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אינםקרנששאנאל פון נאשלוס גוס הײספ i ראס«ל ױניאן אפערײפאוס היאוס
דעש

.)1 זײט פון (׳•־־וכ
 ,‘י־אקאי דעם םון ב$איר עי־זעהוטיװ

 ״געטעסטעט״ גרײו ,\יגקע' רי האבעז
 ״אנסטרוק־ כיאנע; רורף ײא:ט זייער

 טשער׳ ;עגען ״אפיר אן רורך און ציעס״
 אפיל דער װען רויינג. געוױסער א אין
 ‘א■ אן צו געױארען גענופען אבער איז

 הונדערט דריי א געװען דינען שטירוננ,
 און רורינג טשערניאן׳ס פאר׳ן שטיכיען

 טוכןעי*־ "ypr\ די נענען. 90 א ביױז
״ אז דערזעהן, גלייך האבען טאכעי  ז
 הער־ קענען גיט םיטינג רעש אױף װעיען

 האכען די און טריחס זײערע פיט שען
 די כדי אפברעכען, פיטי:; דעש געװאילט

 קעגען ניט זאר צושריפט װעגען םראגע
 שױן וױ אבער, װערען. אױםגענומען

 אייגנע־ גיט זײ זיף האט דאס געזאגט,
 ריטגרידער םאסע גרױסע די געכען.

 איז כייםיגג דעם אויף לאסאל דעש פין
 די װען ‘ראי יעדען דעיצארנט געװען

 רעס אנברעכען נעױארט האבען *יינקע״
 טאקטישע די ניט װען און םיטינג,

 די װאיטען טשערניאן׳ דעם pc האיטונג
̂עכט גאנץ חברה־יײט  אוגעשניטען. שי

 געװארען, קי*אר אפאי וױדער איז עס
 קעגען ױניאנס די אין ״אינהע״ די דאס

 װען דעדאייט׳ נאי״ שטיס זײערע ■רא-וען
 דטינ־ די צו ניט קוכט םעםבערשי# די

 זײ זײנען םעסבעוײשי•, די קומם גען.
 שטיק וױידע זייערע די קענען טױט,
®ייװען. גיט םעהר

אױו* דינען צײט זעלבער דעד אין
 די געװארען םארהאנדעלט מיטינג דעם

 ארגאניזאציאנס־ם־א־ טרײד״און אגדערע
 סארהאגדעיט געזאיט האבען װאס גען,

 פון מיטיננ סריהערדינען א אויוי װערען
 טופעי־ ״יינקע׳' די װעלכען יאהאי, דעם

אפנעביאנען. האבען םאכער
 טא־ אױם׳ן פונהטען די פון אייגער

 ענרערוננ רי :עװען איז געס־ארדנוגג
 איז פאינעקוםען יעצטענס איז װאס
 אויוי יאקאי• דעם םון אפיס־סטעף דעם
 ־pvd פ־יהערדיגען דעם פון פיאץ דעם

 ברודעי לאקאי, םיז רעטער־פענעדז^עד
r\yv,\ נא״ באארד עגזעסוטיװ רער חאט 

 טישערםאן דעם יױױ/ ברודער ^טיפט
 גע־ האט פיטינג דער און לאקא^ םון

 בא־ די דעם. װעגען הא:ד<ען דארפט
 םענע־ אלס לױוײ ברודער םון ׳שטימונג

 םיט נעװאיען גוטנעהײסען איז דזמער
.91 געװען זיינען דאגעגען שטיםען. 296

 װאס םראנען, ־ טרײד אילע אױך
 זײ־ געװארען, אויפנענופען זײנען

גוט־ מעפבעיס סאיאריטעט דער פון נען

קאלענדא־ אינטערנעשאנאל
סק-לם«ז. ה. פון

צודי־ י«ד,ר 12 םיט װאך הײנטינע

 שאישײדענע ן *ו דעלעגאפזען זיבעציג
 קאג־ ?'*4םיעציעי דעי צו קומען םםײטס
̂סאנאי דער פון װענשאן  ג ל. אינםערנ

 ײ*ז טעג׳ וװײ דויערם װעלכע ױניאן, װ.
 £אר*ויגע:עם ל*:ג דעם פון לאגע די װאו

 בא־ גרינדליך װערם ספרײק קלױולאנדער
 דער אז בארינטעט, דײםש .ppo מיראבען.

 דרײ פון סוםע די *וין קאסט םםרײק
 נױ ז>ז און דןןלער, םויזענט חונדעי־ם
 בײגעאזםײ^ים האבען לאקאלס יארקער

̂לער םויזענם 150  די סוםע״ דיזער נו דו
 85 ארום געגעבען חאש אינםערנדיפ^

 איז איבעריגע n און דאלאר, טויזענט
 איז אנדערעלאגןאלס די פון ארײנגעקוםען

גײעאנס. פון  ויזr חאלט סטרײק דער ̂ד
 בןףפליםם קאנװענאיאן די װאכען. 19 אן

 א «ו פראגע גאנצע די איבערגוגעבען
 םאהרען זזןל װעלכע דר״, פון ?אםיטע

 װעם קאםיטע די אויב און קלױולאנה נאך
 דארןי ססרײק דער אז «לוס, צום קוםען

̂ל װערען, פאראגעזעגט  םים צוזאםען זי ז
 דאס חאבע עקזעקוםיװע דזעענעראל דער

 אויןי אםעסםענט אן ארוימול״גען רעכט
 אינטערנדיאנאל. דער פון מעםבערס אלע
 אקסעלראה פון באעמעחט קאמיטע די

 און 10 לאקאל םון םארמין ,1 לאקאל
̂לאקאל ראזלנבערג םאלידא. #1 םון

א חאלטעז דעזיעערם סוט און קלאוק
אן. פון אסאםיאײ׳יאן דיזע קאנװע̂נ

̂יםחןלט זיך חאט חנזײנעים אוי•* אלס ג
די אויך ײי חילןי געגענזײםיגזנ גאבע

פארבעסערוגגעז געװיסע «ון יײגפיחרוגג
״ פ*ד. זײער אין * * * '

 םי- ריויגען א חאבען קלאוקםאכער
 ראםי־ זײ און מניאן קופער אין םינג

 סא• דער פון קאגדידאמען די ירען1§י
 אב לאנדאן, םאיר ■ארטיי. ציאליםטיעער

 •אליי־ ראזענבערג, אןלעזיגגער, קאוזאן,
 1וי רײחנז םע*ץ און •ײן יעגקין, קאוו.

 כיײד־ «ון *וזאסעגחאגג דעס גען
סאציאליזם. און ױניאניזם

 רעלאפענ־ דער לױט געװארען, געהײסען
כאאיד. עחזעקוטױו דעם פון ראציע

 דער פין ליג;עס א־פפער^עהםטע די
״פרײודיט״.

 אופפאר־ די נעהט עס וױיט
 קא* דעי םון ייגענס די און ׳טעהפטהץט
 ״פרײהייט״, די בלעטעל, םוניסטי׳עער

 אױף װאס דעם םון ועהן אויף כען קען
 ראס איז םיטינג דעם גאף צױפארגענס

̂עטעל  גרױסער א פיט ארויסגעקוםען בי
 םי־ ״דער :גערױטעט האט װאס ׳?אפ
 אפ״ װעיט או?*אם*ײטארס>הי םון טינג

 טוםעל״. אמעפײגעם אונטעי געבראכען
 זונה nrn פצח א םון חוצפק דער פיט

 ״נײעס רי אין ״פרײהײט״ די דערצעהלט
 כלאוי: םא^גענרען דעם פיטיגג״ פון

 דער פון טעטיגסײט דעי דא;ל ״א
איהרע אלע פיט שא;אל'כא*שיןיאי:טעמע

m m,\ ןןסנר^״טאחאסיונ( די איז
אג די םון ט ^ אג ד

 linfHW איגעכראכשן וױד^ר אװ^ד
W »ן אוגטער 'b M i* .̂נל  חנר טוס
ן *«וןחױ**\ זיף האט טוטעל ״ י  וױ ו

ffifn איז ריטינג רyד ifj w t m יון 
o* וזאט דער n ג^יא- פיטימ
סען.

 רי װאס צײט, ?ויצער דער פאר׳/
 -אגגעהאי כלופד׳שט ראט פאראאסלוגג

ײ דט זאך ן#קי כפעט כען האט טען,  פי
 נא״ איז עס װעיפע אוזן און האנדעלט,

 אלײן םא^ואסלוגפ די דף האט ״עמסען
אױפגעלייזט״.

 אױו״ ״פרייהײט״ די נמהפט אזױ אט
 זײ ׳יעזער םאנאטי^ע איהרע זיכער

 *וסטע און לינענם מיט קארפענענדיג
 פאר• צו vn כונח איחר !האפגוגנען

 װאס ?לאוסטאכער, ביסעיל די פיהרען
 וױרק- סען זי א? בלעטעי*, דאס לײענען

 דער אין װעהרענד אױפטאן, עפעס ליף
 רעג־ יענע כלױז ױ פארםיהרט אפת׳ע;

 װעס עס װעלכען פון ׳?ופ« א אין ׳צען
ארדסצװןריכען, דין יןןװער יצועטער ןײ

איד אונזעו װעגען נאפאנםםאנונג אפיציעלע כאנפ ױניאן םערנעשאנאל
1 זי־ט פון ס

 נ״אצעגט 8 ברעגנען װעם יפעדזר יערער
 פי־אפײ ער^זטע די פון דױױדעגדס אין

 ײעיען פיאםיטען אגדעיע די טען.
 יפער*האײ די צװײפען װערען םאדט״יט

 צאהל די דעפאדטארס. די און דעיס
 איע* צו פארקויפט װערען װאס יטעיס,
 און באיפרעגקט, איז פיטגרידעי־. צעמע

 װי לױט װערען פארהויפט װעיען די
 סוכסקריפ־ די פאר אפליהײשאגס די

 װי־ װאס די אריינקומען. װעלען •פאנס
̂םען יען  סוב־ גלײו זיף זאלען יפערס, קר

 קױפען לען פעפבער יעדער סקרײבען.
׳שערס. 5 ביז 1 פון

 סיײױננס־ א עפענען קענט איהר .2
 װעיען מיר באנק. דער אין אקאונט
 איהר אינטערעסט. פיאצעגט 4 צאהלען

 באקוםען צו ערװארטען אבער ?ע;ט
 כאנ?׳ס דער פון טײל א װײי פעהר,

 צוױ־ ווערען פארטײיט זרעט פיאפיטען
 ע?סטדא אן איס ׳דעפאזיטארס די ׳טען

 דעפא־ א זײט איהר אויב דױוירענד.
 איהר קענט באנק׳ אנרער אן אין זיטאר

 אונ־ אין אקאונט אײעד םראנספערירען
אינ־ קײן פארלירענדינ ניט באנק׳ זעי

ױז דא^םט איהר טערעסט.  אי״ אוגז ני
 כױר און כאנק״ניכעל אײער כערגעכעז

 יןרעדיט פולען דעפ געבמץ אײף װעלען
 אינסערעסט. ד' און דעפאדט דעם םאר
 סײוױנגס- א מםענען וױלט איחר אױב

 איהר דיט ב*;ק, אוגוער אין אקאונט
 לאזען צו כאי״ד דאס אוגז נעבעטען

וױסען.
 נעיד ^קען דאיםט אוחר אױב

 זאיט אײיאפא, אין יןרובים אײערע צו
כאגק. אונזער דורך טאן עס איהר

אײנגעלא״ איוזר װערט נלײכצײטיג
 װאס ׳סאג רעם כאנס די באזוכען צו דען

 איהר וױיטער. און עםמגען זיף װעט זי
 פענ״שען, געםיגען א״פער דארט װעט

 װעיען יואס און ׳?ענט איףר װעכיען
 װאלט איהר וױ פיהיען פאכען אײף
 די און הײש. דעי אין זיך נײ זײן

 דאס וױיי ׳הײם אײעי זײן װעט באנק
 אין אדכײטע־״מגיאדכאנק א; זײן װעט

װארט. פון זין םורען
׳;רוס ברידערײכען פיט

־־,גא לײדיס אינטערג^אןאל
ױגיאן. װאירקערס פעגט

*רעזידעגט. זיגםאן, םאריס
*רעזאוחןר׳/ ׳כארא,ײ אכרהם

פראװיח דער אױף טעסיגהײס ױ-לױוסײשאנאל ארגאניזירען העלפט קאהן ם. פאניא װײס־פרעז.
)1 זײט פון ס

פיט•
אזלפ

קײט
סעזאן

 ׳עװעסטעד
האט ד

 א געװארען אויפגעארבײט איז ;
טעטיג־ עדױקײישאנאל דער פאר
פיא אין  נאנצען םאר׳ן פילאדע̂י

 בא־ זיד װעלען ארבײט דעד אין .
 םי־ םון י־אקאײס אונזערע ;,4אי טײלינען

יאדע^פיע.
 איז אקטאכער טען5 דעם

 בארטיםאר. אין געװען קאחן
 — םיטינגען אײניגע אדרעסירט דאיט

 םון פרויעךםיטגלידער די םון פיטיגג א
 אן אויר און ױניאן הראוהפאכער דער

 איז עס סעפבער־מיטיננ. אלגעפײנעם
 אן אנצוםאנגעז געװארען באשלאסען

 כאלטײ איז מעטיגסײם ערױקײ׳שאנאל
 שוין זײנען לע?ט^ורס די און מאר

 װע־ לעזער די װי געװארען, אראנדשירט
 רעפארט, באזונדער א פון זעהן עס לען

 צװײטען א אויף געדרוקט װערם װאס
צײטונג. דער אין ארם

 קאהן שװעסטער איז באלטימאר פון
 װעט זי װאו שיקאגא, נאף אפכעפאהרען

 אױוי זײן צײט זעלכער דער אין ׳שוין
 מײ םערםעל־יעהרליכעז זעהסטען דעם
 באארד עקזעסוטיװ דזשענעראל םון טיננ

 האט װאם אינםעדנזלשאנאל, אונזער פון
 דער אין םיםװאך נעעםענט דארט זיך

פריה.
־Djrr.tr װעט שיהאנא, איז זײענדיג

 סים־ א אײנשטעלען העלםען האד׳ן טער
 װי ׳טיג?ײט1ערױחימ;אךם; םעםאטישע

 עס האבען דארטען לאקאלס אונזערע
צורי?. לאננ שוין :עפלאנעומנם

 אײנ־ געפלאנט װערט עיקאנא אין
:איבער קורסען צױשםעלען

 צילען און פראכיעמעז נעשיכטע, די
 אדבײטער״באוחד אטעריסאנער דער םון

 njn צו רעפחננס ספעצימלע כייט נונג,
 װאר־ גם1נארכ!ז לײדיס אינםעתזדשאנאל

יוניאן. קערס
 אינסטי־ ע?אנאםיש?ג פאדערנע די

טוציעס.
חנדגעד־קלאס. א

 פארלאכדענטאדישע איז קלאס א
רולס.

 דער אין כחות נעזעלמאםטליכע די
ליםעראםור. מאדערנער

יסיכאלאגיע. סאציאלע
הײננדצױטאנ. אםעריקא

עגנצימ. אין קלאס א

 ײעיען גע;ענען אױף װעלען עס
 צוױי איע לעחטיצויס און קאנצע־טען

v װאכעז•
 דעד פון קאםיטע עדױקײשאנאל די

 סו־ א בא^יטיכט האט אינטעדגעישאנאל
 װע־ עס און צװעק דיזען פאר געלד כיע
 גע״ סיט איאנזיעםענטס געפאנט רען

 די אנצוםאנגען איגסטראקטארס וױסע
ארכײט.

 רעארגאנידרט װעט 9 לאקאל
 דעם םאלגען גיט פאר װערען

אינטערנעשאנאל. םון באשלום
)1 זײט פון (׳ילוס

 זײנען ל*קאל םון םעמבערס צאהל
 זײנען און ׳קאםוניסטען קײז ניט װיס

 ״טרײד די Dir אײנישטיםינ, ניט אודאי
 םיהרען זאל ליד עדױקײשאנאל ױניאן
 די פון ארדער דעם לויט ױניאן זײער

 פאר״ קאמוניסטימער דעי פון אגענטען
 םיט־ גוטישטעהענדע גרופע א און טײ,

 ארײנגע״ האבען 9 לאקאל םיז גליתנר
 עקזע״ דדשענעראל צום קלאנ/נן בראכט
 עקזעקוטױוע, זײעד געגעז באארד קוםױו

 װע־ אױםנענוםען יועאעז קלאגעז די אדן
 פערטעל־יעהר״ זעקסםען דעם אויף רען

 װאס באארד, דעם פון פיטינג ליכעז
 טען17 דעס מיטוואף, געעפענט זיף האט

׳שיקאגא. אין אקטאבער,
באמיאכט, אין איץ דאס געהכיענדי;

ם י1בארא טער1סעקח האט ^יל  דער ג
אםיציע־ אן 9 לאקאל פון עקזעקוטױוע

םענטקר חעלפח ױניאו פון נײעס
 כיל• סענטעי העלטה ױדאן דע״ אין

 װערען סטריט^ טע17 איסט 131 דינג,
 םאר פארכרײטונגען גרויסע נעסאכט

 גא;* די .1923 םון סעזאן נ״עס דעס
 אי• און איכערגעפילסט װערט הױז צע

 אײנגע״ זועחגז עס און כעתעםארכט
 דינען עס רעפארטמעגטס. דיע פיחרט

יע ג״ע געװארען אײננעפיקסט  עלעקטר̂י
 זײנען באק״אויװענס גרױסע ;סא׳שיגען

 ;אג״ דער און געװארען, אײננע^וטעיט
 גע- איכערגעטאכט אזױ איז «לאץ צער

 קו- שענען דארט זאל םען »ז ׳װארמן
 דורןי קראנתהײטעז פאר^ײחנגע ריחנן

װאסער. און היץ עי׳עלטריציטעט,

 אק• טען26 דעם איוענד, פיײטאג
 ױג• דער װערען גמעסענט װעט ׳טאכער

 גע״ װעט עס און סענטער חעיטה יאן
 יאהרצײס פערטער דער װערען ט״ערט

 אין צענטער ojn פון גריגדונג דער פון
 אן קאנצערט. א סיט הױז נ״ער דער

 םאמע״ װערט ■ראנראס אינטערעסאנטע
 װאו עםענונגס־אװענד, דעם םאר כרײט

 פון רעדעס װערען געהאלטען װעלען עס
 אן און ■ערזענליכקײטען אג;ע?עהענע

 גענץ• װעט קאגצערט אונטערהאיטעניער
ויעחנן. כעו

 אג״ אױף דןי װעט אװעגד דעם אין
 אויפקלעה• געזוגדהײטס אונזער םאנגען

 פארט״ װעט פריהער, װי רונגס-ארבײם.
 דינס״ העלטה־סקוהל די װערען געזעצם

 יעדען העיטה־נאכט די און אײעגד טאנ
1 פיײטאנ.
 א װערען גענעכען װעט דעס חוץ

 ס/ דר. פון עקסערסײז אין קורס נײער
 געהאלטען װעט װאס ?רעס§ט*ן, װאיד
 Djn פאר אװמנד. דאנעד׳שטאג װערען
 לעדיגע עטליכע פאראן נאך איז קורס

■יעצער.

 העלטה ידניאן דער פון ערעפעגוגג די
 אווענה פרײםאג םארקוםען װעט ססוהל

 אין אזײגער, 8 אקטאכער, טען26 דעם
 סענטעי, חעילםה ױניאן פון אדיטארױם

םטרים. טע17 איסט 131
 רעדעס װערען געהאלטע^ װעלען עס

 דר• פון •רײס, ס. דזשארדז׳ש דר. םון
רע.1אנח און נאלד^טײן יאנא

 העלטה דער םון םיטינג ערשטער דער
 דעם װערען געהאלטען װעט סקוהל

 • גאלדסטאן דר. װען אקטאבער, טען30
 ״סעג׳שליכער רער איבער רעדען װעט

 פרײטאנ, םאלגענדען רעס מא׳שין״.
 הײזחנן דר. װעט נאװעםכער, טען2 דעם

 םאכליק פון פראפעטאר עסעחפאן,
 ױנױומרסיםי, קאלאמכיא אין העלטה
 םארט־ איהר ״כיעדיצין, איכער חגעדן
 דעם שװאכסײטעך. איהרע און שריט

 קרעמפםאן דר. װעט נאװעסכער טען1
 ״קארעקטיװ איז קלאס זײן אגפאנגען

עקסערסײד.
 פאראינטערעסירט זײנען װאס אלע

 Djn באזוכען צו אײנגעלאדען זײנען
 םיזיא״ נײעט אוגזער אקטאכער טען26

 דער מיט דעפארטסענט טהעראפױטיק
 םאר אױסשטאטונג עלעסטרישער נײער

 ניד אנדןגרע און נערװעזע םארמײרענע
קרענקען. דאטישע

 פאר קלאס ם1ד; פון ‘םיטגליתנר די
 באהױ װעלען ;!קסערסײז״ ״קארעהטיװ

אונטערזוכונס פיזישע גרינדליכע א םען

 װער© זי װעלכעז אין סטײטםענט. לען
 צו קאםיטע א שיקען צו אויפגעפא^־ם

 עקזע־ דזקןעגעראל דעס םון םיטינג דעס
 ״זאל װעלכע שילאגא, אין כאארד קוטיװ
 #לאפאל דער װארום אורזאכען. געכמן

 געגען פארבראכען אזוי האט וועלכער
 אויסנע״ ניט זאל אינטערנעלואנאל,

ותרען/ ׳שלאסעז
 װעם 9 לאקאל דער אויב נאםירליף,
 עס םײנם ׳װערען אויסנעשלאטען

 װערען קלאוק־פינישערס די אז ׳ניט
 דער ױניאן. רער פון ארױסגעװארםען

 וחד ארגאני?ירם1ר; באלד װעט לאהאי
 נעװען אמאל שױן איז דאס װי רען,
 סלאוה־ די און ,1 לאקאל מים םאל רער

 םיטנלײ זײן װײםער װעלען םיני׳שערס
 עס זײנען זײ װי יוני*ן, דער פון דער

איצט. כיז געװען

ט ש ר !prn פון ארױס ע

 װאם סאםוניספען
 אױפנענעסען האכען
האםוניזם דעם

מנװן) ה«*ם«ן נ .

אעהאלם: פאלגענדען םימ
רעכטע; און לינקע םארווארט;
;סאציאליסטעז און קאםוניסטען

■אר־ יעזואיטיזם; און קאםוניזם
 חוזולטאטען די קליקע; און -םײ
 פאראיײ חנר ;שיאלםוננ דעד םון

 «ו באציאונג די םראנם; נעםער
שלוס־װארם. רוסלאנד;

סענט 30 ױת8
 גורעוױממ׳מם לידסקי, בײ הױיט־םארקױן• בוכהאנדלוננעז. אלע איז באיוכמח צו

יארמ. נױ בראדוױי, איסם 202 בוכחאנדלוגג,

« פון

/

GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)
 m ארנײםער

די לינרער, ח ^- 
ד, נמם י 1ײ »י  י

ז *תם ותלם  ר
! אײ י ר י

חחוקיוי נצדגתי
ארפרע ולא

)J כ״?, (יױג,
 ג?רעכ»יג• סײן ןן

 זיך ייר ח*ל« קײ•
 װצל »ון

•ילפזעו• ניי א»תי

יוניאו װאירסמרס נארםענס ליױיס אינסערנעשאנאל דער פח אונאז אפיציעלזןר
p b ic e  3 c u mNew York, Friday, October 26, 1923 1923 , .Vol. V. No. 43אקטאכער טען26 פרײם«ג,

 אױפגענומען װערט באארד עקזעק. דזשענ.
שיקאגא אין לאקאלס אונזערע pc כבוד מיט
 פאסירוננען וױכטיגע די איבער איבערבליק אן םים םיםיננ דעם עפענט זיגמאן ןרעדרענט

אײ־ פון רעפאדט אינטערעםאנטען אן םאר לעזט באראה סעקרעטער — ױניאן. אונזער אין
 דזשאינט דער — געװארען. אפגעהאלטען םריהער דינען וואס מיטינגען םפעציעלע ניגע

 מאם־מיטינג א מיט באאדד עקזעקוטױו דזשענעראל דעם אויןש נעמט שיקאגא םון באארד
 אנ* װערען באשלוסען און דיםקוטירט װערען פראגען וױכטיגע — באנקעט. שעהנעם א און

 בא־ דעם דורכצוםיהרעז צײט טעג צעהן באקומט 9 לאר,אל םון עקזעקוטיװ רי — גענומען.
ליגס. די באצוג אץ שלוס

 אדרמסירם דעכס גענ.
 נרוקלין אין מיםיננעו

יארה נױ אין און
 גענאסע װעט אװענד ײטאנ

ברוקלין אין רײדען דעבס

 אק־ טען17 דעס כײטאג, םיטװאד
 זעקס״ רץר געמפענט זיך האט ׳י1אמ8

 פון סיטינג םערטעל־יעהרלימןר מער
 כאארד עקזעקוטיװ דדשענמראל אונזער

fn ויקאגא. האטעל, םאריסאן^ ijn 
 jn*■ פון געװארעז געעםמנט איז נדטיע
 אײדער אכער ועםאן. םאריס ומיעגם

 דאט עי גיט חויארט, ?ײן אפ גיט |נו
 כא־ טעקתנטער־טרעזמורער צו !וארם
̂אי,  ■רא־ די פארגעלעוען האט װעי״כער ן

 םיטינ־ סיעציעלע אײגינע פון םןמאיען
 לעצטענס האט באארד ר1מ װאס ׳מן

יארק. נױ אין אפגעהאיטען
 אן אפ דאן גיט זיגמאן פרעזידענט
 םאר־ די איבער באריכט אױסםיוזרליכען

 בא־ דזשענעראל די לכע1וה ומנרלונגען,
 האבען אינטערנעשאנאל דער םון אססע
 סאכ־ און דוישאבערס די םיט מח»ס

 װענען יאחפ נױ פון ג»נוםע?טיפורערס
 אר־ די קאנטראלירען פון פדאגע רער

 ווע- ארױסנע׳שיקם ניט זאל זי אז גי״ם,
פרא־ דיזע שע«עך. נאן־ױניא! אין

 — ערקלעהרט, זינסאן חאט — [ם,
r * קלאוקםאכער די פאר וױכםיגע 

ורע̂נ אזא אויזי ײעמןן געלעוט םוז
ז  צױ לײרע\ ניט ואלען ארבײםער ךי י

 סאכ־טאנופעה־ די םון no«p דעם |ינ
 ער און דזשאבערס די םיט נייודערס

 פאר־ םראגע די װעט קיסוליןי »ז ׳מאםם
װערען, וננססעו-כפ
 דרעס־ די אז באשלוס, העם װעגען

v d #S צו געהערט יארק נױ םון ױניאן 
art גןלאוק״ רי םגן כאארד דזשאינט 

 דער אז ערקלעהרט, ער האט ומכער,
 א און נויטיגער א נעווען איז יט-)©

 זאגאר אז *[, וױיזם ער און וויכטינער
ועהען #ojn גענען נעװען זײנען ייאט י>1

 נויטיג געווען איז עס אז אײן איצט
 מאכען. צו באשיוס דעם
 איגטערגעשא־ דער פון שטעלונג די

ליגס. די צו נאל
 ארוט־ אויפפיהרליף דאן האט זיגםאן

 װעיכע ױניאנס, רי אין ל«נע די גערעדט
 ליג״ עדױקײשאנאל ױגיאן ״טיײד יד

 די םיט ליג״ דעלעגאטען ״שאפ די און
 האט ער און געשאםמן, האבען אנדערע

 דער װאס שטעלונג, די או כאטאנס,
 גע־ האט באארד ע?זעקוטיװ דזשענעראל

 אין ליגס קײנע ערלויבען צו ניט נומען
ijnריכטינע א איז אינטערנעשאנאל, ־ 
 םיט אײנקלאנג אין געזעצליכע, א און

 אינטןגר־ דער פון קאנסםיטױשאן דער
נעשאנאל.

 םכח באאדד דעם פון באשלוס דער
 ארויסנעשיקט איז לכער1ומ ״לינס׳/ רי

 גע־ געררען איז לא?אלס, די צו געװארען
 ,8 סעקשאן ,3 ארטיקעל אױו* שטיצט

 זאגט, װעיכער האנססיטושאן, רער םון
 אינטעינ;גשא־ דער םון םעםמגר קײן אז

 אנדער קײן צו באלאנגען ניט טאר נאל
 טיט־ א איז ער װען צײט רער אין ױניאן

אינטערנעשאנאל. דער םון גליד
 אפא־ אלס ליגס די באט.י*אכטען םיר

 רנעשא־1אינט; דער צו זיציאנס־ױניאנס
 ארן — ערקלעהרט, זיגמאן האט — ׳נאל
 נע־ ניט האט באארד עקועקוטױו דער

 ענט־ איז און אנרערש האגדלען קענט
 פון געזע״ז דעם דורכצוםיהרען שלאסען

ijn- ײנע דולדען ניט װעס און ױניאן? 
 און אנגעםיהרט װערען װעלכע ליגפ׳

 פערזא־ פון םרעכידע, םון קאנטראלירט
ױניאן. דער אויסער שטעהען װאס נען

איבערגעגע־ האט זיגפאן פרעזיתננט
מעמבערם באארד עקזעקוטיװ די כען

 די אין םארגעקוםען איז װאם ׳איעס
 אויסגע־ האט סעז װעלכע פיז יאקאלס,
 האנען זײ װײל מיטגלידער, שילאסען

 די לויט לאקאלס זײערע אין נעהאנד^ט
 האט ער ליג. דער פון אינסטראקשאגס

 ־j;tpj; דזשענעראל דער אז ערקיעהרט,
 געװארען ערװעהלמ איז באאיד קוטיװ

 און דורכצופיהרען קאנװענשאן דער פון
 אינ־ דער םון געזעצע די אויסצוטײטשען

 קאנװענשאנס. די צװישען טערנעשאנאל
 גע־ באארר עקזעהוםיװ רער האט דאס
 קאפ־ הײז געװעז ניט איז עפ אוך ׳טאן
 צױ די בעגען שטעלונג א נעהמען צו ריז

 די געװען איז dv נאר ׳ליגס שטערענדע
 רזשענעראל פון אויםגאבע געזעצייכע

 יא־ די פאר און ט**ן, צו דאפ באארד
 — סאן צו זאף אײן איצט בי^יבט קאלפ

 דזשע־ םון באשלוס דעם אויפצוםןהרען
 אפהיטען און באארד זמזעקוטױו נעראל

 אינסערנע־ רער פון קאנסטיטושאן רי
שאנאל.
 באייכ־ דאן האט זיגםאן זידענט1פר;

̂וס )6 זײט אויןז (ש

 םר דעם
 װ. ױדזשין

 אײנער איז דאס מױזיק. אװ א?אדעם'
 גע־ װאס קעספײךםיטיננען, 4 די פון

 גרײ־ אין אדרעסירען װעט דעבפ נאסע
יארק. נױ טער

 דעם םון יעצט קוטט רעבס גענאס;;
 אנגע־ האט ער װאו קאופט, פאסיפיה

 פאר׳ן אגיטאציע ערפא^גרײכע פיהרט
 און ארבײטער טויזענדער סאציאליזש.

 זײנען יארק נױ גרײטער פון בירנער
 הערעץ צו און באגריסען צו גערן זעהר

 צו זיכער אום רעדע. רעבס׳ גענאסע
 דעבפ־םי־ בײם זײן אנװעזענר קענען
 באזאר- באצײטענס זיד טען מוז טיע,

טיהעטפ. פיט געז
װע־ דעבש־טיטיננען 3 איבעריגע די ־
:פארהוםען לען

 אהטא־ טען28 דעם בײטאג, זונטאג
בראנקם. פעלעס, פאינט האנטס אין ׳בער

אקטאבער, טען30 אװענה רינסטאג
 איםט 20 קאפינא, קאםאנװעלטה איז

סםריט. טע135
 אין ,31 אקטאבער אװעגד׳ םיטװאןי

 עװ., טע3 און סט. טע8 ױניאן, ?ופער
יארק. נױ

 אםיס אין קריגען מען קען טיקעטס
 7 ׳ס?והל רענד אין ״םארװערטס״; פון

 טאםפ־ 167 אין סטריט; טע15 איפט
 פעקםאן אין און ברוקילין, ׳עװ. קינפ

 די װאו האלס, די אין אייר סטרים;
םאר?וםען. װעלען מיםינגען

 אן פאננפ פארבאנד ארכײפער פרײד נאדעל
&ונײס ארגאניזאציאנס בעםיינשאפפליכה

דעם אוניװעחיסעס ארנײסער אונזער פון ערעפענוננ דער צו האנצערט הלאסישער & נאװעםכער סןפעו
אנטײלנעםען. װעט חשײקאכםאן םאשא כידעל־שפילער באריםטער דער

 עדױקײשאנאלא רער םון עיעפנונג די
 אינטערנעשאנאל אונוער םון מעטעקײט

 דעם אװענד, שכת װערען נעפי־יערט יתס
 נרויסען דעם אין נא״ועםבעד, טען10

^נר וודיטארױט  אויר־ וואשיננטאן םין
 צװי• פלייס, הײ׳סקזקןךש^ירװיננ ײיט
סט. מע17 און טע16 »עז

 איז אראנזשםענטס ספעציעלע דורר
 דעפארט־ עדױקײשאנאל דעם נעלרעען

 קאנצערט Djn פאר באקומען צו מגמ
an סאשא םידעל־שפילער כאריהםטען 

 אײ־ שפילען װעט ער דזיײקאבסאן.
 זײ זײנען םיר װײאלין־סאלאס. ניף
 װעיען מיטנלידער אונזערע דאס ׳לער

n םרײד. םימ אויםנעחםען גײעס
 אין וחןט דזשײקאבםאן סאשןו אחרו

oijnfj^p Mn סא•־־ די באטײלינען זיד 
 וחנלכע ראשקים, וואלף טהערעזא מנא,

 באקאנם גום םימנלירער אונזעחנ ■מ
 פון *ריען דננען ײעם ױ פריהער. «ן
 סאלקס־לידער. אידישע אין *נראס1

ס י  גוטע אײנינע זײן אױר ײעיעז _
 קר־ קוחועז אין יחנלעז ייאס «^מאר

a n  innnp אדיױןײשאז סח וחנרם 
דך שי Ifow םאסע?. כרײבת י  n rM 

וחד נעסאכט כאקאנט שפעםער

j רײ• איז קאגמרם אײנםריט״צום®

 טי־ טיט באזארנען זיך אבער דארוי טען
 הײנעם םען וועט טי?עםט אהן קעטס.

 דא זײנען טיקעטט די ארײנלאזען. ניט
 די םון אםיטעט אלע אין באהוםען צו

 אונ־ םון אםיט אין און ױניאנס לאקאל
 וג 3 פארטםענט׳1מ עדױקײשאבאל זער
יארס. נױ סט., טע16

 טרײר־ נאדעל נײ־געגרינדעטער דער
 צו באשלאסען האט פארבאנד ארבײטער

 גע־ פאר פארזוך ?!ישטען דעם מאכען
 ארגאניזירוננס־ארבײט מײנשאפטליכער

 ׳ברעג פאסיםישען פון צענטרען די אין
 פראנצים־ סאן און אנדזשעלעס לאס װי

 געלע־ דער מיט זיך באנוצענדיג קא.
קויפדאץ, מ. פדעזידענט װאס גענהײט,

 װאיר־ פאר שאנאל1אינסערנן רער פון
 מיטגליד א איז װעלכער ױניאן, הערפ

 בא־ װעט קאונסיל, עסזעקוטױו דעפ םון
 דעם םון ברעג ארופ שטעדט די זוכען

 עקזעהױ רער האט אהעאן, פאסיםישעז
 צו באאויפטראגט איהם קאונפיל טיװ

 אום שדיט נויטינע ערשטע רי ן1מאכ;
 ארגא־ געמײנשאפטליכען א אנצופאנגען

 נאדעל־ אלע פאר ניזאציאנס־קעספײן
שטעדט. רי םון פאכען

 העפ־ םון זאריצסי, ם. פרעזידענט
 דער איז װעלכער םארבאנד, דײקערפ

 טרײד נאדעל םון זשורער1סעקרעטער־טר;
 ארויסנעשי?ס האט פארבאנד, ארבײט^־י

 ארגאני־ די צו צושריםט א דעט װעגען
̂אר םאכט ער װעלכען אין זאציעס, ק

 םאר־ פון שדיט דעם אט פון צװעק דעם
 םײלװיױ לויטעט צושריפט דער באנר.

: פאלגט װי
 הויפכד דעם דורכצופיהרען ״אום

 עקזעקױ דער האט םארבאנד, םון צװעק
 א אנצוםאננען באשלאסען קאונפיל טיװ

 קעם־ ארנאניזירוננס געמײנשאפטליכען
 די ברעג. פאפיםישען דעם אויױ פײן

 םאכען טרײר נארעל די פון צענטערען
 לאפ װי ׳ברעג םאסיפישען דעם אויף

 אזוי און םראנציפקא סאן אגדזשעלעס,
 פאר־ א אין זעדזזד זיך נויטיגען װײטער,

אינ־ אלע םון אנשםרענגונג אײנינטער
)16 זײט אויוי (שלום

אינהאלט־םארצײכנים

.43 נוטער ״גערעכטיגקײט״

די אונאניזױעו װעלען הלאוסםאנער גאלטיםאר שמפער פארנליבענפ
באלםיםאר. םוץ נייעם אנדערע נאך

 אונז שרײבט בערנשטײן ה. בדודער
:םאלגט װי באלםיםאר םון

 באל־ רי האבען ^וריס װאך א־ ״םיט
 בא- נוט א בײ קלאוסםאכער, טיםארער

 באשלאסען כמ^עדפארזאםלונג, זוכמער
 ארנאניזאציאנס־ ?ײער םארשםארקען צו

 רריי די ארגאניזירען צו און ארבײט
 נאףי ױינען װאס ישע«ער נים־ױניאן
 לעצטען םון אתאניזירט ניט םארבליבעז

 רעארנאניזיחח צו אױןי און םםרײק,
 באסאם די וואו ײניאךשעאער, אייגינע
a צוליכ תאנעז n געלונגענעם גיט

 באד'נ־ די םארערגערט קלאוק־פעזאן
גוננען.
 האט ארגאניזאציאנפ־ארבײט די

 אויח בונג1אויםל; אן בראכט1ארײננ; שוין
 םאר־ איו מאנטאג גאפ. אידישער דער

 א לעבען צוזאםענשטויס א געסומען
 געםאכט האבען ניכדױניאן־לײט שאם.

 ױניאךארבײטער. אויױ איבערםאצ אן
 םון ן1געװאח ארעםטירט זײנען עטליכע

 קלײן אזא פאר אבער זײטען. בײרע
גע־ דאס איז באלטיםאי װי שטעדטעל

.)16 וײ■ י1»וי (אלום

ט אין ד. טאקס — װאד די .2 ײי
אז טײיא־ס רײריס דרע — .38 יאקאיל ױגי

ן. ב. ײזי ר ד
ט ײ  כאארר דזשוינט צום רעפארם יעצטער .3 ?

אן. דרעסםאכער אוז װײםט די םוז — ױני
האכמאן. י.
ט ײ  ארביײ דער אין עקאנאםיע אין קורס א .4 ?

א — באװענוננ. טעי װי ל  קאפאלר. סי
נאםיצעז. עדױקײשאנ*?

ט ײ  ררעס אוז היאוה בראנזװילער רי אין r. ז
םארשײרענעס. באביםיש א. — שעפער.

ט י י  בושיערם און באנרארערם עיזזאםינערס, .6 ז
 עהזע־ דזשענעראיל אישפיז י. ם. — ױניאז.
 כבור םים אויםנענוםעז װערם כאארר קוםױו

 םון שילוס — שיהאנא. איז ראקארס די םוז
.1 זײס

ט ײ  תלוש. — (ערצעהלוננ). חלום א .7 ז
ט ײ לירער. ואםיץ־ביכעל. ם.^רעדא^ט«ר׳םא.8 ז

ט י י  זעל־ א. — 7 אנשאננ אז *דער םווי א מ. ז
 (םע־ האבעו םײנם םוז םיזאז דער די|.

לער. ז. - ליעםאז). װהי
ט ײ  ?פ מ. — איגעװענינ. םוז בויערז .10 ז

שטײ ב י. — שאריי אוז הירץ 4רעל
ט ײ  רעיארםםענם, לײבאר איםיגראציאו״ .11 י

typnypw^אײ אח לײבוור אװ פ^ר^ײיש«ז

ם ײ רמ .12 ז  שםועסעז. קו
ט ײ  #רװערם^זמעגםס אח שיוסןנז .18 ז
ט ײ ̂״י ,jr*דװערםײזםענםס. .15 1אי 14 ז ̂וײ״״״י

\
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של-ס. ,
p ח*כ איך ור ir באריכטעט, סריהער

 #נצונמהסען דט נ^יל^וסען 1»♦ ר*נ
on לס *סט• w n y ;jr a סון r im- 

 ײוםן דעס *ױזי דעסוןרססעגט ןימחנגט
w וך n v m  *n* ד*וקס#־ ד*ר םון> 

 -yi*; ריר ov ה#ט ב#*רד רד&ױנט מוס
iv מןס^ן. v i נאטירליך, ס״נם, נ*שלוס 

 יענער צו איבעממהן ניט װעי איך §?
 דרעס• די םיט #רוזײגיעז ב**רד ך»ד;ט1

 םון ארויססרעטען װעל *יך יון נ»כ*ר,
fy *סט w  vw באארד דדעוינט די וױ 
 װ;י#ן וױיסטכסוכערס ײון דרעט די •ון

סונק¥י*גירען, iv אײסהערען \ך&
 אױפגאכע גרימע גײן %ט איז עס

miםעסטנע- זיך נײ ה*ט װ*ס *••נעם, ־ 
 טרײד-יוניאן די *ז נעדאנה, דעם }•םעיט

 סאר סלאץ אײגציגער דער איז נאװענימ
ori ,םלון־ עס הארץ װעםעס אין סזנינען 

 אין גילױבען דער און האםנוגג די (חרט
i עײדען צו װעלט, כעסערער און דיע־ 

 מיט צײט ?ורצ^־ א אױף אפיילו זץ/
 סאר איז װעיכע אקטיוױטעט, כא־ט עפ1

 pc אױסדרוק דער ;עװען ל*נ; מהרע;
לעבען. ךין

 די אין *נגדטלאסען דך ו;*ב אין
 דיע:- אינטערנעיטאנאל דער םון ײהע;1

 סלן צײט דער אין סקױרטניאכער א דמ
on סטדייק ק^ווהםאכעיס בא־יהפטען 
 ‘איכעינע איך בין נ#כדעם .1910 אין

 בין און אינדוסטייע דרעס דער צו ממעז
̂ס ױ;י*ן דער אין אהםיװ מווא־ען  א

 גיע־ די פון א״נעם אין )•או־טיטעימא;
 דרעס־אינדוסטריע, דעי אין יצעסער ססע

 אנ־ האב איך קא. דרעס וא־ידטען י1
 דעם ביז אקטױױטעט דיזע געהאי״טען

 יט1אויםגעס*ת בין איך װען ,1010 ^הר
 גע־ א װערעז iv ױגיאן דער סון נעװא-ען

 פיה־ער־ דער אונטער הייםפ־ארגאנײזער
אםט  האט װעיכער גהמאן, כרודער פון ̂,
 אר;א• דעם איכעי אױפזיכט דעם גנהאט

 דאמ#ל- דער אײדער טזאציאנס-קאמסײן
 גע־ ארױסגערוםען איז סםרײס סדיגע־
עז׳ ^ד

 געסע־ איז סטרײק דער וױ נאכדעם
 נע* אגגעיטטעלט איך כין ;עװארעז, >ועלט

 צױ — ענט1׳״4ביזנעס־אײד אלס מארע;
 דעסארטדענט אסאסיאײיעאן אין עחשט

 דע־ אינדעפענדענט אין נאבדעם וון4
 די־ אין םארבליכעז בין איך •ארטדענט.

 בין דאן ,1919 יאהר דקם כיז אםט מן
 םע־ אלס אסם דעם *tkc נעי׳אפען יויך

 ניט דורכגעפאלען. כיז איך און גמרדעע-
 דאן בין איך װאס דעם, אויף *כטעגדיג
 ביזנעס-אײד־ אלס געװארעז ערוועהיט

 םײן םון רעוימירט איך האכ ז#ענט,
 קײן אװעקגקםאהרען כין איר אלן »סט

 אינטערנעשאנאל די װאוהין ̂ייקאנא.
 צו ארגאנייזער אלס כאשםימט טיך חאם

 וױיסט־ און דדעס די ארנאניזירען העלפעז
 האב איך שטאדם. יענער אין ונואכע־
 עס און יאהר 2 כמעט פאדכראכט דארט

P i מכדשות׳• א שאםעז צו געלונגען ט״ד 
 איך האב צײט יענער צו ױניאן. יגע1

 25 לאקאל טזן טעאענראטע א מקדאנען
 כיז וועלכעעויך אין יארק, גױ םון 89 און

 צױ קומען צו ג^װארען ווויסנעעאדמרם
איכערנעהםעז און יארק נױ קײז ױק

ת ^סטעיטזג  נעװארען נעהאלםעז איז ת
®n ״איםאליע דעם סיז טעקרעםאר דעם 

באוואוס־ דער לײכאר/
 םיםיננ דזנר און מ#יאוואניט/ סער

 ד״אט ער וױ גוט אזױ גאקגדיגם זיך אס3
Tt .אמעמאעען

 אוד דערםאגען איר װיי מיוס צום
m l ,םאר־ נים זאלען ?ײ *ז סעכמרס 

 נזןקםםזנן אונזער «ו תוםען צו •והיזנן
 נמם־ *לע ®ון םיםימ וױכםתאן מיבסט

oud באריכט א וואו מרײר, אונזזוד סיז 
wm ערםאינע די װאמוז וחנרען נענעממ? 

 אר־ את^גיזאציאנס למסאר אונזזס־ 1«
 וױכ־ yvvmס אנדעחנ »ױך וױ ייז סים׳
?.njm יױמנענממן וחויאז pr^nn טינא

 וחנרען גמחאיםזנז וחנס םימאסממ
 האו־יעם אין אתסאכעד, ט?ז30 דעסםאנ׳

 סע106 איסט 62 סיגסאר, ממײנל־סם
. אוואנט. אין »זײגאר 8 אטריט,

סעקחוטאר. דריתק, ג

 נ־יא דעם םון כלענערדטער PC אמט דעם
יױ אונזער םלז אןפארטפענט דעיעגדעגט

גיאן׳
 אין אםנעדינט האב איך וױ נאכדעם

 האט ׳צײט יאהר 2 אופגעפעהד אמט דיזען
 צו סיר •אסענד סאל בעםובען מגיאז די

 דעם פון מענעדזשער אײס כא׳מטיםען
 אז באװאוסטזײן, דער באארד. דזיטױנט

 דער cs« געװאיען ערװעהיט כין איך
 ױניאן, אונזעי םון כאאפטעי העכסטעי

 איך און כבוד, גרויס םאר׳טאפט פ*ר ד׳אט
 צו מיה נרעסטע די געבעבען זיך האב

 כע־ דעם אױף פייכסען םײנע עיםילען
אוםן. פעדױגסטעז און סטען

 אייכ אמט מיץ באט־אכט האב איך
 םארזיכ־ פוז װעי״כע אנפארטרױאו;:, א|

 ;װערע; אפגעהיט און אױםגעפאסט טיג
 און װערען געיטױנט מוז װעי״כער כבוד, א
 װעי־ען. סען4יא;געהא פוז װאס װערדע, א

 אגנעהפעגרינ װאס זעהר פיך פיעהם עס
 און פליכטען אנדע־ע אלע און אםט ריזען

 עס איך האב סאראנטװארטייבקײטען,
 אקטױוען אן פון גי־יסט דעפ אין געטאן

 איז װעילכע ארבײט, אן אי־ס ארבײטער,
 איז ׳ייב און האיצען צום געװעז פיר
 איך װעלכער םא־ ׳א־:״ט א־ ארס :•ט

Pבאצאײט. ;,.־
װעל־ ׳גsעי־פא דעם ע־רײבען צו איש

 אויפ־ אונזער נעחאט׳אין האבען פיר כע;
 פיטװירקוננ די געװען נױטיג א*ז ׳נא:ע

 באאפ־ אינזערע yst> פון פיטא־בײט און
 פרעהט עס מיטגיירע־. *יזטיװע און טע

 אי:־ יעדען אין אז זאנען, צו לאיום פיר
 זײ־ קריגען צו געי״יגנען פיר א-ז סטאנץ

פיטהילף. עד
 געיענענ־ דיזער בײ דאי־וש וױי איך

 דאנה־ טיםסטע מײן אויסדריקען ה״ט
 פיט־ באארד דזישוינט איע צו בארקײט

 באאפטע יאקאי־ע באאפטע, און נרידעױ
 האבען װע״כע פיםכלידער, אקטױוע און

 איבערגעבענהײט פויסםער זײער פיט
פען פיד  דורכצוםיה־ ענערג״׳ט פיטגעהא̂י
 אין סטרײקס און קאפפײנס אוגזערע רען

 יאהר. עטליכע לעצטע די פון פאריויף
 גרויסע די דערפאנען ספעציעל וױל איך
 שא־ ברודער פון פיטהילף װירדיגע און

 אין נעהאלפען מיר האט װעלכעי ׳פ*יא
 אויפ־ װיכסיגסטע אונזערע דולכפיד״־־־ע;

 דער געדינט דעדםיט האס ע־ און גאנען,
 פארדינט װאס ארפן, אן אױף ױניאן

אגערקזמינג.
אנגעפערקט, פריהער האב אץ־ װי

 הלאוה־ דער צו איבער ניט יעצט איך געה
 מים צוזאסען באארד דזישױנט פאכערס

 אי־ איז עס גלויב איך ױניאן. אונזעד
 זיך אנטזאגען םײן אז זאנען, צו כעריג

 דער צו ױניאן אומער פיט סיםנעהן פון
 איז באארד דזשוינט םאראײגיגטער נײעך

 פער־ םײן װיל א*ך װאס דעם, צוליב גיט
 צוליב אדער פארבעסערען לאנע זענליכע
 נים אויך אורזאכען, פערזענליכע אנדערע

 אויס־ װעלכע האב איך װאש דעם, צוליב
 זיך. פאר צוקונפט בעסעדע א פאר זיכטען

 אזוינע םון װײט געװען איפער בין איך
 זיכער זײ םאר איז איצט און נעראנקעז״

 אויך נעה איך ניטא. #לאץ קײן סיר בײ
 איך װײא דעם, צוליב אײך םון אװעק ניט

 דער דינען צו ניציליכקײם םײן אז םיהיצ,
 גע־ שױן זיך ףןאט ארבייטער־באווענונג

 גע־ ניט קײנםאל גאך בין איך ענדינם.
 ארבײטער־ דער דינען צו נערץ אזױ װען

 טאנ. צו הײנם עס ביז איך װי באוחנגונג
 א װאס דעם, צוליב אײן םאראאז איך

 װעלכער איבער — ענדערונג נעװיסע
 םאר־ איז — קאנטרןןל הײז נים האב אין

 לעצטע רי אין ױניאן אונזער אין נעקוםען
 װעל- םיט ענדערונג אן — ם*נאטען ■אר
 אײנעםי־ נאנצען איז ניט כין איר כער
הארצען. צום נים םיר איז וועלמנ און םינ

 א מים אצינד זיך •םאלנאםירען םיר
 שםעלוננ מײן *רנאניזאןױע. צװײםער

 םאר איז אםאלנאםײשאן דיתר בנוגע
 םאר אםילו נעורען ניט סרד סײן קײנזם

 עםאנד־ םײן ה*ב איר סאם#נם. אײן
 סלאר *ננעלענענהיים דיזער איכער «ונסט

i םון אאעםעז םאר געסאכט n ערעםער 
 גע־ •אסענהנר יעדער ב" און *ז נדנוי*

 ארנאני־ זיינען כױר אמנר ^ננענהײם.
בא^אסזנז איז עס םענשעז. ויציאנס־

ijnmijrj אלס און אםאלגאפי^אז, פאר 
 דער ;עװען איך װאלט םאן ױדאן א

 דורכפיהרונג דער אין ׳צטע״ען צי י*עצטער
 ניט איך בין דאך נא*עלוס. דיזען פון
 דער אױך כין איך ;פאן ױגיאן א ?,כיו

 דדעאינט דער םון כעאפםער העכסטער
 םײן איר האכ אזעלכער אלס און ׳כאארד

 די אזױ װי דעם איבער פײנוגג איעענע
 זאלען סאכער ררעס די פון אינםערעסען
 נײעם ריזען אונטער װעיען אױמנעיאסט

צויןנסאנד.
 אינדוסט־ נײרע אז אכט אין נעסענדיג

 ביז האכען דרעס, און קיאוק ,ד ריס,
 שטוםען שידע;עיםאר דערנרײכט יעצט

 דער אגכאלאנגט װאס ארגאניזאציע פון
 ארכײםער ארגאניזייט^ םון ײןוסארציע

 די *שעסער, יוניאן די אז ; ישעפער אין
 אינדע־ די װי גוט אזוי אסאסיאײישאן

 םארשידעגע אונטער טען1איכי •ענדענט,
 אר־ םרן סיסטעם דער אז ; אנריפענטס

 איגדוס״ כײדע אין םאר׳שירען איז כײט
 ארכײטען קלאוקמאכער רי אז ;טריס
 *טטיק םאכער, דרעס די און ארכײט וואך

 ארביײ מאכער קלאוח די אז ; ארכײט
 דדעס־ די אין װאך א ^טונדען 44 סען

 הױפטזעכליך, און ;עטיגדען 40 פאכער
 אמא־ םרויען א איז ױניאן אונזער אז

 77 זיך געסינען עס װעיכער איז ניזאציע
 פע־ פ־אצענט 2:4און״* פרויען פראצענט

 ױ־ כיאיער קלאוק דער אין װערענד נער,
 און םרויען םון פראצענט דער איז ניאן

 דארום פארקערטער, א פיטנלידער פענער
 אפאלגא־ דיזע אום אז םײנוננ, כײין איז

 נויטיג, איז ערסאיג האמגן זאל םײשאן
 די אז אנפאנג, אן םאי װײניגסטענס

 װע־ נעפענעדדטט זאל אינדוסטרי דרעס
 די־ דרעס א םון באזיס דעם אויו* רען

 אי־ און אטאנםיע געװיסער פיט װידטאן,
 אוים־ דער אנבאלאננט װאס ניציאטױוע

דיזע פון אינטערעסעז די איס פאסוע

 צו םעגייכחײט א געבען און ארנײטער,
 אין ארכײטער איכערעע די ארנאגידרען

 אױ־ נאך יטטעהען װעיכע איגדוסטרי דער
ױניאן. דער סערד»איב
 אײנ״ אן האבעז פוז דױױזיטאן אזא

 פענעדדטםעגט, צעגטראלען, הײטליכעז,
 אונטמר״ זײן נאטירלץ־, זאל, װעלכער
 סע;;ןדזיט־ הױים רעם אוגטעי װארפען

 נוון באארר, דזשאינט דעם פון מענט
איגרוסםריס. דרעס און ?לאוק די

 אין טועיס אקטיװע אלע םאקטײש
 דער אן אן זיך שאיסען רײהען אונזמרע
 כעס־ דער געװען װאלט דאם אז סײנוגג,

 אינ־ די םארטײדיגעז צו וױ ריעג טער
 אז און דרעסםאנערס, די פון טערעסעז

 נע^םעיט גיט פאל קײן אין װאלט דאס
 םאי• נאר אםאלנאםײ׳שאז, פון פלאן דעש

 פאר־ צו נעהאלםמז װאלט דאש קערט,
 ניט אכסןלגאםיײשאן, די װירקליכען

 װאוילזײן דעם נעםאהר אין שטעלענדיג
ױניאן. אונזער פון

 אננענוםען װאלט ■לאן דיזער װען
 װי םעהר געװען איך זואלט געװארען

 אין דינסטען םײנע םארטצוזעצען נעלן
 צום ױניאן. אונזער םון אינטערעסען די

 טענערז׳שםענט דער *טטיפט נאדויעיען
 באארר דזשאינם קלאוקמאכער דעש פון
 קאן איך אוץ פלאן, דיזען םיט אײן ניט

פארםזעצען. גיט ארבײט סײן רארום
 דיגען גערן, זעהר נאטירלין־, װעל איך

 לויט ױניאן, אונזער םון איגטערעסען די
 װען צײט יעדער צו םעהיגקײטען, פײנע'

 נע^ענענ־ א פאכען נאי דך װעט עס
הײט,

 צו איבעמעהן יעצטיגען דעם סיט
 קלאוקסא־ די כיז באארר דזשאינט רעם

 באיטטימען זיף ביי כױר מוזען כערס
 אומ־ די אונטער בעסטע דאס טאן צי

 בא־ ארב״טער דער איץ װײל שטעגדעז,
)13 זײם אוי״ (אלוס

ם ר - א ל א ד
לענדער שכניישע אןן פױלעז

 פוילען, פון טײלען «לע איזדאלארס אמעױהאנער
אױסגעצאהלם שנעל װערען

גערועהנליכען א דורך לענדער, ארומיגע און גאליצ־ע

ארדער מאני
דער פון קאמפאני עקםפרעס אמע־־י־או

 א־יבעד• אזױ װי ױענ עקאנאםישסטער רע.־ א*ז װאש
ה-ש. אלטער רע־ נאך געיט צױם־קען • .. וױ שנעל אוױ
װאכען דרײ אין

אױםגעצאהלט. נעלם דאם װערט

הײם אלטער דער נאך דאלאדס שיקען אויך קאנט איד

קייבעל דורך
. פרײזען. םעסיגע זעהר צו

 אױששליםליכע האט קאםפאני עקספרעם אםעריקא; די
 אין אפיםעם א־ן ריגא און װארשא אין פארטרעטער

װיכטי־ אנדעדע און פאריז האטבורנ, כרעםען, בערלין,
אי־ באנק־פארביידוננען אויך שטעדם, אײראפעאישע גע

 ־ אטעריקאן די טאכט דאס װאם װעלט, גאנצער דער בער
 פאר ארגאניזאציע געװינשטע די קאםפאני עקפפרעם
אנגעלעגענהײטען. רײזע און זענדונגען נעלט

 גאהענט־ דעם באזוכט רײזע, א םאבען װילט איהר אויב :רײזען
 װע־ םענעדזשער דעם טיט זיך באראם און אפים עקםפרעש םטען

 אונ־ אין קריגען קאנט *ױהר אנגעלעגענהײטען. רײזע אלע נען
טײלען אלע פאר באהן־בילעטען און שיפםקארטען אפישעם זערע

װעלט. דער פון

 אײעד איז האם«אני זזה<ארעס אםעריהאו די םון ן^יכעס רי םוז אײנע איז ארײז נעהם
cyo* די םון איינעם איז *רער שט*ם 'c i, םאר מרייבט ןןרער או. ר* >ײנעז םיר וו*ס 
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 פעחלט װאס פרענען, נעמען זיך מוז מען םלחםה־פעריאד. די נאך דעם
}געזעלשאפט היינטיגע די

 א"־ אין א־צט הערשט װאס הורנ; גרויסער דער דאם זאנען, ןן>p מע;
 א געכראכט האט װאם קרינ לאנגען א פון רעזולטאט אזן.דער ךאפא

 אים־ ז״ינען דאש שלום. דיגען אום׳ברהמדת א פון א־ן צרשטערונג, סך
 םלדומח, די א־יכ פרעגען, אכער קאן מען אורזאכע;. די צ־ױ־פעלהאפט

 דעם פ־ן רעזולטאט דער ניט אל״ץ זיינען שלום, דער א־ן נלאקאדען די
 ס*סטעם. קאפיטאליסםישען דעם אין געדאנקעךגאננ

 הא■ געבראכט, האט מלהםה די ױאס דדרבן דעט נאטראשטען לאםיר
 ;פראדוקטען דארפען םיר :פראנען םאלגענדע די זינע; אץ בענדיג

 געמאכט. נ־ט עס װערט דאך ;מאנען צו עם א־משטאנד זיינען םיר
 די און סךגיכער, א ערשינען שוי; זיינען ענין דעם װעגען װארום?

 די װייד דערפאר, דאש אז של־ש, זעלנען צוט קוםען שרייבער אלע
 כאיומען װעלען זײ צי זיכער ניט טאנ צו הײנט זיינען ע;6פאבריל,אנ

 פראדוקציע. די םארטצןזעצען ניט זיך יאנע; זי; א•; פראםיטען זײערע
 צ־פרידענשטעל־נג די שטערט אינדוסטרי דער אין פראפ*ט־פאטדו דער
 די :א-פן םאלנענדען דעט אױ* כאדערפענישע; נעזעישאפטייבע די םו;

 גע־ פארגרעסערט פיל זעהר מלהםה דער צלליכ א׳ז טעקכעס פ•; לאסם
 אע־ דער פון ארויםכאקוםען סען װיל טעקסעם די פון סך א א־ן ױארען

 פארדינס־ גרויסע אויןז טעקס פפעציעלער דער ׳כט״נער, א ״י דוסםר*,
 געטאן אל׳ן װערט דאט וױיטער. אזוי און טעקס, אינקאם דער און טען

 לםשל, עננלאנד, אין רעגירונגןזן. די פ*ן אײסגאבען גרױםע די דעקען צו
 פון פראצענט 23 פארשלוגגען רענירונג די האט ,1920 יאהר דעם אין

 כאטרי־ ניט װעלען געשעפטען די א״גקוגפם. נאציאנאלען גאנצעז דעם
 זײ ניי ,־וערט פראפיטען די פץ סך א לאנג ,־ױ םיל א'ן װערעןי בעז

 א״סדאנל אין װאלדםא דער פון צוזאםענברוך דער אװעקגענוםען.
 שטענדינען םיט־ן איגדוםטרי. דער אין ריזיקע די םארנרעםערט האט

 גע״ ניט קאן אראפ, און ארויז נעלט אויםלענדישע ךאש פון זיך בייטען
 געשעפט־ די פירםען. אויסלענדיזןע םיט קאנטראקט קיין װערעז מאבט

 זעל־ דער אין ריױקעס. אזעלכע זיך אויף נעהפען ניט קאנען פיהרער
 פארשי־ די צװישען פראדוקציע דער אין קאנקורענין די איז צייט, כער

 װי שארפער, נאך נימ אויכ שארף, אזוי סארבליכען נאציאנען דענע
 גע־ געשאפען נאך זײנען דערכײ םלחםה. דער םאר געװען איז ■דאס

 שטעלט דאס װאס םחורות, אויםלעגדישע אױף םאריפען הויכע װארעז
 דאר־ װאם די און פראדוקםען די האבען װאש די צװישען װאנם א אויף
 נויטיגען װאם נאציאנען די איצטער םאקע זײנען שליםליך עם. םען
 םיט ניט האכען אץ אפ, שלעכט זעהר ארטיקלען די אין אםםײסטען זיך

 רו־ עקאנאםיסטען די דארםען. זײ װאם דעם םאר באצאהלען צו װאש
 איז, אםת דער םארלאננ״. װירקזאםער ״א םעהלט עם אז אן, דאם פ;ץ
 אונ־ פראדוקציע די װעט פראםיט־םאכען, פון טיםםעם א אונטער דאם

 אונטערנע־ די פאר לוינען זיך װעט דאס װען דאן, נאר װערען טערנוםען
טאן. צו םער
 א״נע אפהענניג עקאנאפיש זײנען װעלם דער פון נאציאנען די וױיל
 אויסלענ־ דער עקםטשיינדש״, ״םארעין דער שפילט אנדערע, די םון

 פאר לעבען. עקאנאםישען אין ראלע נרויסע א געלט־אוישטױש, דישער
 אוישלענדישען פונ׳ם םעכאניזם דעליקאטער דער האט םלהמה דער

 ד^ר פון אנקוםען םים׳ן גלאטיק. נאדן געארכײט געלם־אויםטױש
 ן ם*ט פראדוקטען, אםעריקאנישע פון פארלאנג גרוישער דער םלהםה,

 םיט׳ן פראדוקטען, אויסלענדישע אהערצו ארײנצופיהרע; אויפהערען
 גאלד פון ארײנפלוס באשטענדיגער דער אזן לאאגש נרױסע ארױשגעכען

 איכערקעהרע־ אינטערנאציאנאלע אזא נעפאשט האם אםעריקא, קי*ן
 זײ־ חוב, בעל א געװען 1914 יאהר אין איז װאס לאנד א פון דאס ניש,
 נאציאנען אלע ;קרעדיטאר הויפט דער נעװארען 1919 אין םיר נען

 װאש יעניגע די און סוםען. נרוישע םים פארשולדינם אונז כײ זײנען
 אינד ניט איצםער זײנען לעכען, עקאנאםישען אונזער קאנטראלירען

נעװא• קאליע צייט דער אין א*ז װאש אלץ דאש פאכען צו גוט שםאנד

 אינ־ דײטשלאנד פארקריפלען צו נעזוכם האט םרידען װערשאלער דער
 שאדען• גרויםען א כאקופען צו צײם זעלכער דער אין אץ דוםטריעל,

 אפ־ צוםיל איצמער איז אנדערער דער פון נאציאן אײן אבער ערזאין.
 א ווען צושטאנד, געזונםען גוטען, א אין בלײבען זאל װעלט די הענגיג

 האט ענגלאנד צובראכען. אינתםטריעל װערט איהר פון טײל :■ויכטינער
 אײריי״ צענטראל אין חורכן דעם דורך םארקעם הויפט איהי־ פארלוירען

 אפגעטויטעט חאט םען װאט דערסון לײדט װעלט גאנצע די און פא,
 שאדענעחאץ םון פראבלעם דאם דײםשלאנד. אינדוםטריעלע דאם

 דײטש־ אין װאנען ניז — פראכלעם, ערגערע אן נאך זיך םיט ברענגט
 נים זי קאן אויפגעבויט, צוריק װערען ניט אינחסטרי די װעם לאנד

 אנפאנג פון נלײך עהרליך ניט נעװען איז עם שולדען. איהרע צאחלען
 זאל זיך, געפינם דײםשלאנד װאם צושטאנד דעם אין אז ערװארםען, צו
 דיםקוטירט םך א שוץ איז דעם װענען חומוע איהרע צאהלעז האנעז זי

נעװארען צונעטשעפעט שוין זײנען ״שלום־טריטי״ דער צו געווארען.

.8

 דײטש־ זעלבער, דער אלץ אכער בלײבם פאקם דער .בײלאם״, םך א
 פראדוקטען. אדטר ארכײט, םיט געלם, םיט צאהלען נאר קאן לאנד
נע־ קוים זי װאלט גאלד-רעזערװ, נאנצען אירר אפגעבען זאל זי ווען
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 פראדוק־ אץ םײל קליינעם א בלױז דייםשלאנד םח גטםעז װילען דער
 קאפיםא־ אונםער׳ן ווערען געלײזט פראנע די קאן אזוי װי םו טעז.
 איהר פון נעםען נים װיל םען אויכ ווערען, געלײזט עם קאן וױ ? ליזם

איהרע באצאחלעז צו אנדערש עפעם םים ניט חאט זי ווען םראחקטעז,
. ? שולדען

 כאראקטער זעלבען פון איז חובות נאציאנאלע די פון םראבלעם דאם
 רעניחנ־ די פון בודזשעטען באלאנםירטע ניט די פון פראכלעם דאס װי

 ווערט״ םים אפנעצאחלם װערען חוכות הײםישע די הײם. דער אמ גען
 נעךאהלם םוזען חובות איגטעתאציאנאלע וועחרענד נעלם, פאפיר לאזט

 כײם װערטח. זעלבען חןם חאם וואם עפעם אדער נאלד, םים וועחת
 די געווען שולדינ םלוכות אײראטעאיעע די זײנען סלוזםח חןר טת ענד

«io,ooo/x»x»o nw טאריײױטע w .אליץ פראזענט דער דאלאר 
םעז אבער יעחרליך. דאלאר BMfioojooo כאםחזפט סוםט דטד אױס

.9
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ף•, מא^רטער א %" *לי>* m און װן

rאא ־ XFlLtmm rn r קאנט איהר אוינ און קלײדער געז, i  ov גאװײוmtH i t  ft •איא 
yniP r סיסטץט אנאנ־ער פיחרץן  •jm i r i,| קאפיטאליזס דץר

M די אי וױיס ער ארױספאדץממ, די געחץרט שױן חאט rty fjli*
jy עס און קראנק איז rv שױן y t y f r n\ ו א נעװארען« tjnythp• 

חאנען יעצט ני« •ארזוגען איע אנער אױסצ־חײלען. װעלט די צען,
ען קוראען אץ ־ועלען מיר און אייננענעכען. דט זיר  װארוס אדייי

אזױ. איז דאש
 דישאנס״• אװ ״ליג די חרן סאנץן געװאיט דאס מען חאט צוערשט

 חא״ מפא אינטערעבען קאפיטאלישטישע ױ טא?ע אבער רעצעפט.
 קאוכ• עקזעקוטױו דעס געגזאנט חאט דאס דעריאזען, ניט דאס כען
 דעם׳ pn א גמ»ס*סענטע. די פ־ן משרת א פאר לינ דער פץ שיל
 דעי אין דינען רוסלאנד, און די־טשיאגד שטאאטען, פאראײנינטע די

פארטראטען. נימ גאר ליג
 *W װאשימםאו א־ן געװארען א־-נגערופען איז װאס קאנפערענ׳ן דער

 נאװעס• *ון נעדויערט חאט נאציאגען ד• פ־ן נא-אפעדננ די צ^אלטען
iו1 דעס פעכרואר ניז ,1921 כער, m  ,r;t, קאנפע־ דער אויך אנער 
 רעכענט ױינע גאשלוסען די סיט און אויפגעטאן, נ׳ט גאר חאט רעדן

ניט. קיינער זיר
 אנגע• חאט װעינער נעגאא, א»ן קאנפערענין א נאך נע־יםען איז דאן

 קאנפערעגץ דער ,1922 ׳סאי ט;ין20 דעס נא אפריל טען11 פון חאלטען
סא,־ועטריוס* סיט חאנדעלס-נאציחונגען אײנצושטעלען נאצוועקט האט

מח עמעלוננ ור 1 ..... *...........
W

 דעך ולוייב נעפיחרט, דט גאר ולו חאט עס אנעד לאנד,
סטעציעלע חונות, ריכישע די באצונ אין פראנצויזען די

.11
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.13

ױנג
אפסאכוגגו

מז נלויז פארנעקוסען דארט זיינען ױ׳  דייטשלאנד. און רוםיאנד צ׳
 סטינעס וױ קאפיטאלישטען, גרױסע אײנצעינע, פון פארזוך דער אויר
 טאן צו עפעס אסעריקא, פיץ מארנאן •ירפאגט דיש. אק דײטשלאנד פון
 געפיחרט. גאתיט צו דעחױיל חאט אנגעלעגענחײט, דער אין
 עפעס נעוואלט םימ פאתוםען ױך פראנקרײו חאט רוהר-גענענד אין

 IVHJP קאנפערעגצען, וױ דט אזוי געװאלט-סיטעל, אנער אױפצוטאן.
 •yp* פראגאויזישער חןר פון פאקטארען. עקאנאסישע פארניכטען ניט

 רוערעזי- געגעיען ניט נעוױס וועיט די וועט דייטשלאנד אין פאציט
 קאפיטאליזם דער חאט דערװײל דאס זאגען, סען קאן ארוס א*ן ארום
 מד קאליע חאט סלחםח די וואס סאכען צו גוס װידער נאװיזען ניט

 אוױ קאן ?אפיטאליזם דער ,אויכ דאריכער, ויך פרעגט עס סאכט.
 ער װען ילאץ, זײן פאתעםען ?אן עס װאס און עקדסטירען. וױיטער

צוזאסעגנרעכען. וועט

 רעח־ צד טיקעטס קאנצערט
•רימען. צירטע

 חופארטרפנט עדױקײשאכאל אונזער
p■ס געםאכס ה^ט o m rv H in  v l r w 
̂וס  אינסערנע״ די םון םיםגאידער די ד

 סיקעםס נאקוסען ?א<ען ל$ו?*לס ש^%ל
 ס^יגעג״ h צו •רײזען רעדוצירםע פ*ר
jn קאגצערסעז:

 טא״ םון װײ^לין-ריסײטע< חגם פאר
w ,דעם ^וועגה ד*נעח&טאג וײרץל 

w *ין נאװעםכעה טען1 i i t p
 די סון םןןדדחנסײטעי דעם ם«ר

o 3 *װענד, nor ד^נקאדטענצעה nטען 
קארנעד אין נ*װעםבעו/

o סאר n ^סון וױיןניץ^סײטע 
o דיגסטאג גערנארד, סאויצ n

 ח^י, קאתעגי אין נ^װעםבער, טען6
 כאקוםען װייאן װ^ס טיםגייחװי^ וײ

t רעדוןןירטע צו טיתעםס f r m רי סאר

ponponn ,ס ל ן ח נ ײ ס ̂לען ^ י ז תד ױ\  ז
in עדױפיישאנא♦ אונזער םזן אםים איז 

 סםרי̂« סע16 װעסם 3 חןפארםםקנם,
יארק. גױ

! כ^ר, אינטערנעשאנאל אן
סאסײפםי״• ם־נדננ ״שוכערט די
 נראגד םיז ױגיאן הלאוקםאכער די זואס
 איז נענרינדעם, האט ,11 יאפאל װיל,

 רשות on אוגטער ארונםער איצםער
w עריוקײשאנאל אונזער פון in» o»t־

באר׳׳.
 םיט• יערען נעסאכט װערען פראכען

 כראנזוױ^ אין אומנד פרײםאנ אזן װאר
 4סטרי« ספקסאן 219 ל״סעאום, ליינאר

 אינסערנמשא״ אוגזפר פון םיטנליחט■ די
ו וױלען וואס נאל, י ר זיננען, לעתפן ז  זי
ו נפנןטען נען י אנצושליםען. ז

אינסעמעשאנאל אונזער פון צקנםערם ימיסי
נעעפענט. זיך האכען סענםערס ױניטי פאלגענדע די

7:30 אום אן זיף םאננען קלאסען די
• צענטער. יוניטי םייד איסט

םאנהעטעז. עווענױ, ערשםער נעכען םםרים, פערםע — 63 סקול יאכליק
צענטער. ױניטי וױיסטמײקער׳ס

םאנהעםען. סםרים, םע20 איםם 320 — 40 סקול פאבליק
צענטער. ױניטי בראנקס

כראנק& סםרים, שארלאם אץ איםם ■ארק קראטאגא —־61 םקול יאכליק
סקול. ודי אױרוױננ װאשי־ננטאן

סםרים. טע17 און •לייס אויתויע
דײװידא^ םר, פץ טיהתננ די אונסער עננלימ, אין קלאם םקול חײ א

 אוועט^ דאנערשםאג און םיםוואד דמםטאג, סאנטאנ, טיםעם קלאם דער
םקול, חײ אױתױננ וואשמנםאן סמ 724 תם אין

1 / צענטער. יוניטי בראנקס צוױיטער
כראנק^ פארקיחד, קלערםאנם און עוחןנױ וואשיננטאן — 42 םקוהל פאבליק

! צענטער. יוניטי בראנקס לאוער
בראנקם. םםוײם, טע135 און ילײם נראון — 43 םקול ■אכליק

צענטער. יוניטי בראנזוױל
כתקלין. עוהןניתצ סאטער את קריסםאטאר — 160 סקול פאנליק

ו צענםער. װניםי וױליאצסבורנ
 בתקליץ. םםריט, םעקקיכען יױן עדחןניו נושװדיק ,147 םקוחל פאבליה

 יתימי אלע די אץ ווערם ווווענדס^ נדמוואך אוץ דמםםאנ םאנםאנ,
p א ענגליש, געלערעגם דענםערס n וואם ס^כדדטעקםם אגדערע זײ b k H 

געדערענם. ווערען
»

w װןס מו ד  «״ו. נו ; r«
g w

r ניױנ איו i אױנ v* op ססון ר ר ) 
•♦  in סײ rupon י •♦) ווינסי̂נ

 ipopinrifa^ ןףיטומ
r 1י •!!‘1•אסירומ^ i f, ן^ ^ סי  אױ

 דט״ ׳/oyo^p ״דסטמאי^ p•י די
 pvo רי אח אינײט no ^וטי^מנ נלײנו
ס pr^r0npopנארא ס,9& ם ץ  ptfpii ל'
ipiptiר p ipu ^  no o n w o 

^in  .o®JPnr^-op)i ס*רמ -oop
no or^o אוױ >•n^pj ,נאסאגט ןvp ipo או אזױ מטי?, אזױ

ך דאנט  -nupo^ ooiipopi pינpf n ױ
m ^יי/0« די *n יעז ,דpװעיכע /ר 

 ijnif JP0P3 H פיט נאסאגט גיט >ימען
^ip טיס itooo h, װpיvל ן ס* נ  ניט ?"

 1א01דע און .i^ripono on וױסען
ppoo נין to אויף םױל אווי ג*װא!מן 

ב און ipo 1דע י"  ס״דען ׳?עיטען אוױ ש
 װיכטיגעס עועס װען אױסנאהס סיט׳ן

 א סון ילױזי אין סאי אײן און סאסירט.
ע v* IPOiJOo ן*ר ל  װעגען *1 ראי *
fp צו װסס rn r, און to טאקע װיי 
 א יכטען1כא יכט1בא זזײנטעען דעס אין

p״ 100 w סוגזע! אין סאסימגגען 
opnoon.

שעסער. קיאוק די אין
 און מסססקײנטס נקיכעpo די חוץ

 1סונזע סון ױיגען װעיכע אונטערזוכוגגען,
 הונ׳ 4 1איכמ jnonpa onjpoo ̂וסיס
*וױי יע^טע ,ד iod אץ דערט

ipoojip, 0 חסכען t o 0 סך pinpv.r 
 ׳איז דאס און סױסנאכע וױכטיג^ע סון

inn^orop י  .ivovr וומע?ומענע נײ ר
 ס5יע^סע ̂אגע vopniva סיגעסיין די
 אונז iod ח*ם יע1אינדוסט ipmo ןזס
oװppגrpטp0 לט P iv iir  invt -ב*!• 
)op : די ipopr געהען סך ס ױך, נײםען 

 ׳צו שוםעז םילע און כיזנעס סון סרױס
 געהט אחיסגעהן סז איז, *דח די און

ipivopo i n  qmio באיעכסס. םיס 
iv;o’v נײ h ;op n  ipd) p ii ,d p i אין 

00ip ^ ײנ in 1 גמררזןן ו o  inpo1וײנינע 
o (ויט n ױניסז nn;pooײג-1א איז ׳־ 

ipoM ין« opjno סרײן איצט קוסט i n 
ivono in ^סרײססמ oוחניכע! ׳ 

 חמגה זײן און רזשסכ, קײן ניט יגט10
no, וױכאיד אז Dorn i^p ער יגט1ק 
 0 אמיסנעחסען ײען1ם iv װעט ;יט

 DW’ װעט ip װיםייל און כײט1א ניסע(
 סארט דער און גוט. דןוך איז ססכען

 דעם מיט ײן1א ג(ײך ?וטט נסילעכסס
momoo p:o iv j גע־ און ױני*ן. די 

 ארגאני־ די וױלט 1איה און זײ סען סינט
 ניט עי^ם זײ טיט 1איה קענט זירען,

m סעטיען, ^o םארבױגען זאי*ט 1איה 
 אין סרינציפען םונדאסענטסיסטע ךי

o n .מען ראנגעילט סזוי און אגריסעגם 
o סיט טאג-םעגליר זיך n סארט .ivovr 
 וױיםער סטרײסם פען און ײקט1סט מען
p האט סיחר װען און r םון io r  mo 

 1איה און סרכײטעך יערע[ ^ענומען
to ,op;n איהם םון שױן זײט 1איח 

 װאכען §אר ס זיך איהר דערװיסס ׳1סטי
iv  to ,lyoyer האט ער אז ׳דא איז 

jyaoipy; in 't t  rynp כייט גרינעם, א 
to ,א םיהרט סון סיסוקםאכער,וי אויסגעשסילטען סן םים איטסיציענער pyDטo...רי 

 צװײסלען צו אן שוין סאמען סיר ײיז
y אין r ’iip o t’303io nytno ...כחות 

 האט ׳ױניאז iyt:io to r|yo^n 1םי ^בער
oyi כח o n באזײטיגען. צו איבעל

o^yony, ׳מיר וױיסען to די אין 
ylyo yoDinyo 0 סין ורען oor םון 

o n כײט10 םיז inptjto םעסבער, ס 
 םאראנם- צו injm נ^םעז iy איױ1

 נים טאר mipon די און ווארטליכסײם
 האט lopo 11( סון .intm סרילויכם

 -y: צו מיטילעז VD)yto אננענוסען ^ײז
o םינען n םון מן?ארד yD)yto ם־ ^ 
Diyo.
 ivoonotpi'it און צװײטעד רyד

 װסנען םון אויסצונעםינען t'O סיטעי*
iy סריגנז lyovr ססרם דער ''t ,ארבײם 
 ס אױך ro װיכטינקײט נרױס פון און
 דע• ארנאנידישסז אמאניזירטע! טט

 םיר iyiy: ivilyto און סרםטענט.0
.tno בײ האכעז יעצס

 און דעפארמםענט ארגאניזײשאן
םימינג. דיסםריקט ׳

 יאר? נױ סין no בס?אנם, װי
Di't'3iOio ojyovyf נמוואm ארנא- סן 

 דער ivono bjynoioon נידישאז
o3Portiy:yO עס שעהן. ב. כר. םון

T t o.ivdchod׳ i n  to רByארטמyנט
 דיסטריק־ די םים אסנעבעז ניט Tt אען
ipo יארק. נױ אויסער no ip a 'in 
in צו נעבליב^ אונז סאר 't':o3io 

 םון םוסםעד אױם׳ז עחניימנס, םײסס0
ס.̂יי *י  האבען דאנמר^םאנ יזוצמען און '

 סון םיטינג oOnbbn 0 םאררוםזמ יױר
 וחד םראנס די װאו ,ipopr pytno *לע
 t’o ojpooioon אתאניזי^אן »ז מז

געזוסרען. דיסקוםירט •לנעםײז
 געלוננעגמר א אין חאט fnpr כה

n n ארגא״ םון סראנמ די באשיראכעז 
און יינ^ן nptm אין סרכײם !יזײמאן

d כײ pi סרגסגיזירט סיז סיטיגנ ;jyio^y 
 און iy:yo ׳iOtiyo 26 0 םון יזססיטע »

iPOODPt**P /IP^io און lyDoo DVii 
 dpt אםיס ivtno to ,jVDon סיר און

i סיט n םון חילוי iy;yp yo'oi^p iy i 
כײט.1א yגוט סך ס טאז

jyDlpt d נײ pi סיז װעלכער םיטיגג 
inyr myt i v w* ,וין סיז באזוכם^ 

y געװאר^ iVDOioroo סויר r r ’O 
D y;Movtsoרy;o.ן yDî ;y3 י*ליא?סװ^# 

iy* די םון איינער ivny: איז iודעיכע i 
iy j די אנג^יהרט חאט yjoio אײ םון 

:iyp:ov yo ')iv״jy דעם ױניאנס, די אין 
JPO’TtPr ,װאס סײנסלוס Dy אויף האט 

 נ^ך ס^שט^ זאי םען ivn ױניאנס. די
 ׳שיפליא־ גענ. װאס ׳ןyנטyדיסמos■o ,י

̂וט קאױ ̂וגען, ה  אונ־ סז ׳עס עײנט געקר
iyt גרויסער o>tv בא־ ניט איז

^DiyDD1 לינקיזם־מ״טוגעת דעם םאר 
כסװ^נג. רyאװז סין

שעפער. דרעס די אץ
 םארבינדונג דער רורך סיז כאקסנט װי

 אונזער םיט lyDODoyn 22 לא?אל סון
 פארבונדען אויך איז באארד דזשאינט

;iy i  fyiOTy די פון 4?אנטראי oyii- 
*lytyc אונז םיט צוזאטעןyרy .אפיסעס 

 דא זײנען דיסטריקט iyTTt:*io אינ׳ם
 װעל־ אויף ׳iyBy^ װניאן 30 א ארום

iy iv o  vd .אנטראל. האט גסידשטײן ס? 
in v u ביסעל גאנץ זײן פיט נסלדשטיין 

 iyt3io אין ארײנג^פוםט האט יסקײט1א
 רyונזo סון מיר ה^כע[ דערפאי און אםיס
 די םאנסנד^מ^וטופט *ביסעל אםיס

 ,iyoKi: לvבים א םאכטyג
oויDגDyיp0 סט yo 'i) און לײטי^ער 

iy צו tyoi:y: זיך האכען טיר i .ארבײט
 די װאס ivoot yאײנינ די פאר
 אפיס אוגזער דורך נעםאז ײערם אדכײט

 גע־ גרעטyאט iy»yr oyn די אין 1סי
 אלנ^ינע און ?אםסלײנםס 110 װארען
ivd ן.yוכוננnאונםע 'tv די y iy j^ T T 

 t,o לזאםסיצײנטס, yioDPiyo םעהר און
 די (,,pd די jySiov ניט םון yaoio די

 ס אין טיר iy3on אמי װיכטיגסטע.
iy צאהא iy r נyא האטytלכy אכד? 

 בא־ invii סרבײטער נײע tא ילײנםס,
iy רyאונט םיגטDyש i א ס?ײל. ױניאן 

^:tאי lyayr די םון סך  t אױסג^מען 
 tאי םען 1בי ארבײט דער םון סטספען צו
 ,DyoTD די םיט אויסגלײך אן צי ןyוטpyג

to די oרכײטyר y)yT; ריגעז? oyi 
 די האבען ?ייסעס yרyאנד אין ס?ײל.

 די אין העכערוננ א jv^ipyi רyארבײט
 זאיצען זײ ווען אפםאך סן טיט װײרזשעס

yj'ip; ה אייר איז עס ס?ײל. דיoלpy־ 
 םאר־ געװארען אויסנעצאהלט און טעט

T״oyrti 2 םון איבײסער צו
lysyK.׳

 דרעס־ די איין ארבײט *רגאניזײשאן
שעפער.

 שעפער ױניאן די מיט צוזאםען
 דיסטרי?ט דרעס דעם אין םיר 1ה*בע
 מיט נד[ oy:nyr א ארײגגעקדאגען אויך

 געכיאנט lynon םיר שעפער. ניט־ױניאן
 ארגאניזא־ אביסעל טאן צו םארזוך א

 און שעםער דרעס די ארום ארבײט ציאנס
T t i iv i ארגאני־ צו געלונגען אונז איז 

yi't; די : lyeyr y i:y ^ D
עװ. ליבערטי 540 ׳oyn טאן באן

עװ. רyBריסטאp 315 װײסט, חאדסאן
עוחגנױ. ראקאװײ 767 סאבעל,

 ארלינגטאן 8 סטיין, pc שאפ דעם סין
 סטרײ? אין יעצם נאך סיר האלטען עװ.
 םוץ ארבײם רyנyבyמyאיב דער לויט און
 ןyװעל םיר אז ׳עס שײנם Diyp''i»D די

 אלנע־ אין נעסעטעלט. גיך ןyהאב איהם
T םיר זוכען םײן t בא צו יעצטypנעז :y- 

y םיט חענטמר i□ כאראpטyדי פון ר 
 הילןז דער םיט און ׳iysyr נים״ױניאן

 ארגסנײ ירטערtניoארג נײ אונזער פון
tדערגרײ־ צו מיר האםעץ ?אםיטע ײ^אן 

ר^ולטאטען. yנדyבאדײט כען
װאודחײװען. ארן דזשאםײקא

i n װאודהײװען איז ד^עםײסא 
i לוימ ׳האט יהט1יסט1 n ׳אםיע1נעאנ 
 ׳אםיס 1אונזע צו געהעחגן פםlדאyג

 אונמ'עג%יר tאונ 1פא אױ פראהטיש 1אבע
 Dy װײל ארבײט, ארט1 טאז צו געררען

 הסלב־ א ט,1שטא באוונתנ! א דאך tאי
yt'n  n :to r האט סען װען סיץ אונז, ןון 

^t שאפ ס נ^םען  jn 't '^ r io געװען 
 ׳םאלגיײר1ע בײם1א טאן צו אונמעגאיך

 ז$ר םענשען 1םעה 1אדע אײנע! סײחז
w אין געפינען שטענדיג יףt אען t i־ 

t האכען דאס און מײקא. d אי- ניט 
אויסםיהחןן. נע?ענט 1םע

o האבען 1םי in y ^ in  T t םיט d pi 
 -n אתאנױאציאנס סינטערנעשאנאל

im סון טםענם,1סס in האט וזסליעזיין 
 סא־ ס םימ 'pvnn בתחס־• כסשםיםם

 בײט1א D^'vot'305io מאן צו םיטע
i 1םא נמנענד. יענמם סיז n 1^1סו 

i װסס צייט n סתסנמסציאנם cop* 
 וױחןאיו זײ האבען אננעגסננען סיו •ײן

dp סר־בײט. ווסונד^־כסחנ סויםנעםאז

t:״iy ם1ארגאגיןי ;jjnoTy סײגיגע 
PWP‘ און lyiyr-Dyn. אויב yrti״ 
 ריסט־ ױניאן ?ײן ipiyn נים oyit םײקס
opn, ^טיר ןײנ viy:ro ipdo:״to ,D 

p״bytt ddv; 3PP0 i יכער1 דארט ^וין 
JPD10 DOT D,D03P)03 .|Mt D'J אין 

op,,oyrn טיט אהין סוסען pyuv oyi 
 שנעל אזוי ױניאן. רŷ סון סנםלױםען צו
 ארגאגידרט, iyiyn רy»yK׳ yiy^t װי

vmניט זײ לאזט סען ר iiy):o רוהינ 
 דאיט םון זײ jytio ביזנעס, ynyMt טים

lyc'^ojo.
ט.1גאניזי1א 1שעפע נײע

״ yפאלגע;ד די :iyEy^ y זײגען 
 פוג׳ם ױיף אילם iviony; אמסנידרט

iy:'OJM»i סעזאן :
 767 פעטליצק/ און דאוױדאװיטש
עװ. ראקאװײ

0”yn? פ־;;סיל- 252 קאטפ., ?לאוק 
סט. װײניא

 סם. 1610 סוױם, און צוקעימאן
עװ. טאר?ס

סט. װסיאנא 91 ברעט, און טויר?
.tv סאטער 568 ׳רyהעל און. כאקס

עװ. םאטעי 570 נעלטאן, און רסטנעי
פיטקין iynT# 1445 און קראסנער
עװ.
עװ. װיליאםס 136 ׳סאן און פילער
 סנעדיקעי 568 ברענעי־, אין םאקס

עװ.
 (צײטװיי־ פט. פאװעל 126 לערגער,

סעטלטענט) ליגער
 (צײט־ עװ. ליבערטי 550 דײכיאנר,

סעטלטענם). װײליגער
עװ. ליבערטי Dyn, 540 טאן באז

%עװ קריסםאפעי 815 דרעפ, האדסאן
̂בעל, .Ty ראקאװײ 767 כ

.B בעק קאלעקטעם "
םיט־ 1884 בורסםײן, דזש.

$596.50 ------------עוג קין
18 גאװ^טי, אםעריהאן

 TV--------50.00. גל^זאר
האפ־ 434 ׳סאז און רyאלפ

39.34 ---------מיס ?ינסאז
?אמפ. ?לאוה ׳ סטלאנמי?

 35.34 — עװ. אםלאנטי? 2965
סאטער iy, 568 און קעי

15.12--------------עװ.
איסט 1613 סאן, און בלאו
34.08 --------עװ. יארק נױ

סט. 1610 כיאס., !אבינפאז
8.75---------otv dpiod

צוזאמyן — $919.13

באביםש. א.
יהט.1יפם1 בראנזװיל טענעתשער

 אוים־ די ציהען װילען 1מי — ב. נ.
 -1א בראנזװילע! י1 םון מערקזאםהײט

 !אטיםיקײשאן־ גרויםעז דעם צו בײטער
 װערען ןyאפגעהאלט װעט װאפ מיטינג,

 לײסע־ יבארילי אין אװענט, זונטאג דעם
iy פרן אום i ליג. האטפײן ױניאן טרײד 
 שיפליאקאװ םײנבעמ, א. לאנדאן, 1טאי
 איז עם רעדען. װעלעז אנדערע פילע און

קומען. זאילעז אלמ אז וױנשענסװערט

 ארנײסער די פון נײעם
י»רס נױ אין שולמן ריננ
שולען. .1 א. די אין קלאסען נײע

 איצט \r\rn שולען .1 א. y^o אין
" געעפענט )p VלאyDאנםאנגע! 1םא ׳ן 

 הא״ װאס ?ינדע!, 1םא װי װי גוט אזוי
^ עפעס שוין סריהע! בען ע! ל ע  אין ג
 אנגעגוםען ורערען ^ולעז ינג1 ארב. די

.iyDyi און אן 1יאה 7 םון קינרער
:םען לערענט שולען .1 א. די אין

y די r 'r o ײ•1ש און (לײענען שפרסך 
y ׳בען r 'i 'o ,!גע־ ישע1אי ליטעיאטו 

 אטאל אימגן די ׳םרן vשיכטyג (די שיכ^
i *יז אעכעז אידישע דאס און n איצ־ 
 PD'iiJ פון oy'Do^o'n ׳צי'ט) רypטי

 ישע1אי רעװאלוציאנערען, און סענשען
̂קס־לירער  ליד^, ארנעטער און פאי
t טענץ, הלאפישע און םא^קס־טענץ ;i 

 נעםינען דעם חוץ א שפיאען. קיאמירען,
TJ אין yso ביכ״ אח ?לובען שולען 

קיגדער. יי פאי ליאטעקען
זיך. געפיגען שולען די ױא־

 12 איצטע־־ זיך געפינען יאיק ניז אין
: ■לעצער פסיגענדע די אין ע׳־לען ר. א

 עװע״ װען־סי?י*ען -18 : ין>רק נױ איםט
י. נ. בי־יקליז,

י. נ. % סמ טע145 איסש 542 : ביאנקס
peU) .bo טל43 —1373 : י>רק6 באיא

י. נ. ברוקלין, ),עװע.
ברוקלין. ׳סמ. סעקםאן 229 : ברועזײיל
Bi j ספרים, טע4 איסט 324 דאון־םון:
י, j ססריס, גרענד 439 :דאון־םאון

י$ j ,סם מע103 איסט 143 : ה&רלעם
%< נ. סם.. טע112 איסט 108 : ה#רלעם

עװעגיו, גיעחעס 01 :װיליאםסבורג
י. ג. ברוקלין,
y®21 קאר®, סיאםעל :אײלאנד קוני

אײלאגד. קוני ׳עײע. סוירף און סם
ו. J ׳סם. טע103 איסט 143 : ל־שול1םי

י נ. ס̂ם טע1)6 איסמ 143 סוזיקשול:
פט. yט4 איסס 324 : שול סחי?

שולען. יגג1 ארב. ױיע
 1איצטע ױער־עז שולען יגג1 ארב. נײע
 איפט :פלעצע! yi:y^0D איז געעםענט
 װי־ ל1םי ̂)lנטעyצ פאצ. (אין בראתױי

 (בײ בראנקפ, איילענ!), (לאנג יערדט
 סם.) טע96 (בײ לעם1הא מײ•), װילקינם

בראנזװיל. אין און
 שולען נײע די װעגען אינםארמאציעס

 אםים אין באקומען דערזוײל tyo טעז
iy פאר קינדער ריננ. ארב. םון i איםם 

 איצט שוין םען העז שול בראדװײער
 אוע. פון אםיפ אין םארשרײבען

 ביך 4 םיז שבח, אדװיי,1ב איסט 175
י .Diynא 7

םיסױסו א װערען צו מיה די װערס איז עס
 אויסגאבען װעניג זיך פאדערט עס

 לאנד, דעם םון סיטיזען א װערען צו
 דערצו. בארעכטינט נאר זײט איהד װען

 זעלבע די האבען ניט איהר זאלט װארום
 צו לא;ד? פון בירגער אלע -װי רענטע
 איהר זײט פײפערס ערשטע די נעהםען
 ניט הען קײגער בארעכסינט. איםער

 קען םען װאם נוצען׳ די אויפרעכענען
 םיטי־ א זײן צו רעכט דאס םון האבען

 װען פעלע םילע דא זײנען עס זען.
ארויפ. פיל העלפען פײפערפ פיטיזען

םאל, דעם בײשפיל, צום נעהםט,
 אריבער־ װעגען זיך האנדעלם עפ װען

 נליק־ װי ;ױראפ פון אײנענע ברענגען
 אויף אוכיגליקליכע די זיף םיהלען ליןי

 העל־ זײ הענט איהר אז ׳ים זײט יענער
 איהר שלעכט װי בארעכענט און םען.

 פארנאכלעסיגוננ אײער דורך 1א םיהלט,
לײדען. אײגענע אײערע דארםען

א רוערען דארןז ארבײטער יעדעי

 װאויגט ער װאו לאנר, דעם אין בירגער
 װי ל»נר א אין ארבייט. ער װאו און

 שטיט־ ה^ט יעדערער װאו אמעריקא,
 ארביי־ יעדען פון םליכט די איז רעכט,

 נעבען צו און בירגער א װערען צו טער
 רעד םון קאנדידאמען די םון װאוט זײן

 העלםען װעט װעלכע ארבײטער־פארטײ,
ארבײמער־קלאס. דעם

 איז ליג אײד נעטשוראליזײש^ן די
 ארבײםער־סר־- םון געװארען גענרינדעט

 װע• ארבײטער העלפעז צו גאניזאציאנעץ
 lyiyp איבײטער »לע סיטיזענפ. רען
 רער םון הויפט־אםיס אין װענדען זיף
 טאג, יערען בראדװיי, איפט 175 ליג,
 אזײגער 9 1בי בײטאג אזײנעך 1 םון
 אזײגער 10 פון זונטאנ ארן אװענד אין
 װעט דארטעז בײטאג. אזײגער 1 ביז
 אײערע אױסצומאכען העלפען אײך מען

 גע- אײך און סיטיזענשיפ פאר פאפירען
םרײ. גפסעיאויפ? אלע בען

וױרטהינם קלוגע
ב»קם 8 הויז אץ איםער חאלטען

ס ן אי ל ־ ם ן עי
 פאםיליע גאנצער דער םח מאגענם די רעטלירט דאם

ײ פארשפארט און ו:יללם. דאקטאר ז

סטאר^ דראנ »לע אין באסםע א םענם 60 און 25,10
t
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.)1 זײט וון (׳■לוס
 ■J* יאס אין באזוןי זײן װעגען טעב

 פי־אגציסיזא סאז און פיאטער דדעעיעס,
 לאקאלס איגטערנע^^גאי־ די װענען. און

דאי־ט. זיך געפינען װאס
 קורצען א אוגענעבען אױף ראט ער

 דעי pc סאדומגשאן דעד םון באײכט
 און ליינאר אװ סעדערײשאן אםעריקען

 שון י-עזאייוציאן די אז עדקלעהרט, האט
yi,̂ ,אינטעמעשאנאל ,yrsyv םאדערס 

 םו| טירען די אסען האלטען זאר כשן
 *?'-a און 'דעייגיעזע y^v פאר לאנד
vt?'o םארפאלגטע y ^  pc ^ עגד  איז י

 ^זעקוטױױ צום געװארען איגעשיקט
 רעחאסעד און ;yבאטראכט צו קאונסיל

 pc קאנױעגשאן נעקסטעי רער צו דירען
ילייבאר. או םערערײשאן jypnyo* רעי

 ~עררענטpc 8 ר^אי־טען די נאןי
 י־-אבעז בא־אוי, סעקיעטער און זינםאן

 צים lyoHjyr'yi רי װאיט דאס באקוםעז
 אונזע״ע באאיד, מקזעסוסיװ דזשענעראל

yזyוױ•ס־■ר vאון גטע̂ן *ypyiy• זײ םיז 
 ױניאז־טעטיד ;ריד פון טyנאריכט האס
ד אוגטער אן געהט װאס ?ײט  אויש־ ד
שםעדט. yiyT'vnvc איז זינט

 ארנאניזא- יאריןער נױ רעם פון
 וױיס־ די בארינטעט האב^ ציאנס־םעלד־
 דובינסקי׳ ^ysyn נינפא, ארעזידענט^

 לאהען. ם. םאניא כייס און םיינב^
 כאריכ־ האט רײזבערג נטyזידy■ר וױיס
 םילאדעלסיא אין y;v< רyד וועגען טעט

p k וױים-«ר^דענט i$Dyj*s — פון 
כאסטאן. pc yj<» ררע

איגאנצ־ זײנען רע^אדםען yרyננyי
 ם. וױיס**רעזידענט םון געוואחנן בעז

 □yi סון מענערזשער איס &ערלשט*יז,
 ארגאדזײ־ אינטערגעשאנאל װעסטערן

 וױיס״ירעזײ pc ;שאן־דעיארםםענט
 on םון םענ^שער האליערין, דענט

 ארנאניזײ־י יזyאיסט אינטצרנעשאנאל
 וױיס־«מד סון און שאךדע*ארטםענט,

 אויפ־ װעטעס אונטער זיידםאז, זידענט
 אינםז*רגעשאנאל די שטעהט oy זיכם

.yiyjyp אין ארגאניזיישאךארבײם
 ניי זיינען איז, שטייגער רyד וױ

 קא־ געװארען אױסגאהערם סיטיגג דעם
 אױםגענוסען אויף זייגעז oy און דיטעס

אפילס. נעוױסע נ^וארען
 דאנעחצטאנ םון זיצוננ דער אױוי

 נעװארען ־ען5אױםג^ איז מיטאנ פאר
 םון מענערןשער דער הייסאן, ל. רyברוד
 .9 לאקאל ױניאן קלאוה־םינישערס דער

yקאפיט אלס ערשינען איז רy ד םוןyם 
 אנצױ 9 לאקאל םון באארד עקזעקוטױו

 זאל 9 לאקאל װארום אורזאכען, געבען
 ניט פאד װערעז, רעארגאניזירט נים

 אינ־ דעי םון בא׳טלום דעם אויספאלנשן
 פיט־ די צו באצונ איז פאנאלימערנע

 זאנע־ דער צו כאלאנגען װאס נלידער,
 עדױקײיטאנאל ױניאן ״טרײר נאנטער

 אפאזי־ נעyבאהאלט א איז װעאכע ליל/
 אינט^ינע־ אונזער געגען ציאנס־ױניאן

 גע־ אין און זyאם זוכט װאס מאנאל
ױניאן. די שעדינען צו הײם

 אז גע׳טענה׳ט, האט הײפאן ברודער
 קײן |yoi:y3 ניט נאןי האט לאקאל זי־ין

 באשלוס םyד געגען שטעלונג פאזיטיװע
 ארן באאיד עקזעקוטיװ דזשענעראל םיז

 דער םון טײל א 9 לאקאל איז דעיםאר
 צו כטyר א וזאט און אינטערנעשאנאל

 זאל זי עקזעקוטיװע דער םון םארלאננען
 באמראכטען סאל א נאף ריקאנםידערעז,

 אנדער אן נעהמען און באשלוס דעם
םראגע. דער אין

 געםאכט דאן האט זיגםאן פרעזידעגט
 םולער דער מיט סטײםםענט פאלגענדען
 עקזע־ דזשענעראל דעם pם צרטטיפוננ

:באארד קוםױו
 גע־ אינםארםירט איז לאקאל ״אײער

 ער ״אז געזאנט, זיגםאן האט װארען״,
 דעם םון כאשלוס דעם דורכםיד«רעז םוז

 װי אזוי באארד, עסזעקוטיװ דזשענעראל
 נעטאן. עס האבעז לאקאצס אנדערע אלע
 אינםאר־ און געראםען אײך האט מעז

ײעל־ צװימען לינס, געװיסע אז מירמ,
 ױניאן ״טרײד די זיף נעפינט עס כע

 סיר באטדאכטען ׳איד עדױקײשאנאל
 הא׳ םיר און אםאזיציאנס־ױניאנס אלס
 מעםבערם אונזערע אויםגעםאדערט בען
 האבען מיר זײ. םח צוריקצוציהען זיך
 טאילע־ ניט וועלען סיר אז געזאגט, זײ

 דואצ־ א צו געהערען זאלען זײ רירען,
 צײט זעלבער דער אין און ארגאניזאציאן

 אינטערנע׳שא־ דער םון םעםבערס זײן
 אײער בײ געווען אויך בין איןי נאל.

 — ערקלעחר*, זיגמאן האם ־-- #<אר,אל
 ווע׳ םעםבערס די אדרעםירט האב און
 דער וועלכעז אין צרטריםט, דעם נען

 צר ?יך זאאעז םעםבערס די אז ארדער,
 נע־ נעגעבען איז לינס׳ די םון ריקציהען

 זײנט הײםאז, ברודער איהר, װארען.
 םאר־ דאז איו עס םיטיננ. בײס געוחנז

 האב איך דיםקוםיע. הײםע א געקוםצן
 םראנע דער רחמען מאל צוױי נערעדם

 אויגד נעראטעז לאקאל אײער האנ אח
 איתר חאט ד*ך ארדער. דעם צופאצנען

תרכצופיחרצז נצמאז גארגיט

oyi א־דpc tey דזיצענע^ול pyזpyוטױו 
כאאיד.

 לאמאל אײצר צו m האט דאן ״זייט
 יח-6אױס פוז רy אז געשרינ¥ן,

r ארדצה רעס רצז y 'w iD גןמיס 
̂נבע? אלזא ך”א איז  סיר געװארצן. געג

i נאכהער האנען t " *  jycrviyj לאמאל 
y א *מיקען צו o ^ p ן צו^  מיטעג די

 ׳1דאי מען װאיום װײזען זאלט אירר און
 לא?אל אײער אױסשליסען. גיט אײו
 אינטער'* דער גענען לטy^זטyג זיר האט

;r yפאקטיש דערסיט האט און אנאר 
 איג* רyד פון אױסגעמלאסצן אלײן זיף

 אײף בלױז האבען פיר שאגאל.yרנyט
v iv w i] ער־ צו נ^עגענה״ם א גאך 

•?y^ y6• צו גרײט זײנט איהר אויב 
^4פאי  האלט איהי אדער באשלוס, דעפ ;
ד ,,ב זיך ״  ,-P איהר אז ׳צטציוננ, א

 איגטערנצשא־ ־yד םאר ניט זיןל פעיט
 סיײ אײצר נײ בי״בט איהר און גאי*
 איז ליל׳ אנא^rי,prרy״ די אז ׳;ונג

 ױניאן׳/ אונזער וױ אײך סא- װיכטינער
 ססײט־ זיגםאן׳ס אויז האט הײפאן

 דאם דענ?ט, רy אז ׳רטyנטפyyג פילנט
 אײנצעל־ געגען lyjH^p y^'C'vyco קײן
־ לאחאל גאנצען סyד jy;y; אדער נע  ד
געװ^יען. פא:טyג :יט געז

 איהם יצט^ט זינפאן ירעזידענט
: yםיאג דיחנ^טע א דאז

 אײער םון כאשלוס דער אי? ״ױאס
jn iw yrpy צושריפט רעס װעגען pc 

׳״I אנא^rרנעyטrא רעי
און נרײט ניט איז לאקאל רyאונז״
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 דושן דעס לננװ נאנהעפ אװ ויפיננ
נאארד עסזמסוםיזז נעיאל

^ויקאנא, םיז באארד דזשאינט רער
 אינםצרנצ־ אײנצעלנע די װי גוט אזוי

 סיט באגריםט האבעז לאקאלס שאנאל
y םון םיטינג דער װאס סרײר, jy rr i- 

 א«גע״ װערט כאארד עהזעקוטױו ראל
 הא ןײ און מםאדט זײמר אין האילטעז

 נעהצרינען א דעם*באארד געגעכען במן
הבא. בריד

 ױגיאנס די האבען אװעגד םרײטאג
 אמ• ®ון םאס-םיםימ א אײגגערוםען

 mnp דצר אין םיםנלידצר אנאלryרגyם
 דצר און מאריםאן האםעיל םון םעא-רום

 םיט״ די םיט איבערםילט נעװען איז זאל
 כאנריסען געקומען זײנצז װאס גלידער,

nvi באארד, עהזעקוסמו דזשענעראיל 
 םיוד די םיט פגים אל &נים זעהן זיר

 געװען איז oy ױניאן. זײער םון רyר
םארזאםלומ. שעהנע רnyז א

גע״ איו ■ערלשטײן װײס־«רעזידענט
 רעדען אווענד. pc menytrD רyד ררען

 «רעוי םון געװארען ןyהאלטyג .זײנען
 װײס־ כאראוי, סעקרצםמר זינמאן, נטyד
 דצר יאנאװסקי, ש. םײגבערג, נטyזידyר8

 און כטיגקײט״^yרyג ״די םון רעדאקטאר
אנדערע. נאך

 גיװארען געגעב^ איז אװעגד שבוז
y דעם לכבוד טyבאנק רyזנw א rri- 

 ומ<• אויוי באארד, עקזעקוטיװ געראל
ען עם כען  איבצר גצװען אנװעזענד זי̂י
 גענע- איז באנקעט רyד ווערזאז. 300
גרויסצן א אין געװארען בעז

 נע- דיגען םארזאםעלמע רי צװישען
 אעעזע- נאגץ אײניגע געסט אלס ווען

 ארכײטצר״כא דער אץ םענשען הענע
 אין האמגז זײ איז *יקאגא םח װענונג
 דזמצי אונזער כאגריסט רעדעס קורצע
באארר. עקזעקוםיװ נעראיל

םשער״ דער נאװאק, םאקס ברורער
 האט באארה דושאינס דעם םון סאן

 •ער<־ ם. װײם־ירעוידענם םארגעעםעלט
 באגקעט. pc סאוסטמאסטער אלס שםײן

 א געהאלםען אםa ■ערלשםײז ברודער
 חןד־ \votnv Djn אלס און רעדע קורצע

 ׳גאקצ<ס עד. םארנעשםעלם ער האט נער
 םע״ מיקאנא דער םון סעקרענתר דעם

 איחם האם ער לײבאר. אװ דערײשאן
 הא<ן װאס סאן, דעם אלס םארגעשמעלט

 ארויסצונעוד — דזשאב שםענדיגען א
 אונזער פון ■יקעםס די דזשײל םון מעז

אינטערנעשאנאל.
 דזשצ״ דצם באגריסט ר״אט נאהעלס

 nv האם און באארד עהזעקוטיװ נעראל
 אסיןאר װײס־ירעזיסננם אז קלערט,
 םון ■רצזידענם דעם םארםרמט נעלסאן

 פיםוױ דזשאהן םר. םערעריישאן, דער
 n אדרעסירצן וועם ער אז און פאטריס,

נאםען. זײן איז אנװעזענחנ
 ®אר־ דאן חאם טאוסט־םאסםער דער

 גע<סאז, •חנזידענט ־ וױים נעשטעלם
 חד לצנגיחנ א געהאלםצן האט װעלכער

 אננצוױוצן האט ער וחןלכער איז ׳דע
̂ום, דעם אויזי  ארגאנײ די װאס אײנם

 שײ דער יירך האכעז ארבײםער זירטע
 צר און לײנאד, אװ גמדערײמאן קאגא
 ז םון נאםצז אין פארמפראכצן האם

 כחווו אלע סים דחנלםצן צו פעדעריימאן
 די פיז אתאניזומױאנגדקעסייח דעם אק

f ררזם־ט»מר  u• itti rn  PM»

 יו*יר״ i}0׳9i(i( <״דיט די van נ״ם.
tnyp ױדןן r»0 iia  ojni׳nj.|»»

urnyi f<a ד׳נת׳ןי ntoopyj חנר
ך ו י im יlaotni, 1 ו  v i  aim■

nin iitjm }norms י״ן ra ׳«ט«ים
r »1 ;וימװ׳ונדיגשיים ’r f f ’iv  nav 

man ׳ווםרױ׳נן w די a»yj ,rooois* 
n ניוי^יסע יון pa ד׳ןד an f׳;ai״ 
tv’*, « ימלמר mmsin

n*׳jfffp»j ׳יי׳מיגממ נריחנר a  n 
רי •ון זיחננס n׳(a ױנ׳ן rv10״(v r, 

oan מ יין «(י ? vannm w n m חןס
rn. .נ nav א״ניטײנג דץר an ד« ג

n קעם,  fa ,myrtnae oan ra 
ra שיין זייאגדיג  navoaaa רזר a,' } 

a ja ryn w> »ניי אי ana n  otvi* 
r»a »?«• lanvr'i דיח«ו. ווי ®יי׳ד־» 

to ,0)0013 r ער n  Ban ר> vm אי 
na#» o דורך אי און «׳ס־ז«<יך n* 

 סימ lanvf^ara די iaenn ומרפס״
oa»< גמניימס yvoyp nn«a rm ra.

ra 3 *וייan׳nai nai en ry i tt 
soy.( סך »

•ra  jaor? ,»m ד0י«« ד«ר («װ«ז» 
rn הויים »ון  .om a re naron ד«ר

סאינע איהם האס טאוטנדטאסטעי
rn  D>aor ר» a)B'ia ongr nnar*

lanaiW.( נום׳ח
ajo’ia van ia»)v ojartan•*

 Din סיס DMnjjnniw ורױס
r די oa״ *ראגר׳גס, a » a r r לאהאיס 

מז T װ«ג אוים׳ן ®י f 1« lama re
«r סיס w Yfjgp»v n  oar o n־*

לסקסלס די העלסס ב״ססרסוױסגמג
רי0 ו מ׳ « o «ין י««0«נ n סי׳

____naa îni /r,aoaa*o)a,i.  װ׳ורס
 e. װײס^««יד«גס «זן נססױיר® דסרס

■ערי׳סטיין.
 סון ׳או׳ניזננ די נ««סנט oan «י

m »י:םזזתי׳«ן»אי דןר is  ra די «ו 
 די «av>a*»)aa וױי׳מ מ«יר« <יגס,

y ד«ד סון *סייסיס is o n m n i דדיו 
*erne יוז ia)anainara אױםסײדינס

jn .ד מענ׳זעי» oan שריטיקירס 
 אין <amo אדײן נר«»«| ײאס יענינס,

 אג״ ©an «י איז איגססמ^^אי, חור
iar נעוױזען״ »aaj>MPn oaov)a oan, 

 נא* די וױ — ת״ «. א. םסראייגימגנ
laonn ,זיר ta נחממן, ודי׳ון ויי — 
 *זסיי״ אןן רײס׳ןדיי׳ס :*ר ןיי ברז;נ«ן

n <וננ.  ta anna>n» oan na *איג 
70(avanao ײ«ס larroonn איחר 

ta eiMno ן נאסרײ«ן  a>a am no* ד
ap in*’*’ די און ׳ם«נס«ן  laPar oja 

n יי ארב״םקן נען  laiaoanao »)«י 
אינחס״ ד«ר אין ארנײםןר רי סון

סרי«.

DWp iJfO B in  f I Jr 3H 0pW  / p
 װאסילצ ארכייסצד׳ פאלנצנרצ די

l מא§ירא .m קאסעםא׳  tti'M pn 
7,§o1 ודאס ׳PBWK3 jin n!

?i§ ודאאזצ^ ®יחמ דעד ניי n, 
m» קוסיז צז נענזאמן o  p• o rn  r 
n 302 יאגד^ז, r  P J״

1F3P0P1̂ 7P"׳ tppi 1 ,ל""^
^ אנ o• די נצממחח ז^גצן ז n  m

סאכצן. «ז

 vaavia ייי/ ײ׳ל׳וו ״
J o s r o i ,lo w  v t  r t 

v> v«* .. . אין l io n  n, די 
v׳rt׳o a ra *j׳v oon ra  v

v a rm»״on ea »ar * r  r e  n 
,i f  iv  nin ra  r« 

ara •aa la rw i t  ra י«ר naaiir 
•na ,yvr• ari'ivn* a f f  va r i f f 

i  nai r e  w i  t r i׳Ht a r׳-iae nn 
f * n  ,faiimian׳ ta ,la’naimn r*a 

w, וי »  pa >a*vn nara ra m w 
a aa/f,i♦* ניו,§» van ׳׳ r n a* 

i»tra  nrvataa׳*i
1» naia 

arf״a mjmaP r 
ana,״•״ oan סורא 

♦pa oan naoaa ,far

efva oan fan♦• n ס««חסיס«ן»
.eia>ai>a o n  no n o o m  i n o i 

ra  im a ra 4#ו •oi r n  oan ,ia*jv 
io ,tannara naraaf 8״ m ooס״’י־נ 

or a י ן ,0(•ו
naeu laaiai oan no• ra  •aa ra 

n a  ianai 11סי narooraa nan ra 
van »׳> tavnan aiaaai ניז oar ;vo 

*na nan ia lan/oaama irian rv a 
n a, »יי naoa laaan סים aVn nan 

o a<oa nnaaa o n ion  ra׳o)aoair 
rnaojia nan ,•<raaa ny*an fid״n 

,nnao >ao»a a laoanaaa i»*oa oon 
•mDo• m n  ta ,inianrr a*i n»aa 

laona- latai •aa ra nanana aanai 
v n*o iar*f ,lar-naa m m»  a(v*)״

.o’oo-yteoo 0 n o | 
!m m  oan lonaav •aa nan 
I n י**| r na oan, nnao to anon |»nna 

aaianw r i,) אױכ a׳oan nar ײ•3סי 
a mo .v*po nan naara »aa> נ׳ד סיוי 

n  aa ara יידסז na ra  ,n a ו» *aa 
mania n  lino *•rpaa laaaan *סדביי 
nan po laoaao ,taa^naa naa .רכײס* 

ama ania am י«(«ר a«  זיין o)ooa״
r w i״ ia| די nanana ז״(«ן a •n׳*r 

lamriaa aon ,ara •׳ וי ײסס *״ס י 
o pn ia ,taaaaa אי«גס«ר too io*)r 

r t  onnaaaa .laaianaa pa ״אין (יט 
״ /ion יס» ײי

oar a •ניסמוײ. אױו o r natn• 
naol7 nan ra  ep»)» 10 aan ^)סטרי 

a ovooo van or pa ד סתי«רי(«ר» 
a ,loo)״r a  om vo to i 3 n  no na 

laanoarai• אין ioro ata וױ nan 
nta fan ,nararm >סי iawao זיי(«ן 

nta ))יא ,oaarn (no \i))0)iiorm 
oo nan aon׳l»narrpano ta oait») o 

.a am  fena mnoom  nan» to 
o r o• סיסיננ onaj'eatpa npo 

a no״*ana) taomao ra  naoar an 
n  ,(an »יײס po נרסתױי *OP oar 

o iaa׳a nרליaוra  oa ta ^r אוסזיסס

&
*aa:

p’P oan ooa nan .n*o n ״ )aoa 
na)*oar יס) oa:nna*׳V na ,i 

ia)o* ,״» n״n iao* װיי* laoaoiaona 
n ארנײס lOoa) taaon nanno eon 

 i( ניס oon ססיס nan nro״n װיי,
 t״p דם top tao to ז,aרaיpna סרייס

12 tanater ססרס אונײט,) a taaoe|* 
8 tana) ra  ,tanaier .אוסזיסם

namaaao nan סםירי מס̂י) 
 a pa n״n •n ia onanana ;יס

na ra״a oa)ra סיס׳ן  o )a m 
onaoinao .aomo n  inat ta( ,זיר 

ra  oa fO 0 נים»))taoiP .לייכם En 
not) enon tao eon taaon no• n 

n  jaynapana anoo o עכלינענק) m i 
 eon ooa nan .o)aoarpa ניס נייס

)a׳njao׳ooip na to ^i סיס אױס n» 
איי ח־יטעז. p*p ניס *nan na Ita «ודי

V m  B  B A  a A B A a J L b A K A O  A A a a B A A A  • A M ■  • A I M A i  • A A M Ipa ta ^naapna aon*o nan naao aon 
ato סאי n  po narrn oan ׳ױמאםינערש

M A A  a a a ^ 4 a •  A ^ a M A A A A  a ^ m ,a  A ^ a ^ a a  a  a  a A a Aאראמד וחנחק נצחאלטצן קאנצן דס® 
 צוריקנזל וחולצץ ארדזןרס װןן װארסליו,

o r r ,ווצדצן n ײי דאז תאס פ^דסצ  א
)Dtrory 1ײ ׳סין א גאר אדױפצמצסען 

0 דארט סאכט צקואגדנצר דדיסצד v דרי
11317

n» a tvnae״a oar naonm nao*
 פון עקזאםינצדס די נאס, צנצר1

m r ססעדי איצ כמם אדכײםצז 
in r, מד  ו צו לוסם נמ אז א
p v i ךזשעלצט אײגצד ווצרס^,*̂ -- 

 ^ולדיג את יצנצד ה^םאי צוזײטצן
 j איחס ער זוכס סצחר. װאכצץ •אר

p r rw n rm אין n >שוידינ^ צאח 
^409

W װאד לנצסצ t y 
iy ^ o i| j״ jynjw d b n o d p  o p i

>y &*צד_וורב ffwyi pw  m
g oypj ארפטגצד אסוז און יאחד 
 א פארלירצן װצדצז. #סראסגז

 צד איז נים, זיך וױלם
pw וףיגפמאחקס «> 
מ וולצ ווארל^ גדד צ צו ו

U tlM tK tt M9m

iw b  y mfם י י ק נ י ם כ ע ר ע inג
7

פ v* »©r« דצר מי  וואגאן פון י
nm נצנליגצן אי« און fי'ײ9 חור אד^ ן 

 וואס ׳ספאנציצ םאדאל^פצנצר ;יגקמר
 נריײ צוױמצן צמצץ פפריארצן דך האט
̂ר״ טע  סאח- צו וואפ מיש נציט םעלד
jn האס וױיטצר ip גצחאט, ניס pc 

״ איז דאלאר לצצטצן  ״yp אין איחס נ
wop m «אר » גצ^גצן שענע o חאם 

 חאט דצרצו אח גצוואלט שטארק ןיף
oyay און וזארצצן אונמציץ גצגאגט 
 דך תאט ער אוסצטינ, גצווצן איו איחס

 ויו האנען דארטצן און דא ארוסגצקרקט.
pc דערוױיטעגס jnpm היל״ אײנואסע 

 דעכצר סארמדיטע םיס הײזצר yצערנ
 עס ארום. כויםער נאקצטע pnmw און
 ייון נאכסיטאג מיעט גצװען שױן איז
̂וטארקט זיך חאט םראסט דער  צו גע

אװענט־צז.
׳נעטאן טראכט א האט םרעספ רyד
 שטמדטעי, א כיז i געחן ער זאל װאוהן

 מעחר איז אירען, זין געפינען עס װאו
 זין ׳אלצ«ט um דער pא סײל inyy װי

 ןyoארדראD האט איחם pא ארוי^ נאר;
 נײם גענליב^ ניט איז ער* םארװאס
 םארגעלימט איחם האט וואס #םארסער
 היינט נאו טעג •אר » אױו ארכײם

פריח» דער אין
טרעם■ דער האט סןי * טראכםצן נאר

 גיײך גמװען איז איהם וואס. Dהיyג ניט
 אכי וױגסער, דעם איקוסמן וועם ער װאו
 דאן און םריהלינג ביז דערװארנתן ןיך

 ווע- איע פרי/ ייהם םאר וועלט די vא
 לױםצן pm אםען און ברייט לינעז גען

 ער און לאנר םון עקען אלע אין װײט
 וױיל װעגען, גײצ זוכען און נעהן וועט
 איז מטעדם סארשטיקסע אין לצכצן דאס

 און נמװאדעז נםאס יאנג םון ^ייז אױ־זם
 :אן רואט און ױנג נאןי ער איז דצרצו
 אויזי rvnv םארמקיאפצן צו זין צײט

 אסט סומט עס »ז אטת׳ םאבריס. א
 םריחרצן, און אונםערצוחוגנמרצן אויס
 װעט וױנםער דער נעזארגט, ניט אבער
 געדאנ- די םיט אט פארבײגעחן. נאלד

 יאו א טרעם• דער זיו האט ?אפ אין קען
 צו ארויף כאת סםאנציע דזנר pc געטאן

 זיר האכען עס װאו שטערטצי, דעם
lyjicyi .איחנן
 שעח א װי סעזזר אפגענאנגען איו ער

 נרויסער א צו דעדנצזזענםערט זיןי און
 םון וױיט נים נעמםאנען איו װאס ׳םארם
 גע־ איו חויז pc ארײנגאנג כײם ורענ.

 געדריםעלם און חונט מװארצער » ןלעגצן
 םא־ די צװימצן קא• דעם מחאיטעגדע

om> vt>tnn. נאר װי pחנר־ האם ר 
 חונט דער האם װענ, אוים׳ן םריט מערם

v t ׳מםארס גאגוסען און אויסנעכאיט 
 Tt האט חױז pc מוחול אוים׳ן נילצן.

 c pא חוימ א םרוי, אלםצ »? גאװיזצן
 הוגם אוים׳ן אנגעמריאן תאט זי דיקע.

 צונרא״ » אין מרעס■ דעם נעםרעגמ און
 וועסען און װיל ער וואס ענגליש, כענעם

דא״ ער ווכם
—V שטעדטצל צום וױיט נאד איז —

 איו־ימ *י\ טראס• דער געפו־צנם ראט
 די חױז. צום נצהענםער צוגעגאנגצן און

 איז פגים זיק אננעקוקם׳ איחם האט פרוי
 איחם האמ זי געװארצן. נעםצלען איהר

 װײם נאו איז שסזרשעל צום »? געזאגם,
 3ior אין איעגעלאז־צן איחם האם און
r t אויםטרינקען״ עיעם און אנווארממן

 חאט — אידען, דאך דינמן מיר —
 איז אדציין סזנש א גמהט גערעדט. ױ

̂ igt נאכט, וועחט עס און װינבמנר נועג
r און איצורוחצן נןאו תאגצן כאטש צר t 

 ארײנ־ איחם האם ’t pit חגרװאריכתן,
r 1»י םיהרם P•

r תאט דארט t אױוחןן דער נעחייצס 
y םיט מנעםעקט ogn עס און r rn c־ 

 םייו• nmt סיט pc ברױם נאתטען
 אעע־ אח ריין נים נצוחנן t’c »חם

 דצר »ז גזמצחן, האם םצן אמד מארםאן,
 חאט אח ארימון קיח נים אח ®ורםער

pc .האם םרמספ דער אי־דאס־נוםס 
yrtyri וײח דצם איימע^מצטט n  pc 
 נאן־ .חאט ער און ברוים *דישע

 ער הונגער• דעם דערפיחלם #םארקצר
r ו*ט t אױווען נײם חאדם נ?שנתלס 
m אח חצגם די רײממ נענתתן ntJ’it 
n ,םאר• » וחורפקנזײג וױילא איצ לייען 

 יויו מיי, גו־ויסצן אױפ׳ז בליס גצנקטען
dpmp r האם צס t נעפאכס״

מר וױלט איחר — ח^מ — ,ijrpy ד
מן p» סרד די טמאנם o מנו m דער־ 
ס — ס״פ. צזם ^עעז  אי־ חנרוױיל ב*

ד  םין םיח temp וחנם נאלד pc יי
 מויז איחר װצם טאכסצד, םיין סיט

1" tint זײ *אױו נלײגצן
̂ז ̂יילצז  כאסאנמעז א צו אודצמנעמאחר

 נצווןד נצלצנעז אח וױיכ rn )»רסער.
ogn pc tn נױיחף# » מגהאט p ir 

vw rt\ איחם. נײ דריםצ ראס נאם pc
p » כץ יײך r iy שלײן טאג .tnn pc

pzjftn  rw n p  n אױומז גײס r t  pc
3gn ,tyrvmfl איז d fw ,מסמזלם tv

v דער ראט אט און סוסען י1דאר גאסט 
r חמט t כא־ זיןי האט איהר און צוכילט 
 כא«ט און דןי זעצט חױ?, נײם ררי־זען

 נאך האט פרוי yאיט די יון — יימןו/
 םדעמ• דעם האט זי גצרעדט. pc גצראדט

̂רצעהיט^  זײ jyrM חסיאנד אין אז ד
 זיך האם זי און שײנקער געווען אסאל

דער־ און ׳דארף א pc אױפגעחאדעװעט
jyrw; זי האם סאר y צו jyii pnyoivc 

 אריכער־ דף האכען טאן איהר מיט ױ
 :גאט דאנקען *מעריפא. קײן געקליכען

 םאכ־ דיער רyאב גארנישט, פעהיט ױי
 איז dv ארן אױסגעװאקסען איו טצר
 איז פאכען. צו חתונה ױ צייט שױן

 גױים צוױשען יעכט סען און וױסט ארום
y די אין און ;^ n c זײנען

בחורים. קײן נישטא אויף
 זיף און געגעס^ האט טרעם• רyד

 צו רעדט פרוי איטע די װי צוגמהערט
 ער און פרײנד גוטען א פאר וױ איהפ׳
 אופ/ך זײן מוז איהר אז געטראכם, האט
 זיף װעמען פאי ניט האט זי און טיג

 סאנטyאינטער האיץ. איחר אויסצורצדען
 ר.yטאכט זײער אױס זעהם oy וױ איז

 ביז רא פארכלײבען צו פלאן א איז אםשר
 איהם װעט םארםער רyד אױכ םריהלינ;
jyonyjw איטע די ארכײטצר. אן פאר 

^ א זײן צו אױס זעהט םרױ. גו
שען, זיך האט ער  דעי־ זיף אנגע̂ג

 לױלקע, זײן םאררויכערט און װארימט
 זיף. ארףם רויף קנוילען ארױסלאו^יג

 די צולײגען. םארװאלט זיף האט איהם
 אין געהאלט^ זין ד״אכען אויגען״דעקלאף

 נאנ־ אין און איהם בײ םארםאכען אײן
 זיסע א רערפיהלט iv האט רyaרyק צען

 פאר־ ער האט נאכט צטעyל די םידקייט.
 כטעט האט און װאגאן * אין בדאכם

 עס האט פרוי אלםמ די ען.cשלאyג ;ימ
 אין ארײגגעםיהרט איהם pc כאטערמט

 געשטא־ איז עס װאו ׳ציםער ציױיטען א
 לאזעגדי: ארויס איז און #בעט א נען

 האט טרעספ דער טיר. די אפען האיב
r t אוי־ די פארםאכם און אױסנעצױנען 
 נעװאלט עפעס ןpגyװ האט ער גען.

 געסלאנ־ זיר האט אלץ נאר םראכעע^
 באיר האט רy און קאפ זײן pc סערט

 ער האט שלאף אין אײמעררעמעלט.
 האט ןזונט שװארצער דער ױי געתעיט
 צום צוגעםאהרען איז װאגען א נעכיגט,

t'in און געסלונגען, האבען נלעקלאף און 
 אין געשעיםשעם זיר טען האט דערנאןי

 ארײנגעהן אײן אין נעהאלםען pc היף
 טיר. רער םיט קלאיען און אחיסנעהן »יז
v אינ־ זיך טרעםפ דער האט םאל פאר 

 אוים־ געװאלט און אויסנצכאפט גאנצצן
 נע־ און גמקענט ניט האם גאר ׳מטעחן,
אויגען. פארםאכםע םים ייגען כליכמן
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 רײן, נעיוען סיןי אין איז אװענר אין
 זײנען טיש ארום װאריס. און ליכטיג

 ברײם־פלײצי״ א פארםער, דער נ^עכעז
 פום־ און עטליכע יאהר א pc איד גער
 בארד בלאגדער ׳ נעדיכטער v םיט צינ,
pc גרויסע yojn3| װאסער־ די איבער 

 דער #םרוי זײן אויגען, רוהיגע דינע
 א םאכםער, םארםער׳ס דעם pc טרעמ•

 ברואם, הויכער א םים םײחנל דיקמ
 זאם־ און פנים רונדען א חאר, ב^וגדע

לייען. רויםע םינע
 םים׳ן אהײם געקומען איז זי וחןן
 דער־ איהר תאט טוםער די און פאכער,
 ױנ־ א נאסם, א ד.אב;ע זײ אז צצ־לם,

 סארבײ געגאנגצן t'c וועצכער םאן גען
 ארײגגע־ איהם האם n pc םארם זײער
 זיף ער חאט איצט pc הויז, אין רוסען

 ותם און אפרוהען צוגעלעגט ביסעל א
 גלײף םײדעל די האט אויםשטעהן, באלד

r t עט־ און קיך די אויפראםען גענוטען 
מ  צי־ צװײטען אין אריין שסיל םאל לי
 האנד אין ליכט ברענענדער א טיט םאר

 דער־ םאן. םרעםדען אוים׳ן טאן pip א
r p גע־ קיה, די אױסגעמעלתט זי האם 

 איבער־ זיך און היהנער די עסען גאכען
 גע־ םריהער't האם חלום א וױיל #נעט«ן

tv ,inyt הויז אין אלײן געותן איז זי 
 און לאדענס און טיחןן פארםאכטע םיט
pc סורא׳דײ א געסנאסם האט דרויסען 
 איםײ האט *לוצים און םראסם. גקר
 איז םענסטער* א pc אמעקלאפט צער
 איז טיר די אויפנעםאכט האט ךי וחנן

v pne קלײדער ארימע אין םאן ױנגער 
 םאר זיך האט ®נים, בלאסען v םים

:נעזאגט און םאג דרײ פארנײגט איחר
 סײנע. נעליבטע דיר, םים סרידעז —

pc r v !גע־ נעכם, איז טעג גצגאננע 
 איד ביז הוננעה םון pc סעלט pc ליטען
 ער װען און הויה דײן נעםוגמן תאב
 יי תאט האנר, םאר׳ז אנגענוםען ױ האט
r t דער־ און אוישל פון אויפנעכאיט 

חלום״ דעם םוםער דער צצחצט
 P'0 באמצרמעה pn t'c דאם —

 אל- די נצוחנז חלום פותר תאט — ״סינד
jtdvd wo — ר» jm© דיר צו סוםקן 

v pc נד*ח ויי^יח*> v וױנ־ קאלכ״ח

זיװג. דײן איז דאס טער־טאג.
 דעיםר/הט זיף וי חאט ncoiyi און

 זיין מוז דאס אז געט^, טראנט א און
 ־y; האט זי װעיכען טאן, ױנגעי רyנyי

חלום. אין זילהן
רען באלד איז קיך רי  און רײן נעי̂ו

 און טיש צום גיײםען גענוסען האט זי
lyoyoyj דעם Dאטyר yברענגען זאל ר 

ny^yp םון בראנפ^ און וױין
 ־yאויםנ טו^םי רyד איז דערװײל

״׳ן און קיו 1אי אריין איז שטאנ^,  דער̂ז
 און םארשקהמט זיף האט זי םייד^. די

 oyi גדיגyלאזBארא רױט, ןyװארyג איז
האר. ביאגרע yנעריכט די פיט קאפ

 אזא אין געהן איהר װעט ײאו —
 — מוטער. די געזאגט האט — V קעלט

אוגז. בײ רyאיב דא רטיגטyנ
soŷ רyד tD געשט״כעלט בלאס האט 

 גע״ טראכט א האט רy ראנקט.yג און
ארײנגעפאל^ צופעליג איז רy אז ׳טאן

v װעט jyD און |ye״jyo yגוט צו w\ בײ 
 אםשר און נyט צװײ־דרײ א fynr^ זײ

 די אױף. דאלאר נ׳אר א פאררינ^ נאף
.jy^iiya פעלעזyנ נים איהם איז סײדעל
 איז ־— בהמה, yטyפ yדארםיש א ־—
 נאר — געראנק. א דורכגעפלויג^ איהם

 און אפרוהען װעט ער V oy ארט װעכמןן
אוועק. װענ אין װײטער
 םון ארײן איז פארמער איטער דער

 און זyDביאנ שערyפל צװײ םיט קעלער
w האם רy האנט. אין װיין w m שלום 
 רy װאוהין געםרעגט און טרעםפ דעם

 האט ארבייט, זוכט ער אויב און געהט׳
 םריהלינג דעי זאנען״ צו ײאס איהם ער

 טyװ באלד און טיר בײם שוין שטעהט
 אי־ ̂.ypc סיט׳ן ארויסגעהן דארםען פען

 צו װאס דא גענוב איז עס לד.yם בער׳ן
 און זוםער jyvj:» א םארם א או̂י טאן
 ארבײט. קײז ניט הלטyפ װינטער אויר
 רyטyBש זײ ty>yn דעם װעגען נאר

 זיף גאסם דער זאל דערװײל שםועסען.
̂יען  צו נעהםען װעט מען און טיש צום זע

 און שטארק איז בראנפען רער ביםיאר.
געשמאק.

 שוין זײנען שפעטער װײלע א אין
 טרעפפ דער מיש. ארום iyDy?y( אלע
 גלעזלאף פאר א אױסנעטרונקען ה<«ט

 דערםיהלט זיך און װײן און בראנפעז
 אוי־ זײנע אין האט מײדעל רי הײסיש.

 פנים. אנדער אז נעקיאנען פלוצים געז
 האט ץר און שעהנער, אויסגעזעהן האט זי

 און אויגען בלויע האט זי אז באםערקט,
 שםײ־ זי זyװ אז און האלז װײסען א

 אױח חךגריבעלאך צװײ זיר lyjycy כעלט
 איז איהם באקען. פרישע םולע איהרע

 זיצט זי װאס געװארען גמםעלען אויף
 זיף הערט און װעניג רעדט םארשעהטט,

 ר־yד און דערצ^לט. ער וואס װעגען צו
 רוםט םען אז טרעםפ, דער האט צעהלם

 קאטאשען־ » איז רy און יאנקעל איהם
 פארדי־ גוט זעהר םלעגט און שטעפער

 א פארײאלט זיף האט איהם נאר ׳נען
 זיך וױל ער און ײעלט די זעהן ביסעל

 אזוי קאליפארניע, ביז אזש דערשלעפען
 װאו און צופוס, שטאדט צו שטארט םון

 םים׳ן אױך אםאל און ״היטש״ א םיט
 אין זײנען עלטערען אז און באהן׳

 אל־ דער און רײך. לעבען און רוםלאנד
 איהם האבען םרוי זײן םיט פארמער טער
 קײן ניט איז עס אז ערקלעהרט, «לץ

 זיף ױננענסאז אידישען א םאר תכלית
 א װי װעלט רyד איבער ןyשלעם אזוי

 זאל ארבײטער, אן דארםען זײ טרעמפ.
 איהם וועלען זײ און זײ בײ בלײבען ער

סינד. אײנען »ן װי האלםען
— Dy םלעגט — פלאז, » באלד איז 

 גוטע זײט איהר — יאנקעל. ענטםעמןן
םענשען.
 אנ־ איהם סלעגמ פארםער דמר און

גלעזעל. א נאר גיסען
 טרעמפ דער איז אװענד אין שפעם

 איז םײדעל די דרויסען. אין ־י ארוים
 װאלד הינטער׳ן םון נאכגעגאנגען. איהם
 אבער לבנה, האלבע א באוױזען זיר האט

 קאלט זעהר און םינסטער געײען איז עס
 ארום, געזעהן נארנישם האמ םען און
 נעלויכמען האבען היםעל אין הויו נאר

 םילןײװעג דער און שםערען רײנע קלײנע,
פײעדלאף. ײײסע םיט געםינקעלט האם

 אין געהן איהר װעמ וואוהין —
 טרעמפ דער האט — םרעסטצ אזעלכע
 סײ־ דער זיך לעבען דמרהערט פלוצים
 א מיט נעקלוננען האט װאם קול, דעל׳ס

אונז. בײ בלײבט — צימער.
געלע־ איז װאס הונט שװארצער דער

 זיף האט הויז, םון ארײננאננ בײם געז
צובילם. שסארק

 זוניגער א נעשטאגען t'C מאנ דער
pc נעװען איז לוםם קאלטע רײנע די 
 ק^נ־ זילבערנע דינע םים אנג^לט װי

 געגאנ־ איז ם»רםער אלמער דער בען.
 איחם pc זועג איבער׳ז יאנפלען םים גען

בא־י ױין זיו ציר״ם עס װײט װי נעװיתן

 א האט קוסם נאקעטען א אוױי דען.
 קרא״ ״קרא״ iyi־iK׳y; פויגעל yרצcעװ
pc איז y;pynvפלױנ^״

 האט — אייבינ, גיט לעבט םען —
 טאכ״ רי און — םארסער, דער Dזאגyנ
 אײנציגע. און אײן אן מיי ני' איז רyט

 און פערד צוױי און קיה צעהן האב אין
 איז הוין די און היהנער חו;דעחס דרײ

v .״כארדערס״ איך ה»לט זוםער נײצ 
pc pc אי א אױך בלײבט ?ײ  ראלאה י

 אײגען אן װי זײן םיר כײ סטyװ רו
הױז, אין קיגד

 אוםנעקעהיט זיף חאכען זײ װען און
 Dזאנyג אלטער רyר האט פארם, אױם׳ן

 האט םאן ױנגער w אז םרױ, זײן צו
 און זי/ כײ בלייב^ צו אײנגעװיליגט

 זיף און רטyDנטyyג oysy האט פרזי די
חלום. טאכטער׳ס איהר אן ד^זאנט

 זי האט — ׳םזל סים זײן זאל —
יאנקילען. צו געזאגט
Dy יאנ- צוױי. װאף א אװעק איז 

̂*yc אויסנערוהט, :וט זיר האט לyק f 
 גע־ jyj^t \vp#2 אײנגעםאלענע לyאניס

 םרי״ א באקוםען האבען און רו;ד װארען
vv\ .װעגיג. געווען איז ארבייט קאליר 

 דעם אויסרײניגען ׳קיח די עסען ןyכyג
 און לאנג^ א נאר־ פאל׳ א pc שטאל

 • צום װעג א מאכען ׳yyשנ שטארקען
 נע״ ער איז םײדעל רyד מיט פארם.
 פלעגט זי װען ארן הייםיש זעהר װארען
 *גי- שלעגט קיה די טעלקען לערנען איהש

 קושען און גלעטען אײן אין האלטען זי
 זי און ליפען זאםטיגע רויט^ רי אין
 גאתישט אפשטופען, גיט איהם נטyםל

jy^' םון םארברעגט װערען און זאג^ i- 
איז זי אז געזעהן, האט רy שאפט.
 ליב איד,ם האט און איץ 5אויו גרײט
 האט ny נאר הארצעה נאנצען מים׳ן
 רי איצט. ןyאנצוריהי זי געהאט םורא

yלטyרעl זיף װעלען jyjyp דy׳רװיםען 
 חתונה איהר םיט םוזען ער װעט דאן און

 םארפאלען, זײן װעם אלץ און האבען׳
 פריהלינג אין קענען ניט װעט רy און

iny:pyiic .וױיטער
 געװארען טעג די זײגען דערװײל

 געװאריפט האמ זון די ארן לעגנער אלץ
 צוגאנגען איז שנעע רyד םעהר. אלץ
 ריטיעקעלאך און בערנ שייצען די אויף

 גע־ און זײטען אלע pc ןyלאםyג זײנען
 פריהלינג רער אז אנזאגענדיג רוישט׳
?וםט. םריהלינג דער קוםט,

יאנ?־ שוין האט םארםער אלטער דער
 ׳הןyםארשט צו סאל פאר א ג^עבען לעץ
 םאכ־ זײז געכעז איהם גרײט איז רy אז

 רײזעל, זי, דאס און װײכ, א םאר טער
 אלײן דאר ער זעהט צוםרירען, pn װעט

 א איז דאס און איהם, אויױ ?וקט זי װי
 ענדליר האט יאנסעל זאר. yרטyבאש

 םײ־ רי געפעלט איהם אז געענטםערט,
 נאןי ביז װארטען םען זאל גאר דעל׳
 זײ־ צו בריף א געשי?ט האט ער פסח.

 אויף װארםען װיל ער און ןyלטערy נע
נטםער.y אן

yאנט־ צו װי געטראכט שױן האט ר 
 פריהלינג־װינםען װאריםע רי לױםען.
 און רוה קײן גענעבען ניט איהם האגען

 םלעגט ער ארײן. װעג אין גערוםעז
 די און םענסטער אםענע םיט שלאםען
 דער־ נאכט אלע איהם םלעגען װינםען
 פון לענדער, שעהנע וױיטע, םון צעהל^

^y*uyn וועגען, אײנזאמע און רערפער 
 װאנ־ א זיף שלעפט עס װעלכע איבער
 שניטער װי הערען פלעגט ער דערער.
 דער נאןי פארגאכט לדyפ .אין זינגען

 אוין* קאסעס די םיט :עהען און ארבײט
 אונרוהינע זײן און אהײם, אקםלען די

 שטארקער lyDny: נאף םלענט נאטור
בענקען.

 שנעע דער איז פסח םאר טעג פאר א
 רי און צוגאנגען נאנצען אין ארום שוין
 א און שװארצע א נעילענען איז ערד

 דער םון שטראהלען די רyאונט װארימע
 זי־ף האט נעבעל דינער מילכיגער, א זון.

 אלטער דער איהר. איבער געםראנען
 אװעקגע״ זיננעז םרוי זײן טים םארמער
 נאנצען א אויף שטעדטעל אין פאהרען

 גע־ זײנען רײזלען מיט יאנהעל און טאג
 איהר האט ער הױז. אין אלײן בלימעז

 ױם־ אויױ iynyn>v די ראםען האלםעןyג
y זײ זײנען םארנאכט און טוב i''c ארײן 
 האט זי און היה, די םעלקען שטאל אין

 םון דערצעהלט מאל ערשטען צום איהם
 צולאסס, זיך האט יאגהעל חלום. איהד
 קױ גענוםען און ארומנענוםען זי האט
זײנע. זײן ײעט זי אז שעפטשענדיג שען,

 נאר װי געםיהלט עם האב •איף —
 נליהליף האט — דערזעהן, דיר האב איף

 ביירע זיינען זײ און רײזעל, Dזאנyג
 מערסy םולע םיט הויז אין זיף צי ארײן
טילך.
 ארײנ־ זי ער האט שפעםער וױילע א

 בײרע און חדר צװײטען איז געםיהרט
 וױיכצר דער אויױ צונעמזצט זין האבען

 אפנע־ האט ער װעלכער אויו» סאנאפע,
 ־yi איז ער װען מאל ערשטע דאס רוהט
 נע־ באהאלטענער דער זיי. צו הוםען
 האט אװעפגעחן איז אפצונארעז זי דאנס

 שטאר־ גאר איהם אין ערװאכט װידער
 מד גענומען האט ער םדיהער. װי ?ער
 הײנ־ ײי גום, און צארט איהר צו דען

 ־y)3H האט םײדעל די םריהער. מאל
 און אססעל p't אױף קאפ איהר שפארט

tsc ציםער איז אויגען. די םארםאכט
̂לוס U8 זײט אויוי (
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נאםיץ־ביבעל ועדוממרס פון
םיבוינג. אײגדחקספויער «ן

 עקזעקױ P8iy;ym דער איו נאף
 אינטערגעיעאנאא, רער םון באאלד סי<ו

 םערטעא-יעהראיי זײן אױף פארזאמעלט
 םאםע אין שי?אגא, אין טיסיננ כען

 £יאעס אפת, ארנייט. זײן סון סיטעז
 •־iy; אױםגעטאן שױן איז װיכטיגעס

 רײרען, זיך לאזט עס װאס jy;yi הגן,
 װינ־ נרויסער םון נעוױס איז װאס און

 אבער מעסנעױטי•, אונזער םאר םיגקײט
 *ע*ע• אױוי איבערל#זען דאס װעאען םיר
 דיסקד די באראטוגגען, די זוען ׳טער

 םאא־ ז״ן װעאען כאיןןליסע און סיעס
 סיר םיהאען א1 געעגדיגט. מטענדיג

 װעגען װערטער פאר א זאגען צו 1נא
 עקזעקוטיװ P8iy;ym דער װאס דעם,

̂ן וזאט באאײ  oyi אויסער אױםגעט
 y״;r א• האאט ער װאו האא, קאײנעם
 דא טײנען סיר טאג־טעגאיף. זיצוגגען

 באארר דז״פאינט דער װאס םיםיג;, דעם
 ־8שי? אין קלאוקםאכער־ױניאן דער םון
 םרייטאג לעצטען אײנבארוםען האט נא

 אלגע״ דער םאר חאטעא סאריסאן אין
טעםכעימיפ. םײנער

A
 דזיטע־ גאנצער דער װאס דאס׳ צי
 נעװען איו באארד עקזעקוםױו נעראל

 דער צי ■לאטםארם, רער אױןי אנװעזענד
 װאו ואא, ■רעכטינער אױסערגעװעהנליןי

 די צי ^טאםנעםונדען, האט מיםינג דער
 ־y; און םוזיס פון נומערען ישעהנע זעהר
 אויסנעצײכענ־ םון םארגעטראגען ואננ,

 כאטש קינסטאער׳ ׳עיקאגא׳ער ױגגע סע
n n״P װעאט־ קײן :יט ;אך זײ זײגען 

 אינ גרויסער דער צי באריהמטהײטען,
 קלאוקפא- ישיקאגא׳ער דעם םון מערעס

 הויפם־םאר״ זי־ינע װאס הערען, צו כער
 די צי זאגעז, צו איהם האבען מםעהער
 שון רעדען אױסנעצײכענטע װירקליך
 — צוזאמען, אלעס צי ר&דנער, אונזערע

 דא״ דער דאס ׳איז םאקט דער אבער
 אויס- ׳טםארק זיף האט םיטינג זיגער

 מאס־ געװעהנאיכע די םון געצײכענט
 ער אפגעהאלטען. װערען װאס סיטינגען,

 ױם־ גאנץ עטװאס נעהאט זיך אין האט
 האט יטײנט, אונז װי און, מוב׳דיגעס,

 אײנדרוס טיםען א איבערגעלאזען ער
אגװעזענדע. אלע אױף

A
גע־ איז מיטינג byi פוץ צזועק דער

 םאר מאכען צו קלאר ער׳טטענס, :װען
 שיקאגא, םון םעמבערשיפ גרויסמר דער
 ■ערלשטײז םײער װײס־ײעזידענט אז

 םוט װאס דיקםאטאר, קײן נים איז
 נאר אחרױת, אײגענע זײן אױױ אלעס
 ער םיהרט ־םוט, ער װאס אלץ, אין דאם
 ענטשלאסענעם אוז םעסטעז דעם דורןי

 צװיײ און׳ ב• ע. ג. דעם פון װילען
 װאס אלץ, איז ב. S נ• דער דאם מענס,

 זיף איז םול-איבערלענט׳ איז םוט, ער
 םאר־ גדויסער זייז איכער באװאוסט םול

 אינטערנעשא״ דער צו אנטװארטליכהײט
 גאנ־ דזןר םון אינםערעסען די צו נאל,
 זײנע אלע דאס און מעמבערשי•, צער

 נאר האבען האנדלוננען און באשליסע
 גאנצ־ די אויםצוהאלטען — *יא אײן
 םון װירקזאםהײט םואססע די און קײט

ױניאן. גרויסער אונזער
A

נע־ זײנען •וגקטען צװײ דאזיגע די
 םון אײם־מאםױו דער #זאגען צו זא װען,

 ס. װײס׳ירעזידענםען די פזן רעדען די
 סעסרעטער־ םײנבערג, י. יעראשסײז,
 •רעזידענט םון באראף, אב. טרעזשורער

 םין שרייבער דעם םון זיגמאן, םארים
 אור־ און אנדערע. םיאע איז שורות דיזע

 וואס וױדער־קאאננ, דעם םין מײאענדינ
 ארויסגצרוםען האבען רעדען דאזינע די
 גיט איז םארזאםאוע, גרויסער דער סיז

 שאוס, אנדער אז צו הוםען צו מעגאיןי
 «רא״ אינקע זאנענאנסע גאנצע די אז װי

 אוים־ אײנינע םון ז»יז װאס ■אגאנדע,
 שײ אין געווארען אננעםיהרט םײדערס

 גאנץ א נאר נעהאם נאסת האט סאנא,
 איז, אײנדרױן אוגזער װיחןונג קאײנע

 איז קאאוקםאכער .עיתאגא׳ער דער דאם
װגיאךמאז, אאיאצער נוםער, א כאםת

 צו אײצט אזױ גארניט איו עס װעמען
 פארשײדענע דורף 8קא א םארדרעיען

 אויסגע- דעען רעדען אאע שראזען.
 הצכסטער דער מיט געװארען הערט

 ארױס- וזאכען און אױםםערקזאסקײט,
 נא- םון גראד היבשען גאנץ א גערופען

 קאאר אאעסען םאר איז עס גײסטערוגג.
 װאו שיקאגא^ אין אםיאו אז מװארען״

 העדקװאטצרס, דין האט ״שוגא״ דער
 טאז צו ׳צאנס קנאסען גאנץ עד האט

 ױניאן אונזער שאדען װעאכען איתענד
 קאאוקםאכער דער ארבייט. איהר אין

 וױיאע א אױוי חינרייסען אאזען זיך סעג
 א םאר ;אר טאקע אכער םראזע, א םון

 איכעראעגונג, די חומט כאאד םאפענט.
 װירק־ אױסגיכטערענדע די קומט באאד

 דעם רױך װי צוכאאזט און איכתײט,
 אננעני״אזענע די װאס ׳טשאד גאגצען
געבראכט. האט םראזע

A
טע־ פון םעאד גינסםיגעז פעהר

 דעםאגא; דער זיר םאר האם טיגקײט
 פרויעךעלע• דער װאו ױגיאן, דער אין

 און באדײטענדער. גאנץ א איז מעגט
 שעדאי- דער וױיט װי דעם, װעגען אט

 דער אויף נעוױרקט האט אײנפאוס כער
 םרױעדעלע־ רער װעאכער אין ױניאן,
 גאך איז הערשעגדער, דער איז םעגט
 קאאר, נאנצען אין ניט ס ע. נ. דער
 דרעס-םימןערס דעם םון דא רײדען מיר

 װעגען קאאר גא;ץ זײן צו אום אאקאא.
 םארגע״ ?יגםאן •רעזידעגט האט דעם,

 דזשענע־ םון פיטינג דעם אויף שאאגען
אײנצוכארוםע; באארד עקזעקוטיװ ראא

 באויז םון םאם-םיטיגג סיעציעאען א
 םון איו םיטינג דער דרעס-םיי׳קערס.

 וױיטע״ דער םאר וױכטיגהײט גחיסער
 אינםערנע־ אונזער םון טעםיגקײט רער

 שי- אין דרעס״םײקערם די םאר שאגאא
 אונזער אן םיהרט באקאנט, װי קאנא.

 ארגאניזיײ גרויסען א אינטערנעשאנאל
 דער אין שיקאגא אין שאךקעםפײז

 װאס קעםיײן, א — דרעס־אינדוסטריע
 שװײ נרויסע גאר םיט פארכונדעז איז

 םאר״ געזואאדיגער א מיט ריגקײטען,
 און ענערגיע צײט, ׳פיה םון װענדונג

 ב. ע. (. דעם םאר קאסטען םיא מים
 איהר אין םראגע די איצם אאזא שטעהם
 זיך אוינם עס צו ערנסםקײם: גאנצער

 mw אין דרעס־םאכער די אויב גאר?
 אזוי געװארעז וױרקאיןי זײנען קאגא

 דענקען צו אונםעחיג א?ױ היסםעריש,
 אאס כאטראכםעז קענען זײ אז גאײך׳
 האבען זײ װעםען די, עראײזער זײערע

 זייערע אאם באטראכםען באדארסט
 אר־ נאנצער דער וואס צו דאז שונאים,

 םאר די, אויכ ? גאניזײשאךקעםיײז
 כארײם אי? אינטערנדצאנאא די װעםען

 אר- צו אום כחות, םיא אזוי איצמעבען
ױניאן, םעכטיגער א אין זײ גאניזירעז

 DN<f מאחנצסצרןן צו אום
rm קאו pH קריבון א»סנ, tw

 ‘ם> i ימיאן ד» חאאטצן \ײ און
IF3FI \HUP ײ1 װאו ׳נאויו טעל

m"1 אאו צו אױסדױק t וױלחן
איו־ די f» קאאי/ איו in רײדצדשצ

 צײט » אר6 א«אצ<ןן מוז טערנע^אנאל
y איחר iw ,ן ײ1 נס ארנײם^  װ
 ,1 חור װצט װידצר, שכא, צום קופען

 *Vi נאגצצן דצם אז אױסגצםיגען, כ. ע.
 ײ ל ט צ נאדו פאראורואכצן •ילדצר

 די ג^נאך *א״ן ויעצן װצאנצ fv כ
 •ראיאגאד שצדאינור דצר םון קרנגות

in, דרצס- צאחא נרױטצ די דאס און 
 מנאעצן פאחפאמװצט זײגצן טייקערס

 ,oon לץ^ר ואנצנאנטער דער םון
W נ- .V ,1 חנר גצוױס װצט דאן M 1 

 טיט W און ״(,waup דין םיס אמעהן
חומאר fia וד ,rnjuir סעהר
 ®ון טאס-מיטימ יײמצממצנצר דער װעט

2 סאנטא(, 2 onױץ אחטאכצר, טען 
 ודיקומ ענטשײדצנדצר גאנץ א פון

 נ. v .2 דעס פון נאשאוס on אױף
 װעס םיטינג חןר אױןי אז חאפען, סיר

 .V (. דעס םאר נעוױסהײט n נרעגנען
 אין ארנ״מצר צאהא גרױסצ h אז נ.,

 ט י ס 1ײנע2 *,דרעס־איגדוסטר דער
 באדײסומ רי םארשטעחען יודאן, רער
 דט דןי אאזען און ארנאניזאציאן, פון

 און דיטית אאערא״ אױוי םארסיחרצן
 nn זיכ^ר mni דאן װצגען. קרוסע

 אמע§יהרס קעמיײן איצט-אנגעהמנדצר
 און ענצתיע, דאיעאטער םיט װערען

 צר- גרויסען א םון שאנסצן אלע מיט
m* אנער עס זאא סאי*;. n J ,דאן ?״ן 
ד קײן האכצן דט כ. ע. ג. דער ױעט  ן
 א םאר איכערצואאזצן וױ ברירה, רער

 שבל, צום קוטען װעאען וײ ניז צײט,
 דוס-3דרעס-אי רער אין ארכײטער די

 און שיקואא, אײנעגעם ?ײער צו טריע
 רי אױף פאאען װעט דעם םאר שואד די

םארפיהתה זײצרצ פון קע■

כ. ע. j דעם פאר עהרען־אװענמ דער
 ?אאוק״ n םון נאארד דושאינט דער
 עס חאט שי<ןא;א אין ױניאנס םאכער

 םאראגשטאא- צו מיטיג םאר געהאאטען
v .2 o אככוד כאנ?עט א טען n. ,נ 

 נעוומן ניס איו כאגקעט דער ׳אםת
o• םון חארצען צום שםארק in ’tn ד  וי

 קײן דט •קײגסאא איו װעלכעי םאן,
 אױך וױ באגקאטען׳ םון פרײנד גרויסער

 עקזעקױ דזשעגצראא נאנצען דעס םון
 שיקאנא׳ער חןר אכער באארד־, טיװ

 אײגצגעם דין חאט כאארד דזשאינט
 כאנקעם, א כאשאאסען האט ער וױאען,

 nn חאם וױאעגדיג, נים װיאענדינ, און,
 mV2 גים כאאײ עקזמקוטיװ דזשעגעראא

o פון אפזאנען זיף קענט n ,און כבוד 
 שיקאנא האם םאא, אאע וױ מאא, דאס
m וײ\ סיט אויסגצצײמנם דך in״ 

 איז op נאסם-םר״גדאיכקיים, און קײם
 זא״ געסס די »? געווארען, געטאן אאעס

צו אוומנד. פרעחאימן א האכצן אען
on זײנען כאגקעס } " *r v fa iנע״ ן

 סאחפסעהער אקטיװמ די אחוץ וואמן,
n ®יז yn w *די אױן ױגיאגס, א״נענ 

n סון פארשםצחער n ארניי״ גאנצער 
 אג״ געוחס ו״נען אווי טער-כאוחעומ.

o אוי^ וועזצנד n פאחפטזד וײ כאנקאמ 
i ®יז הער n אן שיקאגא׳ער מ חי ^ ס
און גיקעצס nwonwfo לײב*ר, אװ
n״o im n r o ,געאסאן i n -םאחפטע 

i םיז חער n אםאאנאםײסעד# in n o 
 1שיקאנא׳ע סון פאחפםעהע• n אעוױן,

 נצוועזצ• שאעזימעו•, ב. ״סארװערםס״,
D2n• גער '? n סון i n אינטעז־נעשא״

W BaflKweMMBCQaaaeac

לידער
ר#חצקי א. םון

s b :
ג ^ עפעס דנ ע דנ אז

 אזױנס ע«עס זיננ
 ה«רץ; דאם זרונעםען זאל װאס

 אוםעם, דעם צושלמנען
 שװארין. «זױ װאלקען די

 עלסנד, דאם *אריאנען
r אזױ לײדען די ir i. 

 ריהרענדם. oyty זינג
געסויהל- םיט זינג

• םעדב רױםער דער
 אחנםער. זון.נעהם די פארנאכט.

 פייער. װי *וועגט דער איז רױם
 חארץ םיץ םמוטען דיזע אין

 אוםגעהומןר. חרך נעםם רעגוננ א
p פיוער, קיק אמ עם חכם, םיר p .זשאר 
 ןװפלפסען. את «וש«ריןנם נלוט קיק
 זון די נעזאםעלם האט בלום נ#ר
דתאםעז״ םערב דעם איגער און

tai, און « י « a r t  |1• w enjors• 
*jffjfiin , w w  / tru m o t, i f ^ i 
1, n* M w m m  w,״ » מו ח a,, (ו

r a  ->w׳ saw m s»« |i» w r w,״ 
«ס«ר• its יי^*ר״׳ודי«פד nypױס

otanvv,/ די •n »»n sור׳ •i| אד־ די# 
a׳y e r r »*אידי׳ fiM ,i»»D srn riiy j 

m ava r>'* ,*y*  w, ,דפס י«וי 
ow מי m איז ivsj’N is n• \*m״ 

y iw s ’KSJ) .ר«ח»ן די נאראיןט^ר •i| 
mס׳ןהר די m  im — yoo מ• וײנ«ן 

i n נ*ר a סןי — ittfa n ti נ׳ד 
w a  i ov , r )u y  r *  tmav 

ynyj| ר אױןyדyאידי׳י. אין ן “ibb 
onyiw .ויך tg דער fie DOgrsi'in 

g ijyng׳ynyi iן Bרy«^  ׳|goj’» Bוי
gnyl egn iys1iniט  jn yeyy*< די ןyי

ys>y 11 ns ,an »י« ,ivny רי nסםע 
לסטע,1#קס1אײנדר די אח Ar

A
o נצסאכס קיאר חאס צר n ,ונקט• 

 n דין \V)VP דס זאא עס אז אוױ,
 9ר f» סיספאחיםצגמיס, צססצ1מינ

 IjfJFi קר״״דצמ קײן דס פיוזרט מניאן
ן *nMff• אאס אאמודססען, ד» י  m י

w װדאן o n  n  ivnvn  no פײממס״
 m איז of וױ •וגקט, ן1א פרײחײט,

ץ ז״ן סוז of און  אײ1איצ פאר «יי
Fn*H| און iF JJio n o r פאמד א פון 

)f * ,OFivonrF, חד א פון זאגאר• און
if o p o im  m F^ ^ p g, וױיא n •ױג 

״ אױך וױא און no יאן ™if o if h 1א 
f^ f ii ,w o גארדט זײנצן i"p סא״ 

in  F'oir■ iFJ’n F^Fn M tQ 'P w 
iF רnא סאקראסזןן J« ?^ 3 iin, ױגקס 

n קיץ גאר ifp אזױ F i ,ניס pn פון 
iFo^ronw ,קאסױ אאס קאסוניסטצז 

n  ,ifoo’j אכער יװיאן no קעםפען 
o גצגען כחות F•י םיט n ,פון פארזוןי 

jfo fii ניט ?אא ער ifo ip, אמיפ- םון 
 yIFn’N FoniFJ איחר אױף צוױמען

iאי nיF̂ז ^fo,( םארזוןי אזא וױיא 
 אמענם1םונ סאםע oyi אוגטער אבט1נ

i פון f i םױד סוז םאמוך אזא ;ױניאן 
m צו און שפאאטומען צו i״iFo״tv, 

o צו סוןי, כא סחי און, n, ױדאן די אז 
if זאא if u זאא ױ אז סאכסאא?, א?ױ 
m גאנצען אץ ^ g o צקזיסםענ״ד 1איח 

i איז אס1 אט כא^סינוגג. f i גרוי״ 
if o י1 פון פאר^כצז f o jw f w קא״ 

oy ,ifoo ĥo זמ װאס אס,1 גיט איו 
t |F2nn•1״ |.Fn*N f ifײנצן אס? 

iv^ םאז״ צו םרײ וײ n זאיעז »T 
m פאגאגדירם ini, אחיםגןד ניט 1אכע 

m Fn ifw iw iif קא• י1 .1גװאא מים 
^ סוגיסטצן כ m א n ’n םון •T P 
^ נ אגי iF'now i איז םײנצז פ n -גע 

 קענען זײ װאס אס,1 צװאגג, ,1װאי
 ליכען1עח •? אױוי inmoon• גיס

מ זnאויסצוםיח זײ זוכצז אס1 אופן,  ױי
• v t t n v\ פון קצסיײנס תרןי אוסן׳ 

p iv r t אכ-1אויס© םון יגען,1אמט םון 
©IF ,ניםמעםאויגענצ דט״גצ׳צסױנענצ 

if אזעאכע םסזרבאבואים. w f o סיט
^ •i^ ofo f, װFאכof F נימ זאאצן

ען, FiF״t זײז ^  מיט זײנצז 1טי צו א
i^ יע זײ n אײנםאחפסאגען, ניס u p 
if j נים װנייז • אין on>iiF3 .ײערצן

A
o n האס אנק1נצ זעאכצן b in 't F i i 
iFO ג*ד 01איאוסםו־י זיגםאן ig r, װען

i f אז ס,1קאעח1צ חאס i f, ,עמענאיו•
n• *יל* איז n  ױניאד nFt2i• םון 3

if j^t ,if io נאו־ FPinor אנהעננעא 
o ®ח n אינ^סם^יFאFיתיאגיזם, ז »I

ע 1FT23• ותאכצן  ho •מײט^באװצגו
IFO FiP  in •  IF I'IO  IF^miOJF v t•

•1 ifoאז נים, םיעט אס i f, אאס ■•n 
o jn 't J םיז i n ,האם אינט^ינ^פאגאא 

iFHniFnHrrw oon oin אונ• אויוי 
n p מניאנס if 2,t«i  o n יא•1אינתסם 
ifp i איזם. f — איז i f סום ?pwt of 

im" בײ v גFאFגFנהײם — FOF2| •אויס־ 
ifo צו דרוק • ,pjgiFi o n, אײח»ר 
i n גpn if j’ofj if p  P3®i f פאתויחד 

i'tnFODFO fo איכוגנ, ’i i i  h  no |םו 
^ יג•11כ1ת זיד אנאאrFתFאינם אונז

fo? םים f . P 3 H 1 F 3  iFJ'tip  o n 
• אויף fpiFn אױסנעבדס ifp אזױ

i n  D2FDH1310 IFODFO 4F031TF2 
IFP ifo• צװאנג ױני•!. סי■ ניתס

opn■ in i 'o א צו ••ifotw fpi חד 
if ניס זואםאט. f̂h  up אױפ• ניס 1סי

o n  fFno מניאניז אינתססי־י^זח« 
fF^Fn t o  up 1וי ^ס,1 םאדאיחס 

*fnipiF3 onoF20’w  v אזױ סים 
 ױגי^ד FD'ro די םון יסומם און פיק

if io, ײאס n irtjw  tfyyfo fF2'n ר־••
.1FHF2

A ’
Hfiy pm r*•  fFon) ,fFPinor • 

o an 'tn •  w o o f ) ifo ינםאז׳ס? Ip p 
tut .iFo ip i vivowlv* ,n

אין פאר איצט קוסט of װאס דאס
F ױ\י, דאכט ,ifp דײטשלאנד J"o| נאר 

 צו סװי א iFiFiioJV זאכעןן צװײ
m אױוי o;FOOPJFn דייטשלאנו/ n>«# 

״ א פון אנםאנג אן אדצר ;Fn IF ̂
סיחםח,

ip איז װאס אס1 נאםיראיף, f ;ifo• 
ifo דט איז if iif j צופאא, קײן h 

if רחײן־«ראוױגצ^ o f i ױ\י FרקלFחרט 
 צוױײ צום שױן ר״ר סון אומא«ח^ע

ifo .םאל o״iF i'n  ,p f, זיך האט
^ifo; אאגנ שוין pf יןי? ••i״FO,| דאס 
in; אלץ איז p iF J !•of גאגץ א לדט 
 איז of יאאן. ןFגטFכvרFאױסג גוט
o אז ניט, Fםראג קײן fi iFOJ’n אי׳ד 
ifo ׳f ^’?’if ;f io  o ifo k נFאון ̂א 

i f ^ p w w d .האט, דאס אײגםלוס 
 אוג״ טnהFרקאy ̂לFאםיצי וױ נוט אזױ
 װאשינג- אין נטF•ארטמF̂ סט״ט זער

 אינ־ גוט גאנץ ג^ױס איז װאס טאן,
 U2 דאס האט |yo רFאב סארםירם.

 U2 איז דאס אויך. אױזם אהן װאוסט
f;• י1 װצן f j פון יאאיטיק רי צײם 
oin ^ס-םיניס-1אויסלוןנ פראגצױזיש 

 מאנסאFקא נאך האם דאם טצרױם.
 *y; אזוי דער אויף דורכםיהר^ נ^ואלט

n y iF o w o iF T io  lyjyon אין lyn* 
v ניפ אן1 איז אס1 סאל. irtv i,] וױיא 

if דזשארתש אאיד און וױאסאן o f i זיך 
 םראנק־ און «לאן oyi ifגעג געישטעאט

 צו גצװאנט ניט נאןי דאן זיך האט רײןי
iy גענען זFשטעא i וחדט. נאנצצר

 דער װארעזFנ גצמאכם איז 1919 אין
 רהײך י1 אפצורײסען םארזוד ערשטער

BראוױנצJF האט אן1 ײטשלאנד.1 םון 
i»opip /|f; א o t fדארםען, האנס. ׳ 

 אלס רהײךיראװינצען סי פראקאאמירט
if רעפוסלי?, FנדיגFוטrאבסטFז א o f 

i״ זיץ j u ' j f iניט נעהאלטען זיך האס ׳׳ 
ynpnnm דאס װאך. א וױ מעהר o 

 אק־DVi 1 טירטeFאר דאן האט סיאיטער
if ט^ר o u p איז מאוכח זײן םון און 

 צױ ifv.f; איז דאס |.yi•nyj נארגים
i <יב f i נFננFרשאDאון עגגיאנד פון ט 

אמערילוא.
 Fאאג די זיך האט אבער דאן זינם
 0הא אטעריקא געביטען. זFאיננאנצ

 איײ םון צורי?געצויגען אינגאנצען זיך
 ;;-f און ןFoנהײFגFאנגעא FעאישBרא

t'o• אאנד׳ס d fi^ געםא־ םיא זעהר איז 
o נאך לען n י1 םון לורכםאל סיאוס׳צן 

 םראנק־ אין קאײז־אזיצז. איז נריכעז
in סײןי, 'i i, סואנ העישםpארF̂ סער 
 שטאא־םראסט, זFםראנצויזיש םון רFאאי
 ערוגצהאט איז װאס •אראאםענט׳ א סים

i אין נעװארען n נאןײ דער פון צײט 
n א ®לחםודהיםטעריקע. ;y  y;'DO'n־ 

ifd אויף־ איז רוננ ipf ; i ®o איטא־ אין 
pש א מו־ך מאכס װאס ^יעז, nאיכF 

 ומיכצ און םוסאאיני רFאונם רעאקציע
 םראנ?־ םיט 1האנ אין 1האנ איצט נצחם
 צנלצרונג װיכםינסםע י1 אסצר סייך.

 דײטש־ אין iFoipyii•• איז אאצ פון
n•• י1 — איז אס1 גוםא. לאנד n״ 
איצט איז װאס דײיםשאאנס, םון סונג

 דער אין סדיג;: yooאריפ די םיא״כט
לט.Fװ

 סןי א זי האט צױעטאנד oyi אט
i if d םארדאנקען צו •’y jy r ’F Fin 

F>Fnoon;,F ,דעם װי סאנגאטען 
f ^ h  h  ,pm if^,?'iy ;nio מאג־ 

•;ifo ^דײטשע דאס םארראטען וזאכ 
o אויף םאאק f i ^אוםן. שוידערקיכסט 

 צױ געטאן װענען אפנים דאס זFחאב זײ
 אנער מאטיװען, פאטריאטישע איג

 IFJ?״ ןײ אז זיך האט אױסנצלאזט
if; רײף אומג^זײער if i if אויף o fi 

אופגליק. םאלק׳ס
of האט nyi״FO,| ביענגען זײ אז 

o אוס n ׳םאחק i  ,i״F ro ^װאאױם 
 שא־ קײן צאהלען דארםען צו ניט כדי

rp n r iF i די f״*o. זעהר האט דאס 
 ■אסריאטישע די צו אפ^רט שטארק
א  דורכשניטס־ רײטשע[ oyi םון זyגעם̂י

o ^ y ^ ’m .iy^;yo אבער, זיד האט 
 א&גע- םאקםיש דערמיט האבען זײ אז

^ oyi װישט ם אר  סיטעל־ די םון ם
yoFsp| די סון שכירות די אױך און 

 םיט^קיאס־מענש, דער ארכײטער.
iFO^Fny; if האט װאס if o if o 'P ’T אין 

DUFO“Oi;ni;y ראײFאל i אנדערע און 
m ’iF ro iy n, האם oy אינגאנצען 

 in םוץ |ysnc דעם מיט םארלארעז
ly זײנע װאאױט^ i’iBfi װע״ט זײנעז 

 פרײז נאםינעלער זײער װי סזגהר ניט
 פון װאאױטע דער אויט איצט, און

iypiFo iv ^ ^ o אײן םאר yoF־ 
 אבסא־ שוין זײ זײנען דאלאו/ רyריקאנ

 ארבײמער, דער .onyn גארנישט לוט
in 'n, וױפיל jy^^ 'D אדyאפילו ר 

 פאר באקומען ניט זאל רy םיאיארד^
 גענוג ניט אאץ באלוםט ארנײט, זײן
 פריײ די םון שםײגען דאס |.yoy צום

iy>y:«? ony: jyt אס1 װי ^y ;''o| אין 
 ביסום דאס קען iy און שכירות, זײן

ד^אנען. נים אוםן
w iy i םראנצויזישע י1 נאןי האם 

i;y; רוהר oyi םון ;y סך א 
 םראנ־ י1 װי ש:על אזוי ז.yהאאםyמיםג

lyt'iF סי האט רוהר, אין אוײין זיינעז 
y^o'H רoiyco;yy; i i i t i f א םיט 
— onyotn«B |1פאסױמ  ,iwoKnyTn 

”yK&* אויס זיך, o*^o| אויס .1גרונ 
n דײםשע די חאם •אטריאםיזם ';y i;; 

 מיאיאנצז י1 אז IFoy;i»o ניט אויך
 םאס־ |,y;'D י1 אין iyo״oi• ײטשצ1

ypn| און y:n«o,| זואס y ;'n| צואיס 
oyi אסױחגן* i ;K o n n ,n נyבאיבyז 
p סי ארבײט. אהן iii־y ;’^*D| האבצן 

;o ''o i»y צו ־טײם״11״אוח tyr^ r^o 
 זyלאזD1Fװ מיס iyo״oi• yn«io רי

^.1•איי ג  זין, oiyotn*o איצם, ־
 oiyn ?ײז 1נא שוין האם 1גצא אס1 וחןן
סא־ י1 און ײטשאאנה1 אין אםיאו ניס,

צן |yo®i ציאאיס^ן ס ^ iy®• אנג in 
 חד y«ro״i רי האט זש,1־װײ1גאא א

i גימננ 3F o m n in imno•• oyi צױ 
if o iif ip ’i י1 אסג^שניטצן האט און 

oi«-iiin״iyo םון אםיאו n 'iH i  i n־

;iy ,נאקופ^. איצט כיז האבען די װאס שטיצע
געשיכ״ ער1כאזונ א איז אס1 *בער

i טע. f i איצט אז איז, אכער עיקר 
 איז oy אז ^rroiyi סואנקא׳̂־ האט

 איצט, ז.yל1האנ צו צײט ריכטיגע די
jyn םאלאוײםט, אזוי איז דײטשלאנד 
 *1■אסעג in איז רט׳yאויסנעהונג אזוי

 סײ םארװירקאיכצן צו פאטענט סטער
 זFיצלiצו צו — טרוים פאליםישען זײן

 אונ- זײן זאל זי אז אזױ ײטשאאגד1
 א״ביג, אױף םראנקרײך םאר דאירyש

 צו — טתים עקאנאםישען זײן סײ און
i זyעראנער  ofi״iiy iyn m i |fo םאר 

 םלאגצויזי^ען oyi — נטעןFקאי ז״נע
שטאא־טראסט.

 ואגט רוהר, oyi םון y'Y«i»Byo י1
yo,| אםילו איז ;lyoipp צו ביסעל א 

 ׳אאן8 פראנצויזיש^ oyi לױט פריה.
iy םון א?אאסירונ;1• י1 האט i רוהר״ 

 װאך א םיט |yoip ג^ארםט וכאיקByר
lyoyar. ס׳איז iy3,iy i ,איצט yn| 

 חשד א א1 גדשריבען׳ |y>yn צײא^ י1
 t]j02v קײן גיט איז yאצי1yByס י1 אז

oyBy םין א yרזאTסyאראצי»y אונטyר 
oyi ב םון אײנםלוסyראיז iyiH י1 םון 

i״y ro איג^וסט^יFלy .אס1 םאגגאטען 
 י1 אויס קלײניגקײט. א iyn* איז

ifo’^ o ^ y n  iyt'iYJ«ic 1צ1י1אונצום 
 yn- ̂זyפאראטיסמyס yאיצטיג י1 מיט
iyi זײ yoni| א אמאגיזיר^ צו װי 

 אויף iFFFTpyn• און זײ |yoyo ״פוס״ס״
iy''T פאאץ yo tw T iow  ,yjy;''H ̂

yi סyפאראטיסטy.ז
 װײ־ זײן oyn װאס :איז yi*םר י1
Yiyo װyאyדײטש^ י1 ז ipoyp גאייכ־ 
 נאציאנאא^ iy"T אלאפשאינג^ גילטיג
i• רגאנג,yאונט n װ זײyאyר^ואא־ ן 
V םיחח

 oyn םאן? נגאא̂נy oyn װאס און
 װי inyo גיט זyפאײב iyo״n אויר זי
iy א ;'0 ''i ^ i• צרפוי n זי oyn 

oysy אפצושט טאןyאyםלאנצױ־ י1 ז 
?IFI

 y;»io| י1 אויף iyoo;y oyi סון
Oijy.i אפ i.iyi פון צו?ונםם וײ םיא 

i םון און אײלאפא n ^גאנצ o*yn
בכאל.

oy |yn ג ויף װאאםyהאנy1סאויז אט 
1 |y;ynי yoi>"i אינ^וסטריyאy מאג־ 

«;yo| װאלט yo| באשטיםט גאנץ :-y 
yoi»m y o;yp,| 1גימג װאאט^ זײ אז 

iy סיט |ynyi יב1ם? ''i 1םאם^אאנ, 
^ ^ ךײער םיט 1אי ט ײ iy ב ''i נאנ־ 

n נצ8ג י1 האאםוננy ײטיש-1 םון צײט 
y; 'ס1אאנ ^ i n  כאויס1מ |ynyi איז 1

i און ytrnyoyip ,yטישoגאאיy אן : v 
y i^ iy i. צו i n םיאיטy1^ישy טפאח 

yo8i| נאך זײ y |yoy;y;wםיש8קאנy 
yj'Kn נאף אאײן אבי i״iyo און oyo־ 
iy ro צו yiyn.| נײע ?ײן n rvny 
 זײ, װאאם יגוננען1באאײ און רוננ^

 פזן in;yn«• ojypyi נים ויך, אכט1
yn oyi; םון r'jyoi?*o'DFifi יא־ און 

ײכטום.1 ;•ד נעניש

̂־־ nyi אין  א iny? אין ,osyr גאנצ
צאחא, קאײנער

f ;» ib  h װאס :איז jy^yn טאן
iyo*o yom לי i פון i  oyi״|yyo 

y די —־ פאל? n y ;n i, באזיצל•זy פא־ 
jyo ? אזױ זיינעז זײ y ;* ^ iy i| םון 

i sbo ly m y o ^ o  iy i און py״•;• 
 אםילו iy:yp זײ אז מאיג^ פישער

m רי אראפשאינג^ iy i^ m ױיער פון 
iy» ראאנד,yםאט i ״  אין נאף iv^d ז
? |yr>yoyi צו קוראזש און פוט זיף

|yoyi צײט די נאר |yp oyi אויף
.iFooiy אן

•o if i of iya אאר זײן צו אויס?#
 אינגאג- וחגט 1ײטשלאנ1 םאא אין אז
 • |Fj״d oy oim ן,yיטואי^Bאp זyצ
nאקציאגyר F א«א1אײ •oyi if o ji 

PFiro r םון • iyn o o iioo i>,o און 
 • 1םא ײןי1םראג? אימ«^יאאיסםיש^

i f ; j 8P .זיוי, םארשט^׳ט אן,1 צײט 
oyi סוף א ;if if u  od8d f צו y78 

^yםאpראטישF ^סא• און איינליכטונג 
i םון iFinoynryiyi Fציאל f i נײער 

iy און 1״טשאאנ1 i םאשיזם oyi •שפי 
.pyi't ערשטע י1 לען

IFro י1 אױס םאא, ןFצוױים אין 'H 
yp ,jyrPyayi |yPyiאס1 ן «m y ij 

װ^דםאחטה. עײנ א וױ |yj״o ניט
 פיינס רעבעלירט, 1דײטשאאנ אויס

oy םראנקלײף, סיט סאחמה א 1גא ניט 
 פוײ װי ,o''Py yin^ טיט אוין נאר

iF'pm^Ponpyro ,iyp און ty'jyon, 
u8P;;y,־ onyon^D ,נים װעט זיד u p 

n םון jyo״Po גען n״o;yo. זי אױב 
oyi ניט אםיאו y;yp| 1שםיצ yיײ1 י 

oy i ,opyin lytpo זי oy אינ- טאן 
opyi'i — תלר lypyo^iF זײ IF081 

o 1וסאאנ1 אםוניצי^ און f i גי^ אויד 
yo''Po jy;yp| איבוד י1 אח אא,1נײם 
iyi;yp y;n ניט. אויד הסתם םן

 גרײט אױס, o.iyi oy י1 ,1תסאאנ
i אט 1םא שוין זץי n .קײט  י1 מ^כ

״ yצטyא ;oy םון •©yipo רי אז איז׳ 
צוױי מאביאיזילט האט סאװצם־^יתע

•IFDnPFl IFD8PP

 טעטבערס בראנזוױלער די צו
אינטערנעשאנאל. דער םון
 '״,oy״080 סינגינג oiyoit% י1
y; איז וואס iy| ל$ר םון ט1אומא;יזי 

11 Pkp, ם1גאניזי1יא1 איז U2
 UTHPYF3 oPyo^y; איז און װארען
iy אונם^ i םון אויםזיכם o n איד 

 ־oםא^ŷ יו?יישאנאל1צ םונמיישאנאא
רyאונז אן יצצט |y;;8D 1סי מצנם.

1; 'fd ifo!•? םיט lyoPyi o n יוד 
iy i, .זײנצן םיר און איאװ, א. ה ;i״o 

^ן םצונ ״ אוי ;y 1םא םיםגאיח^־ o n 
iy' כאה iy םיטגאיy^ פון i n איג־ 

ifo ט^נײשאנאל, Pf i נייגונג א תאם 
 o״n;y;yPy; די oyy' האט •;;,iy; צו

iאונ אין אנצומאיס^ זיד f i א .1כא 
 ;יט ifp און ?אוב i״p ניט איז 1כא

p |yoy;onw״oiyooyo i יאל. גאנץ א 
 װא־ 4 םאר צטyי איז ?אטפיין ŷאונז
yo| ,מאכס און צו זיף אייאט ציים 
k״i f צום אפאיקײשאן j i  lyoyipyo 

8Dpyo 219 ^•o;ytro| יט.1סס

חאכען פײנס פון סגזאן ח$ר
(םערי«ם*ז) '
װהילער. ז. םון

i n  |yi •^האט חכם גתיס U 2
 צײט, א א1 איז אלץ אױף אז זאגט,

nאויס; האט און yכyא נט Pyon — 
;i צו ציים 8 אאמח׳ צו צײט 8  |,y״
 ציים 8 אייד איז האבעז איב צו צייט א
D האס — |yo8.i םײנס צו 'iy ; iy 

oy;;1״ oסון צייט י oaurpypy.
iy אין ; 'i® i iy i איז צייט 'iy iy 

iy'3 לאיאל^ ; i אנצוהויב סחויכyצו ז 
y זײ האכצן םיינם i i r װאס i:  U2 if״

n; יש1נא װען ;y אײנ־ לאזצן צו זיך 
y iy i| צו ifo ' iP פאאיסימ^ 8 1םא 

 ״018• 8 1םא װאס םון װייא סם.8
i f i םון ז״ן, ניט זאא 081י1נ8ק iy i 

n  oyioopyכyo^ ביז oyioopy i n 
*8 iy  oyi ,iyp i8 אץ IF081| לם^ 

IF0081080 oy oy זואס i ־1•א 8 אאס 
08i טיײםאיכט n ; 8P o n הא־ צו ס״נט 

IF3, חאבעז, ם״נס 1נא ניט און up•־
y אאזצן אס1 איהם םאקצ iy i| פיה̂־ און
ימז...

iy ,1יאר. מ8ג 8 זיןי, אזוי i  ifp

i האט ?כתחיאה n  18 ,m f if io '18 oy 
83;oyp נים איז i,iy i ;נוײ און זױכםי

080Pun אבאך נ*נ,  i n ,אם1 איז 
 ב״צױ oPnyoi•• ניס האס iy אויד

y ;rio| צו װירפוע ו״ן oy;P8 o n״־ 
OFi םון אויםטו “Pf PieiyjFrn o n 

iio ip f i •פון באארז n rnFo ;'8  m־• 
שיפאנ•• אין נאא

iyrv3 08 םיטT 118P o n דך lynyp
 םים׳ן iy״;8 ביזנצס סאן ;בשאום נ״ז8ג
8;F iy i,| זיד ;oy>Y8i:yD8pyi |yny, 

 זיף אםילו און ים1נםיאת־חס |y.i״P זיך
 •!־o'PFPy iyo• סומם — ז״ן םשחי
iy און צ״ט i צו באלאנגט אט1י1קאנ 

i•; אן n ,8 פאלטיי iy ;i'o  iy i b iy i 
 איהם אן הויבם iy און ,iy״;r שונא
|..,yn8i םיינט
1 o iy 'iiy ; i'P ;n y iy;ביז שנאה י 

yo |y;8 i| 8 ^האט'iyn די |.yo>or 
o םען 1נא װי o 'i in זיך oy i y i איז 

iyo;'iK3 i n  o iy i ,iy;>iy; iy i 1צ 
 ־y; oyi באגליס^ און בענונ גלויסםוטיג

i y ; ' i, זי;, ז״ן מיט איהם גויאםואילט 
om און yi i n ' i אויוי שאום iy i

̂גאס. iyo;'iKo i 1״o ו n  in11א
•*oP8Dyi — m iy ;n 8 r  |yPn איו 
8 oy זש׳״...1טנ״1״םא 8 םים ^אום

o חב •י Py איד iy i ב״ם iyo8״ 
i f j i i f ; i n  iy;8p אױןי i n איבאינג 

o באםלאכט iy ווײא n גאנצyז pypy״ 
i8r־DFp!8 װי ■״ po 8 \וי — ם1םפא 
i b w״i־o״o,יס״1־סי1<1װאי״ 8 װי ״ — 

r י1 נעװיגצן t iw״oo:F,י י ז ז״נצן ״
if י1 ;t f ; ; in P F i ״' ליt"o'P2V זײ״ 

if; 1רי \o 'pn" רי in P F i. װאלט 
 ip* נימ איז, ״ם1 י1 ג^וינען ים1י88•

iri;pp װאם i f 8 איו ly io n o18 ״ 
opn■ |Fiy; i װאאט איםיגראננ^ y 

i* וױ באאיבם אזוי f i,*״ i  i f i״iym 2 
nם y.̂ ױר- *נא איז: הױפסזאך רי• 

ifo תאס VP3FI1F• ,4פיאיע׳ סאנאא

ט1גא י ; ;v08i ' i ; 8P o n  |y;y גאנ־ לי 
nצ y ;;y ; y(אפט ;y;y| איהם oiyor8o 

צו |yo;8r האט iy װיםיא אויף נאל
in 'P i8o  in •  iy;,iy;.

yp8D |y;8 םון און i זאא V 08 iy i 
iy ;8 P 'i 1^ורכשניטאיכF081 iy ; i '0 1y 

yBרזyנאיכifPi ' bf ; y גענען o n קאנ״ 
i f i  ?□•t i צו זיו אויס איהם קוםם 

83;y;y;y| םאג־ אין איהם םיטyoגאיכyן 
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ערן ג פון בוי מי װ אינ
 ‘3אי אוגזעי װאס •אדיסי, רי איז

o טער^צאנאינ y i רי ב;?נע אגנעגץםען 
 ,039*31* 919131» אין וינקע זאגענאנטע

 איז ראס — 4 ניט *רער נע«ונטע א
 רי טאנ. פון הויפט־פראנע רי איצם

 מיט עטורכיט □®עציעינ גאס אירייצע
iy i .און םארטײדעען םרײגד םראגע 

 דער פון פאל׳סי רי אטאקירען שוגאים
 אגגעיענעמזײט ריזע ־צאגאל. איגסערגע

טא;. םון סענואציע רי איז
 אזוי »ז ערװארטען, געקענם מ׳ריאט

 װעט איגטערנעשאגאל אוגזער װי טנע?
 גיײר און פאליסי געװיםע g אגנעהםען
 30 זיף ױעיען רורכםיהרען, זי אגפאגגען

איהר. אוין״ סריטיסען •שיטען םאנגען
 דף מים טוז ■אליסי יערער וױיי
 אוגצופרירעגהײט. געװיסע א נרענגען

 זא* װאס ן9פדינציפ ארער יפי אזא
 זײגען איעטען, צופ־ידעג^טעלען יען

 װען געיי־ארען. סגעםראכט או ניט נאך
g פ־ינ• גערױשע ארער שאויסי געוױסע 

 ;עגוטען יױעלט אנגעגוםען װע*ען ציפען
 גרױ־ רער שון װאוילזיין רער א:ט אין

 טוזען איכיער װעט עם טע״רהײט. פער
 םיט זיף װעט □01? טיג^ריטעט, א דין

 ניט מעהרהײט דעד םון װ^וייזײן דעס
 םפעציע■ זײערע אױב צוםרידעגיעטער^,

גע״צעריגט. װערען אינטערעסען לע
 איו מנ־אנס אונזערע סיט צרה די

 בא־ קײן ניט האבע; די װאס טיירױײז,
 האט וױ:ט דעי־ און פאיניסי ׳טמיפטע

 איע אין גע^יײדעים און געטראגען זיי
 אױס־ שױן אנער זײגען :!יר ריכטונגע;.
ד א*ז צײם די און געװאקסען ײי  גע־ עג

t קופען׳ o סיר װאוהין זױסען ?9י0ז 
?.0װ*י מיר װאס און געהען
 ייערען ױניאנס םרײד אידי^ע די

 נאר אינוועניג, פון ניט נעסירט מײסטענס
 אדער וױכטינע יערע אױסװעניג. פון

 פאפירוננ נעזערימאםטייכע ניט־װיכטינע
 דער אין אפקראנג אן גלײך קרינט

 ראס װען ױגיאן. טרײר אידיעער
 איײ?, א«קל»מ ojn בײ בלײבען װאיט
 יױבענס־ נעױען שי^״כט דאס װאלט
y אכער האם װערט. i r זיך פאסירוננ 

 כיוז קערפער אין ארײגגעגו־אנעז אזוי
 האט זי אז טדײדײמיאן, א״די׳שער דער

 צװד־ די םאר פונקציאנירע־- נעסטאםמ
 גע־ ;עישאפען איז זי װעלכע םאר קען,

 אפיײסעז זיר םלענט ײניאן די װארען.
 אויף טראנען זיך און אגחעד איהר םון
 און װענ א אהן כוואליעס ברױזענרע די

 גע־ אן אנשלאנען זיך און ציל א אהן
 ווערען צופאלען *יז שגזיינער םעהרליכע

 בא- די <ױ נאכדעם פיץ־פיצאאך. אויף
 פאסירדננ געזעלשאס^יכע * טרעפענדע

 אי־ די םעז האם פאיאיבערנעהז, םלעגמ
 גע־ נײס א איבער םרײדײוניאן דישע

 צוריס זי םאכען איז ארנאניזירעז דארפם
םרײד־ױניאן. אלס םונקציאנירען

 געו^י אזױ דאס איז איבערהױפט
 געזעלשאפט״ דאוונע די װען ׳מאל יעדעז
 װעי־ צו ׳אזא געווען איז פאסידונג ליכע
 א צונעטשמפעט נעויעז .איז עס כער

 ספעציעל לײבעל ראדײןזןיזןר כשר׳ער,
 לײ• רויטעל רער כאטש — רויטער, »

 jr>p ניס גאר זײן געםעגט האט בעל
 א ארער שװארץ־נרינער א גאר רויטער׳

 םון האם ער אבי סאליר, שװארץ־יאתר
 רויטער. g װי אױסנעזעהן אױבעךאוי\י

אידישע רי פארלירם םאל אזא אין

 װ^רט גלייכנעוױכט, איהר טרײד־ױניאן
 םון שױס אױם׳ן אױםגעהױבען גרײף
 אװמקגמטראגען װערט און כװאיזיע דער

 ‘װא נרױועגדצ רי אױף םצדערעי א װי
סערען.

אױסנעװאק* אבער שױן זיינען פיר
 גע־ שוין םיר זײגען קינדער םון סען.

v און פענשען. ערװאהםעגע װארען o 
 געקופען, ענדליך איז צײט די אז רענקען״

 לאזען ניט םעהר זיר קענען פיר װען
 כיאז םיגדעסםען רעם םון אװעק־טלעפע,

 געתוםען, איו צײט די װינטעי, א םון
 ניט אז ם^ר׳צטער,!, דארםען פיר װען

 אין אײננמוױקעלט איז װאס ז#ך, רעיע
 עס זאף. כ׳צר׳ע א א־ז ׳טי,ית*קטן א

 װאס אז ציים, די נעקוסען עגדליף איז
 בלאזען גיט זאלען עס װינטען א םאר
 אײ־ אונזער םוז װעיטעל, אונזער אין

 שטאנר־ און געוױכטינ זײן שיפעל געגע
 ניט קײגסאל טאר זי או ;געברג האפטיג

 זי װעלכען םאר ׳צװעק רעם פארגעסען
.1געװאיע נעבויט איז

 •אליסי די קורצען אין איז דאס אט
 איגםער־ די אינםערנעשאנאל. אונזער םון

 אוםשטענ־ אלע אונטער װיל נעשאנאל
 פונקציאנירען צייטען אלע אין און דען
 בא- איז זי װאס םאר דעם, פאר נאר

 אינטערנעשאנאל רי געווארען. שאסעז
 אױס״ לאזען נים קיינעם פון זיך טאר

 איטער םוז אינטערנעשאנאל די ;וצען.
 םארטײדינען און װאף דער אויף שםעהן

 װאס ארבײםער, רי םון אינטערעסען רי
 םון באאםטע די אויםגענויט. זי האבען

 און ׳ניט דארפען איגטערגעשאנאי רער
 צו פאראנטװארטליןי זײן ניט, טארען
 זײ ;ארנאניזאציע דער אױסער קײנעט
 צו כלויו פאראנםװארםליןי זײן דארפען

 אינטערנעשאנאל, דער פון מיטגלידער די
ניט. קײגעס צו װײטער און

 שםורם געזעלשאפטליכער א װען
 כאאםטע רי דאס סוזען אויס, כרעכט

 איז עס האבען. זינען אין ספעציעל
 דער אז געבען, צו אכטוגג םליכט זײער

 זײ צוכרעכען. נים שיף די זאל שטורם
 רודער כײם שטעהן צײט אזא אין מוזען

 די פיהרעז ענטשלאסענהײט סיט איז
 זי אז םארשםעהען׳ זײ װי אזױ שיוי

 אין טארען זײ װערען. נעםיהרט דאחי
 ייף און דערשרעקען ניט זיך צײט אזא

 אנםלויםען, ניס םארען וײ :כאהאלטען
 קיםע־ נים ראטעוחנן, צו אלײן זיף כרי

 דער םון שיקזאל רעם זץי*פאר רענריג
 םיט םאל דער איז דאס װי — ׳שיוי
 ױניאנס נעװיסע פון פיהרערשאםם דער

 זײ גאס. אירישער דער אױ<י אוגזערע
 און רודער בײם םעסט שםעהן מוזען

 שיןי, דער םים צוזאםען אונטערגעהן
 םא• זײ אבער געשעהן, םוז דאס אױב
 אםילו רורער םון אפםדעםען נים י־עז

!ניט םינוט אײן אויןי
 די איז אינװעניד םון ״בױערן דאס
 סאציאליסטישע אלםע אן איז ױניאגס
 א איז פאליסי דאזיגע רי צו פאליסי.
 ניט יעצט איך וױל ניט, אדער נעזונטע

 םון ״בויערז אםאלינע דאס דיסהוםירען.
 סאציא־ די םון זײט דער פון אינװענינ״

 דער אונםער געװארען נעםאז איז ליסטען
 םענשען, םח ריכםוננ אוץ אנםיהרונג

 רי בויעז געהאלםען אלײז האכעז װאס
 אײנענע םח — הײסט דאם ױניאנם,
םון נעװארען נעםאז איז ראם םעגשען.
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שארף און קורץ
נ. ב. י. םח

 געקראגען דדיארדזא לאיד חאם געװיס
 םעתר כאנקצםהנו׳ •ניס. קכלת op;nyw 9 ךא

ײן װי«יל  ;•ארדייען געקאנ* תאם סאגען ז
 אבעי איציר, » אחן ׳יבחים ׳קאם«ליםענםעז

 א«* »?וי נים קען דזאארדזא לאיד אויב
 םי■ כיי Of האמ ער מי ועלבס^ זיך גארען

 כנובע םאן געקאכפ *וריק גײמ קורןרער »
 אלײן ןיך עד װ^נ ווזגלא, גאנדער דער *ו

ײן »ז זיזן, סודח םווען  נסיעח גאנגע ז
 אנאך אוםןיגט. געװןן «יז אסעריקא גאך

 אאגעברית• איינםאל ז«ך תאא װאס ריקא,
ױ א«ילי אוין בלאו■ תײסצ״ אוין■  צםר אי
 ײי® גאי ני» תײלס גאנץ »יו װאס ודאס,

 -ליג גוסס׳צי דער אן אגעליסען ניס זיד ז«
 גאנץ אן ררא■ זאנבוויל וועלכע גײ׳יאגס״, אוו

 וחנ■ וי נאר דעםגײ^אנס״, אוי לינא ריכסיג
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*r 90 9391שײ19פp3iii3gor? צו־ 

 ׳דאף 091019D 3ירונ30ר 9 זאםען.
 ח־3 לײ19ל9 סען,01ס19ם דיחי אדער

■0? pg םאל?, גאנצען פון םעז9ד00איג 
 ־03311י39ר 9 אין 0P9O 01911 רםאר9ר

 ־39T93 יאן9א13איקי 1איכע כאריכט
 לעpo 9 םו־סנע 0ויכסיג1 יזע1 לם9ד

 אונז י9ם ?,9093101390* ענע1םארשײ
 כאסראכםען 1צ סטען3וױכטי eg דא איז

oyi טא יונקט.1שטאנ ?9אסיש3עקא 
 װעיט ער וױ בליק g װסרםען יאסיר
פארטראטען. דארם

 איז אקטאכער, טען20 עם1 שנת,
 קאנפערענץ א ן0רו0ג װ^וינגםאן אין

 די מיט קולידזש O39V10•! צוױשען
 יע־ אויף סטײסס. י1 םון נארס1גאװע

 לט9נד9םארח זײנען ענץ1קאנםע געם
gם 9391ײ01םי נעורארעז l,י1 אבער נעז 

93gio דארסען איז איסינראציאן םון 
 אנ- םון נעװארען. אױםנענוםען אױך
 ורע־ 191 סז געהייסען, oy האם םאנג

 םכח ןױנױף נארס1נאװע י1 מפס ענם1זי
 כ־111 בעסער װי y:gie ,i ?9דל39םאיוז
 iy39 געזעץ, טמסענעם oyi ז01צוםיה
 רעגץ9קאנפ יענעם בײ איז יאן9א1איסינ
 םעטא־ א ?.0191193 םען1393אױפ אױך

 געװאמגן געלעזען דאיטען 1אי ראגתם
 לייכא!, אװ '19O01P9O אסיססעגט םון

 ״םעסאראנתם׳' יזען1 איז .33רענני
i האט y i א■־ יך1 נס9ארטס091־1לײכא 

 עקא־ 191 יוי1א סר א הר9ז נעשסעלס
 איםיגראציאנס־ im פוז זײט גאםישע!

r93giD װי 3די1קװי190 1אי עס 1אבע 
 םלאף ?9ײנ1 •אליטישענס 1יקאנע1אטע
 oyi נאך אנעז.1פ ?0ם1סא לכע91א אין
 פאר האבען ױניאנס lyjgpnyog די װי

 זײער אגגעםיהרט עז1יאה ?1א יאהרען
 נאך ;איםינראציאז נעגעז אגיטסציאן

 לעצ־ די lgD װעניגסטעגס אם וי1 רעם
 אין יװיאנס י1 ?9ײנ1 1יאוו עטליכע טע

 נע־ די םון הויסכדשםיצע י1 כםעם דעם
9i39393Tyi כםיהרענדע1ץ-דו0103 און 

 oyi נאר ;ז9שאפט1901גימנגס־קע91
 19119D שיאנאל91<ןאנג ?919י כײ װי

?9אט רי קוםם י  אװ ײשאן1919פ 19י
 נ־9ם13אי 91איה 1סא ט39ל או? לייבא!

v טעז m\ 9»ל 19 אזױ, אציאז1איטיג 
 מםש זיף ?9גל91• 91ם91ם םון גאים10
 09אל 091 193 שס19 — נחת 1םא

i ?וםט n םיט נט9ארטם09־ד1לײבא 
 ־1שטאנ ?9עתאנאםיש סאתעם םין אזא

 און פיש ?9רום נים ס9 ?9ם׳ק אז פונסם׳
םלײש... ניט

 װאס זײט, 9קאנאםיש9 9אײנצינ די
 איז ?9םינ9ג נט9ק93 האט 3ינ339ה טר.
i9 i נעז9צול1םא ,93א1ס־ם3א«יא13י0אי 

D פאר׳ו 3 n 'in  9יגם3אײ1םא י1 םון 0
 י1 פון ס1נא19גאװ 35 און שםאאסען

איז ,1לאנ םון סטײםס 35 9סט3װיכטי

םײםאן. כ. פון

 נירוגג9ל די יואס חאססען די ?91193
 פ*9פי ן90אויסלאײ פא־׳ן ן9טראנ דארף

 אגשטאלטען א*ן און •ריזאגס אין דמ
ים.9םשונ ר9ם

 באדיכט דעם פון טײל די איו אט
id? איז ר9לכ9װ ׳«ארטםענט91 לײכאד 

 גץ9י9?אגפ םאר׳ז ?9ir.i93 נס9ל93פאר
id? ר:ארס9נא.ױ די סיט גט9יד19•ר :

 פאר־ רי פרן ירו;נ39ד די I39i»i9ii״
 אויסשליס־ די ראט ן9ט9שטא 9ט3אײגי

 איפינראציאנס־ אין 9ױריסדיקצי 9ליכ
9391D,? נםײלס9סט913 אבעי כאלאגגט 

 צו דעם פוז מע9פראכל 90אטי3קא9 די
 פרעם־ י91 סטײטס. 939iM0igD י1
 םיט־ א אלס ילעבעז זײן דאר פיהרם ר9ד

 א oyty ־אין שאשט;>זע9נ א ?id גליר
שט»אט.

 yvy?y: yאיצט': 9אונזער iyo3w״
 פאראײנינטע די צו איסיגראציאן איז

 פאיבאט•;?. סkנטײיyגרעסט ןyטgשטא
 גאג־ אין איז “ארבײט^ יישע9נט9ארי
 ־yn oy ארײנצוקומ^. םארבאטען צען
 און םינף א ?90שלא9אויסג אױף ?91

 אי־ 9װי:שט93אונ פון ?9קיאס צװאגציג
 נײסטינע ׳9פיזיש ד9איב םיגראנטען

 ױאס די און צושטענדע, םאראלישע און
 בא־ ?91911 ?9ארײ:קוס יא שױן ?9םענ

 פון ?9צאהל נעוױסע בלויז צו צט9נ9ג~
 קלא־ 9רשט9 רי ?.9נש9מ 9נארסאל י1

 צױ ?9עװאר3 ?9פאיכאם איז װאס .90
 די ן9װ9ג ?93זײ אורזאכען, פיזישע ליב

o גאך ים.9משונ n םו? 9ליסט די איז 
 ־91319D ל9שנ ?9װאר93 939םארבאט

 ?9ם139ג3ארײ זיר אין האט זי ביז רם,9ס
 שםיאפט93 ?93זײ זואס מאנען9• 9אל

 גדע999אנשט |1א 9להאםט9ק9 םים
 אי״ ,19יקס11םא י919י קראנתהײטע?,

^ דיאט, נ ה׳ ת סר  ־9י ?1א ,193'931םש ח
191 iponngD, 939 װאס 9יז1 אוןP? 
i יוי1א צױלאסט ז9פאל n לשאפט.9ז9נ 

 19T31K ?9כאשיצ 1צ ?901? 9צ9?93 י1
 ?9ב9ל ?9פאליטיש אח ?9לשאםטליכ9ז9ג

 ל•9אז ארײן יט3 ם׳לאזט װאס ם9ד דורך
י ?9םאנ ?939P װאס 9ב ! ^  -31א 193נ
 םיזי־ ר91א 9מאיאליש ,9ײסטיג3 9י9?

 ם339ה ס9סוקס 19?31א ס.1אר13סםא שע
 פון 3נ1מרכפיהר ר9י?ט1סט 191 איז אי

1 93133 V9T93919 93 .91ם91ם יT31K“
 ׳לײט9אריס igo ?9אנשטאלט ׳9ניס339ם

 אנשטאל־ 919א:ד ?1א 19הײ? ים931םש
 םא־ ?1א 9םיזיש ,9ײםטיג3 םאי ?9ט

 ער.אל־3יפ1א װערען 9םאל1אוננא 9ראליש
 שטאא־ די פון אױסשליסליף כםעם ?9ט
m ?9ט g ,צאות1ה די און שםעדטלאןי 

 אויף ארויף ?9םאל זײ ?9יםדואלם1א םון
j סטײמס. די ?id ?9סטרי11אינ די

 אי־ פון 9קאטים די האם נס9צט9״ל
 D9i ?1ם נשיפ9סיטיז ?1א אציאן13םי

Dn339P 9באריהםט א לט9עשט3אנ? 
 און ?9רזוכ9ט31א 1צ נשאפטס־םאן9ויס1

 ?91911 װאם לי םון חאיםה א ן9סאכ
 םאר ?9אנשטאלט י1 איז ?9ה»לט9נ

 -eyi'sy די כער,9םארבי י1 געים,1מש
 קלא:־ כלאנישע י1 שכולים, י1 ,19טיס

1 ,9Pםאלקרי־ לי ,9יב1ט די ,913בלי י 
 ט19עקספ !יזער .9הילםלאז ?1א 96פעל
i3 אז אויסנעסתען, האט n i9 ii םד־91ם 

93n'i393 פון נט9יראצ 14.70 ?9זײנ

 נאכ״ *וין געחאלסען, חא® ל.. אװ פ. א. דער
 אזא אויסגעסלאסען, איחם חא■ םען װי דעם

 אלער־ םי■ און גאל »ון גיפ® םיט «ול רעדע,
 א. דער פון פיחרער די געגען בלבולים לײ

״ געװיפ װאל® iy 0ל.,-װעלכ אװ ס  ל0ם3?
 באלאעװיסםײ g אויף ?0n ®3yp9J®*9 ®,נ

 אויןי געװען װאל® ער ידען סלונג.0רז0פ *ץר
 קלאר, איז ווײז9ב חןר ?ײ®. צװײםער דער
 סארזא• די ױי פארד^ען. און *לעב® אי

 אבע! זײנען, דעלעגאטען ל• ײ0 •. »• 9מעלם
y 19**1• פון iy i װען 1אפיל זײן, חאלטען 
 נדיונ?®,—ש iy?** פון גאניען, »ין איו זי

iy װי 193*3**11 ני« און םעחו• ניט i חעכ־ 
עדע•1 19ײ1י פיז ויך1סיסכ סםער

 די אז זיכע!. ׳לזא9 אי*®, *וין איז עס
הי lympiy® יP 91• 0גי9נ*י«0ם0  איז ו
 ־10301 לעצסען ®.P•» ד9*1יח1940או« ?9

 B39130KD919P 0 ר0איב גי® oy װי ,30*®
•1? 0«03®*39®O30P^ בען0ח yytpiyo

iy אין ל0ם ly—ny «ום ■תיען i ,גןףייכמע 
 ,103 איו •ו־אגע די *.S3M®93 *ליד39»9

 ײע® 9י99*י«3909־19ן*1« 93393 די אויב
 םעגען זײ 0911 ,091 בײ ן0ל90«*0 גי® ?יד

 וי־—3או ■נים׳ע! yiy?** ?0װײז איג® *ויז
ן 010*לײ ו ’39® ליך039פ9 אזיך 10400 י

9i 0?3i« ?yoyn 09 .?r? 1940 •ויויעןipy3
 oy װי »ו? 4B301 0ליכ1041בי 9*ול יאס

 ־91094גײ 4י3װײ lyoyn **? 104 זיד, הער®
11» 0*1*0199 003*ס*04ל9 10131» 1« ג?ז
yi0u? יויד «*iy *•«00304 •019*1«״ ײ
3***jnpyi.03y3i«n93

 lyo *099 מי ,1»* 09»* 0491*•■־• »ו ײ
439ל 00Q 0100004 4*0 4רבײי0ר־9ז*4קי ••

 לט9ײ זיך״ דאכט 1מי חי און, ערקלע!®.
 וען1 ׳ע3א1ם yiyn* gig 191103 נים103 עס

p *i i*3® עלפמניע! די ®30P03 לט011 םען i־ 
 כען91רב9פ 9 ®אר װאס ,i03**m’® י0ד

 זײ 1011 קיניע!, ע1♦ײע געגעז עחען30ב זי*
 זײנען זײ 101אײ *רבײ®, דער it ?יי *זיקען

 פאקם 1יגע10י11® 1דע ן.0אקס11ע3יס1א .נאך
 19ים19לי ײעלנע ,D9®9® 9זעלב די ד*ס איז,
 י1*1א B**Jl־»iyjl3*p 10303 3אלדי113 *110
Ig *יקעז ,I0«»®*o־ig*3i* ענע1*י1פ* i 

 עװעחנ*nig.®** 3 191 1* קינכער זײערע
iy 91 אױ ליך, i ץ,11חי tg *זיף ?ענעז זי 

 ogi יס.n3 איז יס13 *1 װען חעלפען, י®3
 יו־ לע0 נים .rn*n i0»g3p g בער0 איז
Ipyn 3רםי0® זײנען ר0ךא!בי*מ0ני  it 
 go*3 איז oy װען ר,0כ01ב3אײ און בים3ג
1» p*p.®לאזײו ן,01033חו ן0ל011 זײ ב«י 

 ביםp*p iyng 33 ׳ען10331ח ן0םילי0ם 010זײ
p» ר0ב0 .101011 י®3 ?** ן0ל011 1כע0בו־3אײ 
iy 0 ע10וײ i it  iyp** 1013*p,®רבײ ogi 

 ״10® 1קײ 1®א י«3 זײ 10לם0ח ogi װייל ,0*
 צרח. 0t3g3 די איז oyi אין og ן.0כ01ב
 יבען1נה0 גים ײעלען 1010לם0 די ביז ן1א

iyi3g* ן,0»יחל ngn ייעלעז יא׳1ם איך 
r־*i9i3*p 0אל i־yt0T03 0קנ גאר• ogn 

חעל״עז•

»1ל געביל־ 3y® *i זיך ®gn !יכ■.0ב g י
Dii « «yi־**ogi® i 0**®*in.® מעל־ אין 

 o*®ni■ *i 103?** ויי® »ײן •ון כעז
 11® 11א ,10ליסט0יס10ק 0ל**330 00*114
 .3311*401 0וסי*1 די — ?ײ® 1010130 101
 ,0י»ליסמי*10ם די ,lyolyii 101013» »ין

 סאכ■ 13ל»011 אין 3311*401 0**00*31000
« nitm*n ooyn ■*הא־ 0ל**430 00*114 ס

iy i 9 רוננ,0יק9כאפ ר9גאגצPD93? זיך 
 •רא״ 20.53 אגשטאלטען 9ריז אין אבעד
 סרא־ 44 איכער ig און .noyiD צע;ט
 אנשטאי־ 9רז אין נפשות רי פיז צענט

y װאס 9לכ9אז ?9זײנ ?9ט r ’T? ליין* 
 ױאס ן0י0עיט פו? ?9קרם ר9אד ן9כױר93

 y׳yא;ד אין ן0יואי0; ;עכוײען זײנען
".10נד0ל

 זײט קאנאטישע9 די זיא דאס א-ט
 אוס״ .9פראג-איפיגראציאנס דעי פון

 פון רט9י9ר ם9ד אין איהי װעט זיסט
 9אנדעל זרכעז נט90«ארם9לײכאר־ד

 זײ ט9ײ איהל ?,9אורזאכ 9עקאנאסיש
 גאנ• 19י נאף ?.9נעםינ :יט דאלטען

 191 פון ■גיטאציאן 19הריג9אגג'יר ״9צ
 ־9ג 1לײבא אװ ריישאן919פ ?9אסעריק

 ,iyo**ng 91091D די ?9ארײגלאז ?93
צו ן9ט391אנ?ו9 ?919ײ 9לכ9ײ
 ארבײ׳ 9יזירט3031א 19ריקא:9ם0 י1
 צו װאױנט93צו ניט זײגען 9לכ9מ ר׳9ט
 שטונ־ 919קירצ ארן ישבירות V'VDVr די
 9סער9ב י1 ניט ן9י91םא 9לכ9•װ ?,91

i ?93זײ װאס ?93ונ33י1אי־בי'טס־בא i n
 ?91יוא93 ?9331119 9פov? 9ם1 א־נאניד

 םיט ,19ארבײט i93gp'iyog י1 םון
 אטעלי־ די ?id םורא !י — "אים א*יז

 די אז ר9ארכײט 9גיזירט931א קאנער
 □91 ?9יק1119ט311א :־ט ?9זאל 9םד9םר

 נ־9נס*סט9כ9ל 19יקאג19אם לעבעלען
iy צו 1ראי i 19לכ911 צו ,9פ1שט i* 

ײ 19139י yiyi3g י1 םון ארבײטער  זי
 דע□ נען911 — ?91א1193 03*191193 ?93
 איע• אײן קײן ים3 אפילו איז □9אל
 בא־ ך9צ3א3 אינ׳ם נישםא וארם1 ר93צי

 ^פארט־1לײבא ?id איז װאס ריכט
 קאנ־ צום ?91א119נ לט9שט931צ ט39מ

nyiyD 03 פזןyi't9is ־191נאו י1 סים 
ארס.3

 פרן קאז ?9ם ?9זאכ 9191:0 װיפיל
 19אב זאר אײן ?,n*933 פארט91 ?9יז1

 יid? 1 9אגיטאצי י1 — ר9זיכ איז
 איםיגדא־ ?9393 ס3יא3ױ ר9יקאנ19אם

 g ס39פאליטיש די כײ שפילמ ציאן
 ״gD'3g די ר91א .9ראל 93קלײ אנץ3

 9די? האם ל. אװ פ. א. די װאס 9צי
 יט3 גאר איז פיהרט933א ?9יאהר 9אל
 י1 פון Dג9בlgש ypn י1 ?9אכ1ק93כ1דו

in ס,39פאלימיש ר9יקאנ19אם g זײ 
̂לען  ארכײטער־ 'ם31פ יםען11 יט3 װ
 איז 9דיז םון ם9לכ9מ קס.3פי13שטא

 לחלרםין ז3או 1םא איז זאכע,11א י1
 װיכטיג יא איז ס9 װאס װיכטינ. גיט
iy 9 אז איז, װיםען צו אונז פאר i*קא

 יאליטי־ י1 םון נהט1די3שטא 19םיש03
 װי 9V303? 0? 1919130 אין איז D39׳&

iy i ארכײטער־ די םון קט3סו13שםא 
ס.39י31י

לײ־ 110 ײשאן1919פ ?9יק19מ0 י1
 גאסט 19390139339 אז הר9ז איז באר
?93911 ז919ה10ס־פ3311י391 9אל כײ

 װײל 1פא191 בלויז י9ב0 ן,0אצי13איםי
̂ט םין א נס9ליטיש0פ י1 יט3 זי  סא

 א זײ גיט זי .3313כטי91בא 9ל01םא
□91 ?939צול3ארײ הײט3939ל93 9013
i אין שמד n ,זיף באםת אבע! יראה 

 רי פון קט3פו13שטא □yi םיט ?93עכע1
 יט3 אםילו זײ םאלט אס1 — ר9בײט1א

איי?.
 19013 מײז האט יס1צו לאנג ניט
 א? יבען1ש93 ,330ל ח• 900393 פוײינד,

־391יםי30 ״DO191110D״ אין ל9טיק10

in אין |9א*י די ן9§סי*ל0 סאר׳ז דינ
 ל־9ם n9i3g פון 939ס־פר30אצי1איםינ

iyp. זײן O39oi3i0-giin כא״ איז 
O 0011 ?911 ?0 ,001 אין ?9300* r 
 ז*ין נייר0ס אפסר ט9װ ?9װער ?0ט9נ

 ן9391נאי צו ױדאגס י*ע1אי *1 100
 לײבאר אוו ז0רײ*919פ ?ypnyog רי

i אױוי לען9*ט צו זיף n 1 םון וײס* 
ogn ,□n rg ?,9ט301סיג9 9*י1אי io 
 -gii<b*0 ?9303 ?9נלי*נ אלץ ?9ל9װ זײ

 סײן ?יiypi0D. 03 910130 פון ציאן
־90013 קײן אידען די װאלטען ס^נוננ

3 yi039 גיט ארי*קי*סP93 וױ ה?,03נא 
 ס־30אצי13איסי 9אידי* י1 אפוטײלען

93010 0 ?idלע nn30 ר.9לק0פ **? 
 9אידי* g ?93go צו ?9זוכ אלײן ?0<0ז

£93gi פון V oyi אי? ?0יאצי3איםי 
 *־i9og בײס 19«ול0י3או inv? איצט

1030P .9303 9ראורטײ<0פ *1 עולם? 
i 0113.׳10331H ?03זײ 01O01D י1 r i 

 -09 אינ׳ם ארײן כאטש סיר ?9.193 אזױ
 ן.9ט3אימ*נרא 9in3g 9ל0 פון ל9ט

 ן9ל9ײ ?,9»טײלV 0? ?0ל0ז מיר אױכ
 V? צו ד39ח 9303אײ 010אוגז םיט םיר

 םיר אישו. 919ל1י0«31א ?g ן9צו*»ר
*1אי 0 ?0300 ?0ל011  g ?ID 93glO 0י

?10, 9303? 0011 191 103iP'19D0 ?אי 
 דן9שט10ם איר פאראורטײל. םיט פול

7303 oi3 ־93 ט0ד. ישקײט103 010 װי 
D30P 103ל0װ ץ,330ל ?0ל0פ3אײ pg 

 און *i9**opgi• F303 390 0 זאנסט
 oyi .PD9 ?g ל*ף3ד.01ו03 הט9*ט10פ

ddip ?331טײג 1939טריכ19איכ זײן סו 
o ורעגען n אײגםמס ?ypnyog i n  ?id 
 ̂<3מײ iy לײבא!, .ױ0 ?0***19190

0PKO V? D3V301 3311*301 *1 Tg י11א
pigor סיט on ל. אװ פ. א. די ס0װ

in *א װיל f חם9*ט צופעלינ יט.3 װיל 
i* .0 אויןי ל. אװ ס. א?g קס31י13*םא 

 1פא19ד לם,0ם03 ס30ליסי*0• *1 װאס
 inynigo רי 19 סאל 9ל0 זי ?yo מסט

 אױוי iron » ?0ב9ג איהר ט׳לאזט און
 םון 1930 איםיסיאציא?. ?9393 ?ירץת3

in y* יכט,1בא g ogn ־19גס־ק311רעוי 
oog*iyi ,איחר ט91ו ססכם ?to ,?.iy 

m 10 דסונקם3*םא? oi9ii 030*31* *i 
 i* ?911 ם.1י1א3איג w>iDop9ion״
D ל0? ?01*0 llg l 19 ?033לי03 1אסיל 

i  ?93*ip* .זי*ם 19?יי אויוי ל״ *מ סי א 
g V טיר נײ א*? oyi װאס — i«  V P 
113*00 93gio — לט0<י o r אוין ?יי

o ?9לס0געה ס911-3*3911 n  P0 9סאכ?
3**0 990T03־03 0*3 103 193?* און ׳ 
 ,999193 *1 ?91.1*00111 אילם ?9לפ0ח

tnyil 999103 030*9013*0* א *1
 יאמד9לײבאר-ד לם1ם ם*חרט93-וץרכ

iy 1930 םעגס, i נס9*אדטס9-ד10לײב 
o ?10 ?00*11 נים אר3 טין1לחל װיל n 

10 DP31B130OT? •״לײכאל״

ע. א ױ ת ל א עז ר ק־ אג ד
 ל-913שי ?po 93 ר0רבײם0 די סיר,

 נ,3םיםי g בי* זיר 3רי30ז«טל10ם הי*ם,
n D91303* 1 |930ת םיר» op**id d 03 

 19 י*ף13?י חרס0?93אוס זיך ?1א ?9רראכ
310 i n,300193 ן״0אשליס3 ײט o r* 

i 0 אז אכ̂ם1אם33א אין 3*1 nסיס ?id 
1*  ל*0193םיט אוג? האט 11093 ט3י0ז

yo? א̂<1 או? טאט םיט n*0־p? סיר 
in 19אונז אויס r i3  19 P30i י99סלו 

אח וי,0סט ?ײן po 10יד5טיטגי 9ל0 א\ן
 1י*3ש 0P30103? 0*1 191113 ל9צי0סס

 'יןי13ל0ם10 ?9סל0ס אין חילף זײז 100
סטרײק. □91

• 9D*D0P שא« י1
 #310330*ל11 *1301

י19ש לואיס
®*עימאן. ,ro*H0lp דזש.

ד ײי »*?, ogi ®ימאליםטען.  ®ארשמעח, יי
ngi®* ון ■רי»י® דעם םים 4אײנ?ל»נ אין® 

pלg0ג0סp.4אמו גאר, םן״ n רוםישע •iogp 
ן ?yngn ניסמען י  ער־ זיך ?g «g®3g ®ון *ו

D̂ י■0?ל g װעלכע ,• פאליטיקער״ ,דעאל 
 ״ביזנעס : לyרמyװ דעם ®ון pig*■ ל«נו0ד.

ל^ו״. ױ ׳ס9בי?ג איז

 ט*»ךלי ?אםיקער באריהםםער דער
 it ח*ק געקראגעז ײטg 1 פאר חאט ט*»פלין

iyng ■gn ער .yogi! םיט זיך פארנעחםען
t דאס ’M,■ געגעבען. *וין חײםם, עם חי®'^ 
 װערסזער: yijy^g® די םיט עם רקלערם0 ער

 איר דראמע. דער מיט ®ארמיג בין ״איך
 גרעסםע י1 ®ון אײנע אז ^g נאך גלויב

 די םאכען it איז קונסם ®ון ®ונ?«יעס
 זי איז דעם rn א און גלי?ליך. מעגשען

 קינםםלער א .01ג9^פרידענ*טעל חקכםט די
 איז, ז.״gם0ג ■gn ער Dgn זעחן, קלאר קען
tg אז גלויבען, איחם איהר לןענט װילמ, איהר 

 די ®יחלען iyng® it igj איז נח1כ זײן
y*:ya? .עס גליקליך iyng ?gp זײן, יך1א 

ig ה ערgדער ביי אז נט,9כ9אויסגער ט 
 ־gמילי מאכען it לײכם אזוי נים איז דראםע

iy בײ װי נען, i אײג־ ז*ור.0י(1’םו»װינג 
#t,9׳אםת י1 איבערהויים דראכאן. י1 ̂־ 

 חײ־ ?לײן א it igj אפעלירם ׳9ראמ1קונסבר
 ii*®p■* םואװיגג n בעת ?,ywnyo ®עלע

iy i tt ■i^yig איבער־ ?עהר ניט ר0גאנג 
קונסט. טJנgלgנבg Dgii װעל■, ר0רי*9קלײב

 9כװ#לי 9*אגםיםעפ**י י1 »ז אי*■,
 אין ■•ילו געםאז חויב ?ypiy*■ 4 ייד ®01

י9י ־א ברעגגעז *ו »י1ב איו 4אם?ריהו

 ■װײן pigo ty*on»ign דעם פון װערםער
iy״ אידען. די װעגען i קײן נים איז 1אי

־0װ ogi .1לאנ קײן אין ®ריחןן־שטערער
 »*! ער ?.030311 *עאים ז״:ע אפילו ?0ל

 קײן גיט *כה־, p»p גים יפער,1ל קײן ני®
ijmg’n 1םאר םיט ל«ס®.01ס?»נ קײן ניט 

 װײ־ rigj ער ■yn פארברעבענס רע9נדg ?1א
 איהם ®אר »«? iyp3yi דער טאן. i* נ«ג

g .א איז חײם 0**1אי די דאס ®רעםדער 
 קײנער ®yn 091 זין, ן0סם9ב דעם אין חײם
iy ן.0*םרײט0ב גיט i קיין ניט איו 1»י 

 iyig *מ»ט, ?1® ריטיס9מ* י1 יןי1א סם9ל
 ער, ■דבייט miTya איז iy חען *םאדט.

«1? yp iy ?yn? ניט inyo ,??*גיבען ארב״ 
*•?yn יגע1נ י1 איחם סעךבריחנר9ר* V * i״• 
 דיעל, וײ«עי.1TM* 1 און ױײטער, י1אז און

piyo איז טװוין yny3? ■גי p?** י,9נ m i 
y®? םעז iy .?rg-'ig ?yp זיכער איז 

ynya? א ?y*jy□ ?1® iy®303g03 iy®i3 
 גי■ iy לם011 גי■, ?yn •יחרונגע?. און

 *ריפמ*טזך^?ר. iyo’ii3 יר?ליךn אזא געװען
 אםערי־ yלבy^יז ■gi ?y3yn»oyi •ון ?1א

g ■gnya ■gn ogn ,«p און ■װײ? םארק 
gנדy1ר® ?,y*3yo y ^ ? «  yאלערלײ פון ײ
 9 «ײט iy?3i» אין סען־ואר»ורםײלען,9ר

 םי■ ניט 104 ?יך ■oy* Dgn ,119• חענרי
 ־ip א און ,OT***Dyo*®:« ?y*ng3 זײן
o?»®’®yo»«30 iy ®אר ?ס־?לע?,1?ל i ?yoyii 

ײן ®ון ip»y דער איז  oy ?1א ,OB130H ז
 זיי ל0ז רyלכy11 ,?*»11■ pi«o קײ? 9«ני איז

iy פילײכם איז oyi .*no oi* נעז9רל0• i 
i»*iiy3 lyeopiy*■ ר«® iyiy®pr® iy i 

Tin ?y3«o i*o oyn ,y*tp«yr.ר

L.
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ק**ו דץס *וױשען  רעד*
עו ד *ון « עז utih י
y r n*; ,1י נ^אדנ^נמ כעחי נר#נט*ן|

ך די * y צטליכצ ( r m רעץן W W W״ 
j y r n r y i צי אויף r• ד t f f y v M iy i i f i‘

i)y (י• tjr>jrp סױ — 0*• i0*0 i10ליג
ט יחי0 ױןס ךןס, ו p ו r o רן־ נןסען  ן

 וי• ty )♦# ##i װײי •ןסודיזז^לײיע,
in•* U* •*סןן װ#י אין o ני m  • r i0 it* 

f- ן0ל(#0וס f y n y im  171 p i  ijm # O0i 
ן ןןל, i ױ n  ,tT io y» fi•  i n •צי װןל ״ * 
p$i•י*ץ0 גןך ןי )I0i 5i i »03 p f  »)0p0 יי• 
«0 #ן ד0י(  *י6רזי p0 ל־ל#?*ל,0(01ר(

ז ejyojfj רןכ• םי« יחר0 ױןי*• ו י ן ד ן  1 ו
iy *ין 0י11ל0ז01 10יי0 ®יור §י״ןץ i )0,׳* 

ן0 ״,8נ«י(*יי0ד (is*•• דער י ן ( ז  *01 ו
 נזוומעלכ, דעם ין0 *030 •נ»עמדי#גי< *

*iyO0 ט0ח איחר װןן r l3 11**01 *י 8(י 
y •ון ®רדעי דעס i* חן® ,4אינמעינעיי^ניי 

ײן *ו אייןגעחעימ יהד0  וינמעינעיי?״» ®ן ז
 001 סע־זר גימ חאפ יויחי• און ?«וי*.0ל**0(

י !,e***0))0 צו יעבצ סיגרעסטע ד ! ״  י
i)y<*3 ?•«״* *־ציע0דע? t0 i 0 i■ ײעיען p i 
 אויסציסײדען איס «י;?ייס׳׳.30*0״ג דער

i»)03 ו־זךכע ®ייגענד ) 08r * 0e©’O. *װידעי 
 0י11ל0ז0ר ייער0 אז •*,000 ך0נ ריר ן0**0ח

 • 10W *ין 0י*ו«י0לס«*יעז80ו* א נא• איז
ן0 jy* דעי י 'ro ?אי oy י« 0י11י*0?0ר א* 

u זזידער דעם •ןיגען pe 1 דעס» ל10(0ז ! 
1**03 i i ’iipytpy דערסיע און fn• איחי 

 איגמעי״ דער ®רן אויסג^י^סען #י*ײן זיך
 סײגונג, אוגזער לײ« «,0r איחי 4נע׳יאנון־

ײן ױ 10*(וu 03 געח*® 8(י רעבט ?  ״
עי *ויןי ײ  דעם סיט 0*י1|#י*0ס«*י0«0*1 י

 איחי »ז חייסם. עס װעלנען אויי .4®*עםיעי
 װירים אינמערגזדי^למל. דער געחעיט

 דעי נו ו;ןחערען ללו מעליייף לי■ איז עס
 כ®* ®יחרע יויגנ^רירען און אינ»עי:ע׳*#נאל

 איג«ערגע* די ®ז ׳איז אדת דער ®עחי״ע
אויס־ די ®#דערען ןלו רעכ® ד«ס הויט

 יעדעי ןחן 7כון*עחי איחרע ®ון •יחרוגג
ח?® אינגערגע^גאל אוגזער *בעי דיסקוסיע
אינעײ זי םילדעד •יי* *4געחאנדעי

̂ה ז7עלןז4  פון און דיס?וסיע ®דן רענט דו
טעס®,  ל•7אײג« אן ?דער *ל,*י*,4י א װען ■̂י

 ‘אינערןןײ זײנע אז געןינפ, מים^יד, גער
 אבער «לוס7נ דעס געגעז זײנען גוגגען

 P”1 ג?י קקן נ^י״וס דעם פ«וי*גען נים סון
ײן ניט רעדע fp’ דעם ®אי ז f4,‘, דלם אדעי 

 פארבי*ײבען וויל ױ^ס מיגנ-ליד, אײנ^עינעם
ײן «ו ורײ  *,ל®??! אײער .‘ר;ג׳«אנאי7אינ* ז
:4 גיט אזוי הא® ! ; "Hnyj.® ̂חיוי* אײער  חא® ל
 בא׳נלוס, דלס אויסןיחיען *ון אנט?אג® ?יך

ײן סיזען עס װ*לכע װיסענדיג,  אוכד ד׳ ז
 אײעי איז דער*אר פפי־געז. ס^רםײדלינע

טעס®  פלן פר^עסמ א װי םעהר, 8ני ■̂'
 איז ײ® ®מעחען װעינע טעניאען, ■יױואגױן

ת ק«ין  נדי אי;טערנע״»אנא< דעי מיפ ®״נו
טעסש אײער ל פ̂י  איר־ געמינעז קענען ̂ז
 *,וא ב. ע. דעי־ כדי געל׳ער, װע־נען געלד

 אייפסעיקזאס* סינדעסטע די «ע;קען קענען
 ty^7iv *,איח מ-זט £אליא;ג, אייעי ,y קייט

ױיוונג אײעי־ !וריקרוזען קו  דעם רןe !ודי
 געװײ אזוי איד.ם אויפפיחרען און $רדער

עס. שארי׳ןוגגש ב. ע ג. דער. ןןי סעגחאשט,
אוג־ װײל דערפאד, טאקע בעינ״אן. נ.
 איגאניזא׳ פרוזןןיליגע זיעען יוניאגס זעיע
ל ׳דער£אי «אקע’»זן *יעס׳ י  ױגיאנס די ץ
 אויס־ די £אר געױאיט־מןוכם קיין :ים האבעז

 ‘דעי פאקע בא^יסע, זײערע פרן פיחרוגג
״ז ®#יענגער דאס מגיאלס די מרזען פאר  ז

 איגג^רירען *ו זיך ערלדיבען חע^כע ׳די נו
 װײל דערפאר, גאי בןףאליסע ®נגענוסענע די

 און געדינ«לױ ®אר?לפגען גי® זײ קען סעז
 םראנט אדובל, :גניס.7£גע אין ®רייגזעעען

 ייע® איחי און דעם, אין ארײן אלײן ןיך
לוס, צום קוםען  גיט עס קען אנדערע אז ̂׳

 גיפ ױניאן ק״ן װאלם אנדעי׳א אז ;ןוין
װאלפ ןן^ייגער עקזיספירעז. געקאנם
 איגםערגע״ גאנדע א ע;זיסםירלז געקאנפ
 ױני־ £אר^ידע:ע סון סארבאגד » — *#נאל

 באהויופעפ ®n®,4 ױגיאן יעדע הען אנס״
 איחל ןןי האנדלען צו רעכש ד«וס זיך פאי

 גלוײ געװיס הינזינפען. אלע איןי גע£עלם
 אום־ און פרײהיים די אין ®כארק סיר נען

 '7י ®׳ין װי ױגיאן/ דער פון ^•חעגגיגןײם
 עס און איז דערגו אנער אײנצעלנעם. דען
 איז *רייז אײנעי געחפ גרענעץ. א זיין םוו

 געװיסלז א גוליב גװייםען א םימ ®ותןות
 גד* זיך אויף זיי פון יעדער :עהםם צװעק,
 אויסגע־ םוזען וועלכע חמחיבות׳ען, וויסע
חא׳ ?אל אזותפות דער אויב װןירען, פיחרם

 9 ױניאגס פאר״ידעגע בילדען קױם. א נען
ײ ןועחלען ציןןי- געוזיסען א םיפ פארבאנד  ז

 װעלכל קערפעראזאפם, אלגעםײנע *ן אויס
 אינ־ אלגעםײנל די אויןי »סען1£אוי דארןי

 איחרע סוזען ׳גש0ױגי אלע פון *ערעסען
 װזך אךיסבעפיחד* פפ0געװיסענח י«ליסל50כ

 יײ®׳ דלד פאר ױניאנס ל ל 0 פון רןן
oyn ״לי־ װען אויסןרװעחלמ. ןײגעז ןזז? 

ײ איחר ?ענם זיך, עגדיגפ ®עו־םין  אוםבײ־ ז
ײ •י דלנ?®׳ איחר ווזיב :דערע,0 י1איי ®עז  י

 ניו בער0 רזישזג. נעחײנמלפ גיפ ח^נען
ר עס איז ךאן  ייג• דלד •ון בא*=*גד חןס ני

«י דינג®0ױסכ ®עונדיאגטל ייח״ w 4נוי
י װערען. ת«יד•7רעסי לזע0י מעליסע רע י  ג

בען Dfii •ןנ״עז״ םיגדלמתז Djn ̂ו

זזײנעז איצם ביז אבעי רוסי^, איז ע י ־
 חאפען ס-ר דעיזו. מניעית ידע;ע£7אי

ון אנ£א:ג דעס םיפ אבעי  קוסענדעז דעם ו
ײ דאזיגע די אײנצי^חי־ען יא־,ר ױ  דעי0 ז
 די• װע^ען סיר ריסי® איץ ??יוסנען ד־ײ

 חא* ה*׳«ײנ־יך0הלנבש*װ קאיוסנען אר9 זע
 א£׳»י אויסגאבל, לנג^י^ער אונזעי־ אין בען
 ביפ־ ארכײכער רוסי׳פע די דעם דורך לז4.•ולי

 לנ* לײלגלז צו צוגעוזאזינען זיך לאנװײז
 ?עחר און זעחר גלײלן װאלם דאס ס0ײ
 דלי פון װירקליך איו לס װײל װיכפינ,

 ארבײפקר די אז נויפװלנדיגקײפ, חלנסםלי
ן ו ר0ל די קעגען ללן0? ל»גד # ו ^»י  און ו,0נ
״פרלםדל׳/ אײביגל פארבלײבלן םוזען ניפ

 פארדרי־ אוג? מלנ לס — זלאטקין. 4כ
 יו• אוגזלרל אין ארבײפער פילע ס0װ סלן,

 «ו חאפנונג אײנניגער דער םיפ ללבען גיאגס
 םלן קלן װאס במר0 באסלס, לײן0 ײערלן

 סלײ0קל םעחר זײ םאכלן it 9 דלרצו פאן
 ־00 די מניאגס, די מולן דאס וואוסם!0כ

 יאוזר, 60 ללצפל די פאר אזוין ליסםען0צי
 װע־ גאנץ לס חללפכ פעיל פילע אין אבער
 פאי״ די אין גלפינט איחר נאך, םעחר ניג.

 ר־יאי•־ ע ם י י ב ר 0 ס^יפ״גע עידעגע
 זײנלן װללכע. םלפבעי־ס, פילל ר0ג םײלן
 און נים. ®רבײםער קײן םעהר גג0ל ׳פוין
 -00 גוםל ;ץ0ג פ»ר זיך זײ כפען0פר0ב דאך

 םו״ גאפירליר, יוניאגס, די אין ציאי״יפםלן.
ס זײן זען  דלי^פי־ אבער ארבײפער, דורכא̂ו
 װלרלז קל:לז צו געפיחל דלם זײ אין קלן

 קע:פ באסלס, וועדען און סרבײםלר, אוים
p דו פאילז^ג דער וױיל ׳נים איחר ’t אום־ 

 מלנ׳פען, יעדלן בײ p«־r®0 איז יהל;גיג0
 גו יד0ב *לז0ח גים קען אײנער װי אזוי און

״ װעדלן  רײאונג,£0ב ®י״גלסײנל די דורך ד
 דעו־ײײל פרובירען ,זאי עי ׳פירליך0נ עס איז

 יו״ די קלן דערפאר ײלילן. *י ®ייי לייז0
ײן נים גיאן  ®זעלכל׳ געגען *פרןןנג זעהר ז

 '0ב לײן0 װלילן «ו •רובירם נען0ח װעלכל
 קעחדלן און דורכגעפא^ען ז״נלן און סלס,
 זעלכער דער אין .t0r אין *וריק אום זיך

 סע0לק0• ס0ד ן0ױגי די בער0 «0ח לײפ
 גלגלן r»mn*o»o *טארק וי«ן «ו רלכפ

 ני■ פאר זי כאםר■ איז םענעען. ^זללכע
ײ •אר ן7כ0דם0פ  יר־ דער •ון טירלן די ז
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 קײן ניט איז פיײז
ם א מ ע טיג כ  רי

קװאליטעט •ון
ט נ ע  ניט קענט איהר «ז גלוינען, וועינע T רױכערער, יענע »ון אײנער א־הר *
 סיגארעט טערקישען גוטען ק*ין קריגען

ײז םעסיגען א פאר ר ? י

 סרונירט דאן פאל, דער איז דאס אוינ
א״, מ על י וױיל ה  פץ געםאכט זײנען ד

 װע־ אץ טאכאק, טערקישען loo% ריינעם
פר״ז. םעסינען א צ: פאררןױפט רען

 װי םעהר אכיסעל קאבטען העלדארפ 20
 פון אבעד סיגארעםען, גע־ועהנליכע 20

 מאל עטליכע א־הר האט העלםאר יעדער
הנאוז. פיל אזוי

טהעלטאד  כאק״ קארדאן אין געפא;ט ר
 צוברמכען פץ ױי פארדדטען װעלכע סעס
 סיגארע״ געװעהגלינע װערען. צודריקט און
כאנדלאך. א־ן געפאקט זײנען טען

I

ט:געדע ס די ק דעם און כא?
ן ע מ א ג

S. ANARGYROS
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ן 10*011־(ס פיסע1ל(י י װלל•״ 1דל !  p « קיסל 
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פון פאדערוננען די נאו נינען דזשאנערס קיאוס • םאנופעססשורערס סאנ ױ
 |0סיאײמ0•ס *נערס0דו׳ קל#וק די

h  d#,i טמע־ דער וױסען געל#?ט װ#ןי 
lypn ,דורכ- די װעגען אס^טיאײ^ן 

 רעפ#רטען, װיכטיגע ס#נכע םון םיחרונג
iv רע־ #ילס !וגע^טימט ה#ט ױ װאס 

 װ#ס ?#גגוערענצען, טילע די םון ?ולטווט
 גע־ #■געחאלטען וריק1 יטמ גיט ןײגען

̂יר, איז ד#ס מארען.  איצט םון *ז נעםי
 רע־ ניט םעהר דז^ז^כערס די װעיללן #ן

 ס^כ־שאנוםלקט^ורערס די צו נעגען
 און נבדז׳«ינג0ס« ,myoyisopy םאר

 טאנױ ס#ב די װאארע. po אינ׳צורענס
 איסאף דעם לויט װעלען םע?ט*פורערס

 גע־ װאך אלע ?ריגען *ז איצט םון אוין
 רא־ די װ#ס #רדערס׳ די אוי(י צ*הלט

דדעאכערס. די םאר כען
 די םון ן#1אסאסיאײל אפעריקען די

 רע־ דיזע ויעט סאנוםלקט^ורערס סאכ
 די כײ דורכפיהרען אױף איצט ס^רמס

 צו :יט כאלאגגען װעיכע רדפאבערס,
 סאב די אס^סיאיײעאן. דזמאכערס דער

 די דעם אין ה#בען פאנופעקט׳פורערס
ױניאן די וױיל ױגיאן, דער םון ♦עטיצע
 איגסערעסען די אין איז עס אז גלויכס,

 איינ״ װעיען עס װען ארכײטעמ די םון
 באציהונגען ױ׳פר׳דיגע םעהר געפיהרט
ס^ב־ די און דדפאבערס די צרױעען

װאס רעםאיפען, רי פאנופעקטשורערס. _______________^   •

ס> זיים ne (׳פיוס

 ריהיעטע־ זײנען װאס ׳׳פא§ יעגעם םון
 םון סטאיען ?ײ װעט ױניאן די אז העגד,

 אנטשולריגען קאגען םיר ארביים. דער
 אזא ארכײט. אויסער איז װ*ס אײנעם

 װאס די צאהיען. נים דױס זײן קען
 זײ אויב דלרצו, ססעדי און יע ארבײםען

 נומ״ זײן צו נעבעז אכטונג ניט קאנען
uynjrcr/ ארונ* זײ גלײכםסע דאס איז 

 אויוי ארויפשטעלען און טערצונעמען
 מעהר װעלען װאס אנדערע, $ורמ זיתר

*i m n ױניאן א םון װיכטיגסײם די 
 גוטיצטערוענ־ א זײן צו גױטעקײט די אח

םאן. 10ױני דער
* * *

 איז קײס כאראסטעריסטיעע זעהר א
 ארבײ־ עס וואו שאי, א אין תע?וםעז10ם

 םעםבערס. אונזערע פון צאחל א םען
 נעװײ א איז עהזאסינערס די םון אײנער

 קאורט אין געװארען גערוםען טאג סען
 ״עססײט־ גרויס סון סאם^נס. א דורך

 צו םארגעסען ^םילו ער חאט םענט״
 קוםען נים קען ער אז מאי» אין מעידעז

ארבײט. דער צו
̂ורגען, אױןי ׳שאם איז קומענדיג ם

 איז ער אז וױסען, צו געקראנעז ער האט
 ^יז ער אז זיר, םארלזםײט גלםעקט.

*pm איז מיטאג כיז און יוניאז דער אין 
 םא?ט לר1די רעאינסטײטעט. געװען ער

 יאסירט עס אײנדרו?. 1* געמאכט חאם
 ע?סידענט, אן ארכײטער אן םיט אפט
 אין שםלז נים ער סאן נאר ניט װאס
m w ער אז צוטראגעז, אזוי איז ער נאר 

 די םעלדען. צו דלרםון *םילו םאתעסט
 איז זי אז םאא, אזא איז טענח׳ם םירםע

 אר־ דער װארום םארשען צו סחויב נים
 שםרלנ־ םון געםאלדען. נים האט בײטער

 אםשר דאס איז שטאנדיונקם כיזנעס גלן
 א דלם אין דא אבער איז עם ריכםיג.
 ױניאן די חאם דאס יױסר. םון םראנע

 ױניאן דלר םון כוח דער ארויסגעבראכט.
 אזעל־ אין ארויס בויט םעהר זיר צײגט

רי נאר איז עס דיזער. װי םעלע כע

 פיהרט אסאסיאײ׳פא; דדצאבערס די
 ארויסגענען צו באצוג אין איין איצט

 סאב־םאנופעקטיטורערס, די צו ארבײט
 אטלריקען דער םון כאטראנט װערען

וױכטיגע. זעהר פאר אסאסיאײ׳עאן
עקספערטען, דרײ פון ?אםיסיע די

 םון *סאסיאײלואן, דדשאכערס רער םון
 פון און אסאסיאיי׳עאן אפלריקען דער
 צו צוגעטראטען pur האט ױגיאן, דער
 אויספאר^ונג אן פאכען צו ארכײט דער
 פאדל־ די אגכאלאגגט װאס םרײד, אין

 סאב־מאנוםעקטיטורערס, די פון רונגען
 סארםליכ־ זײן זארען דדפאבערס די ■?

 םי־ בא׳עטיםטען זײ־א צאהלען צו טעט
 גארםענטס. אויםםאכלן םאר ניםום״«רײז

 כא־עעשטיגט איצט איז ?אםיסיע דיזל
 זי סאב־פאנוםעקט^ורערס. די צװי^ען

 אויב אייסשאר^ען איץ פון םריהער װיל
 סאב־פאגופעקס־טױ די װאס פיײזען, די

 זײ:ען געקראגען, איצט ביז האבען רערס
 אויפ־ אויף גענוג געװען דורכ׳פניט אין

 זײע־ אין ױניאךסטאנדאי־דס צוהאלטלן
 פון טענה די ניט. אדער ׳טעפער רע

 אז ׳1אי אסאסיאײ׳צאן אםעריקען דער
 אג־ זײער אין דדשאבערס די װעהרענד

 אנער־ האבען ױניאן דער פיט רימענט
 זײ װירען ױניאן־סטאנדאררס קענט
 סטאג־ דיזע לויט צאהיעז גיט אבער

 צו ארכײס ארויס גיבען זײ װען דאידס
סאב־כיאנוםעקס^ורעךס. ױניאן
 אפ־ איבעראנטאג װעט קאכייסיע וי
 דער צו באריכט עחעטעך איהר געבען

קאמיטע. קאנפערענץ געסײנ^אםטליכער

 מענליו טאכט װאס ױניאן דער סון םאכט
 באלד זאיל ארבײטער אגטער1אנט אזא אז

װערצן. רעאינסטײטעט
* * ♦

 טען29 דעם אװענט, מאנטאג נעקסטען
 סלם־ ספעלןעל א מיר האכלן א?טאכער»

 סענ־ לײבאר ״איטאליען איז מיטינג בער
 דער סטריט. טע14 איסט 231 טער״,

 אויך אנדערעס צװישעז װעט מיטענ
 רולס אויסנעארבײטע די װעגען האנדלען

 בענע&יט קראנקען און רעליעף םאר׳ן
 װיכםינ זעהד דעריבער איז עס םאנד.

 מיםען זאל םעםבער אהםױוער יעדער אז
 איבער ריס?וסיאן דעד אין געמען אגטײל

רולס. דיזע

 דעד פון ועםארט לעצטער
 און וױיסט די אין טעטיגקי־־ט

שעפער״ דרעס
)V ?ייט סוו ;שיוס

 האנד־ אימלר ניט פיר קאנען װעגונג
 עס וױלעז. אײגעגעם אונזער לויט לען

 זיי־ װעלכע או^טענדען געװיסע גינען
 און אײגפלוס אונזער פון טעכטיגער נען

 רע־ אשט זיך מוזען מיר און םארלאעען,
אוס׳שטענדען. די סיט כענלן

 רעם טראץ ,1א האפען דארום לאסיר
 דעם םיט ^טאלצירען םעגעז טיר װאס
 יעצט כיז אויפנעטאן האבען טיר װאס
 אינדוס־ אונזער םון ארבײטער די םאר
 מעגעדזיש־ גײעם דעם אונטלר אז טרי»

 םיל אויםצוטאן געלינגען או:ז ׳וועט מענט
 אונ־ םון אויפטואוננען די אז ; טעהר
 דער אין קרעפטען פא־אײניגטע זערע

 װאס דאס איבעחטטײגען װעי־ען צוקונםט
 פאר־ דער אין נעװארען אויפנעטאן איז

גאנגענהײט.
 נאר דא 1אי ארבײט אונזער אין

 ר־ א ם איז, דאס און באלוינוע, אײן
ן ע נ י נ ע ן ן ו פ ג ^ י ט  ר

.ט י י ב ר א
 טאג דעי װײט פילייכט נאך איז עס

 נײער א אויױ לייכטען װעט זון די װען
 װעלען םרויען און מענער װען װעלט,

 גאבעל־ און םולסטען דעם אין געגיפלן
 םיסטעם א םון געגוס דעם זינען פטען

 קײן װעלכען לויט נעזעליטאםט אונזער אין
 פיא־ דער אויף לעבען ניט װעט סעניט

 און ליבע װאו און צזוײטען, א פון צע
 דאםינירענדע די זײן װעלען פיטפאטי

נאטור. סענ׳שליכער דער םון טראדיציעס
 וױיט, זעהר זײן כענ טאג דיזער

 געלענענהײט די און האםנונג די אבער
 םארװיר?ליכונג דיזער צו ♦עטרעבען צו

 ױגיאן טרײד רי ארץ דא» יעצם איז
דערצו. מיטעל דער איז באװלגונג

 אכטענדיג נים אז זיכער בין איך
 געווען, איז ?אמף אונזער ל>ווער װי
 םיינונגס־פאר׳שידענהײטעז װיםיל און
 אונ־ ביםער װי און געהאם, האבען םיר

 יעדענ־ געװען, זײנען ונגעז6אנטויל זערע
 םיר װען צײט, דער םון לויף אין פאלס

 לעבען וועלען סיר יװען שםופע די גרײכען
 ױנגע אונזערע םון עראינערומען די םיט
 האכען מיר װאס טעג רי װעלען םעג,

 ױיאן, אונזלר אין פארבראכט צוזאסען
 די ׳געסםרײ?ם און געסעמםם צוזאמען

 זײן אויםנעמאז, האבען םיר װאם אכעץ1
 םיר און םרייד םון ?װאל א אונז םאר

 םיר אז םיהלעז צו צוםרידען זײז װעלען
 הײליגער דיזער אין םיםנעהאיצםען האבען

 ברײננען אונז «עם דאס און ארבײםער,
עםאלץ. און םרײסט סע?.־מענעדזשער. אשםיז, י. ם.

? סיטץען א װערען איהר זרלם
כיכעל. דיזען אהן שױט קײן ניט מאבט

ר שסעלט (יכרבירנער דלר  זעהר זעהר, איז נירגפר • װערעז צו «ז ם«ר, נעוועהנלױ זי
n םעז אז וױים, ער ׳יווער. o םפר: זיר ער שםעלם פראגעז, נעװיםע אויף ענםםערעז סענעז

 (ים ער װערם נים, V? םעז כאפם זאכעז שווערע צו װי אזוי און עקזאםעו. שווערער •
כירנער. קייז

*1 Pבירנער. א װערעז צו שװער (יט אױ אםח׳ז לר
ריי טי t םאדערם עס ,1נ« i, ורערט רעגירונג ווםעריהאנער די אזוי װ♦ װיסען, זאל םען «ז 

 ראס אום ער3א לטעם,1םארוו ווערעז שם«דם און םטײט םוז נעשעםםעז •1 אזוי װי גלםירם,
ם םעז דארף װיםעז *ו קאתדזש. א ינלו1ענ ני

 בײ (ײעם נאנץ א ארויםנעגעבעז ליעג אײד נלםשוראליזײשאז די ה»ט צװעס דיזעז ססר
 איעס אננענעבעז איז ביכעל דיזעז איז סיםיזעד. אםעריקאנער *דע̂. חײםם ותיכער כעל,
ו וזיסעז 0ד*ר סעו װ*ם  נעטשר י1 •ײפערנ^ סיםיזעז *װײםע אוז ערשםע די ארויסנעחםעז ז

עו1 איז זײנען נעזקצעו ר«ליזײשאז ל יז מ  ־ אידישער םןןרשםענרליכער א אין ערקיערם ני
בירנערשאםם. אנבאלאננם װאם איעס װענעז כאגרי^ םאלשםענדעעו א ניט אוז שפראד

 קאורט איז נעשטעים װערעז װעלכע פראנעז, •1 כיכעל יזער1 ענםהאיט דעם אויסער
 איבערנע• זײגלז םראנעז די פאפירעז. סיטיזעז אדוינאפהםעז נעהעז װעלכע יענינע,יי1 צו

,1 םאר נובשםאבעז אירישע םיט ענגלי• אוז יש1אי ענגליש, איז נעבלז מ ' לי  10קענ וו
שפראד. ענגלישע די נענרג נים

 ביכעל םוז פרײז דער נאס. אידישער רער אויף ביכעל םיםיזעז בעםמער דער איז דאס
ײ צונעשיקם האבען עס װירעז װאס די סענם. 15 איז  סענם 17 םאר צושיקען זאלעז םייל נ

אררעס: םאמענדען עם1 אויף סטעספס
NATURAUZATION AID LEAGUE, 175 East Broadway, New York, •N. Y.

ױני$ן נושלמרס כאגראדערם, עקזאמינקרס,
82 לאהאל

חלום #
)7 ?ײט pe (׳פלוס

 די, דייף איז געװארען שטיל־דונקעל
 ארײג• וױ;ד רער האט םענסטער אפענע

jfrn םון ריח װאריפען א געטראגען t 
עדד, צואקערטע און פיסט

 אפנארען? ניט םיף װעפט דו —
 ׳עװאמ רײזער׳ס דערהערט יאנקעל ךאט

 איחר פיט איהפ ה^ט זי און יצטיםע,
 א און דף, צו צוגערריקט כח נאנצען
 דעך- פלוצים זײ האבען שילטער װײלע
 הוי̂ן צום צו פאה^ט װאנען א װי הערט
 ױינע פין ארויסגעריסען זץי זי האט

̂ ,שכור א װי זיף ש#?לענדיג און ארעטס
ציכיער. זײטיגען א אין אװעק

 םרױ זײן טיט םארמער איטער דער
 *ל• מיט שטעדטעל םון נעהוטען זײנען

ױם־טוב. אויף דאם־גוטם

 שטי< יאגקעל איז כײנאכט •עפעט
 סארנס די פארלאזט און הויז םון א־ויס
 רײױ צו ארײן לר איז אװלקגעהן םאר׳ן

 אםען געלאזען איהם פאר האט װאם ללן,
 םארבראכס און צימער, איהר םון טיר די

 זװל און שעה. א װי םעהר איהר כייט
 אי אײגגעשלאםען, נליהלינע א איז זי

 װי געקולם און געשטאנען װײלע א ער
 יהאלב*אפ;עדע?טע א רוהיג אטעםם זי

 ?זל א םון באלויכטענע א סוים ?וים
 1 איהם האמ עםעס און ראסין־לעם§על,

 גזל האט ער אז הארצען, אין געטאן נאג
 פארברעכלוי א און.װי מיאוס האנדעלט

 װאס סענשען, נאאיװע ליכע, די געגען
 נאד כאהאנדע^ט. גיט אזוי איהם האבען

 נ$ר זײן געװען גיט איז טראכטען םר א
 V האט ש■עםער װײלע א און טור,
 װעג םינםםערען איכער׳ן פ»;ט6געל שוין

םריחלינג־װיגטען. לא?לנדע די אקעגען

«ז איהר, וױיםט
ן םי«ס«0? צלנפרסל דער ו  *iD0p לר1 י

 ב^חויאו ר01 לוי« תא«, ■אר«ײ גיסטישער
 אי| !יללכער ׳1םא וואוס«לז03 א pe טובג

קאװנןנ pip 1(0וסלpe 1 !(גלקוםען ערשט
oiyi^eyj, אז oy 101011 גרינרל«0ג ז#ל | 
 1?י אין ל0? װאס רלפובליק׳/ ״אידישע

 װ{י חאםלל, pe 10(0•01 די ארײננלהםלן
 •#^03 •ידישע י1 םיגסק? און מלבסק
 000 ארום אין 101(0(03 0(0• אין קערו(ג

ן0  א װײספ .600,000 ••ל 1(•«־•• •1 י
ן #ז ו  יעטס,0סיג D13013 0יל• •1 י

 זײגען ילם,0 ר׳ז08 ז0ם0געב30 װלרלן
y!♦•(!♦ די «ס0סיגאר 0r»pi0« ר0חעלט i, 

ײ n •10103 1010101 ס0ײ V אין ז O ’i 
01 0D0DP0H10חל ?
k » ♦י « • « • > ״ #■» > • • ♦
ער םילארעלפיער ;• ,נפרעכםינקײם״ no מז

פינקעלשטיץ א. דר.
דענטיםט

 53 יאהאל םון םעםבער נןװעזענער
ײז איצט האם י איז אםיס ז

ס^זרימ כראאד סויםח 2645 ,
י(עם קאכ וױמנשאםםייכער כזארערנער, א

ױניאךלײם םאר ירײזען ספעציעלע י -i • # • ■♦־♦ » ♦ • • • •
2441 גרעטערסי טעלעסאז
' פרעם לעאנארד ױ '

ט 42 ס ע23 אי ױ סט., ט ס ג אר י

 זײס |איחו
גשלאדען

 םאדערנע אוגזערע זעהן און ?ומען צו
 לערנען פון מעטאדעץ פרא?טישע
 ?א&ירעז ׳מײ?יננ סלםערן דעוײניננ,

 אוז גרײדיננ דרײסינ^ סאםפעלס, פון
םעשאךסקעטשינג.

יאהר. דרײסייג עטאבלירט
#קארעטי בערקאוױטש ױ

 סט. טל23 ?אר. א. נ. עװ״ טע4 303
408 רום

 בערקאװיטש י. ל.
ליקארו סאלװאטאר

 כראנזװילהר און נװסלינמו די צו
אינםערנעשאנאל דער פון םעםנערס

 א איצט איהר האט געזאנג, אין םאראינטערעסירט זײט איהר אויב
 אינטערנעשאנאל דער םון כאר דעם אין אנצושליסען זיך גמלעגענהײט

אוים־ דער אונטער איז וועלכער ױניאן, װאירקערס גארםענט לײדיס
w באריהמטען דעם סון זיכט p d, גע־ בלויז איז עס ליאװ. ליא ה׳

 ררײװ דער םעםבערם, נײע ארײנצונעמען אויזי צײט װאכען 2 כליבען
 איד»ר אויב מען.15 דעם נאזועםער ביז אנהאלטלז וועט ממםבערס םאר
 ״pvd צום מעלרען צו זיך געבעטען איהר זײט פאראינטערעסירט זײם

סטריט. סע?םאן 219 טשענסאד, ח. ״רעםער,

םרײ־ און טיטװאך יעדען א#נער.אלםעז ײערען ■ראבעז אונזערע — ב. נ.
בראגוװיל. סמ., סעססאן 21% לײםעאום, לײבאר בראנטוילער pm אותנם סאג

אסםאבער טען26 אווענם, אוהר 8 פױיםאנ,
אן זיך פאננט טעםינסײם עדױהײשאנאל המלם די
דעם םון

םענטער העלטה ױניאן
 עק־ און רעליף די פון טעמבערס די װי ססול» העלט דער םון םעמבערס די

 סאני־ שאפ רי און טשערלײט שאפ די לא?אלם, די םון ?אטיטעס זעקוטיװ
?ומען. צו געבעטען העםליכםט זײנען ?אםיםעס טײשאן

עלעקטרא־טהעראפ״וטיק דעם פון אױסשטאטוננ נײע די
דעפארטמענט

אינםפעק־שאן פאר אםען זייז װעט
סענטער העלט ױניאן

יארק נױ םטריט, טע17 איםט 131
דירעסטאר. פרײם, ט. דזשארחש דר. ם׳שערםאן. װאגדער, הערי

• •
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1923,25 אקטאבער

:שװעסטער און כױדער
.״ ר ע ד י ל ״ דעש װעגען א״ך צו װארט א

 װאירי גארמענט ליידיש אינטעדנעשאנאל די האט וױ־םט, איהר וױ
 אױפ ױניאנס, ®ראגרעםיװע אנדערע מיט פא־אײניגט זיך ױניאן ר,ערס

יאדלן. נױ אץ צ״יטונג ארבײטער מעכטיגע א צובױען
הא־ און -אלל״ *ארק ״נד אלטען רעם איבעדגענומען האגען מיר

 ■ י י א צן געוױדמעט צ*;טונג, בעסערע א אץ פארװאנדעלט אידט בען
אינטערעסען. ע ד ע

 מעהד דעם, חױן א גיט אץ נײעס, ע ל א דרױ־,ט ״לידער״ דער
 ציי־ אנדערע אן אד־גענד װי ױניאן, א־יעד אץ טעטיגלױטען םא־ םלאץ
יאדל״ ניו אץ טונג

 אינטעדע־ א־יך װעט װאס מעהר ״לידעד״ אץ געפינען װעט איהד
 ד ע י י א א*ז ראס וױיל צײטונג, אנדער אן אירגענר אץ וױ םיו־־עו,

 נייעס, אױסלענדישע דיעס, לאקאלע ררוקט ״לידעד״ דעד צייטונג.
קאדטונס. פאסיגע און הומאר נײעס, ספאדט נייעם, ארבײטער

״לידער״ דעם מאנען צו אױפנאבע ד• געשטעלט זיך האבען מיר
 קעמ־ זא® און אמוזיו־ען, אינפאדמידען, א״ך זאל וואס צײטונג, אזא פאר
ע-ירײכט. דאס האבען מיר אז גלױבען, מיד אײך. םאר סען

 לןענט איהר הענ־ אי־יערע אץ איז צײטונג אט.־עױ פון צוקונפם די
 פא־ און אײך פא־ װינטינק־־יט אץ םארגרעסערען און אױפבױען זי

מיטארבייטער. אייערע
 אמ־ דארםען מיר װאס איז ע י צ א ל ו ק ד י צ ע ם י ו ר ג א

אײך. פאר ניצליך טעהר װאס צײטונג די טאכען צו כדי מעהרסטען

 נױס־ױלער. ייעו8 פון פעגליך ״ליוער״ ועם הויפם
פױינד. אײערע צװישעז ״לדעױ׳ ־עם פארשפױיס

אײער נתס, נרידערדכעו ם-ט
 .רעזידענס ךנמאן, מא־רים
 דירעקםארם אװ באארד פון םעםבער

״לידער״. יארק נױ דער

ר ע ם ע ר פ
 ו*ים איחר rg אײך, בעט*ן מיר
 אויגעג vurt* סים קעט*ר דיז*ן <ײע;ען
ײערn פ»רחימען װילען טיר װ*רים
ג*וונס.

 וױי*ר־ די דאס וױספן, ז*<ם *יחר •
 ני״ (in וחױװ*ם •חוס*ן *ו ברעם<*ך

ד י**ס ניז ו/*ג*ז סיר װ*ס <»װייע  נ
ODtp פאי Q39DM) 192''1 ,V iV *  H 

ungiui ,די ח?ז ד*ס אזױ ISPrgo 
 םיט םען נפגיסס װײפר רי png זעצען

g און צעספנם סך iso ק<עים is כדט 
g .רױס״ ניס וױיפר רי אום קײוחעט• 

צוריק. קריכען
 א פון געסאכם איז צעם^גט ריזער
w נועגעגרע o r זעהר נאזיצם װ*ס g 
 ojrwi *יחר ווען און ׳ג*רוך עװערעך

 איײ חייסזןן םים און װאס?ר טים ד*ס
 אין ג*רוך חנר »רײן אײך געהט זען,

o װ^ס ׳ה»רצען ri ;וײן קע y y iv v.
 אוגזזןר טון ארכײםזןר סילץ ז^גאר

b□̂ ̂וכען  הארץ־ א אויף באק<*נס זיך ה
p- א סון אוגטערזוכוע אן ׳מװאכקײט. ip 

 ^זארקײם די ד^ס גמזײגט, ה*ט מ^ר
o םון n און הארץ דאס ׳&*רם צעםעגט 
 1רוםע ארבײטער אונזערע אויגען. די

״קאכסאםס״עאךנרעםיאך״. is ר*ס
 געגוםען צײט ‘לעצםע די ה*בען טיר

 אויןי װײער״ברעםיאך די צוקלאפען
9 נ^ר ה*יץ. ^טיקער פראסטע ij r ̂ולץ  ד

 און ׳«עך **חל נעוױסע א זיך אין ה*ט
 סון צעםענם די צעװאריםם איהר װען
איז די און װײער־נדעטעל דער
 גע• אײער פאר עעדליך זמהר גערוך דער
 jrunir גע^םערט האב/גן םיר !זונם
̂ױרען זײ םעכאניקער צו געילט  געםינען ז

 װײער־ברעםעל א םאכען צו םיטעל 8
 .עם אבער ה*לץ, אר,( און צעטענט אהן
אױסצוארבייטען. מאער זעהר געװען איז

 *ג«*געז אײך םיר קענען יעצט ^בער
 יעצם ה^כען םיר דאס ,nmxr נרויסע א

 װיײ א אױױ •עםעגט גײעם א באתוםען
 קײן און צעםענם קײן װאס ער־ברעטעל,

 — דערצו געס־ויכם נים װערם דיאיצמ
 ייי־ ס^רט אז• ערפונדען חאכען םיד

 און ׳קו*ער םון גמםאכט איז ײ^ם װענט,
 וואס ,isj'rsD אײעעםיקסט ה^בען םיר

ls'ivasro קױ די צו כרעטעל װײער די 
 גום ארויס קוםם עס און פער־לײװעגם

הארצען! איז געזונם א — ציכםיג און
 איז זײנעךוױיך װײער־כרעםיאך די

 יד און #וױל םען וױ בויגען זײ קען מען
 אנ־ נוונם 2 נאר װעגם סײז נרעםטע

 16 ררעגעז האלץ מםישער די װאס עטאט
 צי די באװאונדערען װעס איהר םונט.

j נײעם אונזער פון פרידעגהײט :sdvb, 
 צ״ט^ דעד םון װאונרער א איז וועלכער

 ראב מטארק, אזוי דאס איז דערצו אוז
 ןיפ ברעםלאך 10 איבערלעבען קען עס

 א אײר געבעז םיר סםײל. אלטעז דעם
 א~ אײער םון אראפ װארפט — עצה

 ברע הילצערנע ישווערע רי בײטס־טי׳פ
שםוצינע די אראפ אויך װארםט טער.

 לײויענם• םאר^כטע
j ם שר נעםען. צו האנד איז j  J  k י 
מ ם נידער !האלן ךי םיט ״נידער :קול
V ̂ "ן ווענט^ײ נעפעכטע די  « שא« אין אײך בײ ד»ח pro אויב

 וועלװעט פרעסען צו װײער־מיעםעל
י ״ ײ ני'־ אונזעו־ סויםם ״ע,מוי<נ י

* '”** סוד״ו םיר i ״° JL r e r a ' אײערע אןיך װי ז״נערס jroip^ ז
^ ״ זעהען היםעז ^ צ: , ״י גי אי

^ א זי״ ,תםירע״ , ז ^ י ׳ י י י ם נ י ״  נ
 /י ל ־עם״•י איז נעזונם אוז ^רעםער

פון םייעחד גים סאםט עם װײצ םב>־
׳עםאטעם• אלטע ךי

די איז נעזוארען אנערקענט איז עס
im? גרקסםע t י י’נ םיז ן ״ ״ י י  י '
 4נעווע ןעןי איז װאס כרעםלאך, נעםםע
iv אםעריסעז די נײ באסוםעז ? י ®י

>«״ו8'י,ינ ררסנ7#ר8 װעלװעם און רק. נױ עווענױ, םינל״טע ״« טעלעםאן ̂י
.m. •222̂ א׳עלאנר לעםער דיזען גיט םרײנדייך, טעיב

אדװ.באם. אײער צו
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אויםשליסליד קױפט
 wo צװעםאסשני םההע האילאםביא

סחעע לל װהײפ

ז א י נ ה ױ ט ל ע  ה
ר ו ן ט נ ן ן ס

— די םון ־—

 אינטערנעשאנאל
ױניאן װארקערם גארמענט לײדיס

 מעדיקעל דער
:דעפארטמעגט

 קלי־ ספעציעיצע און אאגעםײנע 15
 םיטנלידער די פאר כאויז ניקס

ױניאן. דער םון

 דעגםאל דער
:רעפארטמעגט

 צו דענטיסטרי װיםענשאפםאיכע
 ־SSP א אויף ■רײזעז, קאסס

באזיס. פעראטױוען
עקס־רײ, טשערס, דעגטאל 10

אניםטעזיא. ?^נדאקטיװ און געז
 דענטיסטען עקםפערם גרארואירםע

סוירדזישענטס. און
 אנרערע םון סעםבערס פאר אםען

טאג. בײ בלױז ארגאניזאציעס
 בלויז זײנעז אװענם־יזזטונדעז די

 אינ־ דער פון מעםבערס די םאר
טערנע^אנאל.

טישערמאן. ׳װ«נדיער הערי

 עלעקטריק גײער דער
רעפארטמענט: יזריטמענט

אפען. שויז
 מיט געגעבען װערען מריטםעגטס

״די־ לעםפ׳/ םאן ״אלפײן דעם
 ״פע־ ״עלװאנא׳/ אײטעה^י׳׳,

ראדיק׳/
קיאנקהײטען. אנדעיע און הויט

א דאלאר 1 גערעכענט װערט עס
טריטמענט.

 עקם־רײ קאמפפל^ט א
:דעפארטמענט

 דער פון געגוכיען װערען עלס־יײס
 םון םײלעז איױעדע און ברופט

דא־ 5 ביז 3 םון־ פאר קערפער
פאײט. פער לאי

דירעקטא'. ׳פרײס מ. דזעארדזש דר.

ייי

אז איהר, װײסט
 עבר־ פון הער׳ןןער דער אבדולא, עםיר דער

t,אוים׳»ם>ז:ד ערנסשען אן עאר שםעחם רזץ 
 סון עײק סונ׳ם אפט8םיהרער׳ דער •.,ונשער

̂בער 3,000 •;ם*לם? ארז»•8 זיך חאבען א-ר
rײעל־ אזייק, •ונ׳ם ®$הן דער אונטער עלם 

 אולםי־ *ן עםיר צום צוגעאזיקם חאם :ער
אזינגעמיהרט ?יןל עם אז ספדערענדיג, דאםום,

 אז רעגירונג, פאר^מענשארישע א װערען
י*ען אויסלענדער זןלע  װע־ ארויסגעםײנען ̂ז
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צו־ באדינגונגען סלטע די כרעבגען נאר
דער פאר אויםןוומסנעז אויר נאר ריק׳

געזוװאומען געװען זײנען ױי װאס צײט
װי ארבײטער זײערע כסהסנדל^ צו

̂וען. פון אויסנאהסע רער םים און מעג
אר״ װאס נשמות, םארקויםטע עטייכע
קאנ- אלס מעפער •אר די אין בײטען

״פײוואדיסס/ אזוי אדער טראקטארס,
ivivv קײן מאכען נישט ארכײטער די
גרויסע א דארט העחשט עס און לעבען

נעה״ גים װעט עס אוםצוםרידענחײט.
די פון ארבײטער די ׳זײ 1אי לאנכ םען
שעסער עטליכע ארגאנחירטע ניט גאןי

וױלען זײ אויב דאס אײנזצהז, װעלען
לעבען א סאכעז געזוגו/ ױיער סארחיטעז

װערען סאטיליעס, זײערע און זיף סאר
עס זיי קענען םענשען, װי כאהאנדעלט

װעיכע אתאניזסציאה זײצר דורך נאד
א צװיננם װאס סאכט אײנצינע די איז

םאר- זײן חסימען צו מאנוםצסטשמןחנר
די םעגריכקײם א נעכען און מסרעכען

דער לעבען. א מאכעז צו ארכײטצר
םון געײארען אדחנסירט אמ סיטינג
םון •רעזידענט װײס האיפעריז, כרודצר

די האם וועלכער אינטערנזדפאנאל, דצר
> קאנטרי־שעפער. די אױף אויפזיכם » * » ׳ ♦

 זיןי באנוגענט אינטערנעשאנאל די
 מעםבערם איהרע העילםען םיט כלויז ניט

 ^טונדע א און מעהר דאלאר א תרינען
 אינטערנעשאנאל די ארבײט; ווענינער
 האט זי װאו שטאדט יצדער אין טרײעט
 םון איטײלוננ אן עםענען צו לאקאיס

 לעצםע ארבײט. צדױקײשאנאל איחר
 סי- ערשטער חנר געווען דא 1אי ויאד
 טע- עדױקײשאנאל אן אנצוסאנגען טיננ

 םעם־ באלטיםארער די םאר טיגסײט
 נצ־ *דרעסירם איז סיטיגג דער .Dרyכ

 וױיס־ קאחן, ם. םאניא םיס םון װארצן
 אינטערנצש^נאל דצר םון •חהידענםין

 דע״ עדיױןיימאנאל םון סעקדעטערי און
 וואלםסאה טחערצזא םיס איז ■ארםםענם

yo^yii צײט לסעאר א פאר נצוחנן איז 
o פון סויערוױחאר n ״^ 'i r העלטח 

 םער דער טון כדםנליד y איז ,-סאגםארי
o סון תולםי n אונײ *אינםצתעמאנאל 

 וואולנד סיס ̂יארפ. נמ אין ווערזיטאט״
ו נעםמם סאן י  וואמינגםאן אין יצצט ז
 אדײקײ־ רי אזיא אויפפאסען װאס איז

 באלםיסאר. אין דא ארכײם לצאגא<
” באזוכטי נוס נעמא איז סיגדננ רער

^ ^ y A A A A A A t h f t A  A A A A A M I A M a A A A פרייםינ׳ טגנפפסמפן ייו Byn ארכיים V3«aov pn»i9 on.*

GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)
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 קאנסטרוקטיװער פון פראגראם
אינטערנײשאנאל אונזער פאר ארבײט

 הע־ — אינדוםטדיע. גארמענס ליידיס דעד פון צוױיגען אלע פאר ארבײטס־װאך ־שטונדיגע40
 — םרױען־קלײרער. אױה ױניאךלײבעל א איינפיהרען — סלדילס. מינימום די כערען

דעםאימען. אנרערע נאך — בױרא. לײבאד א אײנשטעלען—ארבײטסלאזעךאינשורענם.
װעינע־ ״נ/רעכטינק״ס״, רי םון ט*ר
דעם פון זיצונגען איע בייגעװאױנט האט

 םון מיטינג פערטעי־יעהרליכער דע־
 באארד, עקזעתוטיװ דזיצענעראל אוגזער

 גע־ א»געהאיטען װאך לעצטע איז װאס
 םארענדיגט זיך האט מיקאגא, אין װארען

 װאס פראניאם, שאגסטרוקטיװער א םיט
 לײדיס דער סון צװײנעז אילמ ארום נעסט

 גאנצעץ איבער״ן אינדוסטריע גארמענט
 געזאגט, ׳שוין וױ מיטינג, דער <אנד.

 פאר* אבער י&יקאגא, אין םאדגעקוםען איז
 צױ קליװלאנד. איז זיך ער האט ,צנדיגט

 גע- נויםינ עס איז אורזאכען, נעװיסע ^יכ’
 אריבעמעטראגען זאר מיטיגג דער צוען

 האט דארטען און ק?יװ<אגד, אין װערען
פארעגריגט. זיך מיטינג .דער

 מי־ דעם פון טעג עחעטע די װעגען
 אױם״ זײנען װאס םראגען, די םון טיע,

̂וסען די און געויארען געגומעז  װאס בא׳שי
 עריטטע די אויוי געװארען געםאסט זײנען

 אי^ערגעגעבען י»וין מיר האבעז זיצונגען,
 ביײבט הײנט םאר און װאך. ןלעצטע

 קורצען אין איבערצוגעכען איבער אונו
 געװא־ נעפאסט זײנען װאס באיעלוסען רי

 װאס זיצונגען, לעצםע גאר די אױוי חגן
 אין קליװלאנד. איז םארגעקוטען ?ײנען

 ציהען דא מיר װייען צײט דערזעיכער
 לע־ אונזערע םון אויפסערקזאםקײט די

 הײנטינען דעם שון 9 זײט אויוי דאס זער,
 סעריע א דרוקען אן זיך׳ פאנגט נוםער

רעדאק־ דער יאנאװסקי, ש. פון ארטיקיען

 איע ארוכירעדען װעט ער און ׳באאח־
 אױשגענױ זײ;ען װאס פונקטען, וױכטיגע

מיטינג. דעם אויף געװארען כיען
 •ונק- װיכטיגסטע פאכיע די צװײעעז

 'געװאדען, באיעיאסען ױינען װאס ׳טע;
 רזשע־ דער דאצ פונקט, דער זיך געשינט
 נע־ ישוין זאי באארד עקזעקוטױו :עראר

 אײנצושי- אויף פי*ע:ער אויסארבײטען כיען
 דואס איבײטסיװאך, טטוגדיגעי־40 א רען
 ארבייטט־טעג, שינף פון בא״שטעהן זאי
 גאר־ יײריס דער אין צוױיגען איע שאר

 יאנד. גאגצען איכער׳ן ,אינדוסטר סענט
 צו װערעז גע״שטעלט װעט שארערוע דיזע

מאנוםעק־ די שון אסאםיאייטאגס די

 עפ ײען גארםענטס, רײדים שון טיצודערס
 װעגען האנםערידען צו אויסקוטען וועט

 װאם טרײ־ אין אגרימענטם די באנײען
אויסגעהן. קירצריך דאיפען
 אין שונקט װיכטינער צוױיטער דער

 צו ׳איז פראגראם קאנסטױקטיװער דער
פא־ די אין טיניםום די העכעיען

 געװא־ עטאבלירמ יטױן זײגען װאם כען,
 מיגיםום־סקײלס אײנצושיהרען און ׳רען
 ניט :אך איז דאס װאו פאנען, די אין

 ׳א*ז פי־אן דעד געװארען. עטאביירט
 זאלען פקײיפ כייניכיום איצטינע די דאם

 ױניאן די דאס און װערען, אויפגעהויבען
 זא־ פחיײש די אז אפהיטען שטרײננ זאי
װערען. אויפנעהאלםען יען

.)0 זײט אויןו לוס0(

פילאדעלפיא אין מיטינג ספעציעלעז א אר̂ו זיגמאן פרעדדענט

 זײן אץ מומט ו לאקאל
דדים. אײגענע

 קלאוקס דער פון מיםןגלידער די
 װערען ,1 ל*ק»ל יוניאן״ איערײטאדס

 אפיס דער ד^ס געםאכט, אויפסערקזיום
 אין װאד נעקסםע םופ® ױניאן דער ®ון
 חאם לאקמל דער װו>ס ח״ם, אײגעגע ?ײן
 גע• אפיס דער געקויפט. צוריק לא̂ב נים

 דזשאינ® פון בילדיגג דער בײ זיך פינם
 בײם סםרים, מער25 דעו אויןי באארה
 גענויערס, עװענױ. לעקסינג»*ן קארנער
ײאך. נעקסעט

 אהטא־ םעז29 רעם אװענט, םא:טאג
 בײנע־ זינםאן •רעזידענט האט ׳בער

 רעם פון כ*טי:: םסעציעלען א װאוינט
 קלאוקםאכער דער םון באארד דזמאיגט

 עם װעלכען אױף פילארעלשיא, אין ױניאן
 די געװארעז שארהאנדעלט וױדער איז

כינשה. לינקע
 פעמ־ די ױגיאן, דער אין ״לינקע״ די
 יױ ״טרײד זאגענאנטער דער שון בערס
 אן איז װעלכע ליג׳/ עדױהײשאנאל ניאן

 אלץ טוען אונזע^וניאז, געגען אפאזיציע
 אין טומעל אגצומאכען האנען זײ װאס
 שון קעם די שארטוםלען זײ ױניאן. דער

 פראנען, פאליטישע טיט ארבײטער די
 שאלי־ קאםוניסטישער םון שראנען םימ
 ױניאן אונזער מיט האבען װעלכע ׳טיס
 זײערע װענען ניט. עײכות שום סײן

 מי־ יעדען בײ נערעדט װערט ■אליטיקס
 און צייט, גאנצע די שארנעכיט עם םיננ,
 ניט מיטינגען ױניאן די אויױ קאן מען

האבען װעלכע פראגען, קײנע אױםנעמען

 קײן איז עם טרײד. צום שײכות א
 פארנאכ־ װערט דעם דורך אז ׳ניט םראגע

 ױגיאן דער אין ארבײט ױניאן די לעסיגט
 א האט דאס און ׳שעפער די אין און

 אר* די שעדיגט עם װירקונג. שלעכטע
טרײד. אין בײטס־באדינגוננען

 אוישגעםא־ האט זינטאן פרעזידענט
 דער צו דאס באארד, דזישאינט דעם דערט

א װערעז געםאכט באלד טוז געישיכטע
.)16 זײט אויןי (שלוס

 אונזער זיץ זאל װאו
 - קאנװמנשאן נעסםםע

 אין אדער נאספאו אין
? כאלסימאר

 מיטיננ פערטעל־יעהרליכען דעם אױןי
 עקזעקוטיװ דז׳שענעראי אלנזער פון

 ־אויפגענוטען איז עיקאגא, אין באארד
 ׳שטאט װעלכער אין םראנע, די געװארען

̂ן זאי עם  נעקסטע די װערען אפגעהאייס
 איגטערנײשא״ אונזער םון קאנװעגישאן

 געװארען גאטיגירט זיינען עם און ,‘:אי
כאלטימאר. און באםטאן יצטעדט, ציױי

 דע- שון בא^טימט װעדט עם װי
 אינטערנײשא- אונזער םון קאנפטיטוציע

 עקזעקוטױו דזשענעראל דער דארף ׳נאל
 אי״ און עטעדט צװײ נאסיגירען באא,רד

 פון מיטנלידעריטאשט דער צו בערגעבען
 רעשע־ א דויך באיעטימעז צו ױניאן דער

 די פון װעלכער אין אפשטיטו:;, רענדום
 גע־ זאל קאנװענשאן די עטעדט צװײ

 י1בארא םעקרעטער װערען. האלטען
 אאקאלס אלע צו ארויםישיקעז באלד װעט
 גאג־ איבער׳ן אינטערנע^אנאל אונזער םון
 טעל- אפיציעלע אן קענעדע און לאנד צען

 לא־ די םיז באאמטע די װעלכער אין דוננ,
 זא״ זײ באאױםטראנט װערען קאל״ױניאנס

 םארבארײ־ די מאכען אנםאננען באלד לען
 אפיצטי־ רעסערענדום דער םאר טוננען

קאנװענשאן. דער װענען טונג
 מיטגלידער די פאר ׳אלזא בלײבט, עם

 עס װאו באישטימען צו ױניאן אונזער םון
 אין קאנײענשאן, נעקסםע אונזער זײן זאל

כאלטיפאר. אין אדער באסטאן

!אױפמערקזאם דרעססאכער, און קלאוק

אװןנד. שכת װערעו געפײערס װעט סמס אונױוערןי ארנײםער אונזער פון עועפענוננ די
\rנאוועםנער סזפען דהם

 װע־ פײנבערג י. װײפ־פרעזידענט אוז באראף סעקרעםער זיגמאן, סרעדדענט
 מיפד דער םימ קאנצערט קלאםישער א — רעדען. קורצע האלטען לען

דזשײקאבסאן. סאשא שפילער םידעל באריחמטען םוץ װירקונג

 עדױחײשאנאל דער םון ע-עשענונג די
 אינטערנעשאנאל אונזער. םון טעטיגקײט

 דעם אװענד, שבת ווערען געשײערט וועט
 נרויסען דעם אין נאװעסבער, טען10

 אויר־ װאשיננטאן דער םון אױדיטארױם
 צװי־ מלייס, אוירװינג היײסקוהל, וױננ
סט. טע17 און טע16 ?»ען

 איז אראנדזשמענטס ספעציעלע דורך
 דעפארט־ עדױקײשאנאל דעם נעלונגען

 סאנצמרט דעם םאר באחוםען צו סצנם
nסאשא םידעל־שאילער באריהםטען ם 
 איײ שסילען וועט ער ז׳צײקאבסאן.1

 זי״ זײנען טיט וױיאליךםאלאס. נינע
^ אונזערע דאס כמר, לי טנ  די יועלעז טי

פױױ. םיט אױפנעהםעז נײעס
 אין וועט דזשײקאבסאן סאשא אחוץ

 ס»•־ די באםײליגען זיך קאנצצדט רצם
 ווציכצ ראשסים, װאלף טהערעזא דאגא

 באקאנם גוט מיטגלידער אונזערע איז
 שון אריעז זינגצן וועט זי םריהער. ®ז

םאלתס־ל^ר. אידישצ און אפעיאס
מאא דאס אויך ווציאן יאחר, אלע ײי

 עז־יױ דער םון רעדנער גוטע אייניגע זייז
 װעלכע אמערילע, אין װעלט קײשאנאל

 עדױקײשאנאל דער מיט סיםואטיזירען
 םיט און ױניאן, אונזער שון טעטיגקײט

 די באנריסען זײ קומ^ן צושרידענהײט
ae זײם אויןי (שלוס

 נאײעמ־ טעז6 דעם דינסטאנ, נעקסטער
 און קלאוק די און ׳דעי עלעקשאן איז ״בער

 ארבײ־ טאנ יענעם דארםען דרעספיאכער
 דער טאנ. האלבען ערשטמן דעם בלויז טען

 אג־ דעם לויט איז, טאנ האלבער צװײטער
 נע־ א טאנופעקטשורער, די םיט רימענט

 װאך־אר־ אלע א^ טוב, ױם זעצליכער
ען דארםען בײטער  ן’פאר באצאלט באק̂ו
 בלויז ארבײט מען כאטש טאנ, גאנצען

טאג. האלבען א
 טאג האלבען צװײטען רעם דינסטאג,

 קא־ שעפער די ארום נעםינען זיך װעלען
 ארבײ־ די און ױניאן, דער םח מיטעס

 דער בײ טרעםען װעט מען װאס טער
 דער צו ײעחגן געױםען װעלען ארבײט,
 װע־ און ױניאז דער םון ליאםיטע גריװענס

װערען. באשטראפט שטרײנג לען
 סעקרעטער דער לאנגער, ל. ברודער

 גלײכ־ אונז בעט באאו־ד, דזשאינט םון
 נױ אין דאם םאכען, צו באחאנט צײטיג

 ארגאניזא־ נעװיסע א זיך געםינט יארק
 דזש^סטיס רײס ״די נאמען מיט׳ן ציע
 שע־ די איבער ארום געהט װעלכע לינ״
די באקעטפען צו געלד, קלײבען פער

 די און ארגאניזאציע. סלען קל,יקס הו
 אויפנע־ װערען דרעסמאכער און ?לאוק

 די צו געלד קיין געבען צו ניט םאדערט
 אדער ארגאניזאציע דער םון קאלעהטארם

 װעלכער אירגענד פון קאלעסטארם צו
 וועלען זײ סיירען ׳ארגאניזאציע אנרער
 אונםער־ דעם מיט קרעדענשעל א האבען
 דזש. דעם םרן סעקרעטער דעם םון ^ריפט

באארד.

טעטינסײס קױוסײשאנאל די פאר יעצם i לאהאל
ערעםענונג. די לכבוד קאנצערט שעהנער א פאר קומט ארוענט שבת דעם
לא־ ױניאז אפערײט$רם סלאוס די

 אננעםאננען, װינטער לע*$עז חאם 1 קאל
 עדױסײשאנאל אונזער םון הילוי דער םיט

 דים־ און לעקטשורס געבען דעיארטמצנט,
 די איז םיםגלידער, די םאר קוסיעס

 יארה. יםידנױ קװארטאיען םארשײדענע
 י1אוי לאקאל דער האלט צוועס דעם םאר

 עװענױ, בעטנײם אין רוםס קלאב
בראנקס.
טעטיגיזײט די רט7וו סיזאן דעם

 שאר קוםט ערעםענוננ די און םארטנעזעצט
 נאװעמבער, טען3 דעם אװענט, שבת דעם
 ״בעטגײט אין האגצערט, רײכען א םיט

 172 אוז עװענװ בעטנײם האל׳׳, מענשא־ן
סטריט.

 די פון הלאוהמאכער די זאלען
 צו שארפעלען ניט הארלעם און בראנהס

 ער־ די לכבוד האנצערט דעם צו סיםען
.1 לאהאי! םין קײט טעטיג־ עדױקײשאנאל דער פון עפענונג
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