוגyאיב

 כ^ציאליסטיש^דענ־ די און ציאליססען
ynjj>P ,אלש ! גרוס הארציג^ א ארבײטער 

 ־yאינטערנ :רויסער א פון םארטרעטער
ר א אלס ױניאן, שאנאל ע ^נ  דער פון ם

 אנ־ אלפ ארט'י,״און6 סאציאלישטישער
 רײשאןyדyפ אםעריקאן דער פון הענגער

 פאשענדסטע די איהר זײט לײבאר, אװ
מישיאן. אזא פאר רזאזyפ

 סאציא־ די פון אינסערנאציאנאל דער
 אויף ױניאנס, טרײד די פון און ליסטען
 מלחמה די בעפאר האבען מיר װ^כצן
 אין ־ האפנונגען גרויסצ yאזעלכ געל^ט
 אינםצר־ םון׳ם זyאויפז^אלט דאס באצונ

y& נאציאנאלען n,  אופד אונז, האט ^
ט גליקליכערװײזע, ־ ^ ג פ  yרyאונז אין א

 ?ורצ־ בלויז אבער, דאך ערװארטונג^.
 רyד דאס ן,yשליס דצרםון. סאן זיכטיג?ײט

 םרי־ ((עלט׳ס חנר םארהיםצן פוץ געדאנח
 לyאינדוסטרי און פאליטיש די ז■דוררyר

ײט^ ארב רטצי אניזי  געווען איז — ארג
 איז yyאיד די בילד. א אוטאפיע, אן בלויז
yiiyi; ,אב גוטyםעל־ די םון מוחות די ר 

ypגוט געװען גיט זײנעז ר ;njy צוגy־ 
 באשלױ די דורכצופיהתן. דאס גרײט

yo; די אויןי pאנגmסyאינטצר־ דעם םון ן 
 און אלגעםײן, צו געווען זײנען נאציאנאל

 זײנען מעכליכ?ײטען ?אנחרעטע סך א
 רי באטראכט. אין ןyגעװאר ;yoijyi ניט

 ער־ זײן אין מארקס, ?ארל פוץ װארנונג
yDyנונגס־רyדעם אויױ דע yרשטyאינ־ ן 

 ארן נאכצוזצהן פארזיכטע ט^עאציאנאלז
די  םון פאליטיה yנדישyאויסל שטודיר^.

 אם־ גענוג ניט אוגז פון איז רעגירזגגעץ, די
D'nyi געװארy.הא־ פארזעהן דעם םאר ז 

 זאל און באצאהלט טײער הרyז מיר מןן
 דער אין אונז םאר װארנונג א זײן דאס

צו?ונםט.
 נרא־ פאראורזאכט האט מלחמה די
o:yc פ די צװישעןyלpװעט עס און ער 

y: פילײכט : ^  luvcny ,םאנ־ ביז צײט 
 און װערען, באזײטיגט זײ• םון בע

 נאך איז װאם םריעדען, םון שליסעז דאס
 אינטער־ דעפ אויך ז^פינט צװײפ^, אין

 שפאלםעןyג — געשסא^טען, נאציאנאל
 באנצער רyד לענדער. רעyבאזונד אין

 איז עס אײנמקײט װעמעס צוזאמענבונד,
 פריהער, װען אירגענב־ װי הײנט נויטיגער

 גאנצען אין עס איז אפגעבראכע;. איז
 אײ־ די שאםען צו װידער האפנונגםלאז,

 פאר עקזיסטירט האט עס װי ׳ניג?ײט
 yפיעל די אכטענדינ נים מלחפה, רyד

. ? מײנוננס־םארשידענהײט^
 האפנונג די אױםגעב^ ניט װיל איך

 דעם םון ן ע ב ע ל ם י ו א דאם םאר
ן ע ט ל ל א א נ א י צ א נ ר ע ט נ ־ י  א

-oyp י־ואנען וזעל איר װי לאנג אזוי און

י י1 ?עםפען״מרפאר.' איך װעל םען, ^  א
ד אסערי?א, פון נאוועגמג בײטער< ו  ג

o םון בטyל m ^סאציאליםםיש' iP ^ y a 
 גוי־ די ;.yDtyn סך א om איז אונז קאן

ס, א צו ?וםען פון טיגקײט ^ני ט ש ר א פ
 צוזא• ךVרליכyבףיד ‘א פון נויטיג?ײט די

 פאר־ פון םענשען צװישען םענארבײם^
 באװאוסט אמ נאציאנאליטעטמן yנyדyשי

 #גונגyבאװ ארבײטער אסעריקאנער רעל
 נטשטא־y איצט איז װאס מלחמה רyד פון
 ‘צװישען ױראפ איז רypםעל די בײ גען
^ די פון ןyטyנאציאנאליט די ל א פ ו  צ

 rגריגyג נײ די פון רyאד מלוכות״ yאלט
 רyד שטאאטען, yנאציאנאליסטיש yטyד

 נא^יאנאליזם, בלאזענערyאויםג ?ינסטליף
ײ סאנכע ארוםנעכאפט אויך האט װאס  טי

 פאראײ־ די ארבײטעח־^אס. םון לצ\
':yDi ^נאציאנא״י׳ קייי) ניט איז שטאאט 

 אײראםעאײ םyד לױם שטאאט רyליסטיש
^• פו;י ןyנשyמ םאסאן. שען ע שי ר א  פ

yD ארטיגע yD '>«^^i; ביר״ די זײנען 
 ־yר ראטיװערyדyם נרויסער רyד פון רyנ

 ; י י א םון בירגער זײנעז זײ פובליק,
 און אײנס װי זיך םיהלען זײ נאציאן,

y רyאונט v i זײ לערנען אומשטענדען 
א;* רי מיט אײנע האנדלען צו װי זיך

 באװעגוגג ארנײטער טעכטיגע די
 װעט אמעריקא אין אויס װאקסט װאס

 אונז, פאר מאדעל נוטער א זײן םילײכט
ג און די ענ ^נ  םאלי־ נינסטיגע, איז זיך נ

 םון אםשר םיר רועאעז אוסשטענדען yטיש
 םאר הילף. פראקטישע באקומ^ דארט

 זיך זאלען מיר נויסיג, ערשטענס איז םyד
 yאונזער מיט אוישסוישען רyאםט װאס

 איז איצטער — נעדאנקען, און םײנונגען
 געװען איז דאס װי רyגויטינ נאך דאפ
סלחמה. דער םאר

 צוזאמענ־ געהנטער זיך זyדאר■ם םיר
yciP.; א אלס pאנזpyװyפאר; די שון נץ 

 קאן צושטענדע, yאינדוסטריעל yשידענ
 מעגליר צוקו^פט רyנטyגאה רyד אין דאס
 ־1אטערי איהר אױב ד^טאלט, בלויז זײן

^ װאס אונז וועט ?ארער ט פ  ;באזוכען א
 צו־ די באקאנעז:םיט זיך װעט איהר אויב

 אויפ׳ן דא באװענוג( אונזער םון שטענדען
 ,;ערצעה:ע1 אונז (\עט איהר און ארט,
אײך. בײ זיך טוט oy װאס

v שלע־ גז|גאסע איהר, האט לעצטע דאם 
^ ג נ י  איהר װאס טע; פאר די אין טאזyג ז

 אונז האם איהר אונז. בײ געויעז זײט
ט לעםyפי ר ע ^ פג ױ  ־ycH װעגעזידער א
 הא־ מיר װי בעסער באוועגוננ, רyאנpרי

 וױיטענס. םון רריםען אנטpyג דאס כען
 וזיי־ ^ונזערע אװטערזוכט אויך האט איהר
ט ;ycip װאס ,ycoyp yמיש  אץ פאר אין

 אין באזו^רערס און אײראפא, אלט^
 טעג״ בעשטע yרyאײ לויט דײטשלאנד,

 װאס צײט קורצער רyד פון ליכ?ײטען
געווע;. דא זײט איהר

 גענאסען אןן םרײגד yרyאי< זאגט
 ניט טאר אוך געזעהן. דא האט איהר װאס

 אין באװעגונג גאנצער רyד םאר ןyדyר
 איך קאן פיעל‘ אזוי אבער דײטשלאגד,

 איצט זאל דײטשלאנד װי זאגע;, יא אײר
 ד ר פון געדאנק דער אויסזעהן, ניט

ן ע ר י ז י נ א ג ר  סאציאליסטישע די א
 ן י א ם ב ע ל באװעגונג ארבײטער
v d k d ץ * ר א ן ה ו ־ ם ס י י  ד

\ ל א ם ן y ש ק
 די אין פארזיכערוננ-־שיק דיזער מיט .

 מײנע ים זײט יענער םון ?אמעראדען
 ערפאמרײכער דער צו װינשע בעסםע

 עס כיענ באװעגוננ. זײער םון ענטװיהלונג
 װאס װעלס אלטער דער צו בילד א צײגען

 די אין הערצער אונזערע שטאדקען װעט
טעג. שטורעמדיגע

 א״נטערנא־ צוס גרוט בעפטען מיט׳ן
 .פארבלײב ר־פארבאנר,m.ברו צי$נאלען

אײער, איך
ץ.'׳ עדוארד טי ש בערנ

/

ליעדער
ראדוצקי. א• פון

״ וױנד. ױער
2 װינד ליעבער ׳אה — הײם מײן א*ז װאו
 * קינד, עלענד ניט, פרעכ ניט, ב׳וױים —

— דו װי װאנדערער א בין איך
רוה. קײן האב און ארט קיין האב איך

שטראהל. דער
? שטראהל ליעבער אה, — לאנד מײן איז װאו
 איבעראל, און אוםעדום —

 שײן, העלער נױין םאלט עם <ואג
זײן. הײמאט דײן קאן דארםען

שטראם. דער
 שטראם. א בין איך טיר, אױף קוק אה,
 — תהום אין פאל און בארג פון פלים איך
 װעג םײן געה און אדים מץ־ רײם איך

• ברעכ.,. א אהן אײביג, אײגיג,

TT~

m

m
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־חןר־-יקחחלמכה געגען םנולות נארישע די
 “צי דארף באװעמנג אװעראיל ףג״נייע
 די םון צעטעל דעם צו װערען נערעכענט

 דער םון זײנען װאס סגױלות נארישע
 װעיט אוסאםיציעילער און אפיציעיז^ױ

ס געווארעז פארגעשיאגעז איצס ביז  אי
 איז עס יקרורג םון םנה רער פאױ רםואה

 Djn קענע״ װאס סנולות סארט יענעם פון
 אז גרויבען װײי# א אױף מאכען חולה

 אין אבער געװארען, יײכטער איריםאיז
 ײי וועניג אזוי זײ העלםען אמתץ דער

 נים איז יקרות רער באגקעס. טויטען א
 מעז װאס קראנקהײם אײננערעדטע קײן
 הרע׳ עיז או ^פישפרעבצז כייט היירען קען
 דעי פון קראנקהײם ארגאנײשע אן נאר

 עסאגאמישער און סאציאיזער איצטיגער
 אן ערנסםע, אן קראנקהײט א אררנונג,

 גע־ דארף װעיכע אײנגעװארצעיטע,
 וױסענישאםטליכע מיט װערען היײיט

 פיז םעסער דעם כייט םירײכט כייסלען,
 נע־ :יט ־זייער קען זי אבער כירורג, א

םארא־ או; תאמפײנס כזיט װערען היײיט
. יעז•  סגולות נארישע רי אט װי לאגג אזי

 װע־ און פרעסע דער םון געשטיצס װערלן
 ײעיעז רעגיצרוננ רער פון ערםוטיגט רען
עס אנהענגער. סך א געפינען געװיס זײ

 טענשען םך א געפיגען זינער זיף ױערעז
 ם* זײ אז באםת גרױבען װעי־ען װאם

 הוײ רי באקעמםען צו װירקזאםעס עפעס
 הנר־ םיטצען יעבעגס אויף יזאסטען כע

 אוי^ רורכשםאצירען װעלען זײ װאס מיט
 פינפטע אויו* נאר אדער בראדוױי,

 אװער־ באװעלנע פאר א אין עװענױ,
 רי אס אז איז, אבער אבית דער ארס,
 זײגען ?אמפײנס און םאראדען אלע

 ישאד א איז עס און ארױסגעװארםען
מיה. די און צײט די בלויז

 צו פרעםענזיעס קײנע האנענדיג גיט
 .פרא־ יקרות רער איז װארט נײ א זאגען

 געװען װאיט עס אז אבער, איך גלױב גע,
 אוינד פדאגע די אמאל נאך איבצריג ניט

 דער־ איינפאך אנאױיזירעז זי און הויבען
 אזא האט עוים נרויסער דער װאס םאר

 שמי־ א איהר. װענען באגריף פאלישען
 פראנע, דער מיט באקאנטיטאםם קעל

 באװײזעז צו גענוג זײן װעט איך, גיויכ
 נא־ די און רעכערייכרױים די עולם דעם

 סנולות םארגעישלאגענע אלע פון ריישקײט
קאמפײנס. און

 באהעפסעז צו באװעגונגען אלע די
 גרונט אײז פיז זיך נעהפען יקרות דעם

 גע׳שאפען איז יקרות דער אז נעראנק,
 דער־ און פראפיטירער די םון געװארען

 בעס־ דער אז *שלוס, צום זײ קומען פאר
 יקרות רעם צו־באקעםםען היטעל טער
 גע־ די אדער רעגירונג, די װען זײן װעט

 באקעס־ צו געהם<ז זיך עןרװע ברויכער
 נעװען איז עס פראפיטירער. די םען

 זיף זאא םײנונג די אז נאםירליך גאנ״ן
 נרז^סע; דעם צוױ״שען םאריטפרײםעז

בו״ רער אז םאהט, א :יט דען איז עוים.
 פליײט םונט א םאר איצט רעכענט םיעער
 כייט װי םיער אזוי כיאר דרײ און צװײ
 ״אמת :יט דען איז >' צוריק יאהר םינף

פאריאנגט הענדלער קלײרער דער אז
 דעם פאר דאלער אבציג און זעכצינ איצט

 כיאנ־ רעםזעיבען אדער אנצונ זעלבען
 אדער דרײ םיט האט ער װעלכע מעל,
 פאר בלויז םארקויםט צוריק יאהר םיער

דאלאר? ררײסיג אדער צװאנציג
 כייט אײנער יעדער דאןי זערט דאס

 קײ■ קעז דאס און אוינען אײגענע זײנע
, ניט נער ען ם ײי ט ^  איז דאך אבער ב
 נא̂־ אפםי^ע אן װי מעהר גים ישלוס דער

 סענ־ ײען געװעהניױ קומט װאס רערײ
w\ ̂שלוס־ זײערע אין זיך באנונענען 

 אוײ זעהעז זײ װאס דעם מיט ציהוננען
 ארײנדריננען ניט וױלען און אױף בען

טיעפער. אביסעל
 זײגעז עס אז ׳אמת טאקע איז עס

 ׳אי? פראגע די אבער פראםיטירער, דא
 נעװעס׳ ניט פראפיטירער די זײנען ורען
 עקאנאםי׳שע גאנצע אונזער דאך איז

 ®ראםיםירערײ. אױף גענרינדעט סיסשעם
 אונ־ םין םונדאמענט דער דאך איז דאס
 אונזערע װעיכער םאר צױױליזאציע זער

/אזו .סעםםען געזאנענע דעמאי־וראטיש  י
 בעסםע די אין אםילו פארצװײםעלט.

 קלייףער װען מלחמה, דער פאר צײטען
 פאד־ נעסאסט האבען עסעךזאכען און

 נעורען אויך זײנען ביליג, העלטניסםעסיג
 גױיסע געמאכט האבען װאס מענשען

 פארקוי־ און פראדוצירעז םון פראםיכמז
 װעמעס לעבענס־נויטװענדיגקײטעז, פען

 אױ^ ספעקולירעץ צו געװען איז געישעפט
 סחורות, פון םאלען ארער שטײגען דאס
 אויסגענוצמ דאן אויך האבען וועלכע און

געלענענהײט. נינסטיגע יעדע
 דעם םון שולד נאנצע די װאויםען צו
 ניט איז פראפיטירער די אויף יהרות
 וחננדם װאס םארבלענדענים א װי מעהר

 פוז אױפמערקזאםקײט רי זײט א אן אפ
 די צו זיך דערגרונטעװע! תענען צו עולם

 ניט יקרות. רעם םון אורזאכען אסת׳ע
 אור־ הױפם די ליגט פראםיטירער די אק

 ע~ נ די איץ גאר יקרות, דעם פון ?אכע
> v טד זײגמן װאס ן ע ט י י ה נ ע נ

זעלדין. א. םון

 פראםיטירער זײ םאר געװארען שאפען
 הא־ געלעעגנהײטען די פראפימירען. צו

 מעהרםטע רי אין אראפיטירער די בען
 נעשאםעז וײגען נאר נעשאםען ניט םעלע

 אומישמענדען םפעצי$לע די פון געװארען
מיחפה. רער פון

 פראבלעם, די.יקרות איז אײגענםליך
 ישטײגענדע פוץדי פראבלעם די אדער

 צעהנד־ םיט נאך נײע. קײז ניט פרײזען,
 י1 האבען מלחמה רער פאר יאהרען ליגע

 שטײגען. אײן אין % נעהאלטען פרײזען
 באלעבןוסטע אלטער יעדער בײ פרענט

 אמא־ די ױעגען ען5דערצעה אייך וי וחגט
 צװעליי צעהן א מיט צײםען גוטע ליגע

 האט פ<ײש בעסםע רי װען צוריק יאהר
 און פונט א ס^גט צװעלוי אכט, נעקאסט

א דרײ םון צוקער זעקעלע א  האלב און.
 פריײ די סענט. 18 מןקאסט האם פונט

אן אבער זײנעץ זען  שטן גע-שטינען י
 איצט. װי רא״שיג אזוי ניט און םענ־וױיז

 הע־ די האבען םלחמה ד^ר פאר אםילו
 ארביײ די װאם װײדזיעעס אין בערונגעז

 געהענט ניט אויסגעקעספט, האבען פער
 פראפארציע גלײכער אין אנהאלטעז

 איז דאס םרײזען. שטײנענדע די כײס
 רעם םון רעזולטאט דירעתסער א געווען

 װאס סאפיטאליזם. דעם פזן וואוקם
 צו־ דך ר,אט קאפימאליזם דער סעהר

 ארײנגעגױ ער האט מעהר אל״ן װאקסעז
 יזנבענס־ אלע יואנמראל זײן אונםער מען

 מאכט מעהר אלץ אזן :ױםװעגדיגקײט^ן
 צו, געקראגמז האפיסאליסטעז זײ האבען

 יעבענס־ די אזיזי ®רײזען די באשטימען
 העכערונטגן אלע די :ויםװענדיגקײםעז.

 קלא״ ארבײמער די וזאס װײרדשעס אי;
 קמ־ די וואבעז אויסנעקעספם האבען סען

 הע־ אין אפמנומעז צודיק פיםאליסטען
 דיװידענדעז העמרע אין רעגס, כערע

 אבער דאס האבעז זײ פראפיםען. און
 געוחנן דינעז זײ מאפ. א מיט געםאן

 מטריקןנל די אנצוציהען נים פאדזיכםינ
פילאצען. נים זאל זי שמײף צו

 געבראכט אבער האט םלחכיה די
 םארי זאיען יזאםיםאייסטעז די אז דערצו
 קאנםרא< פאלשםענדיגעז דעם לירען
 איבער נעהאט פריהער האבען זײ װאס
 העחשט לעבעז.*עס עקאנאםישען דעם

פײ און אינרוסטריזןלער דער אין איצט

 כאאס, גרז^סטזנר חנר וחןלם נאנציעימר
fn© גרויסע די װאס 'O H jr ]אינ־ או 

ען קא^םאמגז דוסמריע ג  »*־ גיס מ
 עד־ גענוםען זיך האם דאס שטעיען.
 גממאםען האט םלחמוז די װאס שםענס,

 לעכענס א^ער^ײ אץ ם»ננ*< גרויסען א
 וואס צװײכחמם, און, נױםווענדיבקייםען

 וועלם די פאדםלייצם האם מיחםה די
 איז װאם ׳געלמ פאפיר םון םבו< א םימ

אמן צוױי די ביליג. זעהר רז  יוערען או
 די אלס עקאנאמיססען די פח א^עוױזצן

 איצםײ דעם םון פאקםארען ר»ויפט צװײ
יקרות. אויםערגעװעהניליכען גען

חמה דער פאר  קא־ די אין האם סי
 די געז־וערשם יענדעד פיםאליסםישע

 געלד געזעצליכע דאס װאלױטע. גאיד
 פאפיר אזן זילבער און גאיד געײעז איז

 סעדיר ניט געװארען ארויסגעגעבעז זיעעז
 יעחגר ווענקן. באקוועסליכקײס פאר וױ
rאויסבײםען געקענט דאז האמ ײנער 

 אויח געלם פאפיער אדער זיילבער זײן
 האנדעל אינטעדנאציאנאלער דער גאיד.

 אויסשליםליך געײארען אנגעםיהרט איז
n נצימ. גאלד אויןי r גע־ איז דעגירונג 
o ורעז p rm n n װיפיע< געזעצען םיז 

 דרוהעץ. נעםעגט האט זי נעים פאפיער
 סוםע נעוריסע א ־הא^י/נז געמוזס ד,אם זי

 איהר סאכען צו גזם דעזערװ איז גאלד פון
 דזנר פון צײט דער אין נזןיז־־. פאפיער
 א®* רעגירוגגעז די אמנר האביז מלחםה

 האבעז און באגרענצונגען אלע גדשאפט
 זודן געילט פאפיעד םיעל אזרי נעדחקט
מז זײ וױםיעיל א ם זי ה מ ס ײ  דער און מג

ז סזןי י חןן י ם פאםיער דאם »ז מו עי  נ
 ביאנכע אין פריי^ אין געפאלעז תהר איז

 איז עסםרײה און פוייען וױ יענדער,
 וױ םעהר ניט װערט נעלט פאפיער דאח
י דאס ע י פ  נעדרויןם. איו *ס װאס אזי^י מ

ר צסאנאפױמ״נקזוגטע די אין אםילד חנ  מנ
וױ ניליגער סך א געיט פאפיער איז

«d«־* 30 םון •רןןסיום k ג*<ד פזזד v 
ר מ •רייז. מזעצמבען דעם אי
נןןי**־ האס םארסיזײדוסנ נע<ט די

 «קוי»־9ס ם»ר נזנילענענוזייטען די פען
n מז ב>נקען א  יערמען םך א ה

j-׳bo די *ו bvאײזזען זײ און ר,»«יםאצ
אדער ראיעלע איעריײ אױף קויאנםען

ע ד מנ םיי אדי •רייזען. ע א ר ת  רעזערװ «
 &רא■ עםייכע נעםאכם שויז חאם נאנס

 דורך ם«עהול»ציע ױ *•צוהאצמען בע\
 נעיט, אויןי . .«ר«ומנםען די העכעחזן

tMfrr w אבער n נעהאצפעז. װאם וחנגיג
̂וצם מען םרא־ חןר .ijjjnvtujppj װ

ען » אנז אבז ביך־. נ
 שױן
ציגעז

 םא־ אונזער אק איימעוו*חועצס םיז»
 קע־ וועצכע םיםסעם עת^נאםי׳ןער ציאצ

 ־8B א דזרך ijrum ookcvim̂ נים נעז
 אדער צייטוננצן רי אין קאמפײן םירעגעם

 הויןען <ײוזקנג»נ« אין #אראר א דורך
 זיי־ נויםיג איז עם וואס ברארװײ• אויןי

רעם^רסען. ראדיקאצע נרינרציכע, נען
 רעםארםען בעסםע די םון איינע

 די םון וױידזעעם די װען געווען וואצם
 אינחסט־ זי<ען זײ צי טיךארביימער,

 אננע־ זיעען *דער ארבייסער, ריעצע
 רי-9 *חןר חונירתג חןר בײ שםקצטע

 נע־ זאיע[ אוממרנעהםונמן, וואנמ
 צעכענס-נױםווענדיג־ אין װעחנן זאהצס
 קרי־ זאצען «ײ אז הײםם, דאם קייטמן.

 נוי־ איז עם וױםיעיל נעצם פתצ אזוי נ«ן
 נויט־ צעבמכם םון סכום א קויםען צו מינ

 כאקוזעםציכקײםען און וחננדינהײםמז
 וועט עתם*ערנמז פון גןאמיםיע א וואס

 צויך א פ«ר םיניםום אצם נאמםיםען
אויםקוםעני׳ש. י1אוי פאםיציע ארנײםער

ktk ר ימנן רעםארם׳נ מ  אוים־ ניט א
 תאאיםאציםט אית פון ותרען נעםיהרט

 אוז םון.אצע ג^ר נעבער, ארבייםפ אחור
 דורכנעםיהרם נצױז קען רעפארםע א<א

 נזוזע־ז. םערעחיײז א דווך ווערען
ר מ  רענירוננעז, סאפיטאציםםיעע א

 רער אז זיד האצסעז ד*ר. איהר װייםם
 ניזנעם סאר האנד םרייער א פת ®אציסי

 ערווארםעז זו עוואי תהר אין עם און
 אנ־ םרײתיציג זאצ רעגיערמנ אזא »ז

רעםארנמ. »ז» נעד,םען
 אויוי אנוױיזען געימגם װאצם מצן
 װאם יקרוו^ דעם גענע^ מיםצען אנדערע

ײנ»  רא־ מעיגער אחנר גממ■ אפ׳פל ז
 •טמעהען םימצען אצע די אבער ריקא^,

ײ איו וואם סאציאצחם, םיט  היינםינען נ
באצ׳מװיז^ ו<י טריף אזוי «ו<קט טאנ

ר אבער איז ?אך אײן מ  מיט אז זי
vjptbkb אוומר־ םיט און האםאײנם 

 נים אראנילעם די םען קען מוראחןן אצ
יעזען.
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־קרננות אזנזעוע ,
״ אידעאלדם יןײן :יטא * ■ מ אײך, ב אנ ־קרגנות. ױניאן גרופע ג
 זײט הד

[ י ^ ט  ו
T ni ג

 און געפאיעגע די פארבײ אונז פיהרם
 זײ־ װאו אום, ניט אפילו זיך קוקע] םיר
 זײ־ זײ אבער אהין. קוםט נעבײן ער״
 נעפא־ הרבנות, האבעז כדד & דא. נזןן

 הא״ סיר שלאבסע;. אונזערע אי; לע:ע
* * ♦סך... א זײ בען

אין סדר אצו ג/עגען פסח ביז א׳ך
y כדגג oבאגעגזנגט דאדט האב און נ

 האנ־ טער15 דעד םיז ערעםנונג דער (צו
אעםערנעעאנאל.) אונתר פון וחננמאן

Lלאגג. פון
 הא־ סטרײקס ״די געװען. םטרײיסער נעז
 ױינעז עם וחנלכע נעענדיגט; זיך בען

 פאראא־ כע5ווע און געיווארעז געװאונען
 רי אין צוריק זײנען ארבײכתר די רען.

 און סרײערעז א מיט אײגמע ׳שעפער;׳
 ױי — נעמים שװערערן א םיט אגדזנחג

 ,־t סםריײןס, די םיז ארעםטירטע די
 נעבליבען זײנעז סםרײקס די פון הרבנות
 דעם כױט װענט שםײנערנן היגטער

 זײעיע אויף ,,פאדברעכער״ שטעםפעל
. ' שטערענס.

 דיעזע פון אםאל איהד מראכט
הרבנות?...

 אפט איך םאך םדידדסארגענס די אין
ניו ארײן. >דמגענד6מ אק שפאציעד א

עז4 פח שסאדם רידנע נרזיסע סםרײק. א אין גונג

 קײן ניטא םעגישעז. טרותענע זײט איהד
^יז שט£|  פעלט עס ארנײט. אײעד נ

 װאם אט נעישעפטס־שזגנשעז, ר״ארזצ
זײט. איהר

 םאר אפט אונז שען װארפט אזױ אט
 ױגיאגים־ טרײד אביעריקאגער או:ז —

טען.
:זיך איך פארטראכט אפט ;יא

אפשד^... -
 יענע װירקליך אונז פעהלען אפ*שר

 מענ־ דערהויבען װעצכע ׳עןז:•שמד\פונל
 אםשר ;גאט צו געהענטער זײן צו ״שען

 גצויבען, יענעם ניט װידקליך מיר האבען
 טהײערסטע, דאם טאכען או:ז קען װאס
 אין איז אפישר ;אפצוגעבען יעבען דאס

 נײ האדץ קײן •װירסציך ארבײס אונזער
ט טאיוי י־אס איז אפשר ;טא  מעזזר ד
 א ארבײט, מעכאניישע געוועהנליבע ווי

אפשר. צו.קריגעז; ברויט כיעהר שטיקעצ
 לאננע די באלד דערזעה איך אבער

 אוכזעדע אין זײגען װעאכע גןרבנות, שורות
באלד דערזעד. איך ;<עפאלען קעםנפע

 פײ צושאאגענע סטרײקער, פארהוגגערטע
 פנים׳ער מויט״ברײכע זעח איך קעםס;

 וואס קעמערילעה אריסע םינסטערע אין
 דך הינטער איבער אאזט ססרײק יעדער

עס אז איבערצײגוננ, סײן ov אק
 איז עס ;אונז בײ אידעאליזם דא איז
ארבײט אונזער ;אונז בײ :צויבען דא
 טארטירערטום/ מיט געהײליגס יא איז

 א איהר טראנם — קרבנות אונזערע
^ װעמןן שאיל י ‘ז

 באמעגונג אונזער פון רויש דעם אין
 אונצצהליגע די אן אפט םיר פארנעםעז

באותנוננ. דער איז פאצען װאם קרבגות,
c c םאר־ קעםפע אונזערע פיז געפילהןר דער

 פארי׳אדען• האפנוע די באצד שויז 1בע ו חגרהט- ניט אונז ראזם און אונז טויבט
ז d די׳ציטעדדינע מ w םיז ,J״ ™ f אעדיסט־ אוגזעיע פון י־רבני״ זײנען זײ

 ^סאדישרוט אונזער כיארטירער. שטילע
.עראבערונגען גרעסערע און מעזזרערע צו

 איהר זי^נט אײזעז און שטאהי שסײ\,
 עס גלעיןער. יוליננעז עס שטורעם״ליעד.

y יאגען עם קארס. בראזגען r עלעוױײ 
 גע־ צופט די ו^לטען סײװאלים וױ םעדס

 אדן אויםאםאבילס םליהען עס ^ניטען.
 םרובעס. זײעחג םים לוםט די שגײדען

 איז זיך •לאנטערען װעגען און םערד
 פענ׳טעז, אלזגדצײ מענשען, פױם בעת

 הימע־ םים פאדזזאוועםע, פאדסאפעםע,
ט און אועעז. וײגע א  טומעא דעם אין-

 קליינע אםס t» זעה בראזנעועי און
 פארביי שיײכענדיג זיך מענשען גרופעז

 רױ זײ שאםענס. דױ אזוי םאבריקזגן
r זײ לאעזאם. זיך הען n » r ישסיי זיך 
w און ^ r r iv. נױ האפס. יארק נױ 

 ישפתדזזלט יארק נױ שטרעבם. יארס
 םארצזױ׳יםזגלם. זײנען זײ און לעבעז םיט

 זײ אז לאמ שױן ססרײהער. זײנען זײ
הא־ און פיקעםס זײנעז זײ סטו־ײקעז.

קעםפע. ריערע
 פאר- דער פון אםאל איהר םראכט
•יקעםס? םון צװײפלמנ
ר ^ון אפ^ס איז מאסע א לןיסם י רי  ת

 נעבטען איז םאכםער םײן :׳ארײז :יאן
 נים איז זי און אװעין &םריײןער די צו

 איהר וױיסם אפ^ר געקדמז. אדױים
 איזזרע םאכםער די V איז ^יט־ מייז ׳וואו
צוב״צוסיגםע א האסאיסאל. א איז אין

 טחהזרע^מהײלי* אח pn ־Dir ;k םים לײז פיקעם מיז זי מעז האם
^ אזדעקמםיהדנג בולאנס י - • בײט. זייטנן ב

 מאמע די םטרײק, פון קרבנות
.. . טאכטער.

 װעגעז אטאיצ זיך איד,ר פארטראכט
םרעהחגז?-. שםילע םאטע׳ס דער

א#לויד; א זעהען טיד  געותךזנלינע ־
 צו 'אײז ניט גאר פאלט אונז און לױה

 דעם פון אפישר איז איםיצער א? םראבטען,
 אונזערע וחגלכען םיט לעבען שװערען
 געװא־ קרא*<ז םארבונדעז זײנען העםפע

געשטארבען.,. רען^את
 כמוכמער א װאו םאטילע, א קען איך

 װאס הלאפ א םון געװארען בצינד איז
 און סטרײח א בעת געיןראגען האם זי
אנ״טםרענ״ &ח אראפ זינען םון אױ זוהן א

גרבנות* אונזערע פארבײ געהען מיר
 אםילו בױגען םיר ניט- זײ צעי^עז םיר
̂ש דער זי;. העפ אונזערע ניט  חי
 פאר־ אוגז מאכמ כאוחנגונג אונזער אין

 *אונ״ פח געפיצדער דער זײ. אן געסען
 העי סיר איז אונז פארםויבט לממםע זעדע

 שטים.. ציםערדיגע זײער ניט רען
* * *

פאה* םיר מוהאגא. אין םאהרען טיר
 ̂ווג־- פ*ון האנווענעאן מער10 דער צו רען
 -איי !וונזערע םאר איגטערנעמאנאל. זער
 נאנצע וײ אנםפלעקעז דארט זיך מעמ גען

גאױ דער נרויםקײם, גאנצע די מאכט,
 1או אדגאניזאציע אונזער פון פראכם צער

 בא״ און מוקען וואלען םיר נשםה. איהר
 אין זואריםמן זיך וח[צען םיד װאונדערען.

 םון ארויס מםראהצט אס1ו ליבט דער
איהיע אויז» אנוױיזצז ײעילצז םיר איהר.

 איהר םיט צויבערען זיד איז אידעאלען
 די אן םארגעםען נים לאםיר ̂גלויבען.
 פאר־ לאםיר - אוגזעחג הרבנות שכױלע
 די — שסים ציםארדינצ זײער נעהבמח

 םוײ םיעלע די ffb עםים צעוועדיםאגטע
ליײ וײערא טים האבאן <ועלמ זענדצר,

אר־ את^ער

״ז־ .

:־ ̂־•* * *־'■ A «, ■v*־ I

.!*tm&miSmimפר
M mt r < /  -

pfi אינטעינעשאנאל דעד
ך פאר א םים כק ^  סעק־ <־,אם צור^יק ו
 די אין אמומןעל א) אין באראוי, רעכמר

ט אויטכמרתזאם ״;עיעכטיגמײם״ אכ ם  #מ
מר, חנר דורך דאס מרי ײח  מצר16 הי

, םייאדם ראנװענמאז, ^ ג ו  אינמנרגזד א
עקזיס״ אוואנציג״יאהרעע איהר •טאנאל
-־ -■ צ ■ -ז' םענץ.
מ רי ש ר  דאט ײניאן קלאומםאכער ע

 יאהר אין יאר^ *װ אין גענרינמום זיך
lBKi, ם דױמא^ ראם  '4צורי< יאהר 57 םי

 אנדע־ גצנדינדעט יך1 האבען שפערםערצו
ױ אין ױניאגס קלאותמאכער רע  יאדק, נ
 זיײ דאס ממעדס. אנדעחנ איז אויך אין
ס; באזונדערע געווען אבער נע; אנ  יוני
» זיד צײישען זײנען זײ  םאר־ גצווען ני

 נאנ־- אעעהאלםען עם האם אזוי בינדעץ.
.1900 יאהר דעם יאהר,־גח 17 צע

 איז 1900 יאהר םון דדצון םצן3 דעם
 v ם ש ר ע n נעוואחגז א'י;:עױפען
 יױ קלא^מאכער אלע פיז לאגוועג״גאה

אז האבעז װאס נ*א:ס  איז ע^יסםןנדט, י
 פילאדעל־ נואדק, בראנזװיל, יארק, :י•

 יױ זיבעז דיבל םך באלכדםאר, און פיא
 דער סון צ&ןײמן אנדצרע איז ניאנס.

 נאך האבען אינדוסמריע לײדים־גארמנם
 עמזיסםירט. ניס ױניאגס קײן טsשאvר

 ־Ja אסנעהאלכמז קאנװענשאן-איז דיעזע
 ע- יס י ל ר א ג י י ל דעם איז ווארען

 פלאץ דעד ׳סט. במ4 איסכ^ 64 ׳ם ו א
באקאסט היינמ אײז װאס
לײסעאוס׳/ מען

״םאנהזד א<ס

ו פאן םען י  וױ םארשכמלצז, לי^בט ז
y :rאױכד האם ״מונװענשאז^ ערשםע ׳ 

 צאהל, 1אי קליח געוחה »ױז זי געזעוק.
מ זי מיםלצן, אין ארים ר שױן א מ  רײר א

 געהאט שוין האס זי !נײםט איז געײעז
 דעלע״ די !צוקתפמ דער פרן װיזיאן די

 שויז האבען אאנוחמשאן יזןנזנר צו נאשז^
צי אין געועהן כ- די פאנטאזיצ זיי לי  מג

 דער אין ®ורבאנד נרױםען א פאר קײם
 אמע־ םין אינדוסםריע גארכמנגס לײדים
 חד צו זיעען, ארבײטער דל ײאו רייזא,

זמספיזאםירט אזױ צײט נער
 כד י זז יאגצר אױח טאקע אח געוואדעץ.

ר צ ש י ר א  ,1 א r נ ע י ו נ א ק ם
p, 1900 םען3 דעם r n, גצ־־ גצלצגמ איז 

 פיאכ־ דעם נזאד װינקעלזפםײן דער ױארעז
מ װאם בנין, טיכען  אײ *נאקזמם איצס א

ד דעוי בער מ אנ  וחרלם צױױאזירםערי ג
 ר r ם נ י א י ד :נאםען אונטער׳ן

ל א נ א י ש ע ־ נ ר א ג ס י ד י  ס
ם נ ע י ס נ ר ע ה ר א ו . ו ן א י נ ו י
 צד םצוזר ?יך נים צרלויבם פיאץ דזןר

 קאמוענשאן. יצנצד אימנר פארביייםען
 נזד אמםרופע): אכעל וױילום־ עס

ץ יענע ײין מילעז בענשט  יענע גמגמען
 די אנגצפאמןן האבצז וואס פיאנערען,

ארבײם; נרויסע
ה פארזזנמהט עס י  אינ־ די דאס ז

ט איז םצתעשאעול  גע־ נרויס נלײך ני
 גע- זי האם ײאוקס איהר איז װארען.

 א פלאגעני^עז. איז צרות גענת האט
 נײן םיט געטאן זי האט װאוהס היבשען

 ער־ דעם נאד ,1909 איז שפעטער, יאהד
 װײסם די פון סםדייק דזשעמראיל שטעז

 נאך את יארק. נ׳יו איז דחוסםאכער און
 יאוזר א כדט מיוארען 1ז איז נ-עסער

 היסםארי־ דעם נאך ,1910 1אי שפעםער,
מ די םון ססרייק ממעראל שען יארקער ;

ץ. ר פדן פינקעמםי

 רע• א מסאכם האם װאס קלאוקסאכזנר,
מר דער אין ײאלוציע אנ  אינדוסטריע. ג

 סםרײק קלאוהמאמגר נזוילונגענער ניט דעך
 האט 1911 יאדיר אין קליתלאנד, אין

 א אינםערנעשאנאל רער געגעב^ אםיאו
 ׳•jrt אבער שיין איז וי ׳<זצאפ שםארקען

 איבער־ גענמ־איהם שםארק געװצן םאלכ*
. צוילזובעז.

 אםת׳ן אגן םאכט װירקליכער איהר• ־צו ~
 אינםערכעשאנאל״געקוסעז די גלאגץ_איז

 סאנ״' דער אויוי /1914 יאהר איז ערשס
 אומ־ איז עם װאו קליױלאנד״ אין •ווענשאן
 אדסיניסט־ גאניצע די גקווארען 1געביטע
אםיס. דזשענעראל אין ראציע

 װיל איך :אפען גאנץ ריידען ילאטיר
 דער װעה־טאן, ניט קײגעם חלילוז, דא

 אפע־ יענע אײדער דאס איז, אבער אםת
 דער אויף נעװארען געםאכט איז ראציע

 אינ־ די איז קלװולאנד, *ץ קאנווענשאז
 ,אוג־ פאלקאם. נעװען נימ סערנעשאנאל

 האט אדצןיניסטראציע אלטער דער טער
 עיוזיס־ נים אינטערנעשאנאל רער אין

ע טיטיגע די טירט אני מ מ  איז עס ;^
 ,צוזאמענבונד אי^ערליבער דער געוחגז נים

 באזרנדערע *די ציוישען זײן דארף װאס
 ךי אוז כאארדם דדשאינט די לאקאלס,

 די #צזוישען העראצרשאפם. א^עםיינע
 אינטערנעשאגאל-איז דער און לאקאלס

שע מין א !צשמאנען מזי  גע־ וואגט. כי
 אז אי^אײניג, םען אז ״עס האס הײסצז

 איז דאס פארבאנד, אײן איז את אילעם
 מווען. ניט ־וױדקליכודיט דער איז .אבעד

שיפ בדויסק זײ  אלםע די האם .םעממר
 װײל געןזאם, ליעב נימ אדכױניםסדאציע

 צו נעװעז איז אדםיניססראציע, די זי,
 םרעמד זי• האם און.גאס יזאנסצרװאםיוו,

אנדצרע. די צו איינע געסאכט
̂ןאלם, אונזערע םון םיםנלידער די ילא

 איבעדהױפט, סימנלידער אקסי.װע די און
ש זײנען י ם ס י ל א י צ א  געזאנען, ס

 דערוױדעד געװצן אײספאך זײ איז עס אח
 אדםיניסט־ אלטער דער פח טאקטיק די

 ?אנותכ״ קלױולאנדער דער ביז ראצין^
 םא־ םלעגט אדםיגיסטדאציע יענע שאן.

 סאציאליסמײ די אױזי אנגריפע כעךאפט
 באוחג- ארבײטער דער איז סעטאדען שע
 דעדצארנט שטארה האם דאס און גוננ

 ־די מיטגאיעדער. טויזענדע און טויזמנדע
 ארויס־ אםען געקאנט נים אפשר האבען

 איגטערנעשא־ ר y י י ז ממען טרעטעז
 נעקאנט נים אבער איהד האבעז זײ נאל,
 אדישגעשטעלם האט דאס האכען. ליעב

 לאיןאלס די צװישעץ װאנט כינעזישע די
 רעזוי־ דער און אפיס תשענעראל דעם און

t נרויסען דעם דאס נעװען, איז סאט k 
 א נצפצלם האם רפעדyק טמרנעשאגאל

בא־ ארן דערוואריםען זא< װאס ג^סה,
 בא־ און יןערפער םון אל^טײיעז ילאבען ן

אײינס. אין םײיעז אילצ העפםען
נד־ א״ז לאנע דער א? עכדערונכ אן
 קאנ- דער אױױ ,1914 יאהר אין וןומען

 בחדער ווען קלױולאנד, אין װ/ןנשאן
 פדע־ נעװארען ערותנהלם אמ שילעזעגער

 פו; אדםיניםמראציע נײע די זידענם.
 באנייטער דער אה באדאױ. שלעזינגער,

 דדשעכעראל גאנצזןר אפנעפרישםער און
 אינ• רער א'ן זזאם באצרד, עתזעקרםיור

 נײ־ א נאר אוײלננעבראכם םערנע^ננאל
געונא־ אוכזנעװאדפז^ אמ עס אעמג!. עס

 ארן לאקאלס די װאנט, כינעזישע די רען
 געװארעז זײנען באאדדס דזשאינט די

 1אי - אפיס. דזשענערא^ םיט׳ן אײנם
 אױס־ האמ ױניאן גרויסער נאנצער, דער

 גרדםע די און יתודה נשםה די געלעבם
 געקראגען ליעב ב׳אסח האט םעממגרשיפ

ר ע י י , ז ל א נ א ש ע ג ע ט ג י  א
 בינדט װאס םארכאנד אלנעםיינעס זײער

 און גאנצעס אײן אין צו׳זאםען דײ^אלע
 אונטער טעכסיג. שטארק^און זײ םאכט

 פאי״ איז אדסיניסםראציע נײער דער
 װײ אינערליכער דער געװארען שוואונדקז
 און ־ סיטגלידער די צדױשען דצדשפרוך

 יױ גאנצע די און אפיס, דזשענעדאל דעם
באתוםען! פגים אכ׳אגדער גאר. האט ניאז

 צו נחת א און פרײד א איז עס און
 אוג־ שטאגד שעהנעם וועלכען אין זעהן
 שיתאנא, אין קוםט אינםערנעשאנאל ׳זזר
 טער15 איהר צו ,1930 םאי, טען3 דצם

 אזױ קוסט זי ױבילעאום־־גןאנװענשאן.
 אזוי איגערליך און גרויפ אזױ שטארק,

אך זי ײי ג, י נ י י א ^ג  מאל קײן אי
ד צו געהופע; פריהער־ ג ע ת  װעלכער א

ט׳ן תזמט זי קאנװענשאן.  שעהנססען פי
 אויפנעםאנענער, ײעלט א םון קארדyר

 אײ־ גרעסטער דער םיט ארבײט, טטער
 ברענגט־םיס און הארטאניע און גיגלןײט

 גאנצזןר, דער פון ריעבע און אבטוננ די זיך
!מיטגלידערשאפם גרויסער

 ױניאן או<עגר אין םאסען גרױסע די
 אינטעי/עשאנאר װאס איצכ^ וױיסעז

 לעצכת די אין אויפגעטאן 'n םאר האט
 שעצען אנערהענמן, זײ און יאהד עםיציכע

 אײן נששה, איין דאס. אכטען און
 םדץ גײסט דער א^עםען, באהעישם גײסט
 סאציאליזם. פון און ױניאניזם טרײד

 צו־ געװיס זײנען םיםגליעדער אוגזערע
 הא־ מיר וואס ערפאלנען די םים ^ריעח^

 גו־ באצדיגען ךעם םים און 7געדזאט בען
 װאס ytcyp די פון האבעז זײ צעןץואס

 אױסגעפאכ־ האט אינסערגעישאגאל רי
ר 3ויעג; איהרע דורך םען, מ  איז ז״אס א
 גיט נאך זײ שטעלט דאם אלעס, נים נאך
 מים־ אונזערע צופוײעדען. גאבצען אי[

 סאציא־ םינ׳ם באזעלט זײנען גליעדער
 און שטרעבען זײ און אידעאל ליםמישען

 ;צותונפט גאלדעגער דער נאר בענקען,
ט  נשטה דער סראסם-םח גאנצע־ר דער פי

 דלזעל• ^פרײער יןןנער צו זיך זײ ציהען
 און ברידערליכהײכ^ אפת׳צר פון שאפט

 אד־ איצטיגע די זײ באגריסען פדײד םיט
 איגטער־ןעמא־ דער פון מיניסטדאציע

 עסזעקוטיװ דזשעגעראל גאנצען דעם נאל,
 אײגיג זײ ם*ט איז וועלכער באארד^

 עדהאבענער/שטרע־ גרויסער, דיזער אין
בונג.

 גרױסער דער םיט צוזאמען אלוא,
ר, םעפמנדשיפ ^ ז ג  די איך באגריס או

 דעלזעלביגעד אין און קאנװענשאן, טע15
 יױ יאהריגען צװאנציג דעם אויך צײט

 ליײ אינטערנעשאנאל דער םגן בילעאום
 אלע און ױניאן ױאירקערס גא,י־פענם דיט

ד רופע; צדזאמען  לע־ זאי* לאע : אויס מ
 ארבי•־ גלעגצעגדער ישעהנער, אונזער בען

 רױי־ און לעבען זאל ער !טע^ײ״פאדבאנד
 וחגט עס לאנג וױ לאנ^ אזוי קעםפען רyט

שתיאפערײ עקאגאטי־שע די נאך
 טי־ ױך װעלען ארבײטעד־םאםען די און

באשיצוע. אין טיגעז

־ ®ילען ;אכױי^פון
כי פון ד ר . ם ן ן םן ײג ם

 אין שלעזינגער חבר פון באזוך דער
װארשא.

מז דאס  די פח אישםעהער5א. פח ?ו
 לאנד אק אוסז צו ארבייםער אפעריקאנער

 צר• ױיבטיגע א זעהר זיןי פאר און 1א איז
 5באײ דעם <חמען װאלם פען און שײנוגג
 אילכחך (!ידי זאגען. פיעל גמקענם ?ונדער

 ציצלצן אימענםיליכצ די אבעד רמסירם
 ג^ר זיןי האם ש^עזינגעד חבר דער •וואס

 צו אנתגרע פאר איכערלאזענדיג שטעלס,
 י אלנעטיי־ אז פון פראגע די באםראכמען

שטאנדפונקט. נעם
 פרעזי• דער 5זײעגד> שאעױנגזנד, חבר

 פראםצסיא״ ג^םםער דער כקעם פון דענט
 גרר עס וועאבצן איז ארנאניזאציע רyנעל

 אסע־ אי] ארבײםער איד*שע די זיך פירען
 פױלען איז קומעז זײן כדט יהא׳ט ריקא,

 ריכמזנג, א ליניע, נײע א אמעצײכמגט
גע^זן. איצם דארםקן סיר װעאכע איז

 ווענע, זעהר מיר האב־ען איצם ביז
lynyrys ארבײטער־^ ים זײט יעכער פון 

 אזױ־טד די קומען ס׳פלעגען פארשסעהעד,
 בירגערליבען פון כלל־טחוער געyרופ

 װעגען געדעדם נור האבען װאס שניט,
 דאס געםאן האט שלעזיננער חבכ־ אדישע.

 גע״ נעםאן נישט איצט ביז ס׳איז וראס
 פארבונדצן זיף דירעקט כײין, איר װארעז,

 זײער.<&אג* און ארבײטער־שאסע דער מיט
 איז דאריצנער םאקע און קאפיןמ. םצכליבען

 האיצינ און װארעם אזדי שלעזיפגער חכר
 ברייםע די דורך ג^װאריען אויפגענוטען

ארבײמנר־סאסען.
ך לי ד ענ ם ^ א פ ם־ ס ב ל ע ם ז ד הו  כל אז-

ן פארבונדזןן חביר רער זיך האם ם׳  ברױ סי
ײן, א א״ ײ ר ע ט ה. ד. ד  ט^דצל• דעם םי

ײן א אר ען פו׳ילעז. אין פ תג ^און (ו  לעכעז
ס ײ ק כ םי ע ח י c ם m ײז א ר א  . דער אין פ

ר ע ס כ נ , ץ). נ  שלעזינ־ חבר קארעספאנדנ
ט תאט ער װאס דזנם, ער6אױ גער, א ע־  ג

ען, ם זיצדננען באראמוננ ד <די מי מ ח ה פי  אנ
m םון קעדפער״צאפמען c m .פאראײן 

ױף האט  און פארזאמלרנכען בײגעױאוייגט א
מלונג זאגאר־ א ארז ײדפ םרי דד איז־ ס  ײז

ײל זזאס שלעזיננער חבר םנ מ  גענוםקן אג
צ ידער 1אי סי סקו  פאר־ די וועלכע פאר די

ם זאכילומ א ם ה ה שאנקען אי ם בא  היל־ פי
םען. בינע םענ ס  פאר״ זיך האם ער אפצאדי

ן אינגזערעסירם ם׳  ארביי־ ךי סךן לעבען םי
ג סער, די מנ נ ר/ כ ד א ם פ׳ ײ םי  פרױוא־ אין ז

שפחןכען. םע אין גע צטיין •  גענוכמןן אלג
 נאדעי^איינ־ דער פון ארבײטער די האבען

ע שא *יז דוסמרי  קזדם דאס געפיהלב^ װאר
ס דער איז כל ס א ם ער זיישרער. ג  סבער הא

 באר צו זיך געלזזגעטהײט די געהאט אויך
ל קענעז ט בכי מ רץר מי ײ רב ײ די פון א  א
װעגונ: ארבײסער דישע ײ בא  אין או:ז ב
לאנד.

 א בײגע׳וואריגס האם שלעזינגער חבר
 צענ־ פיז סעקרמםאריאט דעם פון זי^ונג

 !פא־r® רי אן םיהרם וואס םראל־בױרא
 דאס און װאדשא• אין באװעטע גאנדע

 די־ האם שלעזינגער חנר װיכמי׳גסםע,
ף רעקט ^ ײן ל ם א  פיעל״ א באגעגענמטי

 צר װערכען פאר עולם, קמפעעז טױזענד
 חבוײם רי פון א־גרוס אפנעגעבען האט

 4אקעא זײט יזןנער פון :אדעל־ארבײםער
 אויס־ שלעזיגגעד חבר איז ווארעם זעהר

 אנדערם־ דער נאך און געװארען נענומען
 בא־ הײס ער איז רעדע שעה׳דיגר האיבעז
געווארען• דאכקט

 געהאאםען האבען באגריסונגס־רעדען
 פון וואר״שא, אין צ״ב פון פא-^טטעהער

פון און נאדעל־פאראײן װארשאווער רעב
.>16 זייט אויף (שלוס

ר ע ס ש ר ע ן םא ײ
(*עליעשןן.)

לעבעדמען. פון

 רעדואלו״ ארן ®ראדײ^ס אלע אויסןר
פױיער וודן ליעב םיר איז ציאנעלע

ר ווייםס םאי. ;ל׳ימער יעי א ^ ן ן י ? װאס ו
םײילעך •♦נגע װאם ס׳איז יזײל
 *ייגען זײ (»רן איהם״. »רן זעחר היזלצען

איימאריפיעפחנן). גרעםפזן די מיר בײ
 עס (אויב r»* םאי עחיםער דער װײל
ן סאג א ניש) נאכ יעגד-פ  ווגעך^ײן, *ו
מ *רייד, צ לי - ד׳ ענ •וודליעבעני^... »ון ױג
ן ליײי י מעך י במ םאי עחי  וויײ בי^ חוי

 בליתען• «ו אן ®any םענ׳יען ױנגע ניגע
$ זײער ם י ר ן. נ ע י ל ע

 ליןבתאבןר גדויסער v זעחר ביך איד *ייז
ח ליעבע פון ליעבזגס. *

ר, ?יך דוכט אזם  מעג#ען װען אז סי
אמען ײאלשעז מהגןגוו  אלע םױיװעל .צום או
ת ע ײ  ^יאבע־ זײערע אלע באשעפםיגו^גצן, ז

 קאי־דרעחע־ סאג-סחנגלינע און ז^רגען דיגע
*עו, ד ז*ך און ני  גאג־ אין געװילפעט בלוי

ז ז י י  די דאן וואלסדערשם — ליעבזנ, עיד י
געײאיןז״• געראשיעויע® מענ^תײם
 פריחלונגדוגע אךן ױבגע אהנמ?ג םײנע
ך װען אפט, םרײלינס! ד״זיערםאן *י י  אז ז

 אעלד אויפ׳ין םוקםעסןמ וריאערדיגע מײנע
מ׳ ןוע ע ך ײער ^י  םצז 79 *יבערציעט, ײי

אני געדארואו ה*ש  אײנארזד םענאןחײט אוג
מ צ נעז מ מ ײיי  אנ• גאר «ר«ןי *נדצר^ ק

iM* דעיע ti ־ .k • - v

 דאס !ליעבל מעהל — און חאס, װן^יגעי
 רועדט, דער «דן םא^ די זײן געדארןט האם
̂לעםען ®ון דעװיז דלד * I

 *זטיקלל א אזילו איך וועד אפפו *ין
 ליײ ןנחויבעז זיך װילט מיר און ׳א»יקורם

 ליבע8םעני און קעםפע *לע אין גען
 *ארבעסע־ pr»oזנקי>:ן> זײצרע פאר װת
דונגעז•

אנערקעכזז׳ םיר זיך װילט קאםןי אײן
 ^דועל״ דער *װיי-קאסןי, דער — איז דוןס און

 אײביג־איעה־ דער ;פרוי און םאץ *װישען
 איגגזערזןהאנטער אײביג ױננער, אײביג גער,

קאםן״•
 נים אויב קאסןי, דער םײנט דראם און

׳ ’ ליענזנ?'
— וזײשער נן>ך איך געה גאר און

אליין. באל^עדויזם סאםע ביז׳ן אז?ז
^ מיר און  בזזל׳»זר דער אויך t* דונ

̂ס, זנים א* װיזס נים באדארןי... םען װןס דן

 און לןגין א ®רן ארכײט די אויד אז י
ארבײם. ריכגדיגע די ניט איז ®יאצקי 9־

 ״םןװעסצן״, .גלאט מאכען «ו אנ^טאא
*ון- סןנועטזק סאכען wrunyi ײ7 האבען

מקגעבעז :״ליעבע־סאײעםזן״ ליעבע, k אי
ײט ג^:צע זײעי־  מע:־ לו^זען *ר אויי* ארב

ײן עען ג ז : ״ ליעבעז זיך און יו
באלמעװיז^ בריג װאס אכת׳ן׳ אין וױיל,

 דוען ? פאיכוטען אזוי זיינעז םענטען ווען
ײן (לןז איבײצען דאדט דאי־ף דען  א£ילו ז
 א יזטדנדען ir♦ אידעע) העבסגזער דעיי פאר

 דער ארן, ®לאגען זיך םוז מע; 1?
 עס אדן ^ארנוטען ®רעקליך איז םען עיקר,

ט ג*ר בלײבמ  ז7ײ ;ליעלכז «י צײט קײך ני
״ םזרא׳דיג איז מען ביזי ט ״ ״סאװעט- פי

ארבײט דזײליגע די טאן צו אוןארבײט׳י
^ איז ליעבע דער טדן י װען. ג

 האלט איך אז ג^זאג^ פייתער ח^ב איך
 דואס טאכ. א איז ער װייל ׳פאי ער״גםען »ין

* איהש. פון האלטען םייצלעך יוגגע
ט װײס איד  »ײ נא** אײך, בײ דדי :י

 די*לא ״חן זיבעטען דלם מײרלעך האשען םיר
טאי. ערשטען אום

ען ב#ג דעם אין גראד ײנ  •*עד.:־ די זיי ז
ליסטע. די און אינגסטע די םמע,

ל ען. אין אי־ײך פאל י עדזנג ײיג  איך ד
 ׳א*ויסק.*םען ז*ע;ט עס אזרי װי גים װײם

 אין :>ןי• דרקא פאי^יעבען זיך פלענ איך נ^ר
 געהע:־ דוקא ארן טאי ערעטען אזעתנעם דעם
פאיאר כאי עריסטען אץ *י דיג

אי פון דאל טאק? ®לעג איך  סאי
ט פאחרעז *ארק. אין ״איהר׳׳ םי

איז : ס׳ ; ג ד אין גראד סלעג איך װן)ש םן

^אייזזנעדען דץם  מאי ?ר*טען רערו
ע די עבען4* ש ם ב י ל נ ע ז ר ע  ע• ל ש
ר פלע;« ײזגלנע £ י צ ו ל א ו ו ײן סי  גע־ ז

ף :וג יאהר... א אוי
in אדעי• פ^ראר, אין :עדין פלעג איך y rr 

 און ?איאדירען. אנדעיע װי צוקוקען איך
;c,1 איך ך ; אפ־כי• *יז דאס יע, : טיאגשען זי

שיג; גאנץ ײ 7העבל־ לדאסעך^אפן*, :רי ױ  ז
o y r n, רויב־ דאש אבעי־ עטונדען. קלענעדע 

ך איז טיכשטע מ סו  ך י א און י ז זיוי
״. אין קאפף א*:ז^י־ *רן ע: ב ע לי

: ש׳איז יא. ? װײדזזזעס העבערע \ :x 
ב בלןיז איז שיי פאר איך היינ

v״ 8,איי, ״אבעז ; n y pפז}־ ״ Ns ר י 
 *צ*פאױ,דען1 ק*ן־־פעיר אריכ י, ח י א א*ן

־5 א.*ן_א צוש-מ^רק ״ סעכש ^  אײז״ אוי
. קי־יש...

ר פאי אבער יע... ? עברנדען רד־ד-עי־כ  בי
ײ אויבגער״וקט דיןשז^ט דעם אין דאש האט  א

; ג רי  -םיט א£זי*ען *;:טיגעד דואיש איך ב־
י עשוכדען, רענגששע די דוקא איד.ר  י־זהג* י

רדי;, אין כ:ד̂, װי ? עי  ג^ר או:ז ס׳£לעגש ם
• טיאייט :יט מן ע ײ

ט ד.?ט :אלײן ז^גש דזײגש א*ן :.י, ני
עבן די ך .אין לי ? גב־רד. ליבשיגע אזא זי

•
*י ~י־״י«• •י*דז »— •י■ יין•• יזי**'ן וי ׳ii ו . י . י , ,c •* -*■ י i - -* ו ■/ ׳
:c cונגען ששעלדיג־י ׳ ; ז א׳ ז י ענ ה ײ ע־ :  עי

ש«ך-... םאי
; L_ לעבעו• יזזל ליענע די ל<;ב;, די

̂■Sunweb i 1 » • ״4 ?י'
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קעניג. העלל פון

VW
ז«

אר־ מאכעריז, װײסט « איז אסתר
 גיט ז־ך נעהמט און :שװער נים בײט
גע־ פארציידי׳ס דער פון הארצען צום

 װא־ ניט, גאר ארבײט זי א*; שרײען,
 ניס איבערהו-פט נאר איזזר יזיגס עס דים
 גאר דארף זי אז אר*ײם, ז*י זיכען אין

 וױ רײדען, און זינגען שצויםעז, <אכען,
 אױ־ אצעם דעם צו נאך זי קען זשע אזוי

אויך? כײטען
אסתר, די אם ױנגע, א גאר נאך איז זי
 יןערפער פרױז,*<ײח־געװארענער איהר

 זי װעז צעבעז; און צוסט מיט פוצ איז
 אוך איהרעיגיידער זיגנען גאס, אין געהט

 אידד םון טאהט צום גרא*<יעז זיך סראנען
 אימער זײדעךב^ןאקטע, געטאקטע, רע

א שיס. סאנצענדיגע ע\ אי  מענער־ פאר פ
 פיע איידערע די אױף אט אויגען שע

 הויך־ איז אײנגעפרעסט זײנען װאס
 ~v\ שיך, שמאצע קריינע, יזנאפעידיגע,

 ביז אפרײסען עט דארם םון זין זײ נען
 זיך פיאװקעס װי האבען ניט װעצען זײ

 ציירענ־ םיט נעזעםיגם און אננעזויגען
 זײ פאצען דאן ערשס ביוט, ־/שאפטייך

ט  אונ־ וערען1 און ארונטער זױצענדיג ^
 צוטרא־ דורכגעהער די פון טדיט די טער

סע*רל
 איהר אסתר, די אט ׳זי איז שעה;ע א

 דזרכזיכ־ און צארט איז געזיכם ^אנגליך
 און בליזזונג טיט שפראצט און טיג,

 שײ־ אויגען טונקעל־בלויע איהר ראזען.
 צינדען שװאדצאפלען די און איטעד גען
 א אין םײער־םליגען וױ בליצען און זיך

 די לאנד. אויפ׳ן נאכט זוטערדיגער
 זי ^ראגט האר בלאנדע לןרויזקע

 קאפ די אז אזוי פארי״, ״אלא פארקאמט
 גאנ־ דער כםעט און אויערען די איהרע,

 נע- א אין אײנגעטונקען איז נאקעז צער
 גע־ און געפראכטענע קינסםליך םון װעב

 אויפגעטורעמט הויך און האר דרעהטע
׳ ?אפ. שפיץ א\יפ'ז

 און עװענױ דער דורך זי שפאצירס
 מים׳ן םיגור הויכציכע שצאנקע, איהר

 םראגט bhp אוים׳ן היטעיע יזײלעכדיג
 און םראטואר אױם׳ן שסייכצענדיג זיך

 צייכע, איבער לאזען טריט ױנגע איהרע
 קלאנגען מוזיקאלישע כמעט דיטמישע

 און סײדלעו ױננע םיעלע די צוױשען
 אן פין דעס-אײגדדוה זי מאכט בחורים,

װע־ מאדעל־םײדעל א אדער אקטריסע,
 אדער בלעטער די באצירען ביידער מעם •

 ענגיישע אוםצעהליגע פון^גי טאװלען
מאנאזינען. און זשורנאלען
 אקטעריסע קײן ניט אבער איז אשתר

 אײנפאך אן נאר מאדעל, קײז נים און
 נאך איז זי כאטש ארבײטס־מיידעל,

 ניט יאהר 17 פולע קײן ׳חינד א כביעט
 אר־ צו נעצװאונגעז אנער איז זי אלט.

 ארײ זײנען עלטערען איהרע וױיל בײטען
 מים באזארגען ניט איהר קענען און מע
 װעיכע צו שיך און קלײדער טןיער/< די
גוסט. א האט זי

ט וױל שטיפערקע א אבער זי א'ז  ד
 םארלירען פאבריק אין יעבען ױנגע אס2

 איז און באי א אפגעזוכט ױןי דאט
 דײטאנד־ גױיסען א טראנט ׳כלה א שוין
 זײער בײ >ױהד- האם חתן דער װאס ריננ

פױעזענסירט. פארלאבונג
 שאפ אין ארײז נאר יזוםט אסתד אז
 םרעהליכ־ א ליכטינער, אוםעטום װערט
 א און אטםאספערע די אן פילט קײט

 ארום. אלעמען כאפט פרײד זארגלאזע
ע א שװערע, א זײן ארבײט די מעג ת  נו

 איב־ ניט זיר םי׳הלען מיײדלעןי די אז אזוי,
 פריש־ אסתר׳ם ײען האף געהויבען, דיג

 באוױיזט מארנען־געזיכט שטראלענדיג,
אי זיוי  אײנ־ מיט אלע ומגרען טיר אין :

 װאלטען״ זײ װי םונקט אײפגעלעבט מא״
 רערזעהען. געליעבטען זײער א*הר אין
 נעליעבטער זײער אז געםיהל דעם טיס און
 מים זיף זײ נע׳המען #זײ צו נאהנט איז

ארבײטען. חשק סעהד
האצײט אין ניט 1אײנמא קופיט אסתר ״לאנמ‘
 מאשי־ די בײ שויז זיצען ארן פארטובעד

 ארבײםען און צײט שטיקעל היבש א נען
 אסתר און טיר די אויח פראלט דעסאל

 נעשוױגד לויפט פנים פאררויטעלט א כיים
 אין גלײןי זיך לאזס און שאפ אין ארײן

ט רום״ ״דרעסינג סאר־ דפר געבענדע ני
 איז זי יווען זעהן צו :עלעגענהײט די לײדי ,

/ אדב^יט. דער צו ;עקוטען
ט מויד אלטע אן פארלײדי, די  א מי

 ורעהט עס וועלכען םון פנים פארנטודעט
 #זומער*טאג הײסען א אין אםילו קעלם א

 זי חאםש דא, איז אסתר ײען דערקענט
 הויכער דער *רײנקוסען; ניט איהר זעהט
 און אן עס איהר זיא־נט טיר דער פון קלאפ

 ארױםצוכאפען באוױיזט אכתר אימדער
די שטעהט פארטוןי דעם דף אױף ױן׳  ש

װארט. און סאשיז איהר בײ םארלײדי
 גאר מאשין צום ניט זיף אײלט אסתר

 אויפרעגונג, פיז זיף הימ לאננזאם, געהט
 ניט םארלײדי דער מיט זיד װיל זי ,\וײל

 פריה־ אין ׳שעה ערשטע די שוין קריגען
מארגען.

 שטעכט נעלזומען״, הײגט פריה ״צו .
ט פארלײדי די דודך אוײ גרויע איהדע סי

 הא־ טײדלעך אלע ײעז ארכײט. דער צו
טונקעל-לאנגע די אנגעטאז שיין בעז

 פאשין. צום זיר זעצם זי ורען תר׳ן5א נען
בוזים איהר פון »םיר ציהט אסתר %

 םיצום, רוי^פרישע א פארםוך הינטער׳ן
 זײט רעכםער ד*ןר אין 1ארײ איהר שטעגןם

 די אפצוריעיגען אז הויבט ,b*p פון
נאכם רער דורף זיף ה$ם װאס שטויב
ס און ןונגעקציבעז מאשין אויפ׳ן  אוים־ ני

 זי ענםפערם אוינען אירירע הױבעסדיג
v .. : םארלײדי דער

שוצד, םײן גיט איז עס מיר, ״גצויבט
 ציעבט חתן םײן אז ם$ז, איף זאי װאס
̂״ יעדעף אויס מיר נעהפמ און שםארין מיר ̂װענט

אויסנע־ דינע די בײסט םארצײדי די
ט קותט #ציפען טריקענטע  פאראכטוננ פי

 םיײ שעהגער דער אויף אײםערזוכט ארן
 קלאפען צו אן זי הויבט באלד ן א דעל
 ליאר־ דזענם בײנערדינע דארע, איהרע אין

: מענדינ
 דער נאר זאל ^ארט! ״װארט,

חוזק ניט פעהר ׳טוין ־וועטט דו קופען,
 ברו״ און שרײענדינ און םיר׳/ פו« פאבען
 אין כעס םים פול זיך זי לאזט פענדיג

פון^אפיפ. ריכטונג דער
ד^מאשי־ אין קעפ די אײננענעסטעט

 .די זיצעז פלײסיג ארבײםענדינ און נען
עך  פאר־ דער צו צו זיף זזערען און מ״די
ענטםערס. אסתר׳ם און פראגען ציידי׳ס

 םאר־ די אז אבער זײ דערשפירעז
 אײגציגװײז זײ הויבען אוועגן, איז צײדי
 באהעלםע־ א פון װי אזוי קעפ, די אויף
 פארשענ־ זײ^רע ווענדעז און ארױם ניש
אסתר׳ן. צו בליקעז צושראיזענע כמעכ> דע,

 ״ארום פארזיכטיג זיך יןװזט אסתר
 ליפען, רויטע די צו פינגער א צו טראגט

אויגען: די קונציר פאחזשםורעט
 מיט׳ן איהר האב איך ש.. ש.. ״ש..♦

D>ra ,״סעקען׳/ מיך ער זאי פארפאקט 
 האבען חתונה באלד סײ װי סײ געה איך
קוצ. אויפ׳ן הויך זיך צוצאכט און

 אנלן שטיפען כיי־דצעך איברינע די
 זייער זיך צוםישט גל^יך און אי-תר מיט

 און שאפ גאנצען איבער׳ן געלעכטער
 יןאטער דעם אפילו אלעמען, אן שטעקט

יאהרעץ, ־סיטעלע די אין שויך איז װאס
 םײד־ די צו װינקעצדיג אויג אײז םיט און
 ״אפים אויפן אויג אנדערען סיט^׳ן און לאף

 שטי־ געדריהטע די און זײ ער ערמוטיגט
 םינוט פאר א ג^פיהלט זיד האט װאס מונג

 און פאנאנדערצלרינען אן הויבט פריהער
 װײ הערשט לעבען סײדעצש ױנכע, דאס
 גאנצען דעם הערשט און שאפ איז דעו
אדבײט. די עגדיגט פען בױ טאג

 מאצ עטליכע צו ?וטט פארלײדי ידי
 פען שרײט סאשינען, די צו טאג דורך׳ן

 דארןי ארבײט די שנעלער, ארבײטען זאי
 ״ספעשיצס/ א*ז עט ארויםגעשיקט, ררעי״עץ

̂ס, דער  שטענ־ ױנגערפאן, א גאר נאר ב־י
 נלאט־ראזיר־ אויפ׳ן שםײכעל א פיט רע
 ז*גוױיז5ציי רורך זיף שלײכט געזיכט, טעז

 פאר־ א װארפט פאשיגען, די פארביי
 פיידעל, שעהנער א אױף בליס גנב׳עטען

 אנתן־ אז צו װארט הויר א אפאל זאגט
^ צופט דער אין רעדט און רער ײ  אז אי

 צוםיעצ שטיםט מעז גענוג, ניט ס׳ארבײם
 בעת הוקט און הריף, צו מ׳לאנם און

 ער ׳וועםען שטיםערקע דער אויף. נזעשה
פארװאורף. דעם נעשצץרערם האט

 אז הויבעז אויגעז ברענענדיגע איהרע
ט שיסען  עפענט זי איהם; אוין^ פײער פי

 ד.אנט איז שטיצ זזוסם סויצ, ראס עטװאס
 זיד רוהט באס דער איידער און ארײן
 שוין זי זינגם מאשינען די פון אפ נאך
: ציעד באאקנטע דאס

 באס, א איך האב ״אױ,
״פענ...

 א דערהערט ער װען האז א װי אזוי
 צו באס דער אנטצויפם שנעל אזוי שאס

 זוערטער איבריגע די און אפיס איז זיד
נאך. א^־ום יאגען ציעד פון׳ם

ר קײקעצט עס  אײז מויצ איהר פון ̂ז
 צו־ אסתר די ־װאס צװייטען. נאד׳ן ציעד
 עננצישע, צוערשטיקוכיעז נים: דאס זינגט

 נאבזזעו ליעדער, ״תגנמײם״ ביציגע
 1אפ פאפוצערע ןי£ אריעס נאנצע כמעט

 $י*ר$ר אידישע זי זינגט ׳דאז און ראס
 נע־ האט זי וואס פיעסען םון׳פארשידענע

 טעא• אידישען אין נעהערט און זעד.ן
 בעת קאגצערטען. אידישע אויף און טער

 די״ םיט װינלןט אוז זי דרעזט זינגם זי
ט הנאלט און ל»אפ דעם װיגט אויגען,  מי

 װא־ די אין אלטער^סעס װי^די ־םיננער די
 פארטע ווערט זי אז דעוױצ׳־םעאטערע.

 עס װאס זי זינגט חגפערםואר, איהר כזים
 כאמש און געדאנה, איז גאר איהר קומט

 פוץ געבױױעלע, אפעריקאנער אן איז זי
 ציעז רוסישע אויך זי זינגט דעסטװעגעז

 איהר האבעז עצטערעז איהו־-ע װאס דער
 א יןומט ערשם דאז און אויסגעצערנט.

 אז צאכען. און שטיפעז רעדעז, םון סדרה
 גאנצער דער איהד אין צאכט צאכט, זי

 רו־ אײנזיצעז ניט פשוט קען זי קערפער,
 איה־ גציעד יעדעז פו« פאשין; בײם הע
 זיך מישט אין געצעכטער םיט םציםם רעז

 ארביײ םיעצע די פון צאכען מיט׳ן אויס
 W? געצעכםער דאס וזעםעז בײ טערינס

 םון זיר רײסט און א־ינהאלטע: ניס זיך
אזוי זיך ?אנין עכ — p» .»י 1ה די

̂יזײ ד ביז צאנג ̂נאי1«וױו א איז ארגימן ן1א םען ̂ ^וחים־ <ןאמער א איו חתן אימר < םאד ̂. ױמער א פון אײפעד און צימבע חנר םיט עם לןושט און ביצד Dip זי זעצםעףכאפם גיט ארן פאשין אױם׳ן איהר ־כײ אימער ביצד זײן ציגט ארבײט זי ווען שםאתז. זעוזר איהם זי ציעבט פונדעסטוועגען כצה. זײן םוז פאנטראםם דער מרעהציסנר; קײן ניט אויד א̂י אוז איהר םון עצםער יאהר &אר א כדט איז ער ש̂א פ*ן אפ איהר ער נעזזםם אווענם ימדען ̂יז צום פריהםאדגען דעז יזד איויור ;ברענגט ער בצא̂י זעצבען אין וזעןי טײדע
 אױןי איהר ציעבט עט־שײנם, יוױ ער,

 זײן םון jpd זעהט דואם וועניגער, ניט
וחגז אין איהר. צו זקי באגעיק

מ ורארעםע, איהדע רײסט ד ײ ו  זזענט ו
 פנים זײן זיך זזיצט יזײנע ־טון. ארויס

 זיינע און טרויער םון הײםעצ אין-א אײן
 איזזר-אוםע־ פאינען אוינען םארבענקטע

 PP אײגגעשצונגען ווערם זי ביז נאך ״טינ
{׳ ״עצעװײטער/
 רערזעזזט ער וױי שנעצ אזוי פארגאכט

 גרײםם אכ־מקעגעז, איהר ער לויפט איהר,
 1אײ זי קלאפעלט הענט, זײנע םיט איהר

מס זײנע אין  ליעבע םימ הוקענדיג און איי
 שנײדם אויגעז, צוסטיגע יזנג^ איהרע אין
 פענשעך געדיכםער דער אין ארײן זיןי ער

 זיד צו םעסם איהר דריקט און פאסע
 אװעקדײסעז ;יט אי׳הר זאצ כדי^אימיצער

 ױי בײדע װערעז יד7בא און איהם, םיז
 געריטען מיט םיםגעשלעפט, יטםיגן אײן
^ין און ע דונין ט ר ע  פון שטראם דעם ד

 טןגצי־ דער פיז זי^ ציהט װאס ימענשען
̂ ארבײט. כער

ײ אר װי זיף 1<יעבע ;  פענשען ױננע /
 ציע־ צו זיף פזא^ג זײנען בלוט הײם מיט
כען•

 חתד בײם ״סלעק״ געײארעז איז עס
 דורכגערעדט אסתר זיף ז־.אםי ׳שאפ אין

 אךויפ־ איהם ד.אט ער און #באס סיט׳ן
* i ׳- - ארבײטעז. גענומען

 אפגעארבײט האט ער .\וי גאכדעם
 גע־ ניט איוזט איז טעג, עטליכע שאפ איז

 זײן װאס טומעצ דער ג^ווארעז פעלעןי
 איז אײפרזיכטיג זןגית, דארם. םאכט כיה
 געוחנן ניט איז עס געװארען, ניט ער

 באנצען אין װײצ זוערען, צו \וועםען אויןי
 1םא 1אײ נאד געאר^ייט שאפ אין האט
ת  אוז ?אטער^ צ\וײטער דער איהם. אח
 ױנ־ קײן גיט*געייצן אויף שוין־ איז דיזער

 עמואקסענע פון טאטע א נאר גערפאז,
 אראפצע־ געסענט מעז האט דאך קינ׳דער,

 םיז צןידעט ער אז נעזיכט, חחן׳ס פון זען
ז שטיפערישקײט. כצה׳ס זײז

זיג־ אן הויבט אפתר' װען פאצ יעדעס
 שטעהט װאס טיש זײן םוז ער, טוט ׳;ען

 קוק קרוסען א פאשינען, די צו נאמענם
 דאס ^אס פארשטעה^ זי איו*ר, אויף

ט םײנט, ן  דעם אדאפ ברדכז׳דיג זי ^
 ץבער1 טענער. די אײן אוזיהאצט קאפ
 טארשטיקטעןפמןהציכ־ די אויןי;צאנ^ נים

 װידער ערװאכט איזזר אין קײט
 זינ־ צו i זי פאנגט איבער־א־נײעס און
i ז זי באנעגענט ווידער און גען f זויעדען 

דערבײ.», פאכס ןוואס,ער פנים
 געאר־ האט ער װאס צײט דער דורןי ,

 נע־ זעהרפיעצ האם.אסתר שאפ אין בײט
 גזד און ט5נעצא גארניט תאט זי ציטען;

 האט געזוןמגן. .וחן/יג כםעט און שםיפט
ן אפאצ יא שױן זי  נעוואגט טאן דוו/׳

 כ^צא^ט אוז ijyt איזזד װידערשפעניגעז
ר הערעז ^  האבען שטיכמ, ;זיננענדיגע א

 אומעטיגע. ׳ווי געצוינען צןעדער די זיך
ט מעהר האבען עס טענער, אײנטאגיטג  ני
 צוסטינע צעבעדיגע, יענע אפגהיצכט

ר?קצאנגען, א  דאס באיןופען זיך האט עס |
 װײגען עס נאר זינגט, זי ניט *ז געםיהצ,

 הארץ קאבעליג ״ױנג איהר fi$ ארויס
מ א פון זארג פוז ציעדער קצאג־ציעדער,  ױ

םײדעצ. שטיםעריש
 אן ארויפגעיאנט זי ד>אט װאכען ררײ

 קצאג־ציע־ די מיט אלעסען אויןז אומעט
 איהר פון געריסעז האבע^זיף װאס דער

 קרױ זײנע םיט זײ האט ער חאטש ברוסט,
 האצז איהר אין מאצ פיעצ בציפצן מע

דערשטײןט•
 איהר איז װאכען דרײ די פון בןוףז צום

שאפ. פון או\עק חתן
שטע  1זײ ץ נאד טענ עטציכע ד^ער

בײ געזעסע, אסתר איז אװעקגעהן

iff ז

iXM

BhBB

mi

ט פארטראכט, ערגסט, שין  ,גע ני
ז ניט מעהר און געשמיפט ניט  מ

מ צו קצאג־ציעדער איהרע עצ  האט מען זו
 איהר און צופעמאוינט װי כמעט שויז זיד

 האט שטימע לןצינגענדיגע אבער אוסעטיגע
 אײ צוגאםעז געהויבען.און ניט מעהר זיך

/ שאפ. .בער׳ן
 גע־ זיד צװישעז האנען מיידצעד די

ט איז עפעס אז פורמעצט,  אסתר׳ן• טי
גצשעהן.
v אזוינס!? װאם

פארצאזען״. מיף רואט חתן ״טײן
 די אצע צו ענטםער איר.ר ־געווען איז

 אז /איהר^צוגעשטאנען, צו זגינען װאס
 םידלט זי פארוהאס דערצעהלען זאצ זי

tfr, אורזאןל די אי׳ז װאס און אײנזאם 
טחיערעהײט. איהר פון

״ױננ אסתר, פארט אנער איז אםתר
ן צעבען טיט םוצ ו  זארג <ןײז םון דויצ /
 איהר פארגעסען שנעצ האט זי וױטען. ניט

 פרעוד און פעתר איצט זינגם און מאהס׳ן
פריזזער. װי ציכער

 יןצינגענדינע אי.הרע היצבעז װי.דער
 זיןי צושסרײטען און שאפ איבער׳ן מענער

און זי ^אכט ײידער יװינלןעצאד* אצע אין

ר )t — ציזנח. ב. ם ״עגקזגז מי  די ני
 םינ־ ד« חנם V% *רײבאבץ די און רײד

ם ^וון ג9«וי»םערקז»מקײ דעםםע  ווײא ני
ם תאלמען םיר ת  ?ו״ םוז עס גאר. » ^אר יי

 אבער נים. צי איז דאם «ו ווערען, געגעבען
ו <גא*ע״אמונת * האבען םיר ן אי ״  עתשש״ ו

ן או ט ײ נ; און״די עהרעגמוטפינקײם, ק עו  םי
מ אוגז חזיב» אזעלכע׳ «ון  אינםע־ «ו אן ני

p רעסירען. n t עיעבםיג־ די איז דעם;*' 
 איחרען *«־ גזףיאשעז דעם *אר גים קײט״

ד אאלעםיק. םארי® אזא  יע־ אויך דאגקען םי
ם, *וגעאזי^שזעז דזןם פאר דענפאלס  אויסע;י

ען םיר װײל ײג  עש האש איזזי־ #ז זיכער, ז
ם6גע p גום, ײנ it אונו געײאלם חנר׳סים 

ם אײער ארויסװייזען אפ מ ײנ ר  אונז. *ו פ
 אזעלכע אז חןרום, אײך פאדזיכערען מיר

 װעגיג גאנץ אונז מאכען אמאהעש כארבזען
ײ גפש, עגםת אלעךז  םשתםא חינד. די בילען, ז
ײ ק׳עכען  אנבאשרעפם װאס )2 אנדעדאו. גיש ז

י זאגען צווייסע, דאס  עהר־ אוגזער םי
ײנונ:, ליכין  דוקא. זי געפעלפ אונז אז ם
 עחו־לינער, *ן ערנשםער, אן איז םאן איחר

ט געפינש איתר װאס עטװאס  א:־ די אין ני
 צו עשװאס איז זי אי צײשאזריפשען. דערע

 חסרון קײז גישז װירקליך דאס איז קלײן,
 מים דאן און לעזער. דענקעמ־ען דעם עאר
 זי קען *יימען, די פון בעםערונג דער

 איז, ®איןש •>דץד װערען. םארכרע^רם לײכט
 1או עס, ואראזםעחען לעזער םײסשע איהרע אז

 אויפ״ איהר דעם צוליעכ האבען װעבי^נ גאר
קויפען. *ו געחעים'

 אזוי רעדע, די איז געװען — צאנדאן. *י.
 װעגען דעימאנעז׳ זיך קעגען םיר װי װײש

 װעגען מײנם דאש ארמיקעל, אריגינעלען וןן
ם גאך איז װעלכער אזעינען,  אין ער*ינען ני

 אן *ו אונז אזיקש אי^צ־ און צײטוגג, קײן
 געלאזש אלײן חאבען םיר װאס איםיקעל,

ט װאלם זאס גאר פארעפעגפןליבען.  אזוי ני
 אזוז געווען גיש וואלט עש װען אויסגעס^כט,

 דײאוסעםענד אוגםער צײשונג. דער אין עגג
 סשעציעל-נעאזריל״גגער״ א זאגאר װאלם דעז,

עי װערען א^עלעגם געםוזם ארטיקעל  א י1ז
ד גריסש צײבג פרײןרער  >r*v אײער אזי

 ^אטזןן םיר אײפערזינפיגקײט װעםעס פאר
 םוען מיר אכט. אין נעחסען צו זיך אײך

ם. לענגעיע א זײט אװין ✓ ויי
 נים, פארעשזןחען םיר — װימגצר. ה.

ײן דא קענזןן װאפ  ? ערקלעחרונגען פאר ז
 אז אוננאאמריימבאר, דאך א*ו פאקם דער

אן די װעחרענד  א ^ערקלעחרט זזאמ ױגי
ח סשרײק  ניט איחר זײנפז ,Btgw אײער א
 זיינט און ארבײםער אנדערע די םיט ארויס

ט אית^יקעצט-אויך ארבײמען. פארבליבעז  ני
ם חאם איחר אז  װי געוןאוסט, ני
 באשראכט* מרז און באםראכפז װערט חאנדלונג

p ^טאנדפונקש דעם פון װערעץ e אן  און ױגי
ײן דא קען װ^ס שו סאלידאריטעם,  אן פאר ז

 ערקלעחרון
װילט,

ך אעלען םיר מן. געװיס א״  איהר אויסהעי
ב אייך, קענם  ערקלעדד עש וױלט, איחר אוי

 געװען װאלט דאס בריעף. א דורך אוגז רען
ב אנגעגעחםער. פיעל  קוםען װילט איתר אוי

ך און  איהר װעם#•ערז:גנליך, דורכרײדען זי
ף באזוך אױער אפלעגען םוזען  אר9 א אוי

ר ביז װאכ-עז,  פון צוריקקומען וועלען טי
, $ ״יקאגא.

 חענסש־װאהראזיינליך — בצאסבאצג. ה.
 אנגענוםען דאםאן ווע׳גען ע«ח אײער װעם

ס עס.זעחט װי װײל, ערעשענס, װערען.  ׳אוי
ט ״ג  *װיײ ׳און מאיאריטעט, דער אין איהר ז
 איז אוםששענדען די אונטער װײל טענס,
 אג־ װאש ברירה. אניער קײן ניטא פ«ום

 םייסטע די דאש טיזגונג, אײער באשרעפט
 זייגען זײנען^םרו^גז, ראמאנען פון לעזער

 בא־ גום איז אויב^זי זיכער, נים װײט כער
פ׳ן פאחאענד^ג אפט, גײנדעט.  ״על״ אוי

ט אידען אלםע םיר באטערקען  בערד, ברויע םי
 זיי און ראםאן דעם אין פארםיעפט אזטארק
ט לעזען  ראמאן. דעים וױי זאך, אנדער קײן גי

י ד ײן׳  אויב ראםאנען, לעזען צו צײאכקײם נ
ט איז ^װאכקײם, א איז דאש  אייגענטיגד ני
׳ פרויעז־געשלעכם. דעם ליך

ײן, — זאצצמאן. ב• ר נ  א האבען סי
ן קנאיע י א ^ מ עס. די א  פון יעקעאממ§אני

חאל־ פעקלאך די אז םען, «ערם וײטען
ן לאנג זעהר  זעלבע דאש אנקוםען. אי

ם׳ן איז  חאבען אלײן סיר נעלה *יקען םי
 מא־ זעקס װי םעחר אזוין געלד ארוישגעשיקט

 נעזאלם עם ^אבען װעלכע די; און נא*עז,
 דער הוגגער. פוץ אלץ נאך עםארבעז קרינען,
״פוד־דרעפש׳/ א ^זיקזןן צו איז פלאן נײססזער

 איהר אויב דעסטװזןגען, פון ערקלעחרונג?
אפיס. אין ־אר״נקוםען איחר {ענט

 הערצעו אצעמענם אן פיצט און שטיםט
^ צעמנץ. און מיס^צוסט
 פרישע ױנגע, ד^־ אסתד, איז אסתר

 פאר־ גים און םארװעצפט ניט אסתר,
ע שױן איהר צזיפען װיאועט, ־ ^  ױנ־ אנ

צײט. גע
 שנעל אזוי איצט אבער צאזט^ץי זי

ט  װיצ #זײן זי ־וױל םרײ װײצ כצפעז, ני
טאג. נאצען א זימען זינגען, און שםיפעז

 מיט און אסתר די אט איצם, זי- זינגט
 אױפ׳ן הויך טײדצעך אצע צוזאסעז איהר

ציסטע. און ^עבעדיג ״קוצ
זאל שטיצ- גערויש, קײן גיט סאכט וײן!

^גט ױנענד .די ׳ ציעד. ‘איה< ז
עס.. רצרהערט פארצײדי די ביז

■y\>

i־*■ *
_פרײמאנ<

ױײלנען
• עם •2 1 "J W - ̂גז יוך־ו״ «ימן, ̂גע n אייא,מקדי  ־נזי

פ דזני איו דאס ײז.5ע א ^וו אז ל  װןןךם •
 !יעליען״ ;אםזגייקען דער פון א*ישגעפיתרט

 אונםעחפםיצם איטארק װערט זי װערהויז.
&p דער איז װזנלכזגי חואוחנר, הערבערם 

 אדם♦- רעליע״ אםערילעז דער פון מ׳ייערפאן
 האש קאמיאגיע דאזיגע ־די ניסברײשאן.

ן ווארענח^זציי איהרע  פאר^יעדענע 17 אי
 דער לוים אײראפא. מנםרןןל 1אי עטעדם

ע דןןזיגער דער p« ערקלעתרוע א:י »םי  ״ג
 װאס למ*ל, צעחן־דאלאר־דרעפט, א פאר װעש
 אזן מוועסםזנר אייער ארדישאזיקען װעט איהר

 װא־י דאאטיגען דעם אין קריגען זי ׳יןא,-שא
 פונם 10 םעחל, פונם האלב א און 24רעגוזױז-י

 אויל קאטאנסיד אדער בײקאן פונם א נעבלעך,
ה פארזיכערען םילך. גןענש דרײ א״ין ״  א
 ׳גיט מיר קענען ראיעל, שוין איז דאס אז

ן צו שײגט דאש אנעי• ״ ראיעלסטע. דאש דאך ז
ד ה. ^ י  נ*ך זיך ־לעזט אגפאנג פון ~ זא

־ היבשע א איז עס כאםש דעילײדען. צ,י  ני
 עש איז הפחות לכל אבער סענםיטענםאל, סעל

 װערט ז^בעד וױיםער װאס פארשטענדליךד
 םראזען דונקעלער, און דונקעלער אלץ עס

 קעץ עס חעלד. אחער שיש זין א אהן כמעש
װערען. פאי־עפענשלינט ניש

ען םיר — בצײםאן. י. ײנ  ער־ װיד?ליך ז
 לא־ אז געזאגש, אײך עש האט װער שטוינש.

ען *יחרער זײנע אדער 17 קאל ײנ  אלץ נאך ז
 װעגען שרײבט איחר װאך־ארביים? געגען
 װאך־ געגען איצט גאך אגיטירען זײ אז דעם,

 אונםעגליד. זוירקליך דאך איז דאס ארבײט.
דער אין געלײ^גם האט איד״ר װאס דאס,

'3?  %?

> $wnדעם ^וןדעם אין
ז אי -* א אדװעדםײז״ אן י

אס־ םענס*  אדויסגעגעבעז חאט 17 לאקאל י̂ז
 אנגעהוי- צאך חאט םען *ײדער *נפאגג, ײיז
 אין און װאדארבײם. *אר קאסן״ דעם בעז
 אלס איבערגעגעבען, עס ײערם רעפאדם דעם

 דאם אז גים אגער פאקט, געשיכםליכער א
 זיך האט עש װען צ״ם, די איצם. פאסידט•

 שטיק־ און װאדארבײט ײעגען געהאנדעלפ
 דא^י;ײ די אונז. הינטער שוין איז ארבײ®,

ם װעם סר^גע ײן םעחר ני  *טא־ דער אוין״ ז
 בנאטנות, קאנװענשאן. דער פון געפ״ארדגונג

ם וױיסם איתר  איהר װעלם װעלכער אויןי ׳ני
. לעבט.
D• פרא־ אײנציגע יךין :יטא — •1מא—ה

עד אין װארם אײנגיג קײן  גאנצען א̂י
 םויזעג־ שוין איז װאס פריחלינגס־אויסגוס,

 לע־ װאס און געװארען, געזאגט מאל.גיט דע
 אויף ניט שוין קענען צײטשריפטען פון זער

 װירקליך איז אזעלכעש נײן, אויסװעניכ^
 אנגעאזרי־ איז עס װען אפילו דרוקבאר, נים
, . שלעכט ניט בען

D• ייוד, זעתט איהר — ן.— ה m מיר 
סון קריטיק די פאר קײן נים האבען

 דעי אויף אויפ;לפיהרט װערען װ*ס פיעסען,
 איהר זוילש ביחנע, אידישער יארקער נױ

 קרי־ א פארעפעג^יבען ז^לען םיר אז נ^ך,
 אין ש״יזןןט םען װאס פיעסע, א פון טיק•

 עטװאש, יוילײנט איז װעלכע און שיקאג^
 א פון כ^וו^רען איבערגעניצעװעש איז װאס

 נױ איז געװןןרען געשטעיש איז װאס ׳יעשע9
רק׳  קלאנכיאז ,אזוי פו:קט איז װי>ס און ̂י

געו^יעז• געב#יען 1אי זי װי געששארבען

I

 דזשוירזי אץ ארבײטען נעהען װעלכע חלאוקמאכער די
 אר־ געהן צו ניט אוי^נעפאדערט װערען אומגעגענד און סיטי

 אפים דזשױרזי־סיטי דעם םון קארד װאירקינג א אהן בײטען
סטריט. -מאנטגאמערי76 אין זיד געפינט װעלכער

 דעם אױםפאלנען ניט װעלען װעלכע קלאוקמאכער די
קאמיטע. גריװענם דער צו ותנרען גערוםען װעלען ארדער

 קלאוק־ דער פון באאיד חשאינט דעם םון ארדער ביי־
ױניאן, מאבער
סעקדעמעד. לאנגער, ל. -----------------■ ־

!מאי וטען צום אױח י

. 9 לאסאל יוניאו פינישעוס סלאוה ױ
נרױםארטיגען א מיט מאי וטען פײערט-דעם

טיטינג מאסס און סאנצערס
עװענױ. טער4 נעבען סט״ וטע ז האלל, װעבםטער אץ

מאי ןפען דעם מננדםאג ,מבת
 פד־ די טיקעטס. האבען דארפען מען װעט אריינקוטען צו

ױניאן, דער פון אםים אין םרײ, באקומען צו זייינען קעטס
טעעװענױ.2 228

מענעדזשער. האלפערין, חש.

נעקער ל. כארנעפ
אפםישען און אפםאטעםריםט

100 Lenox Avenue 
895 Prospect Ave.f Bronx

215 East Broadway 
1709 Pitkin Ave., Brooklyn
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 ns מעמבערם און לאקאלס אלע צו
 י לײדיעס אינטערניישאנאל דער ■

אז גארמענטזו^רקערם זני
(

I
Iי%%
7/,is»׳>/%I
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ע ו ו ע ט א ר
i0 ־י

סא־ פון סקוהל רענד דער פון פרײניד יעדער
גע־ גלױםער דער םון װײס װיסענשאפט ציאלע

 יעצטיגען אין םאד איהר שטעהט װעלכע פאהר ׳
\ מאמענט.
װעל־ 1,274 נומער בילל םענאט דער אױב

םע־ םטײט בײם געװארען אנגענומען איז כער
— געזעץ א װערען װעט י אפםעמבלי אין נאט
 קאנ־ א אנםיהרען מוזען סקוהל רענד ד״ װעט

פרײ־ פאר דייקאורטם אין קאמ^ סטיפצציאנעלען
 ניט װעט בילל דער אױב בילדונג. אין הײט

 רענד די און גאווערנאר דעם װערעןבײ געםײנט
 פאתרע־ צו געלעגענהײט א האבען װעט סקוהל
 דאדפען זי װעט דאן — ארבײט איהר סערען

 פינאנציעלען דעם דעקען צו דאלארם טױזענדער ׳
 געװארען פאראורזאכט איז װעלכער םארלוסט

בײזוױליגע איהר דורך לאסק־קאמיטע דער פון ־
פאבליסיטי. 1םאלשע און

. —----- , *

ע איךןר מ מ  דאפ לעזט ז
צושפעט אי־ז עפ אײדער שטיצט -

 געבען קענט אי־הר אז איהריםיהלט אױב
 איהר אויב פינפ. עם מאכט דאלאר, אײן בלױז

 — בײטראנ אײער איז דאלאר צעהן אז דענקט
גלײך, עם שיקט און צװאנציג און םינח עם מאכט

םקוהל. אײער ראטעװען וױלט איהר אױב
צו עס שיקט

BERTHA H. MAILLY, Executive Secretary
7 East 15th Street, New York, N. Y.
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ארנײסער אלםעױישאן און סײלארם לײױפ
so לאסאל

ע ל ט א ע י ד ײ ס ל ר א ל ײ ץ ט ; א א ע ײ ר ע ט י ר א ע ט ״ נ ר ן א ע ר ע װ
ט ר ע ד א פ ע נ פ ר א

םאי ערשסען דעם ארנײםען צו ־ניט ■
ץ ן א ע ם ו ן ק ע ר ע - ם פ ע ר ד ע ט ײ ב ר ם א ב ױ ו ־ ט ן ר א ח

װנג סאםם אןן קאנצערט מי
, ת ב ם ש ע ; ד ע ט , ו י א ו ם ר ס ה ה, או רי ן פ י א

ססריפ חסע6 איפפ 75 נארוען, לאורעל
עװענױ. פעריסאן קארנער

ר אן ע כ לי הנ װע תע ע ם שאפען װעט װאם קאנצערט רײכער אוי  די פאר
ם ען גײםםיגע םעםבןןן עניג  םעם־ אלע װערען. דורכגעםיהרט װעט פארג

ײנען בערם ס אײנגעלאדען. ז א ל נ י ט נאר ^' אן מי .ביכלאך. ױני

so לאסאל נאארו מסזעפדםױו
, ־ ה. ן א מ פ ל י םעקרעםער• ה

m

b I

\

fi
i* m i

c



V\s

אפצוגע־ מיה די־ און צייט די זײן װעדטה אײך װעט עם
 װען אדעד שטונדע דינער אײער םון מינומען פאר א בען

 בא־ און וםען)אריינצור ארבײט דער םון אהײם געהמ איהר
 אן סטייטם יונײטעד אװ )באנר פדאבםםולע די טראכמען

םטריט. םער32 און עװענױ םיפםה

דװ־כ* און ר,ומען צו אײננעלאדען םפעציעל דיט איהר
די באמעלקען און דעפארטמענטס פארשיעדענע די געהן

 העםליכרךט די אפטײלונג, יעדער םון םאלשטענדיגרךיט
 אױם־ די און אױםגענומען װערט איינער יעדער װעלבער מיט

 פא־האנ־ ער װעהרענד באקומם יעדער װאם מערקזאמקײט
געשעםםען. זײנע דעלט

װעהרענד מיליא־ די אין ביזנעם וױ זעהן װעט איהר א̂ו
 םראנרעסי־ העכסטןןן דעם אױח דורכגעםיהרט װערען נען
 נים איז באנר, די וױ זעהן אױך אבער איהר װעט ארט, װען
 זאנדערן מענשען, ר,לאםע אײן פאר געװארען געשאפען נאר
 ־ ר א אוז ן # ט ר א פ ,ך ע נ י י ז ע ד דעם- פיר אויך

צענטעד. אינדוסטדיעלען גרױםען דיעזען םון ד ע ט ײ ב
C

 אינ־ איז באקװעהמליכקײט זייער פאר דעפאדטמענט א
 ארױםנעהםען אדער דעפאזיטען ר,ען יעדער װאו סטאלירט

 איבער־ און אבענדם אןהר 6 ביז מארגענם אוהר 9 םון געלד
 אין ארבײםעד דעם פיר דינער־שטונדע. דער דורך הױפט

 םון שריט פאר א — באתװעהם )באנר די אח גענענד דיעזער
 געלד זיין מיט ארומטראגען ניט זיך דאדופ און — שאם ׳דעם
 ד׳אדןש עד בראנל^ די אדער בחקלין נאך אודים קומט ער ביז
 אטענ־ גלײך־ װערט ער — װארטען און ליץ אין שטעהן ניט

רעסםעקמ. נרעסטען דעם מיט דעט

 ארבײטעד דעט םאר גוט באנק דיעזע איז איבערהױפט
ט אײך צאהלט זי װאס דעם מיט ־ ס ע ר ע ט נ י ר א פ א

 עפענט איזזר ווען אן םאג זעלבען דעם פון ד ל ע ר ע ײ א
ם א ע ײ אקארנם. נ

 אײנע אלס אנערלןענם איז ד װאם טראצדעם באנק, די
 אטעריקא, אין פינאנץ־אינםטיטושאנס נרעסטע די םון

 דעפא־ קלײנע און גרױםע צװישען אונטערשיעד קיץ םאכט
באוזאגדעלפ. נלײכממיב ווערט יעדעד דטארם.

 זי שױט. םראגרעםיװען א נאןץ נעמאבט האט באנק די
א עטאבליךט יעצט האט

«י *

ל ע ש ע פ ן ס י ו ד
 וױלען װעלכע פארשיילײוײעם בעקװעהמליכקײט דער םיר

 דע־ דיעזער אנדערע. אוננעשטערטףמ געלד דעפאזיטען
 מא־ אלע םים ־איי^עריכטעט פראכטםול איז פארטמענט

 וד מענןןדזשער םפעשא^יידי א און נעטיגידיטען דערנע
 >ע<אד?יים־ ד^אדטען װעגען אינפארטײשאן געבען יעדען

 ג^מם«ו^העםליכ־ דע)־ מיט אײך װעט און געלד, נעהמען
 איהרדיט אז פיהלען גליץ־ װעט איהר און אויםנעהמען י,ײט

גאםמ. װילקאמע^ער א

ל א ע ש ע פ ץ ם א ש ײ ט ױ עו א
 באשעםטעט דינען װעלכע ליידיעם די צו געגעבען װערט

 און דעפארטמענט דיער אנזעהן קומען צו געגענד דיעזער ■אין
בע* זעלםענע די באטראכטען צו גענױ פארםעהלען צד ניט

געווארען. געשאםען ײ ז םאר איז װאס ר,װעהמליכקײטען
״־ \

 זעהט און אפטײלונג יעדע באזוכט און באנק אץ קוממ
 נעטראכט האבען באנק דער םון בעאמטע די זארגםאל װי

בעקװעהמליכקײם. אײער פאר

אכטונגסםאל,

סטײטס ענײטעד אוו באנק די
סיםםעם רעזױתו םעדעראל םעםבער

ע5 עניו, ט װ ר. ע א ע32 ק ט ט י ר ט ם
ברענםש םײד איפט

n סםױפ דעלענסי
ברןנבדגז המרלזןם

םםרים חםע6 םעױםאןןװעיואון

-D 2דע פיגםאג, קומען צו «ייר»עהלען גי׳ני® ז״ים איהר ־
םטריט, מאנמנאםערי סן3 אץ ®ױ̂ז אװד סו cm מאי. טען

ען ?יך וועלמ םיד װאנזת פון ם מלי ץ אנ אד, DJH א אד  איי וועלכעד פ
ד דער «־? אראנמױרא מ אי צו־ כאװעגונב, מדכײםער אמײמער ןז

 נרעם־ דעם םון קאטוענשאן יעהדדיכער מצמנו־ דער ליעב
• ריע״. אדחמ,^עם״ארבײסער ארכײםעד אידישען טען
טוב א זײן זוע» דחעי •  ארכײטער- נוארקער דעד בײ יזם־

 אץ מןהםעז צו אנבדיל אויך טנמלאםעז זזאמ יתיאן אתזעד אץ עאפם
- םמ• יום ארבײטער זײזען

 כא־ ױך זאל םעםבערשיפ פולע אדנוער דאס מיגדנ דארום איז עם
.פאראד. דיוען אין םײלעען

̂יןז ברידער, •' !פאראד זטע א

אן םים םעטכערם אתזערע פון ווערעז נעם־ייערס ײעם__
 בײםאג אוהר 1 אום ׳םאי םהןן2 דעם זוגםאג קאנגזנרם, קלאםע

עו̂ח םע4 אץ פוע3 כעםויין םםרים, םע11 האל, װעבםםעד אין

_____________________באשערפלײ םאדאם «.
סאפראנא שצופאק, מארציא

p----------------נדיח׳סאר ״אײ״ אק פױגא, א. .2 c
------------------1---------------------קאפריזיבאםקוא ב•

װײאלעיסט. קאריגליאנא, דזשאהן
---------1---------,•-------״העראדיאםע״ פון אריע •3

.באױ&אן פאװלאוו, דזשאסעןש
___________________________________לאלאבײ .4•

דיי ״װאם׳ס .5 -----------------------םו־דעי״ עיר אי
סאפראבא שצדפא^ מאר־ןױא

X. .אריענםאל א------------------------------------  -
קארם------------------------------ טשאנם ב^הינת

ד•------------------------------דענם סלאװאניק ג.
וױיאליניםט קאריגליאנ* • דזשאהן -

---------------------------------פאנג כענחשא א. .7
J סאע פיראםען-----------------------------------

באריטאן פאװלאװ, דזשאסע^
:ליעדער רוסישע .8

---------------------------------נאבם א.

^ג םלאםבער כ. -----------------------ס
ליעדער. פאלקם רופישע ®ץ נח^ע א נ.

שצושאק־סאםרא̂נ מארציא
םאנגס. פאלקם איסאליענישע .9

x נינא --------------------------- -
-----------------------םאריע םאריע ב. .

j .טארני^ ג
באריטאן פאוולאװ, רזשאסע̂ו

ליעז־ער. פאלקס אידישע .10
:רעדנער פעסט

פוםשיני פון

 קייםשנואן —
עדין ראכערש

 האםער ■
גילבערם

 ראזאנשק -
?נױרארמאפ

ף ן ה א J י T O  j y m  , p o v / y i y• 
^643 םארסייםזז סעאעםא.

 יוווזמױ םעדיםאז או; שםריט טע27
 iJTO םתותר םעדיסאז םןלעפאן

 ■mEpnn קינםם רייכער, עמואל
םזנעדיזכר• ■sywn שײצער, ליאיש

סאנארא
א ־ שו א ט 28. י ן ע כ א 2 װ ז 8 ע פ א ו ׳ ו

im p i בדי«וי טױזענדע עדהאלגײז 
pS מ צענמ על מז מ א  נעמחז ניט נ«*ד ה

מ  ערפילעז םחזנן םיר און גנון u'\ri\- א
 מ׳ר שפירען רעריב׳נר «*«רלאע. ן״^ר

׳ . y \ *ױעדער
^ א ם ^ ר ד, פ ת אבענ ב ע ש טינ א  אדן ם

i , 1 אפר״ל םען30 אב., vעז  םאי ם
אג אויך ט מ  ־ ^בענדי ן1א םאסיינע ז

אי טען2 \ י ‘ ם

ל ע ו ם ע , ס ץ ד פ ש נ ע ז א ױג ר ־ ח  לו
ץ, א א ז ו א , ר פ ד א ן ק ו א א נ י ב ע  ר

, ר ע נ א ד :פ
9V י *

עף איז אז פ י קן׳ ם שינ ם  נייןןםםע ת
א |• ם דע ,אפןן

1 לאקאל פון אפיש אין באקוטען דד קאניערם דעם פאר טיר,עטם ע

כע דזש״דינבער, ם.םענעדזשער קאטלער, פ. שע סי מנ ב אזכ־ע 3 אין אידיליע ^

הירשבײין פרץ םון
בךעםי מןקב םיז רעדשזיסירם

 םאר־ םרױען א̂ו מענערבראםבערג לואים .פון דעקאראציעם
!נעלד מעהר דיענט

 אױס שויז האבעז אײםע הונדערמע
 און םעםאדע אוגזער געיצזנרזןנס

ר. f>jrs זײ פארדיענעז יעצט ל ע נ

ט ט ע קורס א נ
— די אין —

פראלאנ. א םיט *תטעז 3 אין I
 בעאובײנממ םארעך״ dutu לוון ציברעמא

 םעםועי םון אניםנעשיהדט און ,
ראזענ^טײן.

: מיט שפיעגען קינססצער פאצגענדע די
שמרים הן ט # םנ # נ

 לאהסער. סאפיגא ,5ראזענטת* באריס
 בא־־ דזשײקאבסאן, הײסי צובריצקי, פעני
 םא־ מאגוצעםגןא, בע&י אויערב#ך, ריס

 נאדןןלסק^ טאד. איז ה׳ יאזענטהאצ, דאם
הײםאז. לואיס אויך װי םרײגק, יאקאב

םיםעס םרייען, ^םיר דיזײ^וננ איז
n קצײדןר. קינדערשע און H 1 }  I\ \ ך

1 ®א״ באלדיגע א מ״ינט דאס 1
l n 1 געהאלט״ גרױםע און דשאן / 4s M \ דיױײ איי ^םן}וה םײ׳נמיע̂י די  \  I

1^ נרײריננ םעםםעח^יתיננ, נענ, י# / \1 W & ^
\ 50 אימגר עקזיססירט םיטיגג »ח W ן  W i X I

I « ערפאצג. האם און יאהר fr V  M______
9

ײע אידעען. נייע רעזולטןזטען בעםטע םעםאדען. כעשםע םיסםעםג^ נ
 כאדיננונגעז נוטע קלאסע;. אכע־-י און מאנ איז^׳ס. א־; אונטערריכט ■רױזאם

 בויזלעם, פרייעז א פאד קוטם ארער םעלעםןמירט •שרייבם,
אױםהינפטע. פולע או; דעמונםםרײשאן

פױיטאנ. און מימװאך טאנטאנ, :אבענד־קלאםען

. גענערם און בעחשע&
b'd יתיאנג^ פ»ר t 'Dmo כג. «. .0 איז 

ײם. ױניאן םםריקםלי ארכ
ייארק נױ י- םטריט. קלינטאן 134

A. DELBON
שערם. שארפם און םיקםט

עװעניז, פע6 484*90 0AT8KILL PABM HOUSE
.  MAX FLKIBHBK, Prop.

Box 223, Bull. C o, Parkoville, N. Y.
IDEAL COUNTRY HOUSE 

Electric, All Modern Improvements, 
Large Dairy, Auto Pervlice.

סםרים םע30 און סע29

ע ז י נ ד נ ו ט י י צ
«י ײי ר ז3ײי אן *ניערע י רי ז אי י  והג• י

גןן, לי«ע נ סו ״ ער זי  ?אורנאלןז «וז ניג
ק• יוןרען ן נןדרז י . ד• י

 *P ®רינטיע אפ־טױדײט
סרק לח * •bo ק«געל 186 י

. יחננהלין. Dias *»ן2■*י

Cor. 2) 2441912-920 גרעס<רםי מיעםא[ 1 sl) Broadway, New York
Phone, Stayvesant SJ83. '
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ױ פוז נעו8ל אין
'1920‘־־* ■4 4 . •

.<״*״

 פרא־ סקוירט איז סוט *קלאוין, די
 געהאט ר.אט אסאסיאײשאך סעקטיװ

 םריײ לעצטען סיטינג יעהרציכען איהר
 די,באאאםטע ערוועהצט האט און מאג

 ' יאהה יןומענרעז םאר׳ן
 עצעסשאןץ דער ר,אט גײעס סןי יןײן .

 דעי אויםגעטאן. ניס אסס׳ן דער אין
 זעלביגער,־ ידער םארבלײבט פרעזידענט

 אויך בלײבט עס סילווערמ&ן. ר. מ. םר.
 זןװײ באויז מים עחזעקוטױוע, זעלביגע די

 *דער און סעקרעטער דער אױסנאהםען.
 פיג־ ה. ה. נײע. זײן װעלען טרעזשורער

 סעיןרעםער,’ געװארען ערװעהלט אייז רער
 דז״שואיוס און קיטצינגער ■הערי אגשטאט
טחן־ געװארען ערװעחלט איז בלאונער

א ועז

דערפרא- פון מענעדזשער דזשענעראל וױדער װערט לעזינםנןי ל. ױךזשין סר.
״י * אםס׳ן. טעקטױו

 יארה נױ דער םרץ טראץ dW( צייט לער
 דער אז האםען, צאםיר און אסעםבלי.)

 אויד יוױרהונ* א געהאם האט ליבעראליזם
 m אםח, איז עס צעזינםקי. םר. אויף
 כײם שטעזזט1ער װען אפילו פערזאז אײן

u רודער p אתא־ גאנצע א פיהרען ניט
אייכ־ אן אבער װיל, װאודױן *יזאציאן

 אײגםלום »ין><ער געוױם, ער דזאט פלוס
ט ײן ז קאן שלעכטען. צוט װי גוטען צו

 נימ- זיר האט ױניאן אונ־זער נאטירליך/
 גענוג שטארין איז ז/ שרעקען. צו זואס
 אלע אונטער צױבאשטזןהז שטעםעל איסר

 דער םון• העררן די אוז אומשט^נדען,
 דאןי שוין, דאס ,ווײסען פראטעקטעו

אלט־ דער דאט האםען, זיף .וױלט אבער
 פראנמ^טױו דער םון םענעדזשער נײער
אײנ־ זײן באנוצען בעםער װעט אםס׳ן
 דער אין שלום אנצוהאלטען אויף פיוס

פאראור־ צו אײרער אינרוסטריע, קיאוק
קריצנ• זאכען

אנגעאעגענהייטען■ װעגען רעדענדע
 ניױ איז קגאולרגיאנופקטשורער די פון

דערצעהלען יטוין מיר װעל^ן • יארק
״אינדעפענ־ די :נעמליף נײעס, א נאך

 זיןי האבען מאנוםעקטשורער דענט״
בא־ איבסען׳ס *ענריק אז ארוטגעזעדזן,

שנ*רק, איז ״דער :פרא,־ע װאוסטע׳
גיטיריכ־ איז — אלייך, שטערזט װאס

אז שלזיס, צום געיןומען זיינען זײ טיג...
 איז מעןיי װען זײז ניט ז^ל עם גוט װי

סער ש*ןי אבער איז ״איגדע׳פענדענט״  נן
 האבען זײ און פאראײניגט א?ז װעז״םען

בךעס־ האטעא איז סיטינג א אײנגערופען
אםס׳ן. אן אין פאו־איינינען צו זיר לי!,

הא־ דוקא זויצעז צײםע דיזע װאם צו
 גאר »4ני איז אסס׳ן, באזונדער א בען

 איזישויז נױ אין טרעםען. צו גײכט
רזלאףרן־םא־ ם־ון אסס׳נס נענוג דא ב״ה

גע־ דאריכן האבען זײ און נופעקטזטורער
̂־־ען קאנט  זואס צוי סיטגליעדער. ־וו

אסה׳ן? באזונדער א *ז־וקא זײ דארםען
 ןזאגט ‘אטעריקא ^ידריקנערעדט, װיחןר

 זײ זאימן און טדיגה פרײע א איז ״מען
װי־ ױי אויב װיצען. זײ װאס טאז זיך
אינ־;6דורכאוי פון אסס׳ן אן האבען לען

̂ו דעפענ־יע׳נטם, מאבען. עס זײ זאצען טד

סאסקאװיץ. הערי אגשטאט ^יטורער
ס; איז אבער דערפאר  פארג^ו

 םון דעפארטטענט מענעדזשינג נייעט
 •זוי־ איז צעזינסקי צ. ױרזיטין אסס׳ן• דער
 םע־ ענעראל1״דז געױארען אפאינטעט דער

אסס׳ן. פראט^יזטױו דער םון ^עדדטער
 1 צע־ םר• איז רןיאוקמאכער איגזרע צו
 אמאציגע •ד־י פון באקאנט גוט י)זיגסי

 דזשענראי דער געװען איז ער צײטען.
 אסם׳ן, פרןוסעקטיװ דעי פון מענעדזיטער

געגר״נ־ זיך ה^ט זי װאס טאנ, רעם םון
 יאהר דעם ביז 1910 יאהר אין דעט,
 פוךדער ער,אוועק איז 1915 אין .1915

 צוריקגע־ סאבדעם אבעי איז ער אסם׳ז,
 אװע^ זוזדער ער איז 1917 אין קומען.

 1אאײ זיף םאר אװעק ער איז סאל דעם
 ער אז געהײסען, האט עס און ביזנעס אין

 אבער צוריקקוםען. ניט סעהר ^וין װעט
ס װי ^  אין ציהט •וקס ״דעם ׳דאס טען ז

 אויף ״דא *װידער איז ער און ארײך װאאד
 ביסגעס־ אויס פאסטען. אמאייגען זײן
כיענעדז׳טער. צוריק 1או מאן

 מיר װײסעז אונ; אגבעיאנגט װאס
 צי ׳טאן צו װאס כיאסענט דעם אין ניט
 אזועק־ זיך ו*דער דעם, טיט פיעהען זין

מר. װען צײטען די אין דאנה׳ן... זעצען
 פיז מענעדזשער דער טױועז איז אעזינסיױ

 קצאומ־ רער אפיאו האט פיאטעקטױו דער
 גע־ ניט טראבעא קײן ױניאן מאיער
 זאגע?, גיט אויר .אבער מאז כיעז פעהאט,

 נעװען. אאעם׳ישואדיג ײעם איז איז ער אז
 םינגער^אין ״א ׳דאס מען זאגט װי אכער

נעהאט״. אויף ער האס פאי
פאראי־ איז געװען ס׳איז ןואס אבער

ציבערא־ א אין איצט ׳לעבען סיר ׳בער

יױ ךי צי א־פראגע, אבער נאך איז עס
*ענע]1:עו

קאי פי-תרען איזזר סיט נעהמעז און
אנע^ענען גיײך אספ׳ן זײער ־וועט ניאן

ואעלןטי־
אונטרהאנדצונגען. ױע

 ל8 און סײלארס לײױם די צו ערקלןןהרונג אן
80 לאסאל י ארכײסער םעױישאן

 האנען צײט צו צײט םון אבװאהא,
 יטאפ־ אײערע טיט דורכנעדעדט זיך סיר

 כייטינ־ ׳טאפ־טיצערםאן בײ פארסרעטער
 אי״ א:ן מעטבערשיפ דער סיט און גען

 װעט ראך מאסס־מיטיגגען, בײ געמײן,
 געלענענהײט דער צו איבעריג זײן ניט
 אא־ די עדקלעהרען צו מאי ערישטען סון
 יעצטיגען דעם אין ײניאן אונזער פון גע

.כאמענט.
 ר$ם ׳פאקט באװאוסטער א איז עס

 אי*נ>לי דורך איניציאטיװע, אײער דורך
 געװאונען איהר האט קרעפטען, ניזירטע

 א און װאך ארבײםס שטונדיגע 44 די
 אײערע אין רעיז באדײטענדען גאנץ

 מאטעריעל אײך ה^ט װאם װײדזיטעס,
געהאצםען. םיעל זעהר

לעצ־ האם איהד װעאכען רעיז דעפ
 געױען איז באקו^ען סעפטעכיבער טען

10 v, דא־ 16 פעלע מעהרסט׳ע די אק און 
 האט אלעס דאס װאך. דער אױף לאר '

 בעלי״חבתים אײעדע םון באקוטען איהר
 איהד-־אט װײל נ^ר גוטען, מיט ניט

 סאלידען ׳טטארקעך' א ארויסנעשטעלט
 אויס״ אײער געצליגם זײ הא.ט און סראנט,

 םאדע־ נערעכטע די פאר קראפט דויער
בארעכטיגט. זײט איהר װעלכע צו רונגען

 געיטארפט האבען בעלי־הבתים אײערע
 יעדער בײ און כאזיעגען צו אי־יך צײהן די

איצט. נאך דאס זײ טוען געלענענהײט
 ארײנ־ לעצטענס איז ױניאן אונזער

 סטרייקס אזעלכע אין געװארען -געצויגען
 ׳אגדערע.-אמת און היקסאן מילגרים, א װי

 געװאוגען. םיר האבען סטרײק חיהסאנ׳ס
 געװען איז םירמע םײנדליכע אימער די

 ביזנעס די רעארגיגיזירען צו געצװאונגען
 בעלי־בתים, אנרערע ארײגנעחםען 4אי

 געשלא־ האט יױ\אן אונזער װעםעז מיט
- םריעדען. סען

 אױך זואיט מילגרים פון סטרײק דער
 ארדער דע- ניט װען געװארען געװאונען

 פיקע־ צו םארבאטענדיג דזשאדזש א פון
 פון װאפע גרעסטע די װעלכעס דורך ׳סען
 נע־ צוגע-׳דעז םארלוישיג איז ײניאן דער

 װעם גערי:ט העכערער דער ביז װארען
 טיר צי ענטשיידונג איהר ארויםגעבען

שאג. דעם פיקעטען ניט טארען
 אששװאכעז ניט אבער אונז אל1 דאס

 אלץ אגצופי;ה״עז אפילו, ׳מינוט א םאר
 יזאנדיציעס. בעסערע קעםפע^פאר װײטערע

 ?עהר דאנען םעטבערס אוגזעדע אטח,
און ײײסע דיזע צו בײמשטײעדד םיעל

 אפפעד־ אײער ניט װען סטרײקס. לאנגע
 יןריטי־ העכסט דיזער צו אפרוף װיליגער

 ארויס״ ױניאן אונזער װאלט לאגע שער
באשעדיגטע. א געקומען
זאגען, אבער מיר קאנען שטאלץ םיט

 םיר זײנען געװען, איז עס ט^עכט, װי א?
 מיר יןומען דערום און זיענעד, די דאך

 פעסטער װאס אז ׳שלוס, צום נאכאטאל
 װע־ דעסטא זײן, װעלען רײהען אונזערע

 װי־ בעלי־בתום, די פון אפאזײשאן :יגעז״
 װעל־ מיט מאכט, א זײנען טיר אז סענדיג

רעכענען. דארפען זיך זוערען זײ כער
ד דערגרײכען עס  אוי־ אונזערע צו אי

 אונצר פון באמערקונגען אײניגע עדעז
 דאס אז פארשטעהען מיר פרידענהײט.

 מעמ־ סארט בעסערען דעם םון ניט איז
 װילען םילײכט פארקעהרט. נאר ׳בערס
 גאר די צו אוםקעדייעז צוריק זיך יענע

 ״שאו^ א האגען צו םון צײטען אלטע
 ע1יעני די אבער קענען סיר באס׳ ביים

 אלס מעמבערשיפ די אז פארזיכערען,
 דערלאזען ניט זיכער דאס װעט גאנצעס

 יעדע צוריק מיר שלײדערען דערפאר און
באז־זו^פטונג. בארעכטעםע ניט

 אןנזערע םון טאנכע מאכס פילײכט
 דאלארס אײניגע די רײדען צו מעםבערס

 עקס־ צאהלען%געדארפט האבען זײ װאס
 יױ די װעלכעם דורך סיזאץ, דיזען טרא
 אומבאשעדיגט. ארויסגעקומען איז ניאן

 אז זייי-םאדזיכעדען, םיר קאנען דערפאר
 כפל ארײנברענגען שפעטער זײ .װעט דאס

 פון עקזיסטענץ די ניט װען וױיצ כםלים,
 אויס׳ אלע די אט ־װאלטען ױניאן אונזער

 געװארען נען1צור קאודישאנס געקעםפטע
 יאהרען גענומען װידער װאלט 'עס און
 ארגאניזרט ־װידער ײאלט ױניאן א ביז

 זיל־ די אויף שטעדזען אלץ איז געװארעז
 אנ־ קאנדישאנס, ערגערע ניט אויב ׳בע

 או׳ם צעעל, א אויף ציגעל א לעגען שטאט
 קאנדײ בעסערע אלם ארויסצובאקומען

װײטער. אויף שא;ס
 מעםײ אונזערע אלע צו אפעלירעז םיר

ט :בעדס  צו קומט !װאך דער אויח די
 דינס־ טען3 און טען1 יעדען בױטינגען די

 75 גארדען, לאורעל איז מאנאט איז טאג
 אנטײל געהםט סטריט. םע116 #איסט

 דאן נאר און םאיהאנדצוננעז אלע אין
 פון אינםארמירט ריכטיג זײז איהר װעט

 ױניאן. אייער אין םאר געהט װאס אלעס
.80 לאקאל באארד עקזעקיםיװ

סעקרעטער. ן, א ם ם ל י ח ה.
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מ אישו,  ״רוימע״. געשרײ פוסטעז דעם טי
״באלשעװיהעס״.

אין םםײטםעגט זעצבען דעם איז . 
 1^טע6 חום םאנטאר 1פו ״אמעריקאן״

 איז ער אז #צו אב^ר ער גיט אפוײל,
 שנײחגר־ דעם אין ״פאראינטערעסירט״

 נאםעז אוגטער׳ן געוזם וחאם געשעםט
 איז ער m צו, גיט ער בדאדערס. מילגרים

א .דארט  זאגט אבער, האלדער״, םםאק ,
 דזשאדזשעס, אונזערע םון ,םיעצע ׳ער
 קלענערע די פון . װי העכערע די פון

 םארשיחד םון םטאק אויב האכז קאורטס
 ניט װערט אוךר׳אס יןארפארײשאנם נע

 איז עס אונגעזעצליף. פאר באטראכט
 פאר־ ניט אפילו — ער זאגט — דערבײ

מאראד. פון פראנע קײן װיקעלט
 דעם מים '׳עס הייםט זיר, ױיל ער

. • גערעכטפערטיגען•
 אונםער שטארק רא הינגןט ערשטענס

 נרויסער א דא איז עס פארנלײף• דער
 האלם װאס אײנעם צווישען אונמערשיעד

קארפאריײ א פון סט»<ח שטיר רער אין
 ״דיװידענדס״, זײנע באקומט און שאן
 איײ און געשעפם, אין מישענדיג ניט זיר
 א אין אקטױו זיר באטײלינט װאס נעם

 לטשל, האצדערס״, ״סטאק די געשעפט.
 גיט זיד דינגעז ״אינטערבאדא״ דער פון

 טאטאר־לײט און קאנדוקטארם די מיט
 געטאן וןאט ראפ װי װײדזשעס, וועגען

ט איװײ דזש. אאראן חשאדזש  אר־ די עי
בראדערס. מילגרים םון כײמער

 ^אגען צו עפע& אויד האם צװײסענס,
דער אין יוניאן אוצזער םין לאיער דער

 םון פדאנען אין יװאלסטײן. מר. קגגס,
אוין• ער װײס — ער זאנט — געזעץ

 אוײ זעלכעז, דעם איז ט»<ןע און עפעס.
 איז ״אצ״ודיקאך. נומער בעךדעדמאנטעז

 םאלגעג״ דער איוזם םון געדחקט געזוען
 צו יונטםער אלם סטײםסענם, דער

 ער <ױױי. דזשײ. אאראן דזשאדזש
• :שרײבםי

 ניט <ועט עס דאם נעתאפט האב ״•איף
ע זײן ט ױ  אעעלע־ דיזע וײםקוטירעז צו נ

 סר. אנער, דאך פרעסע. דעד אח <ענהײט
 צא״ צו נויטיג סאכם סםײטםענם ,ליװיי׳ט

 פײ״ נזחעצליכע n דאס זױםען, איחם זען
 ערשיי• «ו באקוםעז האט ער והאם פערם

, אפעלײט דעם אין נען ^ז ז י ױו  שםעלען ד
 אויסען זײגעז קלאגען,'װאם פאר זיןי מיט
ײן  ארונטער־ דאס און ״איםפינ^ןזסענק״ ,ז

אמט. זײן $ון איהם ־זעצען
 ריכטער א פארבאט געזעץ ״דאס

 באטיײ צו זיך גואורט, מױניסיפאל םון׳ם
 ער פארםײדען צו כדי ביזנעס, אין ליגען

ט *זאל  אד^ר פאדבינדונגען, םאכען ני
 םארהעלטניסע, אזעלכע איז ארײנגעדון

 ער צו ^ךאנע א אױםהויבען יןאנען װאס
 אלס םליכטען דורך־ץײגע ריכטיג םיהרט

/ ריכטעד.
 םארגע־ װעלען באװײזע-װאס ״די
 צי«ט ריכטיגער דער אין װערען בראכט

 אויפ־ סהאנדאליעזע די אויםדעקען וועט
 גע־ א װי מעהר נאד גים (ואם פיהרוננ,
 ארונםערזעצונג דער םאר גרונד ניגענדעז

י • ליװײ׳/ דזשאדזש םון
 נאנץ זעהט״ איהר ־וױ זײנען, דאס

 ווערטער אזעלכע געגען װערטער. הארבע
 באצשע־ ״די ?סמםער דער גילסען ניט ^אן

 פוך װערטער די נקמה״. זוכען װיקעס
 :פלײן גאנץ זײנען לאיער ױניאנס דער

 אינ־ דעם אפ שטעקט םעטער זאגעז, זײ
דיק.

םוילען. פון בױעןן א
.)11 זײט (שלוסיפון

 גאנץ פאר נאדעל־פאראײן צענטראלען
 םאד־ ׳האם סיכױמ גרויסעז ידעם פי״לען:
 צענטראל פון פארזיצענדער דער ענדיגט

 אין אינדוסטריע נאדעל פון בארװאלטונג
 א שלעזינגער׳ן חבר וױנשענדיג פוילען

 ־c?n איז יוױןלכעס םאהב״געזונה דבר׳שען
 פארזאמעלטע אלע דורןי גע^וארען גלײט

 אויסגע־ חבר׳ש איבערגעבענ אטת׳ע טיט
̂ םאהר־געזונד. שריץען

 אונז מיט נאף האט שלעזינכער חבר
 וואם באנקעט קלײנעם א אויף פארבראכט

 דער דורך געוחארעז פאדאגשםאלטעט איז
 י אי׳ז דעם נאף און םארװאלסונג. יצענטראל

 אפגעםאדזרען ארנז םו-ן שלעזינגער חבר
 אן׳ פאראײן אונזער פאר איבערלאזענריג

 אנדערע םאר און מארין 100,000 עי־ר
םוםען.• נעוױסע אויף אײסטיטוציעס

 תבר ױאס ־וויכמיגסטע, דאס אבער
 קױ זײן םים אויפנעטאן האט שלעזיעער

 נעטליך איז פוילען, אין אונז צו דא מען
 א געװארעז געשאפען ס׳איז יוואם דאם,

 פראפ״ רי צוױשען קאנטא<זם געװיסער
 פוי־ און אמערײןא פון אתאניזאציאנעז

 וואם בריס רי הא־םעדאז װילען מיר לען.
 פאחװארפען שלעזימער חבר דויד איז

 חברים אײד און אונז צוױשען גע-ווארען
 נישט שנעצ אזזי װעט נאדעל־ארבײמער

•װערען. צוריסען
 זעהר נרוען. זעוזר איז ציעל אונזער

אן אונז יבײ דא נאןי איז םיעל ש  פךי צו
 נאדעצ־ רי געוזעריג ירוי אתאנמירעז צו

 זזאבען מיר צאנד. אונזער פון ארבײטער
 פיעי^ע די טראץ איצט ־בח געטאן אם1ד

 טאן איצט עס ױעלען מיר און טניעות,
 זזא־ מיר \וײצ ענערניע, טאפעלטע א מיט
 םיר װען צײט די איז \וײט ניט אז פדן,

 אינטער־ א אויף טרעםען ?א־נעז זיןי \ועלעז
 בא־ דארט און מאסשטאב, נאציאנאלןןן

 שטעתען״ װאס טניעות פיעלע) זײטיגען
 אונזערע ארכײט די אז \ועג איז אונז
 ער* געהעריגעז מיט װערען געקרוינט זאל

 פאר־ דאס אז קלאר, איז זאך אײן םאלנ.
נאדעצ־ תברים *ײןי מיט זיף בינדעז

 דערנעהנטערט אמעריקא, פון ארבײטער
 אויף װי דאריבער און ציעל, דעם צו אונז

 אזנטערשטיצונג האלאסאצער דער צוליעב
 (איןי געוױזען שוין אונז האט איהר װאס
 אהנאניזא- פאר םומע ד*דעקט*י די מײן

 םיעל מע־גליך אונז מאכען צוײעיןעז, ,ציאנס
די טאז  אונ־ אין ארבײטער נאדעל םאר'
 אין אונז כ״• איז ארב־יט די לא*ד. זער

 געעיזרטע דאריבער און כר&ן. פוצען
 פרן נאטען אין אײך מיר דאנהעץ חברים,

 ארבײטער אונזערע פיעצ־טומענדער די
 נא־ דער אין ארגאניזיךט זײנעז װאס
 פגז םאראײן ארבײטער אינרוסטרי דעא
רעפובצײן. פויצישער דער

ז, א מ ג י י ם י כ ד ר מ
» , .^ ש ר א ױ

/ ----------------------------

 א פאר אובײטעךאווערטײם
צװעק. נאבעלןןן

 קלאוס דער פון ארבײטער םיד^די
 *28 <ועסט, 141 םיעער, ^שאגהס םירמע

 אװעגןצוגעיי באשלאםען האבען פםריס, טע
 פאר־ פאד אווערטײט לעצטעז אוגזער כעז

 ראס צוחנהעץ. װאהלטעטיגע שימדענע
 .$137.10 םון סוםע די באטראםען האט

 בײגעשםײערט האם םירטע אונזער
 געמאכט דאס זזאט און־ןס״ה $62.90

 ־,P שאפ א אונזערע אױף .$200.00
 םאר־ צו געװארען באשלאסען איז טיגג

 $150.00 :פאלגט זוי נעלד דאס טײלען
 ;אײראפא אין יןרבנות מלחמה״ די פאר

 רעאק־ די באהעם&ען דןעלפען צו $25.00
 יארקער נױ דער פון irvyrya ציאנערע

םאליטײ די פאר $25.00 און אסעםבלי,  
 צײט זעלבער דער צו ארעסטירטע. שע

 םיר־ דער דאנק אונזער אויס מיר דריקען
 גוט־ זײער םאר זומ, און פאטער מע,

 דער איז מ^מצוהעלפען אוגז הערציגסײט
' ארבײט. נאבעלער

קאםיטע. דאם
 ליבערטאן הערי

 װאסעדםאן װאלח
סילװערמאן סאיןם

טשעדמאן* שאפ

ט נ ײ ן ה ר א י פ ף א ל ש
אן נעהמט

!־לאקס עקם
ניי־געסירען. װי פיהלען פריה דער אין װעט איהר און


