
 טען12 דעם ־־,,פי־ רע־ אין ט><נט*נ
 קאנװענ־ די געעפעגט דך האבען סאי,

 $ר־ *טװעסטער ,צװי איגזעײע פון שאנס
 ״אסאיזגאמייטעד די פון גאגיזאציעה,

 און אטערייןא״, או ױאי־־־עי־ס :-:,אר‘?'
 אי:טערגײש$נאי װאייקעיס ״םא־ רי -םין

 אכיאמא־ די פון קאנװעניטאן די ױכיאן׳״.
 פייא־ אין אפנעהאלטען װעיט די־סעד
 פא־ די פון קאנװעגשאז ,ד אין רעילפיע
יטיקאנא אין אפנעהארטען װעי־ט ריע־־ס
״אכיאמאביײ־ די םון יזאנױעגשאז די
 האלי, וױטערםפון אין פא״ קיי-ט טער״

 םירא־ סטריט, דזיטוניפער און װארנאט
 באזעצט געװען איז האי* ד• און רערפיע

 גאגצע די געסט, אין רערעגאטען םיט
 האט ערעפע:וננס־זיצו:ג די װאס צײט

האל, אין דעקאראציעס די אננעהארטען.
 געװען איז דאס בי*ודען די כיהיק, די
 שטימונג, טוב׳דיגער ױם רע־ צו ציגאב »

 האיל האנװענ״פאז איז געהעי־טט ר״אט װאס
 אויס־ אננעהױבען האט כדען וױ יטנער אזוי

 דער פון אױפטואוננען די צירעכענען
 האבען דעקאיאציעס די אמארגאםײטעד.

 םון אױפטואוננען. פון דעיצעהרט ארײן
 סײנס איאפגעהאנגען זייגען נארעריס די

 בארײטענ־ יעדען םון אײפ־צ־־יפטעז םימ
 האט אסאמאטײטעד די װאס יטריט, דען

 געװען איז רעדנער הױפט רע־ געטאפט.
 אכיאל־ דער פון פדעזידעגט ׳י־יי'טא; סידנ'

גאטײטער.
 פון ווע^ס ארבערט װי דעפ גאך גייץ־

 נע־ האט קאכייטע א־אנדדטעדעגט דער
 באדערקונגען אפיציערע אײגיגע םאכט

 כיענערזינגער דער ראזענברים, ד. ה. און
 פײ־ פון באאיר רז:, אסאמאכײיטעד פון

 דע־ די װירקאכיען נעזאגט האט לאדי^פ-א
 פילאדעל־ רער פון נאײען אין ?ענאטען

 געװא־ פארגעיטטעיט איז *טנײרע־ פיעי
 נעהאל־ האט ער הירטאן. פרעזירענט רען
 כאראקטעריזירט יעדע, יעננערע א טען

 אכיאל־ דער פון צײטען ־טװערע עריטטע רי
̂ע דורכנענאנגעז און גאמײמעד  אויפ־ אי

אטארגאטײטעד. רע־ פון טואוננען
 געװארען אױפנענוטען א*ז הילכיאן

אװאציעס. מיט
אויפ־ אױך זײנען רעדנער אנדעיע די

 פון דונערעז אונטעי געװארען נענופען «
 הא־ הילמאנ׳ען חוץ א אפלאדיםכיענטען.

 דער יטי־אסבערג, דדטאזעף גערערט כען
 קאנגרעסמאן ;סעהרעטער דזיטענעראר

 פאר־ האט הײזכיאן װעטען לא־נװא-דיא,
 ער״טטע די פון אײנעם איס נעיטטערט

 .אטאמאפײיטער דע־־ םון מיטאדבײטער
 פון סעהרעטער דעד ײיקער, דאיאל און

 אף דעפארטכיענט סטײט פענסירװײניא
אינדוםטריע. 1א* לײבאי
 האבען טטימונ:, טוב׳דיגער ייפ א אין

 אװאציעס ארויסנערופעז רעדנער א־לע
 פון כליטען אין אויד אפראדיסטענטעז סיט

 באיוינט אזוי איז ספעציעא דעדען. זייער
 דערזעהענדיג יא־גיוא־דיא. געװארען

 פײעו^יכען א עוים םון פנים׳עי די אויױ
 פאפו־ צו נענוכיען ךיז ער האט ‘שםײכעי

 פאר־ אזוי איז עס און ווערטלאך, ̂עױע
 אינ־ אינטערעסאנטע אן געײא־ען פיהרט

 היילםאנ׳עז צוױ״טען דיסקוסיאן רירעיזטע
^א־יװא-דיא׳ן. ־‘א

 אױיסגע־ רעדע זײן א*ן ראט הייטאז
 א פעסטער װאס אז נעראנק, דעם בראכט
 םאראנט־ טעהר װאס און װעיט ױניאן

 א אויוי זיך לײגען עס װארטריכהײטען
 ױניאן די זיך יאזט יוענינער איץ ױניאן

 אומגעפעהר סטרײקס. איז ארײנציהען
 אייסמד איהם פון נעראנק רױעי א*ז

:װערטער פאינענדע אין געװארען דריקט
 דירעקט ניט זײנען װערבע ״מאנכע,

 באװע־ אױבײטער דער כײט פראבונדען
 נאר עקזיסטירען ױניאנס אז מײנען, גוננ,
 אםילו פאיאן ; סטדייקס .־ופען צר כדי
 דער ע^עמענט, אן גיםא ױניאנס רי אין

 טיינט, ויואס עלעטענט, אונעיפאהרענער
 א פון אויפגאכע די א*ז םטרײקס נאר או

 האבען ױניאנס אז נרױב, א*ך ;יוניאז
 זײנען סטרײקס ;אױםנאבען גרעסערע

 מיט זיר באנוצט מען און װאפע, א נאר
 אנדערע הײן שוין איז עס װען ׳דעם

 א האט אויםגאבען אבעי ניטא. כרירה
 אויםגאבע הויפט די — העכערע ײניאן

 די אין טיפער װאס ארײנצװדינגען איז
 רער פון טײיל א װערען איז אינדוססריען
אינדוסטריען״. די םון פארײאיטוגנ

קאנװעג־ דער םאר הויפם־פײאגע רי
 איגאניזאציאנס־ארבײט, רי איז שאן
 די אין װערען אינטערנוםען מיז װאס

 מרײר גרויסע די ארום יצטעדטילאך קליינע
צענםערס.

 די אין נעײארען באטאנט איז ראס
 שלאסבערג׳ן. און הילסאלען םין רערעס

 די װאס אנגעװיזען, אויך האבען זײ
 אויפ־ הױפטזעכליר האט אםאמאםײטעד

 זײ און יאהר צװיי לעצמע די אין נעטאן
 אר־ די אויף אפגעשטמיט זיך האבען

 איע־ איז װאס אינשורענס, כײםםלאזע
און : שיקאנא איז נעװאדען מםיחרט

 םארשידענע אין באראס לײבאי־ די «ייח
יטערם.

 האנ־ הײ*יאהריגער דער בײ װי אזוי
 אלט אטאלגאמײטער די װערט װעגיטאן

 אפגע״ ױך רעדנער רי האבען יאהר, צעהן
ע רער אויף ׳טסעלט  סאציא* רי װאס רא̂י

 אין געיטפילט האט באװעגונג ליסטי״טע
 כיעג־ דאכען און יטנײדער די ארגאניזירען

ך  װאס ױין זא^ אכזארגאמײטער די אז ׳ײ
איז. זי

 ניט רוערען דעלעגאטען לינקע
צוגעלאזען.

 אפאל* דער פון קאנװעניטאן דער בײ
 טאג, צװײטען רעם רינסטאג, גאכױיטעד,

 נײויסען א געקראגען ״לינקע״ די האבען
 אנער־ ניט האט קאנװעניטאן רי קיאפ.
 דעם פון דעיעגאטען ״לינקע״ די קענם

 רי צוגעלאזען און ,2 לאקאי יאריןער :ױ
 איז עס רעלעגאטען. געזעצליך־ערװעהיטע

 און גרױסע א אנגעגאננען דעם װענען
נעיטטיכיס פ׳האט :דעבאטע ׳טארפע

ך  איז װאוט רער און :קאל״ ״ראי א דוי
 ״טטי־ 89 ״רינקע׳/ די נעגען 171 געװעז

 צװײ װאוט א ארזא, לינקע. די םאר טען
״לינקע״. די געגען אײנס צר

 קאנװענשאן םאריער די
שיקאגא אץ

םאר״טידע־ פון דעלעגאטען 80 איבער
 פאר־אינדוסטריע דע־ פון צענטערען נע

 יטי־ אין איצט זיך געפינען לאנד איבע־־ן
 זײער פון קאגװעניטאן הער אויח האגא

 קאנװעניטאן די ױניאן. אינטערנײ״טאנאל
האטעל. מאריסאן איז פאי קוכיט

 געעפענם זיך ראט קאנװעניטאן די
 קויפטאן, פרעזידענט םון רערע א מיט

 פון געװארען פארגעיטטעלט איז װערכער
 ארראנ־ יטיקאנא׳עי דער פון סיטערכיאן

 קויפמאן פרעזידענט קאמיםע. זשכיענט
 רער־ רערע ערעפענונגס ױין אץ האט

 און װאוקס גרויסען דעם װענען צעוזלט
 פערלויף אין ױניאן דער פון ענטװיקלונג

 קאנ־ לעצטע די זינט יאהד צװײ די פון
ער געװארען. געהאלטען איז װענ״טאז

 ויי״ עס כיעםבערס װיםיל אנגעװױען האט
 אין א־נאגיזאציע רער צו צונעקיפען נען

 ראט ױניאן רי קאנטראל א םאר ױאס
 פאר* פון צענטעיען אלע איבער איצט

טרײו־♦
עזירענט ן א*ן לאט קויפכ־אן פי  די

 ביטעיע יד װעגען רערטאנט רעדע
 דורכגע״ האט ױניאן רי װאס סטרײקס

 פאיס *וי •טטערפױ־אך אזױגע אין פיחרט
 ׳טטעיט. קאינטרי אנרעי־ע אין נארװאקק

 געװארען אנגעסיהרט זײנען סטרײקס די
ען און אפיס אינטערנײ״טאנאר פון  דיג

אץ ע־פאלג, סיט געיוארען געקרוינט  ט־
 פאר־ ארבײטעל רי האט כען װאס רעם

 סטרײקערס כיטלען. אלע םיט םא^גס
 מאנאטען אויח געױארען פאריטייזט זײנען
אז, א״ז ^אננ  האט לאטל רעם אבער פייז
 האט עגדלץ־ א'ן אויםגעגעכען, ניט כיען

געזיגט. ױניאן די
 אויר זיר האט קויפײאן פרעזידענט

 אר־ 'טטערענדע־י רעי אויױ אפגעיצטעלט
ױ דער אין גרופעס לינתע די פון בײט  י
ײ ניאן.  דיערע טיט אנכענאנגען זײנען ז

ױליגע  דאמאלסט אםילו אטאקעס בײױו
 ביטע־ אין ;עיטטאנען איז ױניאן די װען
 זײע־ ארע א*ן באסעס די טיט קאדןז רעז
 םעטבע־ס פארפיהרטע רי כדטרתים. יע

ט םאראײניגט טא״ אפט זיך האבעז  די
 דע־ אױסער עיעטענטען וױרד־פרעםדע

 געהאר־ האבען צוזאטען בײדע און ױניאן,
 באקעפיפען און םארלױםדען אײן איז טען

 פא־ זץ־ האט א־גאניזאציע די ױניאן. די
 זיך װעט זי ארן אפגעיטיאהען :יט דעם
 םון טע״א־יד־־ען ראזען ניט װײטע־ אויך
עלעמענטען. יטעדאיכע דיזע

יןאנװענ־ דע־ פון ערעפענוגג רע־ בײ
 געקוםען געסט וריכטיגע צװײ זײנען *טאן

 פיטצ־ דזיצאן :עגאטע•1דעי די באגריםען
ץ אײסגעדריקס האט ײעיכער פעטריק, י  ז

 יטיקאגא׳ער ,ד פון ;אמען איז באגריסונג
עי האון, דעג. אין ארבײטע־  סאציא־ ד
 װעי־בע־ נײייױאקי. פין “טע'א ליסטי״טעי

 אין פיהרער א־בײטע־ איס נערערט האט
̂ס  ־,,אדנ יטסאדט רער םון הויפט דער אי

כיילװאקי. פין ניסטראציע
 באנריסעד רי צו אן זיך יטליסען מיר

 אלנזערע פון האנװעניטאנס צוױי די פין
 טיפען פון און יטװעסטער־ארגאניזאציעס,

ײ־ אין ערפאלג, ז*י כריד וױניטען הארצעז  ז
 פארין איבײט, װײטערעי װיכטיגעי, ער

א־גאניזאצ־עס די פין בעסטען און װאױל
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h רער «ון טעטיגקײט יאחר 
 ױניאן, קלאוק־איעױינמןויס

ן לאקאל

)0 זײט ®ון («לוס

ט זײער אויפצוכ״אכעז נ״ער ב״  1או אר
 ססענ״ ,ר א־וגטעדצודריקען אױם אזױ

 הלאױזמאכער, יאריןעי נױ די פון דארדס
 פאמע־ מיר האנען shd ריזען אין א,ײך

 סםפעציעי״ער א אז םארלאנגט און ׳יעי־אגען
 דעם םיט װערען אגגע׳צטעיט זא; סטעף
 שװעלען ײעלכע סון אױסציגעפינען צװעק
 און ארכײט, ױיער קריגען יצעאער ריזע
 םארשיעגער^ן און אױסצורי^יגען אױך

 פאר- אזא יעעיער. עהגליכע צאהל די
 א״נגע• ענרליך איז י:סטע גרעסערטער

 קען מען אבוואחל אין געװארען יצטעי־ט
 האט דאס גוטעס וױםיל אפכיעססען ניט

 ?יך חאט עגדערוגג אן אכעי געטאן/ ״ױין
אך  חאט שעפער צאחל די געטערקט. י
 און פארגרעסערען /ו אײפנעהעיט דך
 כעסער װעיען יצעניער עקדסטירענדע רי

אויםגעיאסט

 לא״ פון קאטיטע ארגאניױיש^ן די
 ארגאניזײ״ דזשענעראל די און i קאל

 דזש^ינט דער פון קאכױטע שאן
באארר.

 געװאדען צײט דער כייט איז נרורןלין
ײ םון זין אילם בית־יחידה אויס בי  אי
 קאנריציאנען. ױניאן :יט אונטער טען

ך האט װירקונג איה-  אפגעשייגעלט ד
ױ די אין קאגדיציאנען די אויזי  יאל־ נ
 אנגעפאננען זיך האבען עס יטעפער. קעי

 האכען קאביפליינטס און סטנים װײזען
 ׳^פיס אין ארײנצולווםען אננעפאגגען

ט דא ראס ײ ב  געזעצליכע קײן ניט טען אי
 שבת םען ארכײט דארטען אװעיטײם,

 קומט שאפ אנדער אן אין כײיןא;, נאך
 און ארכײט דער צו זונטא; ארײן טען
 נעזעצליכע פען איבײט שאפ א נאך אין

 באוױ־ אױך זיך האבען עס ױם־טובים.
 אימאנ־ זײנען װאס שעפער, צאל א זען
 רער םון קאגטראל דער אוגטעי ניט צען

 QVIV אז דערזעהן, האבען טיר ױניאן.
אפצױ דאס װעלען געטאן גלײך טוז

טיטגרידערשאפט. רער פון און
שטעיען.
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װידאזםדגיל׳, אעזער

 םון ױבייעאום־סענװעדצא; טע17 רי
 נאסטאן, אין אינטעמײשאגאל או;זער

 אװעגט. שנת יעצטען געשלאסען דך זץאט
 דער אונטער רך ז• האט צעיצי-אסען און

̂ב-נע'־  און עגטוזיאזם פפון שטימימ זמ
;עעםענט. דך האט זי וױ נאגײסטעממ,

 װאס א־גאגיזאציאגס-הארטאני, די
 ק^װעדצאן, דעד אויוי געהערשט האט
 נײ ארויסגעװיזען אסכעסטען זיר האט
 צױ האט סען װען ׳דצו;ג יעצטעי דע•

 דז״צענעראל די עיױעהייען צום געס-אגען
 וןךױס- דף האט טאניענט דעם אין ױגיאז. חנ־ ם*ױ כאאםטע
 אזױ און באראןי, סעחרעטאד זיגממן, •רעדדענט ראס געוױזען,

 נאארד אאזעקוסיװ דזשעכעראי דצר פון סיטגליחני אי*ע אױך
 קײן זיך געגען געוזאט גיט האכען טערטין, *עצטען דעם סון

םון אדסיניסטראציע גאנצע די איז ®אמריך און אפאדציע, טום

 אײנשטימיג אינטערנעשאנאל אונזער
ערװעהלט ׳יזר

 ענטו־ פ*ל אז־י םיט און שעהן אזױ זיך ׳עייסט ו.,גנ׳טאן
c t ך  שאצ־אי־ם־ צי פארם״לט |1ססס,סי — געעפענט. ד

y v 'c א״נסטיטו־ ױאחלטעםיגע צו און אדב״טער-סרגמניזאציעס און 
 צו כאאויפטראגט װערם ב«ארד עקזעקוטיװ דזסענעראל ♦- ציעס.
 :א־ די — יארק. נ״ו פון טרײד קלאוק אין גענעראל־סטרייק א רופען

טע;. פאר לעצטע די פון קאגיוענשאן דער פרן שי־סען

גאלרענט דיס

 װי־ אײגשטיכייג אינטעמעשאנאל אונזער
 םיט׳ן צוזאםען געװארען. ערײעהלט דער

 וױ־ איז סעקרעטער דעם און *רעזידענט
 גאנצער דער געװארען ערײעוזיט דער

 יענער און באארד, עקזעיןוטיװ גענעראי
 גע־ וױרהליו איז פאםענט חארכ^נישער

 האט און אײנדרוקספאלער זעהר א װען
 א:* דעי נאך אװאציע אײן ארױסגערוםען

דעיער.
 גע־ נאסיגירט איז זיגפיאן #רעזידענט

 פון ברעסיאו, דזש. דעיעגאט םון װארען
 איז זיגםאן װאו ׳לאמ. דעם םון ,36 יאק.

 האט ברעסיאו בױדער װען כיעכיבער. »
 וױיטע־ אלס נאסען זיגפאן׳ס דערםאנט

 אינטערנײשא־ דער פון ארעזידעגט רער
 האל. אין אװאציע אן געװארען איז נאל,

 אויפגעשטעיט זץ־ חאכעז דעלעגאטען די
 גאך געט׳עירט. האכעז און ■יעצוגר n *ח

 דגמאז׳ס איז רעדע גחנסלאו׳ס נרוד*ר
 חד סיס ועײארמן געשטיצט נאטעאזױע

אי, 3 דעיענאטמן n םון דעס ױו  i יא-׳ םיז י
 I דע״ .9 לאקאל lid לןורצמאן, אין ׳1 האי

 דאן האט 1 לאיןאל םון נאכיין לענאט
 :אסינאציע די שליסען צר פאדגעשלאגען

 דױ דעלעגאט םרן פארשיאנ א אױוי און
 ,10 ראקאל ױניאז קאטערס די פון ביגססי

 געװאיען ערװעהיט וױדער זיגסאן איז
דעד סון פרעזידענט אלס אײנשטיטינ

 אינטע־נעשאנאל
ױניאן. װאירקערס

 איז באיאוײ סעקרעטאי דזשעגעראר
 רײד דעיעגאט פון געװארען :אמינירט

פייר׳ טארי כייס פײ־אדעיפיא. פון כעד;
אנטא״ און יארי. נױ ;22 יאיזאי םון טאן
 און וױיסט איטאריענישען דעם פון ניגי

 נא- די האכען ,89 ואקאי דרעססאכער
װע• רעדעס די אונטערשטיצט. מינײשאז

בא־ ארױקגערוסען האכען באראוי׳ן כעז
אװאציעס. און אפראדיסטענטעז זונדעיע

 באראף אױך איז יעםקאוױטש דעלענאכ פון פאישילאג א אויף
אײנשםיטיג. געװארעז ערװעהלט וױדער

 אינ- געװארען ערװערזלט וױדעי אויך איז גרײכען דאס
׳נינפא סאלװאדארע ברודער וױיס־פיעזידענט, ערשטער ?ער

M זײט אױף (שיוס

מן. םאד^ס •רעזיז־ענמ דגנ

 זיד עפענס הױ? װדם״ די
ױני. טען13 דעם םױײטאג,

 ד־־עס א*:זע-ע פין חויז ױנישי די
־ק82 פא־עסצ• אין ׳מא:עי וױ;סט א*ן

פענסילװיי ן ר c בעי*;II .»1 ײיr,t*8 די
;jr, םען13 דעם ;,,פיײצא זיך ;ןע:ס 

 ק־אסישען ,,פיאבטפא־ע א מיש ׳ױ;«
לאנצע־ט

 זיו זאיען א־ויסזארען י״יייען װיס די
 די פ־ן אפיש אין דעדזשיסברירען ;-ױך
 16 ױני^ז׳ סאנעי־ װײסט א*ן דרעס

באראןז. אברהם םעקרעטארסםי־ים. םע21 וןלסם

אומפארמײדליך.י ערפװ פױד קלאוק ןאי ספריק גענעראל א
 שיקט ױנכאן פרעזידענט — קלע*. כא«ען װידער װיל אסאםיאײשןמ פראטעקטיװ םאנופעקטשורערס קלאיק ױ

— קרינס־דעפארטםענט. דעם *וגרײםען אן פאנגט כאארד דזשאינם דער — נמזכילחאציע. פאר רדף א ארױם
.י“״דעבײטיבעל ווערען זאל ,אנדעבײטיבעל״ דאס או באלעבאםים די צװױנען ידניאן די וועט אייניכק״־ט דדר־

עקמפו־ דזשענעראל דעי כאי וױ
מי םון כאארד טיױ  אינסערניײשא״ אינ
 באם־ פון וויריתנעפעיט זיך האמ גאל
W.) אייג• איז ליאכוועג־ןאן, אונזער םין 

 ױוי־ קאנפעחןגץ, א נעווארען ממפע;
 •רןוסעפטױו די און יוניאן דעד שען

 איז סאנפפרעניז דער אסאסיא״שאן.
 אוחננם, סאנטאנ נעװאחנן ^■נעהאלנמן

 זיר האט און חאנמל, *ענסילוױיניא *ין
נארניט. םיט נ׳וענר־נם
 נ־ם מאל דאס האט r;r-»D:*p דעי

o בײ ;עדױערט. לזןנג n פאנפערענץ 
 ןרא־ דער םון םארשטעהעד ד• זזאבען

 א( ײניאן דער נעבען געדארםט טעקטיײ
 פאדש־ונמז די אױוי ענטשקר #סיצ־עלע;

 ארױסנעשימלם זיי האט ױניאן ,ד װאס
 אי« “סאנםע.־ענ פריהערדינעז א אוי(י
 אזא נעווען איז זײערער ענםשןי רער

 קאנפעמננמ ךןד דאס איסנפי־ספקרםער,
o פזן אאנפנראמון. באלד ז־ד דאט n 

י פון מגטשעי אוסנעייססערנאן . י  ירא* י
ן פאן אסס׳ן טקהטייי  די דאס זעחן, מ

 שוץ האנ׳מ אססין ו#ר סון פיהרער .

 װאס קיזוי אל׳ו די םארנפסמן װיחןר .
■רי* אי« די א*ן מכאפס חאכען ןיי

 װאש ױניאן, רער גױם האםסען הערדינע
 הא־ זיי .יואס םאראורזאכס, האמן זיי

 איײ האבעז זיי וואם ארויסנןרוםען, כען
 אויוי ארױפנעצוואוננעז «שים םאל ניגזנ
 ענםשער זייער פון סאן ,*n ױניאן. חנר

o n מ*ר ״רנותי, :נעואנט װ• נגמס
ײרןי שיין עז0כא צו ניייט ו

 ״ !שלאכען נעהן זיך לאמיר — קלע«
 געעפענט זיך ה«ם האנםערעמ דער

 אלס זינכיא; מארים *רעדדענט םים
 סליין, םר. וױ שנעל אזוי און טשערמאן,

 אםס׳ן, פראמעהטיװ די סון לאי«י דער
 ענטפער, רעם לייענען אננערײגען האט

.)16 ז״« אויף («לום

 גענעראל m פװ מיטינג ערשטער
מאנטאג דעם באארד ממממוװ

 םען26 דעם פריה, דער אין מאנםאנ
 דזשמ־ װידער״ערװײיםער דעד װעכ סא/

 אונזער פון באארד עקזעקדם^װ נעראא
 צו צדנױפקומעז זיך אינםערגיישאנאל

 מי־ פעימעיל־יעהרליכען ערשנמן, זײן
 אפגעחאיםען ײעט םיטינג דער םי;נ.

 קאנסיא דמר א*ן יא-ל,, ײג אין װעיעז
 ביל־ ודנטעיגײשאנאל * אונואר פרז רום

זײנג.
באארד דעם פרן מיםיננ דעם פאר

 אײ:•־ פאױעניינעז צו געבלינען דינעז
 האט קאגװענ״שאז די װאס זאכען,

איבעײ זײנען עס :פארענדיכט ניט
 װעיכע אויו״ פדאנען. כלאנבע געב^יבעז

 אין ענםפע־ אן נעבען באלד דארוי מען
װעיען. נעטאן נרײך װעט דאס

 ר“ב*<|! דעם פון דיטיננ דעם אויו״
 נגי'״ די װע־ען אײננעשםעיט אײך דארו•

א־־נאניזאציע, דער פון ארבייט טערדינע
ונ»- זײש אױזי ;שיוס

aינהסלט־פארצײכדם*a

a21 נומעד ״גערעבםיגקײט״O
ט  איגזער םון כ^ייבט A און a צ, ,1 די

קאנװזננשא?.
 .41 יאסאל נײעם םון באריכש ערשםמר .5 זײט

 ריגג איב״םער רי םיז *!ערעשע קיירער רי
שילעו

ט <!,2 ל8יאה םיז ן8יױ; קיאוסםמכער רי c זיי
 םון םעםינקײם יאחר » אנדזשןרןם. &8ל

.1 י8ל«ס ױניאן. איערײםארס הראוק דעי
ט היבין. ז. - חברים .7 זיי
נ*שיץ*ביכער. רעדאלםאר׳ם םין .8 זייט
ט  שסיר איהרע אוז איננתרגײשאנאל רי .0 זיי

 אינםערנײשואיל זיגמאז. מאריס — רעי־
סקוילמאן. ה. — לאוענדאי

 זעירי[. א — נ״םו — א־דער צו סו ױיט
ראדוצהי. א — יידעי

ײ88 עם על — ביכעיי בעסמע די װ. זײם  י
װהילער. ז — <מעליעסאז> ײינטעו סישע

 אײרי־ דער םוז עס־גיאציאנס־ס־אנען צו זײט
 העיםאן דר. - א־בײטע־שאפס “*״אישע
פראנל•

ס אדית־טײזםעיטס. שסועסעז ״״;,־,ר.. i:t זי'
אד־־ערטייזםע;טס. א*ז שייסעז H זײט
ט ״ דז:טכ איד״״שײר װיס«ז. צ• נ־ט יאענ: ,:ו ז
.1 זײם םיז ש״ושען i»i זײט
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 אינטערנע־ אונזער פון פארװאלטונג גאנצע
ערװעהלט וױדער אײנשטימיג שאנא־ל

 ״.־עי’א־טאי־־־;נ דע־ פי; :־;־,:••;;•;רז• ה־
.48 "איא~ אן, ױ; !־,קיאוחדא: ייי״ י m י י y י m ן ̂ןץ> יי̂ן

דיטני־ידעד אי< ;עװא־עז ע־ײע־^ט ד־;-
• . - ־ _ , _ ״ -יז- ײזד־יז• ̂י• י ♦ * ̂♦י •.* •*•י־י י<»«« י < > ו < ו < ן £ r>fc i .Kv < ר< — ־ vי■ דיי)י^1,״יז ״•״י• •mu.■ . יוווס>■
ן < מ ■ < ע ,M 1;< ׳ ן < * ז , י י|

 ;־,פא־נ איז ראב אין יעדעכ, ;•;ײא-ען
 : איפן פאמענדען ojn ־ אי קיניען

 ב־יעפי־אי דז״:. װ״כ־פ־־עדדעגט פא־
,,כי־יצה ־. און י־אנגער ;רטי;׳;־ דאבען

;;.r< ‘י־אלאי pc דע^אטען
א"’ וױיט־פיעזידענט פא־ ־  פײ;־ :

r דע״ענאט ;רט,;<י־ יאט בעי; r,שין ־ 
.17 יאקאי*
 דוביג־ דײיויד װייס־פרעדדעגט פאד

 םון פ״ט, י. דעי־ענאט געיעדט יאט כלי
.10 י׳אלאי־ ױניאן קאטעיס ,ד

 י*עפ־ כעכײועי־ וױיס־פ־־עזירעגט פאר
 רױ ד. דעיעגאט געיעדט יאט לאװיט״:,

 T ױגיאן, סעדפעי־טאנער דער פין בין,
.8 קאי

העי׳לער, :.,דד פיעזידעגט וױיס פא־
 פון י־עװענטהאי*, דערעגאט גערעדט דאט

.17 ,י־איזאי ױגיאן ריסע־דאבער ־,;,ד
 װאנדער הערי פרעזידענט וױיס פאי־

 םיניזאװ־ לואיס דעי־עגאט נערעדט ראט
pc r?o ױ;יאן\יא- ס^ירטטאפעי דער 

"י * .28 קאי
 האיפערין דז״:. וױיס־פרעדדעגט פאר

 ײא־ פון *טוססעי, דעי־עגאט ;ערעדט ראט
.47( קאי*

 פערי!־ טאיר וױיס־פרעזידענט פאי־
 ׳יטלביא דעלעגאט געדעדט האט שטיין

־פיקאגא. פןו
 כי. פאגיא וױיכ־פרעזידעגטץ פאר

 נרי:־ ה. רעלענאט גערעדט האס קאהן
.91 לאקאל פיז בערג,

 זײדמאן סאל. וױיס־פרעזידענט פאר
 דער פון װאננער, דעי*ענאט נערעדם ראט

דעלעגאציע. קענעדער
 רײזבערג ע. וױיס־פרעזידענט םאר

 םי־ פיץ וױניק, רעיענאט :ערעדט האט
לאדעלםיע.

 כיאנעפאן פרעד וױיס־פרעזידעגט םאר
 םרן צאדעקער, דע^עגאט גערערט האט
באארד. דז״שױנט באסטאנער דעם

 וױיס־שרעדדעג־ נײע צוױי די
טעז•

 בא־ עקזעהוםײו דזשמגעראל דעם אין
 געביײ ױינען טערסיז יעצםעז פון ארד
 סאקס ברודער פלעצער. לײדינע צװײ בעז

 םים האם ,10 לאקאי םון גארזנגמםײז,
 אסם, דעם פון רעדגנירם צוריק צײם *

 •שיקאגא, םיז סהולמאז, ה. ברודער »יז
 םאר לויםען מעהר געײאלס ניט האם
 געדארפס אלזא, האבעז, עס אמם. דעם

 ײײס־פרזך גייע צוױי ווערען ערװעהיט
 אויך און פלעצער צוױי די אויף זידענםען

 זײנעז וױיס־ירעזידענםעז נײע צוױי די
 אהן אײניפםיכדנ, געװארען ערוועהלס
אפאזיציע. וועלכער אירנענד
 וױיס־פרעזידעגט פון פלאץ דעם אױף
 נע־ ערוועהלם איז ישיקאגא, םיז 8ס<זולטא
 פילא־ םון אמדור, מאקס ברודער װארעז

דעלסיע.
 האם איהם פאר רעדע גאמעײיטאן די

 דעם פון דא.ידעס, דעלעגאט געהאלםעז
דער םון באארד דזשױנט פילאדעלפיער
ױגיאן. לולאוקכיאכער

 בא־ צו דא •טאדען ניט אפיטר װעט עס
 אסדור װײס־פרעזידענט דאס מערקען,

 שוין איז ער נײער. הייז נאר ניט איז
 עקזע־ דדטעגעראל פון כייםגליד א געײען
 אינטערנײשא־ אונזער םון באארד סוטיװ

 איז ער און צוריק, יאהר פאר א מיט נאל
מעםבעריטיפ. אונזער צו באקאנם גוט

 גארענשסײז ברודער םון פלא״ז אויפ׳ן
 יטעהנ־ י. ברודער געווארען ערוועהלם איז

 דרעס־ דער םון סעקרעטער דער האלץ,
 יארר,. נױ פון 22 לאקאל ױניאן׳ סאכער
 וױיס־ נײער א איז יטעהנהאלץ ברודער

 אלטער אז שויז איז ער אבער פרעזידענם,
 די םון לעזער די צו ױניאז. דער אין

 שעהגהאלץ ברודער איז ^נערעכטיגקײט״
 זײן פוץ רעפארטען די דורך באקאנט גװס

 ,22 לאתאל םון םיטינגען די םון םעדער
 ציײ אונזער אין אםט 4טײנעיער װאס
 ברױ םאר נאםינײשאךרעדע די טוננ.
 געװארען געהאלםעז איז •שעהנהאלץ דעי
̂עגאם סון  ,48 לאסאי פון גינפא, ס. דעי
יאלת. נױ

 דער פאד עלעקיטאן גאנצע די אלזא,
 גע־ איז ױגיאן דער םון אדמיניסטיאציע

 אינדארסמענם םאל^טענדיגער א ײעז
 פון טעםיגקײטען איז פאליסיס די פאר
 םון באארד עהזעקוטיװ דזיטענעראל דער
 לעצטע די אין אינטערני^זאגאל דער

 קאנדידאםעז אנדערע סײז יאהר. צוײי
 די נעײאיען. נאמינירם נארניט זײנעז

 אײא• לאננע אײז געײעז איז עלעקמאז
 םוץ םיהרער ערוועהלטע אלע די פאר »יע
ארנאניזאצײע. דער
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> H"v: 1 * * %יאנט
 דעי״ענאטען פאר ייאײע; עײאיען

 פין קאנװעדטאנס ציוײ ;,;•;לכט די
 ײיבא*. אװ פערערי״טאן אנ״ע־ייןא־ רע־
 א־לצט־* קײן געװען ניט :*״; איז דא

 אן גערוען איז עס עיװעהי־וגג. :ײגע
 דויך גע־טטיכיט ראט כיען און ‘אײטױא־י

 די צעהייען צו אױף באי־אם. כיקרעט א
ײ געװא־זנן געװעהרט זvזייג יטטיטען  ױ
 קײן נעװען :יט זײגען װערכע פעיזאן׳

 פי־ע־ קאגװענ״טא;.. דער פאי דעי׳עגאטען
 באטטיטט דעם פאי־ האט זיגטאן זידעגט

 א^ט־בא־ דעי וױינכעיג, ה. גענאסען די
 און יעדגע• אנארכיסטײטער קאגטער

 •טװעס־ ;פראפאנאנדיסט טרײד־ױניאן
 דער פון פענעדז־טער וױיס, טע:י טער

 ה. און ; ױגיאן װאירקערס עכיבראידערי
 ״פאיװעיטס״. פון קארעספאנדענט יאגג,

 קאנװענ־ רער םון געסט געװען זײנען זײ
 זײ־ דעי־ענאטען ערױעהלטע די ׳טאן.

:גען
 י־אנגעי, י־ואיכ זיגטאן, פיעזידענט

 און קיאיק יארקער נױ פון סעקרעטער
 םע-־־ייטוטעד, פ. ; באארד דזיטײנט דרעס

 איטא־ פון א;טא:י;י, ; 10 יאהאי םון
פינקאפסקי, .4י ; 89 לאקאל שע;,י*יע:
 ס. און •וניאן םאבער סחוירט די פון

 קיאיק קלױױענדער די פון קרײגדלער,
ױגיאן. נ״אכער

 לעצ־ דעד בײ באגריסער דײ
דצונג. םער

 זיצונג לעצטער דער פין פארלױוי אין
̂טען אויך זײנען  אײניגע געװארען געהאי

 גע־ האם װײנבער; ה. גענאסע רעדעס.
 פריהערדיגע די אין ױניאנס די פון רעדט

 אײ־ פאלאקאף, ס. ברודער און יאהרען
 אינטערנײ־ דעד פון ;רינדער די םון ;ער

 דעי*עגאטען, די דערטאהנט האט יטאנאל,
 יארקעד נױ די רוםען צו בא׳שלוס דער אז

 אין סטרייק נענעראל א אין קיאוקמאכער
 געװא־ אנגענוכיען אויך איז 1910 יאהר

 און #באסטאן אין קאנווענ^אז » בײ רעז
 דער איז טאתע פאסירט, האס דאם אז

 וױ־ די מאי. מאנאט םרץ װאך דדיטער
ןרײעהלםע  אינסטא־ זײנעז באאםםע דע̂ז

 װעל־ ראזענבערנ, אב. םון געװארען לירט
 אינ־ דער פון פרעזידענט געװען איז כער

 אײנינע פוץ מיטך א םאר םערנע״טאיאל
 באריהטט־ דעם םון צײט דער איץ יאהר,

 נע• זיא װאס ״■ראםאקאל״ נעווארענעם
 היסמארײפעז דעם נאך געװא״ען שאפען

.1910 יאהר דעם פון גענעראל־סטרײכ
 סאציאליס־ די צו באגריסוננ א

פראנקרייך. אין טען
 תאנװעג־ דער םון אקט לעצטער דער

 טעלעגרא־ באגריסונג די געײעז איז שאן
םראנקרײך. אין סאציאליסטען די צו מע

טענעראל ערװעהלטע װידער די  בא־ ד̂ז
 אויף האבען באראף איז זיגמאז אמטע

 רעזאלוצי־ דער פון רעחאסענדאציע דער
 צו באגריסונג א געשיהט קאמיטע אגס

 זיײ צו פראנקיײך, אין סאציאליסטעז די
 װאהלען. סראנצויזייעע די אין זיענ ער
 גע־ צו קעװארען pp'iry; איז קײבעל די

לאגגעי. :אסע
 קא־ רעגוליישאנס אמ רולס די

מיטע.
אונ־ געאיבײמ האט קאגװעניטאן די

 פאלנעני־ער פון בא״^טיסט רולס, טער
מאנעגפא;, װײס־ירעזידענמ :קאפיםע

 לאקאל פון קאחען, מאקס ;טיטערמאן
 סא־ פ. סקלוטה, מ. ;סעסרעטער ,17

 דליט. רײנגאלד, ה. נאלדבערנ, טש. פיר,
 מאנאזיז, דז״ש. לאנדסבערנ, ס. ראביגאװ,

 :רא־ א. גאסטראוױנטישי, נ. קעלקי, עלא
 ה. קאהען, מ. הרעמער, דז״טעני סי,

 ב. און קושנער א. סטײז, פ. ט״עעסטער,
ראזענטהאל.

 בא־ יטלוס צוס האט קאנװענשאז די
דורך זאל װאס קאםיטע א ישטימט

 די צו אנערקענו:; אײפי־ילען ת;יתיכ
 וער פון םיהרער געױעזענע אין איצטיגע

 געעען זײנען װעלכע אינטערגי״טאגאי־,
 חאפײ רי קאגװענ׳טאן. דעד בײ געכט

פ״צ, דדט. : פון בא-טטאנען איז טע
 י. ;35 יא^ןאל י־א:;־;־, יױס ;10 יאקאי

 י־א־ פרידפאן, כ. 2«י: י־אלא'־ פינלאױכקי
.1 > ‘י־אלאי ,4יעױענטאי פ. א־ן 20 י־אי*

 לאנװענשאן דעױ פון מתנה די
 ^ױגאדזאציעס ••ינדליבע c צו

אעסטישוציעס. און
עאיפ־ יי זיך ״אט ;עיעיאכען  *ירב̂י

 ציוא;־ םון צוטײ־־ינ; א טיט קאגװענ״צאן
 סאציאליסטי־ פאי דאי־א־ טױזענט ;,צ

 אי; אינסטיטדעאגס ארבײטער און *טע
 דאפ יעגדעי, אנדע־ע און אטעריקא

 רע־ טיטין צוזאפען אױפגעקוטען איז
 אינטער־ איבער קאנייטע דער פון פאלט

 באױע״ ?רעי*ע און פיאנען :אציא;א^ע
 פײ ױראפ, אין און אטעריקא אין ;וגגען

 ״עפלא־ כעטועי װײס־פ-עזידענט װער:ע
 אין ט״יערםאן, דער געױען איז וױטיט

 T געװע■ איז •שוסטער ה. רעי*ענאט
 געניכיען לאט לאטיכיע די סעקרעטער.

 ?:בי־־פ פאד^״רענע די אטבאטראכט אין
 ױ און יצטיצע פא- יזאנװעגשאן דעי צו

 אינסטי־ יעיע װאס ־עקאטענדירט האט
 לאטי־ דעי פא־ כאקופיען. זאי* טוציע

 :־א* די פאר אפ־יז אן געװען איז טע
 רוסלאנד, אין פייזאנערס ציאײטט״טע

 אינטערני״צאנאי״ דעי צי בריעס א דויך
 דז׳ט. אבראטאוױטיט, ר. נענאסען די פון

 ד• בעילין. פון דאז, ה. ט. און ייודין
 ם?ד; פא- רעקאמענרירט האט קאכײטע

 געװען איז עס דא^אר. טױזענט צװעק
j״ פאר א םוץ אײנװענדונג אן נענען ,s־ 
 קאכדטע, דער פו; כעקרעטער דע־ קע״.

 —פא פעהינ האט ״טוסטער, דז. ברודער
 לא־ -־jn pc יטטאנדפונהט יעם טײדיגט

 מאיאריטעט ריזיכער א כייט און כײםע,
 רעקאכיעגיאציע די קאגװעניטאז די האט

אנגענומען.
 איז rrp דאלאר טױזענמ די חרז א
 טיט נעװארע; באגלײט באיפלוס ד/ןר

 כאציא־ די פאר סיממאמי הארציגער
 רו־ איצס־נע די אין םארטי־רער ל׳יסטי״עע

 אינםערנײ^א״ אונזער טורטעס. סײפע
 צי כסדר םארםאיכםעם זיך האט נאל

 םאציאלינד די פיז קאטףי דעם העלפען
 עס רוס<אנד. םרײער אםת אן פאי טזןן
 אייל אן געוועז אױך רוסלאנד װעגען איז
 כאר סרײץ/ ״רױטען אגארכיסטײפעז םון
 ײ איז אנארכיםםעז, םארםאלגטע די

 ד״זען אױך בא^לאסען האט קאנװענמאן
 הונלעים צוױי כדט ׳פטיצעז צי פאנד

דאלאר.
 פון מאגווענ^א; דער אױזי אייל דער

 אלעש״ vo*2v: און שיםיכאלאוױט ב. נענ.
 ױכיאנס איד^מ די פאר קאהן סאנתןר

 געױא״ אפנאעגםםערט איז פוילען, איז
 דא־ םויז^כ םי:* םון סוטע א מיט רען
 טויזענט םי;ף איז *טוהלעז די פאר לאר

 סינגא- דר. ;ױניאנס די פאר דאלאר
 אױך איז ״ארם״ פאר׳ן אפיל לאװסקי׳ס

 סוסע א מיט געװארען אפ;עענםפערט
 דעם חת א דאלאר. טויזענט 5 םיז

 די בעאויםםראגם יןאנװענ״שאן די האט
 אץ באטייליגעז צו זיך אינםערניײטאנאל

 אינסםיטוציעס דיזע פאר באװענונג דעי
 הילןי מעהר זאמלעץ צו יאהר דורכ׳ן און

זײ. פאר
 פא־־ סאציאליסטיעער אידי״טער דער
 פינ^ מיט געװארעז באעאגקען איז בא:ד

 פון אפטײלונג די און דאלאר, הונדערם
 מים סםײטס ענגלאנד נױ אין פארבאנד

 רעזא״ די דאלאר. הונדערט ספעציעלע
 כו; ארם0רע cjn אין דעם ותןגען לוציע

 מאכם חאכייטע אױבעדדערמאנםעד דער
 זיין פאר םאי*באנד דעם קאטפלימענטעז
ארבײם. אויםקלערונגס

 ז־יגעץ אינסטיטוציעס אנדערע נאך
:נט4פאי זוי געװארען ג/ךטםיצט
 פע־ דעד פאר דאלאר הונדערט דרײ

רינדעדם 3 ;סטעלטאז אין רעי־סקול
 ״אם״ ^עקס־פײ״שאנס דער פאי דאייאר

 דאלא.־ סויז^נט צוױי ;דעגװעד אין
 ;סאניטאר״ים אנדזשעלעס לאס פאר׳ז
 סאחא- דער פאר דא^אר הונדערט פינף

 ד*א- הונדערט ;פארטײדיגונג װאנ§נטי
כא־ דער פלז ״איפסעלס״ די פאר לאר
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m ציא^סטײאער tw n  W t
j דא^ר 'n t ״ry m rt  fffti / ' w i n 
tp ס׳יזד; חןנר *n פא־ דא^אר fijin 

M ״דענאראח דער פא״ ^•‘דאי H W* 
 דרײ יאי^ן דו אין האפ׳ טיװ

 אין סט-ייל^- טעלהטיל די פ׳ןי ראי*א*
 א-1 חמד^רט 3 העםויצײר; גױ דאװער,

m ; c v פאי ^6י o 'W o m v i  ‘ Vi- 
( j)n* ו״יזאגערס בײטער * W M  V* 

א־ דעיט  tl pc ‘דעורסו־ דעס פאר דא̂י
( ;סאציאליסט^נן ױגגע י  י1ו
אײף נאטוראלידי׳צ^ן דער פאי ‘דאיא

דעף פא־ אר4דאי לונדעים צ*ױי ;ג£,י
ליד פא״ ״״:ע^טעיינג דעגויער

-צף *RC דאי*אר הונדערט ציױי ;דער
o ליטע־אטור היאפאטחין tM W IH" \ 

 םאר׳ן דא^אר הונדערט צ־ױי
 סאציאײלוטעןן נע;ע- די פין דזישער״

 -/y*P ״דו פאר׳ן דאי־אר הונדערט 5
 סאציאײרטי- דער פון אמאן ענגי־ײעער

 דאיאו המדערט און ;יאיטײ ל;ער
״לײנאר זישורנאל פאר׳ן

V2sw i ,ויף דואט װאס קאכיטע 
 רער פון באציהומען די ריט פארנוניען

 אנחנלע ,ד צל איגטעיני״טאנאי*
 אדך דאט באױעגומ, ארכ״טער דער פון

 איד דע- פון ״שטעלונג די באיעפראכען
 אר״ דע• פון פיאנען צו ‘טע־־נײיצאנאי

 איד אלי.?נדין אין באױענונג ב״טער
4W *ון םיאנען טןןרנאציאנאלא 4T 'n 

 תאנ״־טע, דער םון יעפארט דעם לויט
 געיעט^ט דך קאנװאדעאן די לאט

 אסטע־דאטער םון ישטאנדפונלט אויפ׳ן
 יאט ;אינטעמאציאנאל טרײד־ױניאן

 איד דעי ריט כלײנען צו כא״פלאסאן
 ״עדי״ פון פעדעראציע טערגאציאנא^ער

 אג״ איז ov יוו־אפ. איו ױגיאנס דעי
 pc רעקאסענדאצ•? די ;עױאדען נענוטען

 אױטערנאצי^^ע די אז קאכייטע ערד
 זאל פעדעראציע ארבײטאר קלײדער

 3אדיו; ׳עג״דצר רוס״עע -י אנעי־קענען
 אינטעדגאציא- ארסטערדאטעי -n און
jy ױדאנס רוסייעע די 4זאי ;א^ jrrv ;N 
 ורד ױניאגכ װסי״גע די װען דאן, נאר
 •לא^״אש דעם אמערען אױםריכטיג אעז
 ‘fin pr לאזוגנמן די אונטער^צען און

. אגאי.,טע-נא¥rא סםעױדאסמר
 געוזאד אדך האט קאנװעגזואן די
 די״ פון רעקאסאנראאימ חנר אויף רעלט

 סר״ד ״נאראל דעס װאגאן קאם-סע זער
 גאװא- אמאגידרט איו װאס אלײענס״,

 פון יאמר לעאטיז םון פארלױף אין רען
 ״pnr 1ד איז ױניאנס, נאמןל־טרײד אלע
 דער די א״דפגמומן איז פרא;ע דיזע

 1'׳כדט פאדנינדומ אין אױך תאנװמגישאן
 אפיסארט אן ״קאכױטא דער פון באריכט

 •ון יאנגער לואיס װעלכער פון רעפארט״/
̂אארסאן גאװען p» יארק נױ  טאקס און ט

 סמחמיור. ^לאזתיפיא, ®ון ־•סדור
 רײ האכון אםיסארס דדאאנאראל די ױין
 גאמיי•4’• דיאר pא כאריהרט «ונקם זאן

באריכט. נ?ם
 אדדפ״ פראגע די איו סאל דריטען א

 מר- p» קאדוזןנמאן דער בײ נעקוםאן
 דע?א• דאר פון כאריכם טים׳ן ביגדונג
 װ^ס• װאיכאר פין קאסיםע, לסױאנס

tm »יז העלער .m •ראזידעגט i 
iv נ. סעטועל און כדפעדמאן n tv דער 

 דאם װעכאן גמװאן דיגען עס סעקרעטער.
 ®זן חטנדימג די רעזאלוציעס. אײנינע

 . ױ״ס־ זאל מז אז איז, קאנװעגשאן דער
 . םר״ד גאדעי » פון אידעע די גאבען

 גאװי• האט ■יאקםיק די וױיל אלײעגס,
 op כאגדמ ניט״, ארכײט ̂עס אז זען,

 צווײ סאליאריטעם טיפסטע די הערשם
 אמאניזאןױעס, םרײד נאדעל אלע שעז
ע ײיז  וחד אמאגיזאצתט םרי-ו גאדעל יי
 inrun י' אײנא הזדפעז זיר אימער לען
 א* געוױסא צוזאמען אונטעתעסען און

כעז•
 אױד האט חאסיטע יעזאלוציאנס די

 רי ארונטעיצףשטיםזןן רעקאטענדירט
 דעיענאםען ״מא• א װעגען םארעלעגע
 םון קאנוחנ^אן לעצטע די סיסטעם/

 יאהר *וױי מים אינטערנײשאנאל, דער
 וואגען מױן האם קלױולאנד, איז ׳צוריס
 אױו• אנגעװיוען און געהאנדעלט דעם
 אוגדעמאק• און אונפראקטײשקײט דער

 דער אין סיסםעם אזא םון ראט״פקײט
 , באנליים אייז רעזאלוציע יעדע ױניאז.

 םארוואס• דעקלאראציע א כײט געיוארעז
*ורמןוױיזעז. דערא אננעמען עס 4זאי םען

 תאמײ םאנכע פון ארבייט די
 װעדען סארענדינט װעט מעס

ב. ע. ג. פון
 אן ״קאדיטע דעד פון ם״לעז טאנכע

 פון כאריכט נאנצער דער און אפילס״
 י זײנען ־קאגדםע׳' ^אד^אסטטענט דער

 עקזעקוטיװ דזהענעראל פאר׳ן נעבליבען
׳ האנדיען. צו באארד
 געמען איז קאםיטע אייע׳־״ס דער םון

 םײנ״ / װײס־ידאזידאנט נדזזעיכיאן דער
 װײס״ירעדדאגם סעקרעסאר דער אוז בערג

 גאהאט האט ?אמיםמ דיזע רײזבעמ. י.
 סעסבאדס ®ח אייצלס די אויפזװנעסען

 מרבדעכאגס ;אוױסא םאר זיינמן וואיכע
 נעװארען גא״שםראסס ױניאז דער גענעז

 זײ ןװו״מן יאהר״ «װײ לעצטע די אין
די ®דן געוחוז יאײך ?ײנעז

 די־ מאר אויסגאמיאסאן האם סען יחןלמז
y דמי' אמ ט—ײשנחאכדטארג ער m

f rF

Ii0׳r> ד ײי », ■Tim

c *‘^ןי e •ד «i־yj|0 i»Vy;a 
lie *1» ׳*•ייוג|
r פא־חיונדויט in| •ו ifp׳ }

וור׳הנווױןן, »«־יס ד•
«<bum i ; i *ד in»  yjyoi)'y׳y־

«im' ־ט; n׳'yBy>e! י » נyy׳ ד toײ׳  y״ 
yi ]ViVi* »־«y ry־gJDy,  די '

w'־(K־yjB'iw ד ן-ן iny y;yoi־ 
i» 22( נאא-ד fit 0‘ v i iy  ייון 1

*ivb^o או־רס t9•״ n 9 r*  iyj

יy; 6«־iiyi DP’t״ * ,ir i;* r» 191 *י 
ivB*pyfpy -iryjyrfp ***נi. 

("1(9309* m i m P»
v iw y y e  uiipyi oifi־f־«״•y 

1'91)0 t t * l 9 1 ' 1  .)*91'U P1HB 
enpyi * y (יך » y y *  ;yoot'o*! n 

vi‘ # f r־lie t9 'i*D 9•}*Pr r t  .ay 
yi BS-rynyB'i* iyr*t ya^^p pyp־•r 

 נאון־ד ivuipyfpy M»*y;yy׳fP «ום י«ז
f״n ayn ד«וס »ון in  :y*yv iy9 i«)B 

fycy^y o n ד־ט׳ננ ie׳;e ,נ***י c*n 
ayn ׳!•( ל׳דוי־רyii iye-epy״•.y

ווןןר לעזםע ױ ןון נאשלוסען װיכסינע ף
סענ מנוחןנשאן

 לעצטע םון ,,געיענטעלײט׳' רי א*;
 װיכטיגע 9אל כאײכטמט א׳-ז;עװען ויך*
̂נן דיגען װאס ס־-»;;ען5י אױן״ פאמעחוט

 r ״יי כיטײיר׳ נ־ז ier;yii;9p ית
jvMrrt וױיט*ר, כי׳ר lie ,ר׳סײטר 

 סיר |.Br;viuep nyi פון ׳no eyi 1ני
unyoir» ,ד«ס דך m כײיז

i)*l״yu; ין« |.yy*iip 
iy <(iyo iyo) איז ריט.ץ»ך i  jyiiyj

*yiwoypjie און ,i»r;־yiuep רע• יןם
 |ye*o »PBipy»e r*•* נ*ו iy־';t «ן

 nyDyppyo .|yo»njy?yp • ג»גי׳ס-־;נס
yiyPWP^e b. נארא׳' it( טעיונר■* די

ח*ם דגגמן *רעדד׳ונם וױ נ־־־יך ׳מן
c;yoyw די v o w 1’» סיסיזטו ױ*ו;ג

־־ח.6 ףןר
 *l*e׳3vr:*p רי דיט אױך ד*ס;רײנען

obm, ־ oy יץ נ*ך ויינען* limyj 
)v 'rrf ײסס ;עסם t;״y| 9( ;מילטדען’
4 iyi<ttדי נ»נריסעז ו lyranuw, ון« 

 ■חנזידענט ה<וט פריה דער אין ^טדא־
non; ר*״ אנ נתחןר פ*מ<׳פטע-ט 
y3» l,;* ם׳ןןף *פאר נעװמז איז װ«ס 

m הר פט־ינפ  פין ןרעזיחזנט דער ̂י
 ’9( האט פר אינטפמײטאנאר. *ונזפ.*

 נא״ האט און רקדע, ווטרינ׳ע א חאאטע:
■■יאוז. ה«ר«וינפן א פוספ;

 כאנריסט i*rjyiij*p ד• אי« ;אנדעם
 ■רעיי״ די ,njpgiir מ־ם םון נײוא׳־ען

 וױמענס ;פ׳טאנאי דער פון ךאנטץ
 ראררינאז, סר. פון און יליג יעיאן נזרייד

ipvnv;p? i r l א־נטערנ־ אונזער פיז’* 
P■*(3 •וניפו *אנא;

 אגנעקו״ א־ז פרית דער אין סיטװ*ך
v ivo•, נאראנדפט ױסף פאנמעניטאן ד«ר 

 .פ«ר״ םון pyrnyjyo דעד ױיאתןפ, און
 * נפפיןונען האנפן ניידע און זתרםס״

 limy; א׳ו באראנדעם אוו»«יע. צדױסע
 פון םיהרער ער׳שםע נאר די פון א״כעד

jri- 19 ױניאן. ?יאוחמ»כ¥ר ;•'•'*רקער 
 און קי׳אוקטאכער די *ו נאקאגט דט »י<
« או־סנענומען. װארים איחם דאבען ן

 אויך נדטײאן־ זי*וננ די איז אזוי או;
 ײיארןק, נענאםע פון געווטרען נאנריסט

 נרו״ פון און כאראנדפס ױסוי פ-־נר סון
ivw •שאזזיננער, דער m m פרעזי״ 

 די אינסערניימןנא?. אונזער פון דענט
 געיוא־ אויפנענום׳ןן זײנעז רערנער *׳לא
 איז אפ־־אדיסרענטעי ה*ר*מע ס־ט דען

*װא*תס.
 האט אװאציע נרויםע נאזונסןרם »

 ■חןזי״ װען •ט־־עזיגנער, נרורעי■ דאקוײע:
 םארנע־שטעלט. איהם האט ל*;םאן ךענט

 םון אויםנע׳שםאנעו ז״גען רעי־ענאםזון ךי
 אכ״ ה^ט אפלאוז רער און פיעמר דיעדע

̂שע; v * געהא iv w l .לויים
שאן ט קאנװענ מ ט אן א אן נ  פל

ען ®אר אז םל ט ה און ארבײ  לײ
. ^ ענ ר שו אי

 תאנװענשאז דער םון זיצוננען די אויף
 געוואחנן אננעגומעז זײנען דאגאריטטאג

 •ראקטיממן א םון רעזאלוציעס !וײנעע
ר אונזער סון םיטגלידער די םאר וחנרס  י
 וואס רעזאלוציעס זײנען דאס ןואן.

ע זיך אין אנםהאלטען  םלע־ ■ראקט̂י
WJדורכנע״ דארםעז איצט ותאעז װאס ־׳ 

לעבען. אין וױןרען ןיהרט
 פאר איז דעזאלוציעס די םון אימע

אינשורענס. ארבײטסלאז^ ^אכ^־למן
 א און לײף־אינשורענס םאר צוױיטע, א
 זאל ױניאז די דאס דמזאלוציע, מסע1

T1 אײגענע עםענען םיט פארנעהסען 
 גאר־ לײדיס #ראדוצירען םאר ׳מ*מר1
 סאתע״ זײגען חנזאײציעס די וגסס.0

 םון רעאארם דעם איז געװאדאן נדאבט
 וועלכער םון קאמיסע * קאנוחננמאן תר י

 איז ■ערלמטײן םאיר ווױיס׳ייעזידמנט
ifnU ,מאלי ׳שוועסםער און ט״טערמאן 

 סמק־ יארק, גױ ,22 לאקאל סון !ױדכאן,
תסעדץ.

 א«* באזאנדערס זיך האט יזאמיטע די
 אר־ סון םראגע דער אריף מ^טעים

 איײ איז דאס איג״שורענס. נ״םסי־אזע!
 חאם •ראכלעממן, זויכםיגסמע די פון ני
 אר* םון צרות די אנגעוױזען. קאסיטע ,י

 אחן ארוםבלאנקעז םון נײססלאזיגמײס,
 באנרײפמן, נים קײנעי־ קאן דדזאוכ ו

 דורכנמ־ ניט אלײן עס האם סען אױכ
̂וםיטע די סאכט  א געםאכם האט ק

 מר וחונען וננrארDאויס ̂יגדליכע
 וואס אלעס נע״שםוךירט האט איז ןיאגע

I ענין דעם אין גאווארען געטאן איז 
 אין אויך נאר אםעריקא, אץ נאי ימ

rw m .יאנחנר
די־ איאן חנם no •ונקטקן היייס

m\ דא נאס יעדע• : פאמט וױ r א־; 
 ויי oyv, -y fא ארנײטע•, די ראגטיחנן

 א א:ען“) צאל\ געוױס^ א ןyrDcעrנא
W א א״ױעגען דארן• און יאהר, i“ 

 •עדע •ע-״-אי דץ פון •ראצאגט סאן
 דין װעט עי אז פארױנמיען, צו װאך

 נא׳צעפטעט ער אױנ חאימון. גאיאנטי
 װאנען, צאיי םולא די ארנײטעי ח

 ojn nn א צורי?. ג^יד ױץ ער חריגט
 ;עיױ״ א צאלען נעי״אבאפ אחנר1 דארוי

 א םאי ו^-לאײ דץ פון •ראצאגט ס*ן
v'rw w o) םאי ממן זאר װאס פאגד 

 פאײ ואי• און אמדוסטרי*, גאנצאר דאר
 זואס ארכײטעי ד» צוױ״צאן וחןחון טײלט
 רײ דאס ,ocgrn אהן צײסוױ^מ זײנאן

 ד• און •ראן, פון •מחטון הױפט די גאן
 סיט אױסגמאינ^ט ov האט תאסיטא

 מס וױ דמם גאף ן.9יהײט99א״נ 9אל
vn 19גאט9י9ד פון ן9ײאי9נ דיסחוטירס 
 39וואר9ג oyowv( ױעזן ן9פראנ און
ro ט״צערפאן און m v n סעק״ די אין 

y ס9אי חאט פרירראן סיס ד»ן,9©9ו i 
onvtoiv, ו9(יס9אגנ •יאן דעד איז VI‘ 

.19װאי
 אײר 9?אסיט די האט דאסנלײכען

 ־9א*יגנ דאי^ עס װארום אמעוױזען,
 און קדאנחעדכעגעםיט ן9ר9װ פיחרט

אי^ורענס. ליץי
 ױ־ די װאס עפעי,ש 9אײניג ן9ג9װ
 צוױ״ קאסיטע די האט גרינדען, זאל דאן
i9r םאל״ די אױסגעארבייט ס9ר9אנד 

v im דעקיאראציע:
p |9זײג ן91הסוג9רג9\וגיאן-אונט r 

 כא- א ז9ל9װ די סרױם. קײן גיט חר9ס
״ !yiivo אינדוסט״ אוגזער אין סראפט 
 םאינס ,ivocvvvrpioa AV*r< |9י9רי

 צו כאלאמען וואס ן9ראטױו9קאא« און
 אײגגעםונדע״ פעסט דינעז װגיאן, דער

 םען װעלכע םים אינסםיסוציעס טע9װ
 דעד םון סאיתעטס די אין זץ• נט9כ9ר

װעיט״.
געשיכ״ די אינער דאן גיט ■לאן דער

 אין כאנק אעסערגי^אנאל ר9ד םון טע
 די אז אויר, דערראהנט און יארק, נױ

 ־,r אין סאנווע^אן אינםעתי^אנאל
 בא- צוײק יאהר 4 מיט נאך האט קאגא
 ;״,גר זאי ארנאניזאציע די אז ן,9שלאס

vm דען "n סאםיטע די קסאריס.9ם 
 די האט איצט ביז או הרט,9ריןי9 האט

 אפגעבען געקאנט נים איגםערני^אנאל
 אױס־ האט און געהעריג, װי ם9ד סיט זיך

 זין וועט איצט אז חאסנוננ, די דריתט9ג
 און דעם סיט ן9כ9אפנ ארגאניזאציע די

 אונטעי־ די פון ערםאמ אן םאכען וחנט
 אננעוױזען, חאט קאמיטע די נעהםומען.

 פאר־ װאלט ױגיאן די וראס ?זעיער די אז
 שטי־ גרױסע א ן9ײ9ג וואלצןען ט9װאים

 סאנ- קלײנע די כעבען האםף דעם איז צע
 גע״ האט קאסיטע די שאפס. טראסטימ

 די אױפממרסואסקײט 9ל9י9ספע |9כ9ג
 הלאוס דער אין אונדשטענרען באזונדערע

 איבעיצײגם, געותן איז און אינדוסטריע
 םעק־ ױניאן אײגענע פאר ילאן ר9ד אז

 אין ערםאלנרײך זעהר זײן I9P םאריס
םרײד. סיאוק

מיטע ל̂א דעל ®מ נון-נט ̂ל
 ־• ־אײ ־“C דע״ א*ן דאנע״׳עטא;

 :א א אױפדע-ע־כ אי״ך ^ן9כ'91חא;ו
 ױעינע־ pc יןאדיטע, לאא •vn פיז רינס

 לע־ ;ע-י״ע: איז ד;פא יע;סי*ס״ו*^יױ
 שא״;ע־ דאע ייאט״טע 4ד ט׳עע״רא:.

j y w v לאג* דע״ אץ ע;דע-יג;ע; א״י;*;ע 
 ‘״:א;אי1>;טער;,א א״;זעי פון טיצ*עי?ט
 א;־ א*ן ׳דיס?וטירט די;ען *־גיטען ד•

AVmW געגוטען M
 ױ נאנױסט שינגאלאװסלו זד*

מנװענשמ.
ראגער־ש־ דצו;;, עױעטעד דע- אויף

 ;ע־ אײעסי־ט יןאנװע^אן די איז טאג
 פאי• רעי סינגאי״אויסק/ דר. םון װארען

 ״ארט״. געזעי״יצאםט דער פון טתטע־
 כאכ̂ד אי, איד•^ אױף גמחנדט לאט ער

y*"c פאר״שטא- \נ\ חאבען דעיעגאטען
 ;ע׳לאי״כען אבע• ער האט ״ופיאר, ד״

 יױ-;ע דעי״עכאטען א־״ע אז ,ynvn אזא
 חא״ און סא־אינטעי־עסי״ט (י9ט* ;עייען

 עי •וארט. רען9י p*t לט9ל9אױס< כען
 ע• װען תװארען, א«י*אד״רט װארים איו

״א-ט״. יעפ םאר א«יל אן גמראיט לאט

̂טדטע א  און סאר,א באזובט ל
*ױז#ן. אין ̂װאנזעטי

 קאג־ די האט טאג פיז פאריױל אין
,9r;yv? א-גטע״ אן זעחר אױסגעהעדט 

 אזױ וױ דעם װענען voz'vvi -*סאנטע
 כא;ע* זיר חאט ק^וםיסע סימציע^ע א
 אר״ איטאליעגיישע צוױי די םיט נט9ג

 פריז^ן, אין װאגזעסי און סאהא ר9ט,יכי
 טױמ. צוס פאראויטײלטע דצען זײ ױאו
 פרעד־ חאט צוריק טעג מטליכע םיט

 צו ק^סיםע א באישטיםט דגמאז דענם
 ארכײ״ אומנליקליכע צװײ 9די? באזוכמן

 אײך דינען כאיאיי׳עז סים ער און ר׳טע
 האכען זי• קאסיםע. דעי אויף ;עװען

 הא־ און אמערrן9טױם אין כאזוכט זײ
 צו ערלויכניש סיעציעלע קראנען9ג בען

 איבעתע־ האט דגמאן ד/ כױט רײדען
 פאי װאס קאנװענשאן דער פאר כעכען

 געםאכט האט באזוך דיזעי א״גדדױן אן
אפל^ורירט װארעם איז ער און ךײ אדןי

געװארען.
 פארגעיטלאנעז דאן האט קאםיטע די

 זאל חאגײענמ^ן די אז רמזאלוציע, א
 ציס י־עלעגאציע סועציעלע א מײןען

 םאר־ אזן םאסאטישוזעטס פון גאווערג^ר
 און סא?א באפרײעז צו הילף דין לאגגען

 גאײד ח^ט \ווענעאן<ז*נ די װאנזעטי.
 דגםאן און רעזאלוציע די אנגעניפען

 דער אין סאסיטע. אזא באיטטימען וועם
 וײיס־ באם״יליגען זיך װעלען דעלעגאציע
 זײנע םון עםלאכע און גיגםא פרעױדענט

 ‘האג די אז פארשלאג, דער קאלעגען.
 איי םאראינטערעסידען זיך זאל װענשאן

 גע־ איז ?עיס, וואנזעטי און סאהא דער
 פון לאקאלס איטאליעג^ע די פון יווםען

אינטעמיישאנאא. דעי
 בא־ האנװענשאן די איז ד^ונער^טאנ

 דער לעוױן, ל. דר. םון נעורא׳-ען נריסט
 נעלשיכטע די ימריבם װאס זיטורנאליסט

 ״ועט װאס אינטערנײשאנאל, אונזעי םון
דחנדעז- פאדענדיגט קירצליך

 די *אױןז באשלוסען וױנטיגע
פר״טאג. זיצונגען

גע־ קאנװעג״שא; די האט םיי־טאנ
 אױענט, אין ז-צוננ םפעצ־עאע א האט
 א־ן ישועט ב־ז פארצוינען זיך האט װאם
njn אריין. נאכט

פי"־ זיצוננען רי םון פאראויױ אין
 קאםײ קאנײענשאן עטריכע האכען טאנ
 אײ־ באריכטען. דיערע פארעגרינט טעם

 א זעהר און — קאם׳טעם ריזע םו; נע
 ?א־ ארנאניזאצ־אנם די איז — װיכטינע

 ר¥זידענט8װײס־ רJ^טyװ פון ם־טע,
 םיכער־ נעװען איז האילפערין דזיטײהאב

לאתאלסג, פון פערלםוטער, ם. און טאן

!מאונטײנס ד אין פאהרט
*ראכטםאלען ojn אץ םטאפט און

WEST END H O TEL
Luzon St .־it ion,

LOCH SHELDRAKE ־*־
Sullivan Co., N. V.

װאונדערבאר, א*ז גענענד די

אויסגעגײכענט, א*ז עםען דאם

איז טעםיג פרײזען די
פרײנדליבסםע. די באהאנדלונג די

ציריק• און »ה<ן if6.io בצויז פאםט רייזע יד

דזאבען. הנאה זיכער וועם איהר און קוםם .

J. Cohen, Manager TeL Hurleyville 9-F-4

ip.־ יאט לאנ״טע די סעהרעטעי. v 
 איגטעיד״צאנא; ,ד אל ייענײ־ט,

 ־־•עפ יאגװעג״צאז ר• ױי ;אכדעם גי־ײך
װ א אנפאגנען פעז,,4;י” ז•־  פ̂א רר״

 טאגיםעק* דיט אד־יכיעגטפ תא״עהט-״ע
••רער ־ו-ען1 יי;ל1יא- פ׳*ז ט״שי־ע־פ  ̂

־;,א־ב  ״,,אינט־ג־; ל־ י־אנד. :אגצד ;
 איױ ,׳.,,ד״ ••״ען ;;,־־־,אגפ יאי ‘״:אנא־

**,נאגר זא^ען פעלס^ו־ע־ס טאנ די אז
rye אױב אז 
אױסניײך אן

צי קוניען ;יט •ועי־על ,,ז
״עילען ׳א;דע כייט

סט־ײי,. ;רױסען א יאכען זײ
ש*יע מיט דעכאסע, א נא־
 כא־ דיזער איז ,,אגטױא־טע איז פ־אנען

 א;״ אײגיצטיטי: לאסיטע ד?נר pc רינט
געװא־ען. ;עניטען
 דע־אגיע;* ;עדאבט דאט לאריסע ד*

 זי ב*?ו;רער. טדײ- יעדען פאי דאצ־עס
 גױ אין טרײד רלעס די באטראכט האט

 סיי״אדעי־כ-א, 2בז<טטא ״שייאנא, יאיי.,
 ״צטעיט. אנדעיע פיי*ע vh “כאלטינ**׳

 א*ן טרײד וױיסט די נאט־אכט האט ד
ױאן !אי־טא אין pH *א״ל גיו

̂ןרקער נמ פאננע  םא;וםעקט״;ורע-פ י
 די ^עפער. גמעסעגט לעצטענס האובען

 •י־-״יט די באט־אכט אױך חוןט קאפ״טע
 טיי״ר, ררעס ט^ילדרען די טרײד, גודכ

 א*ן טרײדט ,עפנר^ידער און ייטאנא רי
 ישטעטי־אך קל״נע די אין אין •איל ניו
 פעגסיײ סאגעחטיקוט, דדשוירד, נױ סין

 ענדאנר גױ די אין און וױיניא
סטײטס.
 גע״ דיזע און םרײדס דיזע 9sr אין
q די ה^ט געגדען r m u w) כאrי‘oKען 

 און ^רגאגיזאיי^נס־דדײװס אנצוסאננען
 דיזמ נױםיג. אױנ סםרײקס, יאל9נ9ג

 -y:ty ורעיען טעטיגקײטען ספעציעלע
 ארנא־ באװנדערע די םרן װעיען םירט

 אינזעי םרן דעפארטםעגםס ניזאציאנס
אינטערנײיש^נאל.

̂נרס, נױ אםכאלאגגט װאס  רי האט י
 טרײס איע fV רע^וכיענרירט, קאמיםע
 געסײנשאפט־ א גרינחנן זאלען צוזאםען

 חאבען צו קןומיטק #מאניזאציאנס ליכע
 באזונ־ םרײר יערשן אימןר אױפזיכט די

 רעמאסעג* אויך ה*ט סאכױטע די דער.
ואן די און דירם,  אנ״ עס ה*ט ת^נווע̂נ

 םילאדעל״ כאלםיפ^ר, אין אז גענוםען,
 א װערען געמאכט זאל טאלידא און םיא

 ארגאניזירען צו אנשטרעמונג כאזונדערע
פראצענט. הונדערט טרײד יןלאוק דעם

 אױפגעטםען אויך האט ?אםיםע די
 אסערײ קריסטליכע די םון פראכאעם די

 אין אן הוכמן וועלכע םײדלאך, קאנער
 אינדוסטריע, דער אין סאסען גרויסע

 אזוינע *ויסגעארבײם האט םען און
 םאר מעגליך זײן װעט עס אז פיענער,

 זײ אויפצונעמען אינטעמײשאנאל דעי
 יוניאו/ דעי אין זײ איײנברעננען און

n :ײע די לויט vm t אינטעײ די װעט 
שאנאל  אינאנײ״ םעם א אנשטעלען נ̂י

 רעס מיט גיקאגט זײנעז װעלכע זערס,
 פאי־ װעלכע און נײסט אפמגריקאנער

 אםעדי״ רמם צו צוצוקומען װי שטעהען
איגדוסטריע. דעי אין עלעםענט קאנער

 האט באריכם, דעם איבערגעכענדיג
 יױיס־ קאמיטע, דעד םון טשערםאן דער

 גע־ אויםמערקזאפ האלפעח״ פרעזידעגט
 םארלױוי *ת אז דעלע;אםען די סאבט

 זיך האט יאהר עםליכע לעצטע די שון
 שאר־ אינתסטריע פרויעךקלײדער די

 פלעצעד. :ײע םייע אין שפרײט
 מאנוםעקטשױ די אז אנגעוױזען, האט
 טעריטאדיעס, נײע אלץ זונען רערס
 אויסדרעחען |9קענ זיך זא^ען ךײ װאו
pc און ױניאז דער םון קאנםראל דער 
 אלנעדײן. אין קאנדישאנס ױניאן פון

 נעויארען אױסגעארבייט זײגען פלענער
 דער סטאפען. צו ראס צװעק דעם מיט

 אננענו־ איז ;(אםיטע דער םון בארינס
 גע־ האט קאמיטע די און נעװארען מען

 אי־ איהר םאר האספליטענטען סראגען
בײט.

 אנדערע נאך םוץ באריכמען
קאמיטעס.

 זיצרנג םריהמארגענדיגער דעי אױף
 םיז באריכט א געװארען אפגעגעבען איז
 װעל־ םון סאמיטע, ערױקײשאנאל דער
 טשערםאן געװען איז רואנרעי ה. כער
 סעקרע־ שיקאנא, פון רײבער, םרידא אין

 רעהאמענדירט, האט קאםיטע די טערין.
 און אנהאלטען זאל האמוענשאן די או

 רע־ ערװהײשאנאל רעם םארגרעסערען
 רעקאמענרירט, אויך האט זי פארטמענט.

 יאהר אלע זאל אינטערנײשאנאל די אז
 מעם־ פאסענדע גרופע א אויס?לײבען

 אנטװיק־ צו םארשפרעכען װעלבע בערס,
 ארגאנײזערס, ױדאן נוםע dsh זיך לען
 קא־ ארבײטער אין שיקען זײ זאל און

 םאדער״ שטורירען זאיזען זײ װאו לערזש,
 װיסענ־ און פראבלעמען עחאנאםישע :ע

יטאפט.
 רעקאטענ״ וױיםער האט קאםיטע די
 גרינ־ זאל אינטערנײשאנאל רי אז דירט,

 די פון אםיסעס אלע אין לײברעדיס דען
 קענען זאלען םעםבערס די בדי לאיזאלס,

הײם. דער אץ לייענען צו ביכער סיעען
 אנ־ זײנען רעקאמענראציעס דיזע אלע

 גע־ איז יואםיטע די אוץ געװארען גענוםען
ארבײם. איהר םאר געװארען לויבט

 מיט םאל דער געװען אױך איז אזױ
 האט װאס קאםיטע דער םון באריכט דעם

אנטוױקלונג דער וועגען פארהאנדעי״ם



מ4 ־ י ק ג ־ מ כ ע ר ע ן wג ן«
 ק״־ די א־בייטעי דור ציױיטעל םון

 יױיכ־ דעביבעיב. איצטינע די פון דעי־
 רי געװען איז יזא-ן פאגא פ-לזידענטין

ד ״ ךי ד v פון ,כ nבייב אין 1-אדײ:י ־ 
א5*צא j, סון י- r* כעל-עטא״יז. די

 א ;עפא-ט אײך ־אט יזאגװענ׳צא; די
 א*־ אן אגצופאגשן באצי־וכ כפעציע״ען

ףי גאניזאציא•ט  דאכ קא;אדא. א•; ױו
 זו־ װעט צאנא' אינטע״גיי די אז ;ט, כ*י

 T* ־יגדע־־ט דך באפעכטינען צו כען
 טא־ אי; רטא:טי;א א*ן שטא-ין צ״;:ט

 זײגען דעעמאטעז קענעדע״ די ראנטא.
 ארגאניזאציאנס דלי פא• אױםנעטראטען

 װאס איבעיגעגעבען יאבען און קאנ״יטע
 ג־ײיד םרן אוט״צטענדען כסעצי־^ע די

דא-טע;. זייגען

ב״ינאבם. פרייטאג דצזנג די r• ~
v אױף iביינאבט פיײטאג זיצו:; ־ 

 pc קאכײטע, ?אנכםיטושאן די האט
yu::־i y איז ;י;פא וױיה־פיעדדענט

 ,syiM;g ד^עגאט און טשע-כיאן נעוי־;ן
נעענדינט כעל־עטא-, ,10 יא-אי* פין

:א־ינט, אי־י
דע אויז

בט בא־ א־־־י
אט♦ MUM 1 י

ױדאן
 פאיעגדיגט אויך

חאטיטע, כעי* י י*י
!עררעטײן וױיס־«יעזידענט ייעי־בע-פיז
 פיידמאן, ,נ״אי* און טשעיט*; נעװעז א-ז
 יא־ דיזע סעקרעטעיין. ,22 ‘יאקאי פיז

 קאנ־ די און ־עיזאטעגד״־ט, יאט ט־טע
 יעדער אז אנגעגודען, עכ לאט ײעג׳צאן

 מו׳טינעז 12 -אט װאס דאגופעקט־צורע-,
 אננעהען דאיפען זאי* פעקטאײ, זײז א•;

 װאס ;ארטענטש ךי אױיי ײיגעי* ױ;יאן א
 רייבער ד״זער יצאפ. זײן אין טאכט ניען

 ;אר־ די אז צײנע;, א אי־ס דינען װעט
 אינטער געױארען נעטאכט זײנען טענטכ
 געזוג־ סא:יטא-ע, און סאנדישאגס ײניאן

 רער פון פארלױף איז באדינגונגען. טע
 פינקטען װיכסיגע פיי*ע זיינען דיסקוסיע

 דער ורענען נעװארען ארױסגעביאכט
 יאיקער נױ דער אין ̂אנע איצטיגער

אינדוסטריע. קלאוק

נױ אץ נענעדארסםרײה א פאד נאשלס דער
סױיד הלאוה 'ארה

 פ־ײ־ וכען4י1בא״ װינטינע אילע די פון
 וױכטיגסטער דער כעװען זיכער איז ׳טא;

 בא־ האט קאנװענ״טאן די װאס בא״צי־וה,
 עק־ דדפענעראי נייען דעם סאי*טעבטיגט

 גע;עדאיו א רופען צו נאארד זעקוטױו
 נױ איז קיאוקנמכער ysK pc סטי־ײה

 כיאנופעק־ און דדטאבעי־ס די אויב ׳יארק
 אינ־ די אננעהמען :יט װעיען טיטורערס

 ױניאן די װאפ ר׳עםארכיעס, דוסט־־תי־ע
 גענעדןןה דער װען פאי־נע־ציאכען. האט

 פון ;עווא״ען רעתאמענדירט איז ככיײק
 לועיכער פון קאמיםע, רעזאױציאנס דעד

 איז ־זעי*ע־ דזיצײקאב װײכ־פי־עזידענט
 ״טענקער, העטיעײ און טיטעימאן געװען

 הינגערי־ קאגװעניטאז די איז סעקרעטער,
 בא־ אוכיבא״טר״בדיכער פיז געװאיען כען

 אנ־ האט דעטאנסטראציע רי גייסטטרוננ.
 די נאכאנאנד. י*א:נ פינומען געדיאייטען

 פון אױפגע״ט*רוננען זײנען דעי*ע:אםען
 און אדירט1אפי האבען און ערטזןר זײערע

 נע־ האט האיו גאנצער דער אז געט״טירט
 האם װאס אײנצינער יעדער דונערם.

 גע־ געווען איז סצענע דיזע בײגעװאהנט
 דע־ אכיוז׳ע אן געװען איז עס ריהרט.

 אד־ איבערגענעבענע םון סאנסטראציע
 רעיעגאטעז די פאי־טרעסעי. ־ בײטער

 פארגעסען ניט קײנדאי וועיען געסט און
סצענע. ריזע

 גענזנדאיל־ א יעקאדענדייען בײם
 קאסײ די האט יויאוק־טרײד, אין סטרײק

ערקיערונג: פאיגענדע די געטאכט טע
 האבעז קיאוקטאכער יארקער נױ די״
 צו פראביעםעז ״שװערע רײהע א זיך פאר

 די װעלכע יטװערינקײםעז, אזוינע <עזען.
 גזד דם ק^נמאל האט אינטערנע״טאנאל

 פון צײם גאנצער דער פאד זיך פאר האט
 די עקזיסטענץ. ימהרינער 25 איהר

 איבערינע די וױ פונקט קילאוקמאכער,
 יױ אונזקר פיז כיימנרידעישאפם גרויסע

 אויסבזד רעד פאר נעקעכיפם האבען ׳נ'אץ
 בא* מעניטליכע ילאנע, זייער פון סערוננ

 ארבײטס־יטטונדען, קירצערע האנדלוננען,
 שװערען לאננמז א װײדדטעס. בעסערע

 דויכטאכעז, נעדארפט סיר האבען קאטף
 אי? ענדליך אוץ ברעננען, לורבנות פילע
 דעם דורכצומאכען זינרײך ;עלוננען אונז

 די *רױשנעארבײט האבעץ פיר p» 5יואםו
 גרױסער אוגעהײערער אן צו אינדוסטריע

yDior, רעם אױף זי־ינען מיר און
r»ss אין םארנעכיט ױניאן אונזער ײאס 

 אכיעריקא סון באװענונג איבײםעי־ דער
רועלםג נאנצער דער און

 גראבלעסעז מװערע און נרױסע ״אנער
 אתא- נאנצער אונזער פאר איצט ^טעהען

 קלאוח־טאכער די ס«עציעל און :יזאציאז,
 •ונהטאן װיכטעסטע די יארק. נױ פון

 אר8 א איז רחנרעז אויסנ^דדיקט קענעז
םארוואל־ פאראנטי^ורטליכק :װערטער

 ארבײטס־ די איבער אויפזיכט אח טוננ
 אינ־ קלאוק די טרץד. אין באדינגוננמז

ivמיס איז יארק נױ אין דוססרי n v m. 
 אויםנ^ארײם צופיל איז אינדוסטריע די

 תלײ־ צ^הל גרױסע א אין צוברעהע^ם איז
 דערםוז רעזולםאט תןר טײלכא<!יך. נע

 אמ- סון סארװאלםתג גאנצע די אז ׳איז
 אוין• אוואקגעממעלט איז אמדוסמריא זער

o ב*רען. גאזונטאן ניט א n בא־ «רײז 
 וײ ארבייםער. די נאםירליך, צאהלע?,

 אר־ און הונגער לײדען צו אײס יזומם
 ®ון סיסםעם די אט בייטסלאזמקײס.

 *ארמוױנ״ מו? אוגםאיאנטװארסליכקײט
v קלאוקםאבאר דײ דעז. m\ וױימאר *ס 
דולדען. ניט

 די tro פאר^טזןגדנים א חילאן ״בדר
 גענומאן זאל עס װעלכע איז באלעבאטים

 ארבימזאד די אז אגכאטיאכט p« יוערעז
n נאגצעז א ל«מח » םאמן מוזעז r.- 

 די אז ארקלעחויען, נלײך m װ^אן מיר
 דיחומיאנסאט נלט ײיגיז קלאוהםאמי

ר און ארב^םסלאזמקײפ דאר פאר ליו  מ
r ײאס סלעה דעם «  trvoonwr .םדייד 
 סאיאננד דארפאר n ניט קענעז זײ

 די ניס ®ארװאלםען ײי וױיי װארםליד,
 מראנםתאדסליכיוײט די אינתםםריע.

ד אײף פאלאן םוז דעם אר1 ז נ » י  ד
onjrrn* אד1 זארנען זיך כיוזאן וועלמ

 אר־ די אינײטער. די pc װאהיזײן דעם
 אויף קלײם עריצטען דעם דיאבען גײכער

אויס. ארבײטען זײ װאס פו־אדוהטען די
 דער פון דעקלאראציע די זײן 4זאי ״דאס

 אינםערנע־ דער פון תאגװעניטאן טעי17
יױ װארקערס נאײטענט ל״דיס *צאנאי־ *UM- או •
 ״פטעהען קי*אוקמאבער יארקער :ױ ״די

 קאמ*י דעד אבער קאםױ, יפװערעז א “פא
 זיכער זיך וועט ער און גע.יעכעטער א איז

 איהר ! קלא^קטאכער זינ. א טים ענדינען
 גע״ דער אין לאפיטעל נײעם א אז פא:;ם
 ײעט דאס !באװעגוננ אונזער pc •טיכטע

 יטטארקען א כעוױנען צו קאמף א זײן
 * אינדוסטריע, דער איבער קאנטיאל

 םאר־ מענעדזיטסענם די טאכמן צו קאכיף
 װאהל־ איז לעבעס די םאר *;טװארםליך

 פאר־ צו קאכיף א ארבײטער, די פון זײן
 ארבײטער די םון לײדען די לײבטערען

ארבײטסלאזיגקייט, פארקלענערען צו און
 צו רעכם אײער םעסםצי^עלעז קאםףי א

!לעבען םון געניםעז איז לעבעז י
ארבײ־—יאיק :ױ pc אוקטאכער4ר.ייי
 דער איז דאס !רײהען אונזמרע פון טעי

 קאנוועניטאן ױבילעאום די װאס טעסעדדז:
pc אײך צו יעיקט אינטערנע^אנאל דער!
 אײע־ צו באסעס רי סון נעננערשאםם די
m בארעכםיגס. נייטם איז פאדערונגען
 קײן האבמז ניט װעיען סטיאיטונקעס די

 ליײ ארן הונגער :וואםען זײערע האפט.
 אלע־ אײד דראהעז זײ װעלכע םיט דעז,
 מוט אײער אפשװאכען ניט װעלען םאל,

 זײן וועט זיב דער עגםישלאסענהײם. און
 זיײ־ קאמף און ציל אײער וױיל אײערער,

;ערעכטע. נען
 ׳טוועסטער ברידער געגריםס, ״זייט

 פױטנלײ םויזענד 150 די !יארק נױ פיז
 — אינטערגעשאנאל אונזער פון דער

iinyor איז האםוי אײער !אײך פיט 
 אונ• זײנען לײדעץ אייערע ! קאמף אונזער

 זײז װעט זיג אייער איז ליידעז, זערע
זינ. אונזער

 דז^איגט דער לעבען זאל ^לאנג
 סל^וקמאכער יארקער נױ דקר םון באארד
!ײניאז

 אינטערנןדטאנאל די לעבעז זאל ״לאמ
ײניאזי״ װארקערס גארפעגט לײדיס ן

 םאציאליםםען ®ת פארפאלגוע
םארדאמ̂פ חסלאנד אץ *

 דעםאנסטראציעס םון סצענע א נאך
 פרײםאנ םאמעקוסען איז טזדערס איז

 רעזאלוצי^נס־ זעלבא די וועז בײנאכם
 ק#נ- די אז חגקאמעגרירט, האם קאמיםע

r :n i^ םעראריסםײ די םאײאסלז דאי 
 רעגירונג רוסיישער דער סון םעםאדעז טעי

 סואר אקטיווע אוז סאציאליסטעז n אױח
 תכד אין באווענונג ארבײטמר דער איז

 רער םון פארלאננט רעזאלוציע די לאנד.
urr’Dn- גאלײ די באםרײעז צו רענירוננ 

ארעסטירטע. .םי״שע
 רעתא־ די װען מאמענס דעם אין

 האס נעײאריז, געסאכם איז םענדאזױע
 אח ער אז ארק^נדיינ^ זיגמא? ירעזידאנט

 יןאסוניקא• איז עס אוועלכע מיקעז געמז
 וחנגאז רוסלאנד איז רעגירוגנ דער צו ןױע
 אונ־ איז עס װײל אמעלענמנהײט, דזנר
 אר־ איז עס וואלכער פיז עהרע דאי טער

 איילס מאמנז צו אמאניזאציע בײמער
tt ירמרםאר זיגםאז׳ס זי^ייױעװ׳ז. נרײמא 

 ^לאגאטען. די עלעסטריזירט ײ' ה$בעז
״ניז זײ  נא- איחם און רוננעז8אײםנע?» ז

סשירם.
 דים־ א נאכדעם םארגעהימעז איז עס
 וױמנעווםקי דעלענאס יועלכער *יז ^יסיע

o גאמז נעיאדס ה*ם 38 לאמל »ן n 
ט *ח א נ  האט 36 לאקאל םיז סלוצקי ^

רעזאלוציא. דער פאר נאיעדש
 דער פאר 222 נעווען איז װאום דער

r r > r n וױ נאכסגם נענעז. 26 אזז 
j^3 באװאוסם אי? מאוט דאר n r, האם 

 דעםאגםםראציע נייע א אויסנעבדאמן
דן וויו מנ מ ס סי  סןמױאייססימע די סי
םור »יז מי רוסלאגד. איז ס*דסיר*ר *־

 קאטי״ דער פון באױבט יער
ךע»אדט.״ אפיסערס ״אן טע
 דע־ סא־נופען האס צײט חיביעע א

 אפ-כע־ה ״אן לאכייכע דער םון כאריכט
 '•יאיס ב־ודער װעלכער םון רעפא־ט׳/

 טאקב א*ן טיצע-ראן געװען איז י*א:גער
 רי־ כעקיעטע־. פילאדעי־פ-ע, פון ׳אטדור

 :א־ דעם דודכגעגאגגען איז י,אטיטע זע
 פאי ;,א אקטי״ױטעטען איע איבער ריכט

 ר• פא־ אעטערג-ײצאגאי־ דעי פון י׳יסיס
 רעקאדע;־ יאט און יאיזר צוױי יעצטע

 אגנע־דען. בא-*:ט דעם זא̂י טען רײט
 :א־ ,ד קאטפי־יטעגטײט אויך האט זי

 ’עחזעלזיטײ דז״טענעיאר דעם און אסטע
 נע־ ־אבע־ ײי װאס אי־עס פאי באא-ד

טאן.
 ;עײא־ דייריט-־ט איז באייכט דער

 י• פין אײ:ע דערעגמטען. פירע pc רען
 לאט ו*אכ רענארט, רעב םון פראגען

 א־ז דעבאטע, לעבעדיגע א ארױפגערוסען
 די פאמ־עסערע; װע;ע; פיאגע די געװען

אינטעמײ־ ד• נדי ׳טעקס יםא8קע ער8
אי־ע ״ ̂ ״- 1'י י• אנג̂ע קענען זאר שאגאי*
ינעז ד װאס .ס, קאטפײ; זאציאנס יM V • -אר;א:י רא;ו דער אױף געורארען י*א:ט8גע
רעקאטענל*־ט, דאט קאטיטע די ffM•יטאז. גע״לענע־ט shז ק^טא פער j *י•די אז װאן א סענס 5 יף או רען
צ־ : א ;עװא-ען באשיאסען איז עס
הא־ דע־ פ*ז יע יעקאכיענלאצי די ; :עדיכיען
“פא *)•)T, •*י*י»«* — J ן « י ׳ > •> איז װאוט דער און ו טיטע.

געגען. 31( און דעם
 דע• pc צע־טאן ט דעי לאנגער, רואיס
 סעקעל־ דעי אטדור, טאקס און קאטיטע

 דעהראיאציעה פארגערעזעז האבען ׳טער
 :א*־*:ט רעם פון קאפיטעי* יעדען װעגען

באזװדער.
̂ויבט האבען זײ  ־עזייע:ט8עהס־ געי

 דין צוליב זיך האט װעלכער שלעזינגער,
 פיז צוירקצי־׳עז נעםוזם געזונט שװאכען

 —טע דיטען אין פרעזידענט־אכיט דעם
םין.

 אויסגעדיייוט אױך האס קאכױטע די
 טהעטי;־ רע־ טיט צוםרידענהײט איהר
 סעה-ע־ און ײנטאן פרעזידענם םון קײט
 ער• האס קאםיטע די באראף. טער

 זײעי אײס דריקען זײ ווען אז קלעוזרט,
 איננ^רנײיטא־ די צו צוטרויעז אח דאנק

 זײ אז זיכעד, זיי זײנען באאמטע, נאל
 גא:צע־ דעי פון נאפען אין רעדען גןאגעז

 אינטערניײטאנאל דער פון םעסבע^יפ
 כא* האם קאנװעניטאן די לאנד. איבערז

 נאטעד״ דיזע אילאדירט שטארק זונדערס
הוע.
 רעקאפענדירט אויך האט קאמיטע די

 אננעהםעז זאל אינטערנײעאנאל די אז
 זאל װאס איסינרײיטאז, ווענען פאליסי א

 סין ^טעיונג דער םיז אונטערשײדעץ זיך
לײגאר. אװ םעדערײיטאן אמעריקאן דער

 קא:־ די װאס תןקאמענדאציע, א נאך
 דעי װענען איז אנגענוסע;, האט װעגמאן

 אין היסטעדיקע ״לינמער״ זאנענאנםער
 צײטוננען די באװענוננ. ארבײםער דער

>pe סאר־ צו זוכען װאס קאמוניסטען, די 
 זײגען כאװעגונג, ארבײטער די ניכטעז

 האט קאמיטע די געװארען. םארדאםט
דעם פון האנדלונג די דערמאנט אױך

״H5 pH זניןז^לוטיװ דז־צענע־אל
r'1 װ^כ ס4ייאי!אי געיױכע צו צוג  )1V- 

I די נע־יאיען. א־נוןגיזירט f v i n W I I* 
i ג^רױנס זײנען נעאטטע נא״ r r i l f j 
 רו*נ*ז ,,ז ױאס טוט דעם פא-

IfW די אין פראלע דעי א-ן וױזען HtvM| 
 *jfuf אלן ארנײט זײע- ;-טגעהײכע; האט

*;זא ד׳י צו נאצוג אין צ״יכע בא רע ;,)#Pi 
יאקא״ס, די אץ :*׳;דבע־כ י*; !

דר-י אײך לאט ראטיטע די ,(!4או-ס̂ג
 Ifry'VtH ,ד ט־ט ציפ־-דעגהײט ־־־־,א

 און איגט^מע־עאגאי־ דע־ םין צײטיגגען
איני•®, רעראלצאנע^ ,ד :ע^י־בט האט

וטיט^ די לאט באי־יהוגנ באײנדעױ א י̂ז
 א, ד^דאלטאר הױוט צום -נבען#בע־גע; א

^וז זעכציג זײן צו יאנאױסיןי׳ז נן״ ^יוי
 כא״ איב^טע- גאנצע די װען בי־טטטא;, ו

נאגריסט. אילפ קאט װע;ו;;
 נ^ױאד^ן אנגענוכע; אױך דיגעז עב

in װעי־כע *עזאי־וציאנען, n - g c י, go* 
 *gty-׳ א אױך PK יאײעגונג, *:־•סטי״-ע

 ויך *01 גטערד״צאנא- א ד• אי ליציע,
 לאד יןלױױ^נד*- דע* ;,א באטײי״יגען

 זס 1H11 דז/ױי״אי/ ט^ן4 דעס םע־צנץ
ס—פא ױעט  איגא• ױעגען װעיען אניע̂י

איטײ י־ײבאר א :יזי־עז ארמיײןא. אין י
 לן״ אגגענוט?; אויך איז יעזא-יציע א

ig״ דצס דאנחען צו ״א־ען liigo״•• 
 י(|ר נעגענצן ד׳אט -y ױאס r־־ רי פא־

 ציױ♦ י*עצטצ די אין איגטע־־נ״״עוא;א-
 •yn װאכ ^4ליי דער פא- און יא״י,

 איל• דע* פאי געװען איז ״סאדװערטס״
S די אין טער;י"*אגא- j fjg2 יא-ר po 

 g עיןזיסטעגץ ס/4א-נטע־ניײצא:אי רע־
 טpדדיyאױפנ איז דא;ק עצ־ע-ע-8ס

 ארקץ *;ys גענאסע צו געױא־ען
pc נאסטאן^ יין אפיס ־ ״פא-ױערטס״ 

 rg- יד סיט ריטגעארנײט ״אט װעי־כער
 tg נאסטאן, אין osgpgs טערגײ״אניד*

fgfin דאר־ -gc א-אגדז^סענטס די w :0 P 
T די Tg און י:יזטי*יכע,8 זײן זאיע; i n 
 כאיןױעדײנ- אי־ע דאנעז זאיען ;אטע;

יוײטען.
m; געדאנחט אױך איז עפ g rv די 
 קאריטע, קאנװעגיצאן -yבאסטא: ;אגצע

טאנענסאן פ-עד o:vmrrj'u ־ װײס כדט
־,א אי׳ב טיצערראו. ־

ג א נ סו ־י אג ד מוז ב ע » ד ע • ק ױ  פ
ס ר ע ק אן. סיי עני

 קאגװזןג״ די איז טאג pc סאדלויף א*;
 זא- םאיס pc געװאר^ן אדרעסירט ״עאן

 0ס״קער י.ע• דער pc סיעדדענט ריצק/
 אױס- איז ער יודאן. יגײשא;אלyאיגט

 נרידצײינע! א אױף נעװארען געניטען
^ן די און ^טײגער ענ עי  איהס ד»אנסן ד

אדירט  ״FJ ®ארגעשטעיט איז ער װען אפ̂י
 כדטסן אין כיאל טליכעy אױך און װאיען

 װמגסן דערטאנס האט ער .injn זײז
ogn w נאהענטער דער \  D ogrij'n c 

gלy סדויאך די צוױ׳עען עקזיסטירט טאל 
 סי- און »yp די און ארכײטער קל״דער

ארבײטער. לינערי
 לעןר ױן ױצוגגעז, ׳צבת׳דיגע די ײעגען

 OgD:^gi איז קאנװענשאךטאנ, טען
 חאד די םיז »gc;g כײם סריהמר, געװעז

װענשאךגײעס.

כאחגדעס ױםו» פון ד&דצינע'כאבריםדננ א
 סעיד און זינסאן םאריס #רעזיחננם

!ב»ראף אברזזם רצטאר
 און םרײד אמת׳ע אז םיר רgפ איז עס

 ניאםולי• צו אײך 3g3'iyngij גרויס א
^ער אײער צו רען  די *יז ערוועהלוגג ו

 און סרעדדענם םון אמםען וױכטימנ זעהר
 אינםערנײ^אנאל, דער םיז סמקרעםאר

 גמהאלםען יעצם ביז האט איחר וועלכע
עפילשענסי. און כבוד םך א מים

 קװערע די מיט באיזאנס גוט ביז איך
 םאר איצט שםעהם סס װאס •ראבלאמען,

 סראכלעמען די לייזען צו ױניאז. אייער
 םעוזיג־ איז סאקט סך g האבען םען דארוי
 מעמ־ די דאס זיכער, בין איד איז קײם,

gרגײnאיננ -rn פון בצרשי• rנgהאם ל 
 דאס רעכט, םיט און צוטרױעז, םולע דאס

ץ אנװעגדע! װצם איהד  אין איז װ*ס »י
 פראבלע־ די לײזעז צו קרעםטעז אײערע

̂ן, אם וױ םפן  םון בענעםיס פאר׳ן בעסם
 — ױניאז, דער םון און מעמבערשיפ דער

 שרז קרעדיט צום װי קרעדיכ^ אײער צו
קאלסנען. m אײערע
 אײ- םון געעהרם זעחר דך םיהל ײיד

 גע• מיר האט איהר װאס אײנלאדונג^ ער
 ױבילעאום־ די בײצואויאוינעז טיקס.

 אינטערנײמ^נ^ דער םון קאנוועגשאן
 גע־ אםת םיך האט עס אח ב^סםאז, איז

 אררנוננם־ און גום װי זצהן, צו פראהם
 אונ- רבײטgגע האט האנווענ^ז די םוי

 איר ®יחרעחטאםט. ®עד״יגפד אײער סער
ת נ T מ t סיה דא m צו געלענענהײט 

 םאי קאלעגעז אײערע »ח אײו דאנקין
o n סיר דעם מיט האט איהר יואס כבוד׳ 

צוגאםיילם.
, *T םאר איז עס ־—׳ ׳אםאל נאר ?אג 

 דריקסז צו ם^עניגען אסת׳ער tg מיר
 tn^tog□־* און האנם די ריםgn *ייד

n״g »ח יד%א g םיט קאלעגען o n םולען 
»trn o i״ «og יײ trw m n p ך האם ײ  י

 םיט lyr^ign װערם דאס ,װי גענעבעז
ogn ,on װי- אײנמםיםיג זייס איהר 

מ די tt tngttw ערומסזלם דמר אם- הוי
י °1 '*I ד ^. ײ . ײנ

 אזן איהר דאס ׳אײך וױנמ איך
n איחר װאס אתאניזאציצ, w rrn iin/ 

f ויג •וז ערםאלנ סיט סארמירען זאל t  tt 
ott םון שטאלץ nאד• ארג#נידרסאד ר 

o »ו ,ngnirog אין באװעגונג כײטער n 
 אמאניזידטאד דער םין ככוד

ocgr און חסיס ג#נצאר דער איבער It 
^ די פון צופרידצנה״ט דער סניי  g| מ״
 gjgoigi לײד״ס אינסערנײשאגאל דער

!ױגיאן װאריןערם
נרוט, ברוד*ר מיט

jO ױסף fiM rn i

 חןװאלד * פ,ץ ערפאהרוננ די
 אץ ארבײטער ציאנערען

, חסלאנד. סאוועט
 BMPM3 (יס איז «»יילאצק• ײינד«ור

r ארב״טיר, ה־נן די * w o> ♦ניי ד
 י*הד 1S »ר8 ל»ו«אכ«ר.1י י««ריזעי

ן «ד1איי געותז ער איז צייט י ו• »  ו
n r. ז «וי«זי«יי חזר סון י A י

V •ייערדימד » ײח «.־ניה ל• ס• 1א i 
ו 1917 *ין װאלוצי*נ«ר. י M «ר י in i 

I איי רוסלינד, נא־  im»n»i »n ir 
 ̂»9• קאסויסםי׳מר ותר םח סיסגליד

 ס»ר׳»ײחר *ױן• ס»סמ נייייז איז םײ,
ז מאחניים ה«ס י»ז נצביםיז נע  די *

ײ עגיידצר » *י om ׳ r. ב«ך«־יינ# «ר 
 סיייי• די צרפצרוננצן, זיינע איצם

 W *יז ימזסיספײז די ®ון תצחועים
 •רםיפ* זימ« ׳*עיצר. די ײיז יאסצר

עיז זע ײ איצט עי׳יי י  די jn« ײאד י
 tm «י מםינמ׳ *רנייםקד ״•־יי׳נ

Mn ניס iw דורכגציזובס *ל«ם *לייז
י *יב״י ״ «ז 1י מי מ מ 'WR'ian אי

«ו. ײ *  TO Mm הי<ווי»ימר די ם»ר ׳
ם זײז זוניזנרם םיײממ  «ו אינ
סייײים איז ציםײחרמ״מ צקי׳טפאײלא

4i לאקאל. on פוז נאױכט ערשטעה— - -
 «י»טערס ׳e-ngo די pe ארנײט מ

n jr r rg g o tn  pg צו דט g כאדײטוג״ 
ףיי תן לאר- לײדיס כ״ס ן

og>fg; טיײר חור vn וױכטינעל י 
 אינ״ 6נארם*נ יײדיס ר$ר pg ס^טאי

w סאכט עפ מסאר♦*, n g r לאר- די 
pg ח^סט it ואפינג דער^ pc 

" )V .סט״יס
 דאדגע די איז צוריפ צײט g סיט
 אי;- די pg גיװארען נעטסן אינײס

0<py$*p y, ׳צעיעי, ודיסט און דרסס 
p n g  igotig טיט i n אנטװיפ^ונג 

g tn דער סון g tw  op vn p if jT g o 
m^ttgo מיט ׳איײן דר םאר םר״ר 

Dyogory;ong iyoyr rtn Jifgs טיט 
ארגײט. רער םאר טא׳עיגען גױטעע ד

 ז״נען צײט דער םון סארמױי אץ
 צו סירווכען א״גיגע גסװאיען גוסיכט

 פאך, דעם פון ארבײטעי די אמאכיוירען
P אחן אנ*ד g n y, דא ביז ;ig עצ־^ 
 g .1924 יאהר pc ;:gc;g pg טעגס,
o ארבײםע- גמ§ע n  pc דינעז פאר 

ivggg צו געװארמן year; ױניא!, א 
pg ♦צום נ^ועגדעט זיך האנען ד ;-yjy 

iroipytry אינ־ דער םון כאארד 
 אר־ נעכיען זץ־ זאל טען ׳טעיױישאנאי*

 ארבײטער די פון Sgpgs א גאדדרען
 4גר; yoig^-in רי טרײד. א,י;זמר יןא

 י־י סון כא״צטאגען איז ארכײטער וע
דאצ. לעיריר, י. : ;y:gTiy* סאי״גמגדע

 ב. .jyrgp ה. גר־עיז-ן, מאקס pPDiigp•״
 ״שװ^סטע• די און סאןלנע .g )טצקיy^טי

נ״וטארק. »ין יאננעי
 באא־ד עמזעשוטײו דזשעג^-אל דער

 דער סון פאריאנג oyi באוױליגט דאט
 כאשסיכיט, האט ער ;ארבײםער גרו«ע
 ׳ערין1חאל רוש. דרע;ט8װײס**י דאש
 אינ־ איסטעין דעם םון םענעדזשסר רער

Digiyi-Djg^tgT^g^g ‘'g jgno iyo״ 
gt .o;yo*' זיך :yoy; ^אונ* אתאניזיר 

 האט האלס^יין כרודער pg טי־ײד, זער
yM;iy ג^וכיען זיך כאלר טאקע ;y צו 

iyn .ארכײס pg רער :nyoi רעזויטאט 
 זיך בא^ד טאקע האט ארבײם דע־ םון

jyoiiya ,וױיזמן
i n  iycjtg וױיכ־ סין סיהר^אםט

•ty:gn j ' l y r g i  D;yiMyi נעני״ זיד 
iy i  it |yo ײשאנאי1אינסע די ארבייט:‘ 

Diyt^jgng, .י p’ociigo םילי« און 
ptoyig/ זײ jy3gn גאארכײט gnt־ 

pro םים i n רזא״ טעטינע גתסע*• 
p :"i ogti w] סריהמר y: c ;g o m־ 

oy jn g it אײננעררפען דינען -w w 
yrrn yt>g> g m די םיז םיטיננמז 

o םון 1ארבייטא n איז ׳פאך iy i אינ־ 
iyo;,1״gjgr .טיר כילדינג iy3gi -בא 

jyoip אינס^נײ־ דער םון טשאו־ם^ א 
 יױ oiypi'gtt נארסענט לײדיס שאנאל

 אנ־ האבען נדר א\ן ,41 י*אקאל ניאן,
y?:gcy3| םאס־סיטיננען תםצן it אד־ 

^ן אניז ײר.1ט דעם נ
 איז םיטיננען יענע טון oyr'g אײו•
g in ערװײלם g ttn #״«־־אװיזשאנאל 

tvo>ppTpy כgg,כאארד דער ן1א רד 
Dgn אױסצוארביײ םען1םארנ נלײך זיך 
jyo ,נעוױסע אױך און יײידמדסקײלס 

yic y די םאר םאדערומ^ jn 'tn g o־: 
o n  pc optrv .ײניאז די טאך Dgn 

D ,עוין lgon גצנזםמן Ijn,:gnrp3tc 
תר נאניזאצת.1א אן אלס  הער־ י. כרו
in ע-װיילס א־ז ליר g tw אלס w o p 

goiyiMO; אסק־ כררדע'־ און לאסאל פון 
nyonPPt. אי־ס וױט

 עײ זייינען פצרואנען yנרtלגgם רי
m וױילט g iw? אין py o nועקוטיױ

iigg3 פון igpgoס t ro jn a ,דדע 
 יי״ / קאחען, ח. לויסי^ א. #אוס1ל«

ppottgp .ט i w j, ,י!ײנ- וױינטמיכ
/poop?'* *pro ,pan ,iyitg• ,Pgor 

ppongpm .טאונ װ lyooyntp n  pm 
אס,c pm. 1 ק1דומא .y כיוסםילד, נ.

גייג״ ח, בר^נרס: ס1וייטע םרן
ry a, .ל p ,imp /ס׳ וױוע pyioyp 

igpgns’r  p i ,iy*tp .o .ר np,וoטy,ין 
ip נ. סטיטה ג. iv i'p, <מנדסטײן.1ל דדע

די : 8TD;yia oiyiPO’DDoyn םון
iy iig l .t w o g r tr א. און pgoyjyn

ngga tvointtpy i n חgדא; ט
 מיניסוש םאלגענחנ n אויסנעארכײט

 ט;ע־1ג iyoy^• ז״נעז Dgn סקײלס,
 םוז ^1סיטגלי די pc jyigny; ה״סען

:לאקאל דעם
װאך iya $60.00-— טאקערס
װאך. -ye 30.00 1ארכײטע גאװעלטי

iy .מ:00 - ס1העםסםים^ע i -חא
װא- פער 45.00 ---------ליטערס9
װאך. iye 36.00 oiya^yn 01ליטע8

 גע־ 1טי iy2gn צײם חנמעלכער אין
 מאנ־ טיט נגען1פארחאנדל פיהרען נוכיען

 הא־ טיר און ^באטיםyבאל די פון כע
 ירײטען jy^ijy; זיך גי־ײכצ״יטיג בען
 jyagn 1מי סטרייק. ראלyנענ א צו
B'iriyaoyo i 1פא אכט1געב1פא n, און 
 םאנט די jyigny: כאװיליגט איז עס
 באשטימע; it באארד, ivoipyipy ם1צ

 נערוםעז זאל ?,סטרי דער װען טאג דעם
װערען.
 ט1אד:א:יזי זיך האט צײט דעי אין

 באלעבאטים, די םון אסאסיאײ-^ז אן
 שע• ה^שסטיטשינג pg זןרס0לי8 םון

 אײנגעלאדען איז יוניאן 1אונזע און «ער,
 קאנ־ א it זײ מיט ?ומען it געװא-ען
iigga it'otpytpy i אוז םע-ענ״ז. n 

 סאנםערעגץ nאלגענc די עתױילט האם
 באלק־ רי מיט טרעפען צו זיך קאםיטע
פאז־ נעלסאן, א. ליך,1הע p :באטים

 װײס־םרע־ וױיגםטאק. און iysip :ער,
 נע* ןתוײלט איז האלנקדין דזש. זידעגט
i פח כיאן1טשע װארען n .קאםיםע
it Dgn n די n w g p םרלען הײן 

DiyoioyD און געםיהדם נים oy איז 
1nקלD1y נ א געװאחחyנyסםרײק, ראל 

D; האס 1וועלכע irn y א ארום בלױז 
n r i און ogn ס זיד ^יג ע  א םים נ

 g,09 iptJig| םאד זיג ס^שטענדיגעז
 סאך. חם פון 1ארבײטע די םאר און

 שגאגריגע g 42 באקוםמן ?yagn מיר
^ t^yory^r'g ארכײטס״װאר, g n כױ״ 

 עט־ דינעז וױידזש-ם?יילם, ניםום
 ltign םיר מאס די םון רyנyקל יואס

m כױד אח ארויסנעש^לם, gn באסױ 
ih נאר סען n ig אין פארכעס^נען 

 נע־ tgP ogtt בײסס-באדימוננ^1א די
 נלויסען א םאר וחנחח באטראפט וױס
 לאחאל ױננען grg םאד Dg'tniya'g ?ינ,
in װי y r jw.

ly וױלען 1מי ing  ogi py:g? gn 
 נד1א די דאנק g Dgnyi םיר האבעז זיג

 וױיס־ארעז^נט פון ארבײט ערסידליכע
Dלדgנ *װעאנײזערס די חאלסערין, rײן 

 אקסײת נרו«ע די pg עטצקי1א און
dipdopo פון iyt:tg .^ױני

יױיס־סרעזי־ אויך ־ קוםט p:gn א
 דזשע־ חנר .lpוױטgpDyל לyvפyס דענט

 אונזער םון ־ngga ti’Dtpyipy נעראל
 אפאינטעט איהפ Dgn אעטערנײשאגאל

ly 1פא rn y iyo ל 1אוגזע םוןpg,און אל 
iy ברײ ארבײם. טטע אונז 1םא טום 

i n דער געװען אויך איז לעפתאוױטש 
:yo'Dgp d םון מאן1םשע ^ dpd i n 
i איז n פון צײס iprng .?כדר סטרײ

ארבײ: יאוהער n די פװ אפערעפמ ןערער די
שולען ױע פעד

 באיואוסם, ?toy‘*' אײך איז ty וױ
iyp' נױ רי האכען ig יננ1 1אדבײכת 
 iyoi:pnyD:ig mg,״־n ױך שולען

 אינםערע״ די פון אײנע ארורכצוםיהר^ *
m ריזיגסטע און סאנטססע nynyD:iK־ 

 דורכגע־ איז עס װען זײנעז װאס נען,
 אר־ אירישער דער אוױי געװארען פיהרט

 די איז דאס יארק. נױ אין גאס כײטער
 אין אפערעטע הינדער א פון אויפפיהתנג

 איבער אײנטײל iycny: עס װערכעי
 עס װעלכער צוליב און קינדער הונדערט

 ספעציעלע געװארען צוגענרײט דינען
 ײ• א• א• מאסטממעז דעקאראציעס, ביהנע
 א־ נעזאלט האם אפערעטע דאזיגע די

i אין װערען רט1רורכנעפי n 1ברויזלינע 
 PKD טען17 דעם מחיק אװ אקאדעםי

 שװעריג־ טעכנישע גרױסע צוליב אכער
 גע־ געצױאונגען שולען די זײ:ען קײטען,

 אויפםיד.רוננ די ירען1טראנסםע צו װמן
pg שס/ר א אױןי און סלאץ גדעסערען א 

 װעט yonyeg די דאטע. טערדינער
 דעם pg ורערען אױםנ^יהרט איצטער
 טע34 הויז, אפערא מאנהעטטעז נרויסען
בײטאג, נטאג1ז עװ., pd־3 און סטריט

15 o nםען par אראנ־ אבער איז עס
pj^igity; D m אבען1 װאס אלע, די אז 

iw טיסאםס נעקויפט m yn n o  iy i  it 
inyp טיפעסם די jy>gt אאדאנמנלונג,

 דארםען ניט אין איצסער גלײך בײמ^
i םח טאג זװם ביז װארטצן n םארשטע־ 

 טײ DC'tpy3 האבען װאס אלע, לונג.
 םון אײנצר pg rnjyn זיך סענען קעםס,

 יארס, נױ אין שולצן ריגנ ארבײםער רי
 טי־ םאר טיסעטס בײטען זײ ם׳װעט װאו

קעטס.
 פרילינג׳ס ״דעם הײסס אפערעסע די

 אהםען. 5 אלט1ענט און באםרײאונג״
 געװארצן אננעשריבען איז טעקסט דער
 אנגעשרײ איז זיק1ס די און גיליגיטש פון
 ליא קאמפאזיטאר דעם םון גןװארען בען

i איז ליאוו. n לי פון צוזאמענשטעלונג 
 אפע״ דער אין ארײן תומען װאס לידעו/
 די באטײליגט אויך זיך אבען1 רעטע,
ווײםמאן ג. װײנפער, ז. :דיכטער ױנגע

 אוים־ אלגעמײנע די םטרוגאטש. ם. און
 םון אננעפירט װערט רעזשי א<| םיהרונג

 על־ מענדעל רעזשיסאר, באקאנטען דעם
pp. די pnאראtיyקאסםױמען און ס 

y r ' i| געמאלט yigiijD| אראנסאן ב. םון 
 און ט1אנזשי1א זיינען סעמ די און
 מאראם םון געווארען ט1כגעםיד.1דו

dpmd. ויך װעט סרעםטעז, די חוץ א 
 סיםפאני 1נרויסע א באטײלינען אויך

 װצרען ט1ריריגי װעט װאס קעסםצר,1א
ליאװ. ליא םון

. m זײמ vm («יימ

mgn יע־8איגדע 78 סיט נצסעטצלט 
iy»y r o ;n שע־ אסאסיאײשאן 06 און 

iyoig .iy i איצט האט יא?אל ong 
n.-^ צוױי ^ x r s  Djyt1

ignyiugp iy ;אף i םון i n איד 
 מײו-ע jyagn 1םי u^yii טעמײשאגאי

 א*נועי םון yאםטyכ yig 1םא װאחלען
ע יא?אי. ױי מ  •pp דעי חאט iyag ח

iVDipjff ױ״יס- גרטגעח-יסען 11כאא 
ro^ngpoyl D jy iu n• כשגע״ םאר 

i y m האט און gאינטעט• p lym a 
 ס־ן אײדזשעגט כיזנעס אלס ?תגסטיץ

oyi .לא?אל iy i יך געפינם לאקאל? 
 נױ אין אםיס, אײגענעס ?ײן אין ין1ש

21 ooyn 6 iyoיארק. נײ סטייט, טע 
lyDoynr אר1געו ערמײלט איז פרידyן

c ן sg דעם םין סע?רעטערי gpgi*' אין 
irpg ארבייט גוטע myii םון jvoysg 

אנער?ענט.
 גוטעד ךיער סא־ אנערל^וגג אלס

 וױיס־סרע״ זיינען יאיואל, ׳ן1פא בײט1א
 '־־yn p iyniia pg jnyB^gn ?ידענט

iyoK.iyi,y ארס ;yigity; וױילט1ע ליך i 
iy 1צ 6,לאהא דעם סיז i *אינטע־נײשא 
באסטאן. אין לאנװענשאן 4גאי

 הארצינ 1מי באראנ?ען ס1שי ם1צ
 םון כאאת־ irDtpytpy igiy;y3 דעם

iyr:ig 1 1םא איגטערנײשאנאל iy iיי*וי 
 צייט pg כאקודען אבעזina 1 װאס

 הע״פען פאר׳ן און םטרײיו, 1אונזע פון
ככי״ל. sgpgs אוגזער כויען אינז

.41 לאקאי כאארד־ עקזעקוטיװ

y
I I

!לאנדםלײט
 פתבירען בעטען אײך וואלט לאיך

 װארום ארסגעפינען און 1העלטא
 לאנרםלײט אונזערע םון טױזענדער

 אנשטאט העלמאר בעםער נלייכען
םעארעטס״. בי־לי־נערע די־

 עכטע %ססו ענטהאלט 1ד«עלטא
 װען צײט דער אין טאכא^ טערקישע

 בלרז ענטוזאלטען םיגארעטם אגדערע
טאכאק. נעװעדעליכע

העלמארם
טערגךמע עכס אכסאלט דמןן

ם אר מ ל ע  באק- קארדןזן אין נעפאקם ווערען ה
ײ פערהיפיעז צו סעס צובראכען ווערען מון ז

 דער פון מאנוםע^מװרןרס
 און םיערקיעע גרייד מער
yw חני 1אי סיגארעםעז

t העכפ״ ר j
יװןל«*

1 0« ־

r£Xft
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פון 52 לאקאל יימײאן מאכער קלאוק רי
אנדזשעלעס לאס

" :*־־־כט׳. י־ •  *•נכע־ ד־;ר םיז t<—בע*ענע: *m *י:א־פנ־צ־גם *
).י«נײענ־**ז

kK;s:

באאיו־ עהזעיזוטײו ‘דז״-״שנע־אי צום
טעינ״ יער פון אייאי; א:  גאי־ ליידיס :

— : ױ;יא; ױאיריזערס טע:ט
 פון י־אנע איצטיגע די פא־שטעלזן צו

 אנ־ יאס אין ױניאן יויאוקםאנער דעי
 בריק א װאי־םען כיען דא־ף דזשעייעכ,

 אין .1910 יאהר דעם ביז צירײז, אױ,״
 יא־י־ יענעם פון כעפטעדבעי סאנאט

 דעם באקוכיען 52 “^אקאי אונזע־ יאט
 .‘איגטערניייטאנאי דער פון םשארטער

 באשסא־ דעטא^ט זײגען כייטנרידער די
 ט״יא־ה. י־יידכ פון כיייסטענס נען

 א־וכ ;עיאט דעטאיט האט יאקאר דעד
כײטגי־ידער. 20

 רי האט '־יינט ב*ז דעטאיט פון
 און פא־ג־עסע־־ט, ־טטא־י זיך יטטאדט

 ־y- האבען אוי־זאבען פאי״״דענע צוייפ
 לי־אוקכיאנעי אײגװאנדערען ארער נוטען

 :עקוטעז זײגעז טא::ע איכט. די פון
ט צוי־יב אהין רײ אגי  זײ־ מאגכע און ד

 געװאי־ען פאי־פידיט א״נפאי אהין נען
 װ*־ זײ אז פאי־טפרעבוננעז, זיסע פון
 צו־ ,DV1 אחוץ װעדען. רײך דארט יען

 גע־ אויך איז ־טטאדט דער כײט זאכיען
אינדוסטרי. גארטענט ריידיס די װאחסען
 52 לאקאי םיז קאכיו* אכית׳עד דער

 ,1919 יא^ר אין אנגעפאנגען זיך האט
 געלער׳טט האט ״פראהפעריטי״ די װען

 קיאוק־ די און י*א:ד גאנצען איבעריז
 נע־ האבען אנדז״צעיעכ יאס פון כיאנער

 די רױן. קיענלינעז א פאי ״שקראפט
 אפ;־ ?יאױן א װאס וױידדטעס, נרעסטע
 ־y; איז פארדינט, דעטאיט האט רײםאד

 און װא־ א דאלאר 35 ביז 30 פון װען
 10 פון פארדינמ זyהאב פינישערס רי

װאך. א דאיא־ 15 ביפ
 יאהד יע:עב פון דדטון כיאנאט איז
 א דערקיעיט רןלאולכיאבער די דיאבען

 נע־ האט װעלכער סטרײה, דז׳שענעראי
 האט ארן טאנאט<ז דרײ איבער דויערט

 זינ פאריטטעגדינעז א פיט געענדינט זיך
 דע־ האבען כייר ױניאן. רער פאר

 ארבײטס־ זעיביגע די באקוטען מאלט
 די אין געװען איז עט וױ ןyבאדיננונג

 און יא־י־ו ניו פיז כיארקעטס קיאוק
שיקאנא.
אנ;ע־־יאל• י־אגג ניט אבער האט דאס

־1י װערען טלנוכיען האט יאגע די טען.  י
 פדן מעםבעריטיפ די און ערגעך, און נער
 און קיזעגער, און קלענעד א^ץ ױניאן דער
oy ג האסyאין דאס )חס צו בראכט 

 דעד אין איז 192:1 םון פעברואר כיאנאט
 ;וטשטע־ קײז נאר באלד שױן ױניאז
o הענדע iy zo yo און געבײבעץ. גיט 

̂אכע די cny עט׳י ijsys, ײ: װאס  :אך 3יז
 נע־ *טוין האבען פארביליבען, טלדעמא

 די אויפנעבען אינגאנצעז פון טראכט
ױניאז•
oy עט^אבע גע*יעז אבער זײנען 

 ! נײן : זאגטyו האבען װאס מיטגלידער,
 אונ־ פיז לאקאל א זיינעז מיר וױבאיד

 ױאלט ׳אי:טערנײשא:אל גרויסער זער
 ױ־ ליי אויפצונעבען חר&ה א נעװען עס

 האבען פיטגלידער לyביס דאס ניאן.
 און יןאפפײן ױגיאז ;םינײ א אנגעפאננען

 ראלyטענ,דז דעם װיפען נעראזען האבען
 װי אינטערנײיטאנאל אונזער פון אםיס

ly כייט האלט עס r j iK .לאקאל
 כייר האבען אפיס דזיטענעראל םון

 כייר װי ענטפער, ריכטיגילן דעם באקוטען
איז עס נעמליך: ערװארטעט. האבען

 א דאלאר 25 געװארען באװיליגט אונז
 אר• אץ אניטטעלען אונז העלפען צו װאך

 צוריק העלפען אונז זאל װאס גאנײזער,
 דלאט גלײכצײטינ ױניאץ. די אױפלעבעז

 װי דאס םארשפראכען, אויך אונז מען
 טנסהיגע א מאכען זיך װעט עס נאר

 פון \vw אונז כיען װעט נעלעגענהייט,
 dv ארגאנײזעד, פאסענדען א איסט די

 אײנ־ װידער אנדז״צעלעס איז,לאס זאל
באדיגנונגען. ױניאן ורלרעז נעשטעלס

 ד*;ם האט אינטעינײשאנאל די און
 סאגאט אין נעהאלטעז. םארשפרעכעז

 אינטערנײשא־ די האט 1923 פיז דזשיז
 סע״ װײס־פרעזידענט נעשיהט או;ז נאל

̂ס לעפקאוױטש םועל  פיר ארנאנײזער. אי
 נוכד 75 ארום געהאט דעסאלט האבעץ

 האט ער אבער מעמבערס, שטעהענדע
 ארבײט דעד צו ענערגיש :ענומען זיך
 די זעהן :ענוטען באלד דיאט מען און

 מא־ אין טעסיגהײט. זײן פון פרוכט
 ;ע־ שוין מיר האבען ivivvdbvo נאמ
 היאוק־ רי פיז פראצענם 90 איום האט

 דער ןיא אנדזשעיעס יאס אין מאמגר
ױניאז.

 אמ־ דעם פון צושטיםונג דעי מיט
 האט יארק, נױ איז אםיס טערנײשאנאל

 פאר- אנגעהויבען לעםקאװיטש ברודער
 מאנופעקטשױ קלאוס די מים ?ןאנדלוננעז

 אתיםנעװיזעז, זיך ולאט עס אבער רערס,
 םע; װעט סטרײק גענעראל א אהן דאם

 טען18 דעם און םאכעז, קאנעז גארניט
 םםרייק נעגעראל א איו שעפטעטבער

געװארען. ;ערופעז
אױבײ־ די פון איז סטריײדרוו• דער

כמעט ;געווארעז נט£אויסנעפאי מןר

)1)X ל׳א־ קייאוקטאכע״ די פון פראצעגט 
 אױןי ״עױן און פאריאזען ער8׳עע די בע;
 טאנופעק־ די איז װאך צוױיטער דער

*y: גרײט אסכ׳ן מראטעקטיװ
 טיט םארהאנדיונגען אנצוםאגגען װען
 ד-אט oy .c;yo^yD א כיכח ױניאן דע•
ט ־<yאב זיך ש ^  אדנאניזא־ די אייינג
 ,VH2V>H2'0 •א#״J,ךysא׳׳ די פון ציע
!•;יי־אזען. ;יט עכ איז

 פאי־ ןvztr, •״:אפ;ײזעס״ ״אפ׳;; די
̂״ycטאנו קלאוק די צו ♦*:פיאכעז י
 פידזרען lyTK^y; ניט זײ און ט״שויעדס

 ױגיאן דע• טיט פא-יאגדי־וגג^
 \V*2 גענו לאבעז זײ :ט.yט״טyכ א

 ״אסעייקאן (י1"1 טיט כיוח א די״ללען
̂י פא- פלען״  און א-נדיסט״יע יולאוק די

 צי סטריײז דעש בלײנגען יע־י־אזען :יט
 ייא־ y'VDyn: די רyאב בעט^ט^ט. א

 דע־ םון רסyפבyט די םון נוםעקטישורעד,
 ״אנעך די האבען אסכ׳ן, ®י־אטעקטיװ

 גע־ יאבען ארן נעפאמט :יט •צאסילרס״
 האבען זײ ;ױגיאז דע־ טיט כעטעי־ט
 טען30 דעפ ביז אנייטענט דעם באגײט

.1924 ׳טאי
 נעטאן אױך האבען זעלבינע דאס
 מאגוםעיוטשױ אינדעפ^^נט אײנינע

 געװען, איז זויטאטyר דער און יעיס,
ױ □yiDHJ צייט טאנאט א דאס  דעד ו

 איים איז נ^וארןןן, נערוםעז איז כט־ײק
0>t ישוין סטרײקער די פין פ׳יאצענט 
:jyvy י צורײן  אונטער ׳א.רב״יט דער ני

 פאר־ ׳לאט דאס באדינגונגען. ױניאן
 דא־ די גע״שםעקט ניט זעהר זיך. ־״צטעהט

 באװ^־ננ. א<'eיךyא«w דער סון כער
 דא׳ y־iy^!־ די א־־גאניזירם לאבען זײ

ר:אך ר-אב^ ױאס נופעקטשורער,
 דץמאילט ערשט

iy i ריצטינע.״
 או, ט^םעyנעס נעהאט

 אננעיזױבען זיך לאט
קאכיף.
 צו פי־אץ צופיל פארנוכי^ װאיט עס

 װאט ׳שװעריגקײטעז איע די באיטרײבען
 Din ןyאנפיהר בײם געװעז זייגעז

 דאס ,jyoyrKD :יט דארףי ביט\ סטרײק..
 יאס־ םון סyר5 קאפיטאליסטישע די

 דאכ כסדר זיך באריהטט סyרyא:דז^
ysyי־אס־אנדז rדי איז ס ^y :^ r ישטאט 

און : סופיים שט,רyד, סקעביזם דער װאו
 שירד צו ישװער זעהר וױרהליך איז עס
ס.yלycלאכ־אנדז׳ אין סטרייק א רען

 סysyש,אנ^ לאס איז איז נאד :יט
 זאנ־ שא«, א ;yoyp'a צו פארװערט

 סטריײ א םארװערט אויך איז oy דערן
 נע־ Dy װאו נאס די פארבײצוגעהן קעד

 נע־ האט ער װאו שא^ דער זיך פינט
 ?אכחןרס׳׳ אח ״ט״שײמבער דער ארבײנ^

 ^א»ען דער פון פיהרער די טיט
 רyאב מעכטיג. דא זײנען באװעגונג

lyojix במדער םיז פיהרערשאפט די 
 רניײשאנאלyאינט רער לעפקאװיטש,.

 מא- יולאוק רעyאונז fy^n ר,yטyפארטר
 פייט, א באט'םyבאר די נעגעבעז רyכ

 אוז װאכעז, 24 נ^־יערט האט װאס
גע־ צו לאננ האבען וחגילען זײ װעלכעז
.iyp ;y i
צוױי־ יזײז :יטא אונז בײ איז עס

 פאל- װאלט קאמו* רyנyי דאס פעל,
 דער יוען געװארען, זyװאונyג שטענדיג

 רyלי'ד גוטער. א געווען װאיט סיזאן
 עינסםע די פון אײנער נעײען עס איז

 גע• וחוז האבעז מיר װאס פאל־סיזאנס,
 נאכ־ דער נעװען אויך איז אזוי און האם,

 זיײ מיר און סיזאז, ספרינג פאלגענדער
 געצוואונגען געװען נאכדעם רyר'בyד נעץ

 עםלא־ די פון סטרײק רעם אסצורוםעז
 נאך האבמז מיר וועלכע מיט שעפער, כע

̂ט דאס .o^yoyoy; קאטyנ ניט  י-
 .1924 ^ברוארyפ טען19 דעם פאסירמ

 אנצוהאיפען געלונגען אונז איז oy א*ז
 פאר א כײם און ארנאניזאצי^ אונזער

 כ*ט ׳טעפער, אלע די אויך אױסנאמעץ,
.o^yoyoy: fy^ מיר װעיכע

 יאנע די אונז בײ װערט איצטער
 שע־ ניט-נעסעטי^טע די שלעבט. וױדער

 געסעטערכע, רי כײם קאנקודירעז פועד
 אױפנאבע שווערע א האבען מיר און

 באציהונגעז פדײנדליכע אויםצוהאלטען
 קא־ מיר זואס ד^מאנופעקטשורעד, טים
 שלעכ־ א האט דאס אוץ נעםעטעלמ, בען
טעםבערשיפ. אונזער אויױ וױרקוננ טע

y^orD אונז נײ איז :סyצטyל W;
 אין צרות ננטyבר װאס איבעל, אן נאך
 דרעס- יי :עםליך, אינדוסטרימ. דער

 נארניט אונז בײ זײנעז װאס שעפער,
,y3iKDy^:: אױך האבען ארגאניזירט,

 יימ זעיזי איז דאם און קלאוקס, מאכען •
 װעט עס וױבאלד אז מיינמ, דאס !גוט
 אנשםרײנגוננ אז ווערעז נעמאכם ניט
 װעט ^עפעד, דרעס די ארנאנידרען צו

 אנצוהאלמעז אוםםעגליך אונז םאר זײז
טרײד. קלאוק דעם איבער קאנטראל א

 אונזער צו דמריבער אפעלירעז מיר
 די םיז נאמעז אין אינמערנײשאגאל,

 אונזער ־ פח מר1מיםנלי הונמןרט םי̂נ
m םימ ױניאז m ,ניט שויז פאםילתם 

זײ־ וואס דרמסמאכער, די פון רײדענדינ

jyj נרyסyסון צאוזל אין ר '  ‘?יאותטא י
w אין oyoyn ארנײיטס-נאדימומען 

oy פיעל ויינעז w v n  n  — ,n vn y 
 *ון ױדאן די אױפהאלס^ יyוױיט אוגז

H’ינ״עטyיyז rvo-> אין ארתװג a n 
 יאס־ פון מרײר ד-עס און קיאיי,

o v 'v m*: ן iv ^ rr  r o דאס ואמ 
jĤ‘רנײyטrא די ?ינט fגי האט אלovn  f 
 מא- ןyo^^nyj אונז כרײטהאיצינ אזוי

 דאדגע די ואל פינאנצי^י, און ױאליש
;יי^דען fyDfi’האyjאנ רyוױיט הייף
Dטאביy זאל oy ׳םאר כייר r

 ואםיפײן אנאל2M,Jיyאינט א װער^
 רyrMאמאנ אן מיט דיסטריקט, קאוסט

 ׳סyיyצlfאנד לאפ אין העדיױואדערס און
 װעט oy דאס דנעי־, זײנען טיר און

 א״גאגי״ צי קאכיוי״יט נעײיבגעז דאן או;ז
 אינדוסטרי cyrt און ללאוק די זיד^

 פראנציסקא סאן ׳סyיyאנדז׳צ יאס םיז
•)#אסי אױפ׳ן שטעדט yרyאנד :אך און

o-e .נ י׳^יסט י י  יי׳י ®r« י
w- n י״ו ױ׳נ# י״ני׳נז׳ נ«ט*ו w i v i 

ive 1י די| <
ײ. •W כ־י MH אי־ו׳ א-ז נ ר « 

 <ן11» מ*יט BIT «יי| ,1 מװ*ר*
Dinj»» י י מי  ייג>» •ײ׳ו יי •ײי ײי
M v‘| 1< ײ«ר«ן װ«וס ט׳ןר rtM rM B 

jin w p ® י ײ« ײי )  >nf • c*i» י1אי
p r o ,די ױן יזןיוקט vp i»r»־ r 
ס,  IV30I1 1*1* ייד, פ*ד׳*ט«ו׳ט װיי

i w r r ד* *ויוי װירתומ 
 pri ר־חול די סין נ׳ײימעטם דח<ס

*־סט. חןר pie *ױך אין
 »*ד» *וגו«ר 8ד* ח*#נמנ חןר ריט

 ױך tnrrtfi װ«ט ^ױי^ימם-ג׳^ריי
j גרױס׳יר, *ונז«ר ®ון רען ‘K*

מ; ױגי*ז> טעמיי׳»ו*נ*י גייי t •יי o 
. נײס, בריד*רריכ«ז ר־ט

י w ■1 w י s . ! j a a s g p g c p
jib ע• ל*ם ד ע ח׳י מ י

ו לאקאל ץניאן, אפעױיטארס
קלאוק

צוגנ)y(פארטז
 רyאיב נאטראכטונג ynjyj א נאך

 יעלוס, צום jyoipyj טיר jyj^r יאג^ רער
rם א אז nויליגy ^צוזאר קאטיטyננy״ 

‘osyoy מ פוןyמבyד םון רסyױדאן, ר 
 זאי* yכ‘יyװ װערען, אינאנידיט ?אל

tyo‘,yn טיג,באזיyד רי זyרםאנטy אור״ 
 ‘קא אז דױיסט, דאס ן.yיכרןײטsזעצyג
y די jy^wa גדיגyשטי זy‘זאי סyטMכ r' 

D־nHD iv.yn yװעיכ ׳פעי ro:v, אז oy 
 נסyכyארביD ןyבאנאנ; זyדארט װערען

:v:v\ ,דעריא״ דט ראס און יוניאן 
jyD לןאכיטע די ז̂א אויך זען. ŷn צו 

.iy%vv ניט-יוניאן די אמאניזירען
iy3nn pjniyj |yt’i פארגע״ סיר 

 iy אז באארה דזשאינט צום ״עי־אנעז
״P אזא זאל ^yo ,װ ארגאגיזירעזsyכy 
 אױפדכט רyםול nyi רyאונט שםײן זאי
 פאר״ רyדיז נאארד. דזשאיגט רyד פון

 באארד דזשאינם דער םון דא] איז ׳עלאג
 די צוױשען געײארען. אנגענרכיעז ניט

y פאר אורזאכען i□ אנגענעכעז איז ;y• 
 yקאםיט ארגאגידײשאן אזא דאס ׳עזיװא

 גיט גאר און אדבײטסזאם זײן נים װעט
?vw\ .איז פאי״גליך אויפטאן oy דט 

גויטיג.
 אין רyאכ ,נלױבעגדיג ^אלאל רyאו;ז

 טרא•yצוג גי״ך דאן איז ^דאניוyנ דעכ
 אײנגד האט און ארבײט דעי צו טען
 קאסײ ארנאניז״שאן לאהאלע א לטvשט
^ סיעציעלען א מיט טע״ דיז א מ  א

 נד־yצ ארבײט ז^ר איז ארײנציהענדיג
 Vtfw ר̂סyםבyמ הװדערטער און לי;ע
 םאר״ צײם רyזײ זyבyנyקנyאװ זyהאב
 ארבײט רyד גאן ׳םריה pyi איץ טאג׳

 דיזען םאר בײנאכט סאל □y3:Ko און
ק.yצור

oy אײנב^םען אױך איז :Viww]
 שא•* און דיסטריקט םון ,צאי גרויסע א

 טעפר די סאר נדינyרyרקלy מימינגען,
oiya אויפגאב דיy ארגאניזיײ דער םון 
 y*םאראינטער צו די כזײ יזאמיטע, שאז

עז ארבײט. רyד איז ס̂י
y^ ערשט r r װי נאכדעם םאנאםעז 

^ אונזער ?yo הא־ פונקציאנירט, האמ 
 םyד םון oyo'DM דײסטריקט די זיך בעז

 באגוצזןן ־אננמפאננעז באארד דזשאינט
 דאן האט יעדערער קאםיטע. דיזער םיט

 געװמן זיעען טיר נערעכט װי דערזעהז,
 קאמי- אזא פאר םארשלאנ אונזער מיט
 סאר בר^עז הע; זי □you װיםיל איז מע

 .oiy2oyo ynynw פוז װאוילזײז דעם
 איבער- iyp^־ocr נאך זײנעז אלײז טיר

 אר״ אלגעכיײגע אז דאס נעװאדען, צײנט
 א אײנםאך איז yקאמיט נאניזיײטאז

 ?א״ לאקאלע א וױיל נױםוחןנדיגקײט,
 איכײט רyד אין :טשט^ט פיל איז טיטע

 באגר^ איז קאמיטע אזא װאס ׳דטיטyד
 אין וױ האנדיוננעז, איהחן אין צטyנ

װ. א. א. סטרײתס רופעז פיז פאיי
צאל נרויסע א טיט וױ פונקט אבער

v םראגעז, yרyאנד i'm ״א-,אל אונזער 
 צוס פאמע׳איאנען צײט צו צײט פון האט

̂נאז װעי״כע און באאו־ה דזשאיגט  אד וי
צײפ y^ • *ר׳*ס געװארען גענרסען

קאםיטע. ארגאגידישאן
? די פון lyoy^oj’nn דעם ריט  -0ױ

 גױס״ די איו יױאן רyאוז אין רyכrכ
 גױס- די vn ױדאן ײונזער אין טאכער

 נא• איז עגדליו און געװארען, שטארקער
 אײגצד לאניטע אוא געװאיען שיאסען
 גאף נ^ארד. דזשאינס oyi אין שטמלען

iv ד^וגעדאי רyד מעהר, rn y im, 
 Ifo'py; אי״ן איז ׳סײגכערנ י. כרודער

 די״ אױ באארד צוס םארשיאג oyi מיט
 און םאמע׳צי״אג*;, דאס און לטארסyר

 Dpyt ק״ן גאד איז oy מרקוױרדיג״
 חד אזא דגט פאראינע• גיט כיאנאטען

 נעװארען, אײגגעפיױט איז !ארטכיענט
 אױפטײתתן ד• נאך לוקט איהר װען און
w דעם םון iy i־O5voo חוד- חןר פאר 

 נא- א אסען5ן״ דך איהר קעגט ׳צײט «וער
 אין נטyoארטlyד אזא גוטיג •וױ נריף

נעײעז.
אר״ניא• גיט איצט זיך װ^ען סיר

 פיד וחדכ* /ןyראגD אנדערע די אין זעז
 יױדעד ׳צײט צו צייט פון האכמז

מן אםאל גאר און א ^י מ א  צום פ
:נײ׳אוײ! צום וױ באארה דזשאיגט
•yzvvn א׳ ױעגען סראגע די .1
 שױן איו װעיכע ׳נװרא י״באר ראל
 ױג״ צוױשען כאקאגט און ברײם אזױ
מעםכערס. זערע
 קאטמיס ק״ן מריױנמן גיט .2

 אדנײטמן צו oרyמאכ סעםפעי און
דזשאבערס. פאר

אנרי• טײם קײ| מאכעז ניט .3
האכמן סיר װעיכמ ׳סעגס

פיוד אױסרײד אן איס באטראכט
......

סעמכערס. אונזערע
דיס• אסת׳ן אן אײנםירעז .4

 ומלכעפ קאנטראי, ייז טריקט
 אץ אוו סט״ט אײן אץ אז מײגט,

 איי״ ביזנעס אײן זאי כילדימ אײן
i אלמ צי אסענדען דזשענט m r ױ 

 אײדדפינ כיונעס iv'פ קײן ניט
 ני ov װאלט ^נסyער^ט וױיל

o כתןהר n v 'iv מניאן חנר םאר 
 %װײ און יױסגאכען, פון זיז םyד

ס דער זץ־ װאיט םמנס,  אײ ניזגו
 Vנ און אינטערעסירט ממהר דזשענט

 םאראנםי^דםליכקימ מעהר סילט
 די און שעפער צאי די םאר
 ייי ay וױ אױט שעפער. רי םון נען

i נים זץ־ סיפערם איצט, n ניזנזנ 
 אײ פון *■r דעם ײענעז אײדזמענט

 ניד? »י*ר אײן אדער חעכעה פלאר
יי׳ װ^ס שא•, דער אדער רינער,

>.14 וײס ױיזי ו^יס
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^נשיאםע?. ניט ג^ף האט סאפיע

 ^•נע־ ד*ם װאס ליכס״ פון -n*r א
 םענסטעד •נסמגעגדינען אן פון שלןמנן

 גזד איז זי ׳;.rw^o *ויף נזנפ^נן איז
 ןופגע״ ניסעל א #רוקען איהד אדף לענמן
 נמדיכ״ לאנגע. שיוארצע, איהרע חנקם.

 שעהגע צװײ און אויסגנקעםט, ח^ר טע
ו  איהר ארום אויטנמלײגם דך ה*כען ח

 געפאיען און האל«, וױיס*ן עעהגנס,
̂וד«ם »ח  האלכ־ וױיס^ איחר^ אוי^ ס

 ןונגק״ חאם בעבדדמםין כריסם״ אפענמ
d pip יע־ זיד ה*ם איהם םרױ. זײז 

 ג*פיהל $ איז.״ ד שזןהן וױ טראכס:
מז פון  דװ־כנעלא״ איהם איז תאכת װארי
vt\ זײן איבער y ryaiypזיף האט ר 

 גע׳טסאיזען, א םרוי זײז און אנמבױטנן
̂סאן נענע^ען. קוש הי
 נזד סאפיע האם — כמװמנעד —

 האלב־פארמלאפענעם » כױט םורמלס
שכױימוי. ליכסינען »זא . uymv ד^ך און

מז האם בענדדמאכױן  אויסםאן מנו
 V? האם דדױסעז אין װינם דעד דך.

pנ r jfV f אן.n מנס״ די ®ח שױבמז 
מי איז *יחם און םאר,  הארי װי
מ היום ער און .jppjrtp( רי אױוי

>o m  /®rw וױ •וד my דף װאלט 
: דטvרy)oארד

 גריטשינ, אזױ 9א דרױסען אין —
om חן, דער׳חמ׳עט  װעט אזױ וױ װו

imד o  nun Of אחייס O voip
דיר פאמעסען גאר חאנ איןי און —

כאו א סאפיע דף חאט — !ואתן
 פארר״רען געסוזט חאט nyn — גוטאן

Mt| סריד. דער ײין טיר. םון שױסעל# 
i r i ׳רום דין אױפנעראטט חאכ א»ך 
o איך ד׳אנ n גע* פלאר אױם׳ן ׳אייסער 

1PM*
 האט — סענש א שיידסוי » —

 װעט אזױ וױ ״- נאמערקט נעגדושאסין
י n ןיא ז n ׳שליסעי/ » אתן ׳ארײן

— ojm ״בעי״, די קליגכען מר 
WV9V סאפיע האט — טיר די עפענען 

געענסםע־ט. אײנסאף גיגץ
 האט מארע:ט ערשטען דעם אדו•

iyoo:y o 'ro fo בא־ כענדזשאםינ׳מן 
 זיך איהם האט גלײך אכער רזחעט.
װעט הערי :סראכטען גמנורען

 דאך ײאנט ער חיינגען. ניט נסל"״ די
 וױ לאגג, אזױ הױו, אין ארײגצוגעהן דט
iv ,נים. נאף מלאפם סאן 19 חננקם 
א וױ שטייל, חויז אין ארײן קוסס מר

 זײנע םען װעט טאטןנר ציטאחננדײו
 ;־,קל in ער װעם נמ דע״חמרען. טײט

 היינסאל דאס װעס ער ״כמי״? די נען
 לימנישט װעם ער טאן. צו װאגען ניט

 ארוםיטלע־ דדױסען אין נאכט גאנצע א
 געםראכט זיך חאם אזױ — ױ\י" ן9•

 אױסנעטאן האלכ אזױ און נמרכער׳ן.
 םארשװיגע־ א שםעהן נענליכען ער איו

סארטראכטער. א נ*ר,
 װאם בענדזשאסין, איז, װאס ־־־*

 סא״ האם ־־־- '1 שיאםען ניט זיך עגסטו‘’
. נעםרענם. םיע

קלינ־ ג*ט ׳בעל״ רי װעט הערי —
̂וס — גען  ארױסגערעדט, בענדזשאםין ח

 הארצען אױפ׳ץ שמער איהם איז װ*ס
געיעלמן-

V אזוי טראכסטו ווארום —
 גיט דאס װעט *ר אז ׳װײס איר —

פיו•
— j r i ער אז כאיען. זיד ײעט ער 
ר וועם שי^סעי, רום ניט ה^ט  סו״ דאך ז
 אנדזנרש װאס ^מל/־ די קלינ^נן זען

1 טאן ער װעס
 זיף וועם עי אז ׳דכער כץ איך —
 אין נאכם גאנצע א ארוסמל׳ופען מסער

 — ״בעל״ רי סלינגען אײדער ״גאס דאי
 שווער* s כײם גסמנדט ממרזשאםין זזאט
t קייס w האסימז. ױץ

העלםען? זיר קעגססו װ^ס #נו —
 כא־ סאסיע האט — ? ס*ן קעגסטו װ^ס

 זיף האם yo^or איוזר אין אדן opnpמ
צורײצטקײט. און אונטנדולד נמפיחיס

— םאן צו וואס גים וױיט איך —
vom האס ruvoטו.״סעאט ן  איך — ̂ג
םאן. צו װ^ס גמו וױיס

פראנם־ אין ארײן אױ מנז^פאנױן
 װע־ דמר דדױסעז. אין ארמסמקומט מם,
ט נזנררען איז ס*ד כ  װי מיאוס, און ^נ

 אא? אױזי גמקוקט האס *ד פריז^ד״
ײ*  הערי׳] ודאו ער מעס אפשד \.9ו

I רמנרי ניםא — כאםערקען
ן לענ — ע פ ו ר י  סאפיזו האמ — ו

־ מלאפציפער םון ארױסגירמדט  לעז ־
m דך if iv מסקם. ס׳איז

גע־ שלאםען זיך האט נדדמוםין8כ
םאר־ העיי׳ן, אי¥ םארגעסען און

!וחןלט נאנמר דאר אן נססאן
 העררי איז צײם תלמנר דער אין
 צומצס געורען איז ער געגאגנען. אחײם

ח  דמר־ םון האם ער וחנן *ובר^מן. י
 הויז אין אז דארזעהן, מײטעגם

 א דערפיהלם ער האס םינססזנר, איז
 זין ער.הןוט הארצען. אױפ׳ן פרײקײט

 1זײ באלד װעט ער אז פארגעשסעלט,
 ליגען װעט און צימער וואריםען א אין

 * איז אײנגעםוליעם און יײננעדעקט
מר,  האס ער און בעט, װאריםער וויי

 צונעצט איז ער װי געםיהלם, גים סמהר
 גוט איהם ס׳איז און צופראהרען. און

נעותן.
^י איו אם  צוגעתומזג;. הויז צום ה
 פענס־ די אוי«י געםאן קױן א װיותר

 נאכט־ די רוםס. נערבעיס ד םון סקר
 אזױ איהם צו האבען שויכען שווארמ

ס׳איז :געװאונסען פרײנדליך װי
 אין איז ער שםיל. און םינסטער

 ער !רענעז אוים ארײן. ״וחנסםיכול״
 אסנעטריײ נאסהײט די זיך םון האם

 טיט׳ן ^ןוננעכױןעם״ וױילע א ;סעלט
 אנגע־ בידרױםהײט די אםעס װארימען

 און גט.9ה אננעפראורענע און נקצטא
 גע־ שױן זיך האבען רyינגD די וחןן

 אין אננעטאפם ער האט בױנען, סמנט
 נעװעוזנ־ פלענט ער וואו קעשענע, חנר
 הוױ, צזם שאיסקל רעם האלט?ן ליך

 זוכמ] ר9 הםט8נ !שליסקל דער ניטא
 זײ־ סלײדער די ימשענעס. אנדערע אין
וײנען סעשעגעס די דודכגענמצכ^ נזט

7
j צזזאר^געלי־ע•^ גאסקײט םון ik 
 אױך גאך איז ny־;;D פאיפיארעגע רי
r״* ? iy iv רי אין דכט עי נ.״;ען. צו 

o yw yp, אהץ ;ערװעזעי־, איץ ?וכט 
!שליסעל דער ניטא — ד׳אסטיגער

 רײסט געראגקען ס העררי אין און
 בעג- איז ראס פארדאכט, א ארײן דך

 זײ ארבײט... ס סאםיע און דדצאטילס
 סאםיע .‘שליסעי רעם צוג^וכיען האנען

 און געגעכע;, עצה די מסתסא האט
 אױסגעפיהרט. דאס האט נעגדזשאמין

 איז געשיאפען איז ער jyn כײנאכט,
 דורי־ ארײן, רום דין אין נעגדזשאטין

 סריידער, זײנע םון קעשעגעס יי געקוקט
 גע־ ארױסגע׳גנכ׳עט... שי״יסעי דעם און

כדי געטא̂ן דאס האבען זײ וױס...
 כרי איײן, הױז 1יא יןענעי ניט

 בענ־ ױעט .,כעיי׳/ דעס ק^גנען זאל ער
 ער און טיר... די עםענען דז״שאםין

 װעט ע־ רעדען... איהם מיט שױן װעט
D^אJרyאילײדי- רום די ארער רענט, ן 

 סאפיע געטאן, זײ האבען דאס — גען
בענרזשאסין... און

 םאישטיהט סראכטענדי;, אזױ און
 כעס וױלדער א כעס׳ א הארץ העררי׳ס

 וױ סאפיע׳ן... און בעגדדשאכיינ׳ען אױף
 ער וױ מאטענט. דיזען אין זײ האסט ער

!...זײ האסט
טענעסענט־ דעסזע^בעז םון יעכן א
 האט שכן דער אננעהו^ן. איז הויז
 געװאי־ העי־י׳ן, פאר דעױשראקען דף
 ׳בליק פאררעכטינ^ א איהם אויף םען

 און טיר האל די אױפגעשלאסען האט
 העיי דערוױיי איז א־ײן. האי אין איז

 איז שבן דעי האל. אין ארײן אויך
 הערי אוועק. טרעיען די אויױ האסטיג

 שלי* דעם זוכען גענומען וױדער האט
!שליסעל חגי ניטא סעל....
:טראנסען |yoi:y3 האט הערי און

 קליננען ער זאל ? טאן ער זאל װאס
 עד הען אנדערש װאס ״בעיד די

 װאו־ װאוהיח אװעקגעהן? ?... טאן
}געהן ער זאל היז

 םאר איז האל אין טרע• די אונםעי
 אלםער אן נעשטאגען לאנג צײמ א

 פון האט ײילמנר שכן, » ״לאונדזש״.
 ניט אדן ארויסנעקליכען זיך הויז דער

 דירה נ-יער דער אין נעהםען געוי^לם
 דירה) בעסעחני א אין (װאהדשײנליף

 האט םענעל, שטיסעל חרוב׳ע אלםע, די
 ארנםאר ׳האל אין דא איכעיגעלאזען עס
 ״לאנדוש״ רער איז אזױ און #טרע* די

 9םיל האם הערי שםעחן. געכלימן
o? מאל r אונטער נעזעהן ״לאונדזש״ 

 ;ע־ זיר האם ער װען איצט, מרע•. די
 פיס די אײף קוים און מיר זעהר םיהלט

 םארקליבען זיף ער האט זיף, געהאלטען
 אוים״ן דך גצזעצט און טיע• רי אונםעי

 האט זיצענדינ. אזױ און *לאונדזש/
צי :תוה דער םים געשלאגין זיר ער
̂נסעל דעם אנקליננען זאל ער  ׳הויז פיז גי
נים. צי

 און דורכגענעצטעי מידעד. דער און
 אייננ*־ אזױ איז nyn אננעפרארענער

 אונטאד ״לאונדזש/ דעם אױוי שראפען
.9טרע די

בענדזשא״ זיך האט נאכט דער דורר
 איהם אױפגעכאפס. שלא^ זײן פון נדן

 אוץ הערי׳ז, נעזyװ מםרןכט דןי האט
 נעלאזם נים איהם האט םראכנתן דאס

̂וצ אין איז איפימר לאמ. שלאפען  ד
 במנדזשא• נענאננעז. םראיען די ייבמר

 האפ עד און צתעהערס. ?יד האט טין
̂ז ? העדי ראס איז אםשר : נעטראכם  א

 טיר די נעזגםאנט ׳»רױס באט פיז *ר
זיף״ *מאחערם און רויז םון

 ״לאדנדזי** אויפ׳ז שלאפם הזנרי און
 זיך חלום׳ם איהם און םראפ רי אונסער

 פארטרויערט יילײז, זײז ’ הײם, ױין
 םא־י ײיז זיך חלרס׳ם איהם שטערםעלזג

 קינר״ גוםע רייכע, זײן מאמע, איז םע
 םא־ אז איהם, זיו חלום׳ט אט הײנ^..

 זנר איהד, קושט ער פרױ. זײן איז פיע
 בענ־ אז לױטמ אט אין איהר.~ ליבם

סאסיע׳ן... ארױס רײםט און דזשאמין
שלאוי. פון װײנם הערי אין

 דעד־ עםװאס האט בענדזשאםין
 נעורא־ םארציטערטער א איז ער הערם.

tô ארױס. הויז פון לויפט ער רען. yn 
 הערי וױינט דאס י הערי יע... צו. זיך

 שלא.•״.״ פון װיינען א שרעסליד... אזוי
 ארונ־ טרעפען די םליהט בענדזשאמין

 דונקעל־בא־ דעם איץ ער איז אם טער.
 אעבשן ער איז אט האל... לויכםענעם

הערי׳ן...
 בענ־ װעסט — !הערי הערי, —

׳!njm העיי, — חבר זײן דזשאםין
דערשראהען, אויף זיף כאפט הערי

 טעטפען א סיט כענדזשאםינעז אז קולט
בליס.

? אהער קוםסטו װי הערי, —
 ארוים געלודען. זיך צו איז הערי

 צוױי די און טרעפען... די אונטעד םון
 אנדע־ דעם אנםיזענעז איימנר שטעהעז

אן. זיף קוקען און דען
 הוין אץ ניט נעהסטו װאס פאר —
הערי? אריין,

שליסעל. דעם :יט האב איף —
דעם דרענמן זיך איבעררעדען דער
 נעדאנהמז הערי׳ס אין האס שליסעל

>.w זײם vvn מורוס
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נאשיץ־ביכעל רעדאקשאר׳ס פון
אידירע אלז -,אנװעדע*;אונזער

הױ«ם־אױפט.־אדגגען.
y וױ ידארצר, ״עטארקצד, iy i:R  ysR 
 די פעסטנע״עטעיט זי :אט קאגװצג״שאנס,

 זי איגט^י״שאגאר. אלנזער pc סיי•$ד
״ אין p;r־c יאט  איהר עיחיערט ד

 אייגעגד pc אומןופהעגגיגיזײט םוי*סטע
 זי ;א״נפמס^ אױסעריייכע װעייכע

 װאפ איץ, אין אז ;עפאכט, ־•,יויא ראט
v אייגעגעם אידזױ ;יג־; איז :ys,; אדער 

 אנדער קײן װעט ;,yoyiyopR אײגענע
 זיין איינענע, איהי :אר וױ מײנומ,

ר ריכט־יענור. איהר  יזאנ־ איצטינע ,,
yp״:gi; יױ הי־ארעי אלן טעהי ־אט 
 ״דעלוראריײ ר—r נעכיאבט איז oy װען
 אי;* דעד פא- אינדע*ע;דע;ס״ אײ עאן

.‘טעינײיטאנאי
v

 אין האט באכטאן אין קא:װע:״:אן די
 וועל־ אירגענד אהן ,iyoiyp קייארסטע די

 פעסטגעיטטעיט, צוױידײטינחייטען, כע
Qgi דאס דוי־דעז, ;יט יןײגכיא* וועט זי 

 גרױ ארער אי־גאגיזאציע ײעלכע אירנענד
ye אוכינעבעטענער אױײגדי״צעז זיןי זאי 

 דאס ;א;נעי*ע;ע:הײטעז אידזרע אין דיײט
 אירנמנד אז דולדען, :יט קײגניאי־ װעט זי
 אנער״ ;אי סעכיבעריטיי אידזר פון טייר א

 אײ איגאניזאציע װערבע אירגענד יוענעז
 דאס געביאכט, קיאר האט זי איהר. כער

 iyosyig זײן כיוז ױניאךכיעכיבער יערער
 שעסטגע־ האט זי ;.yays און יײב סיט

 הער״שען ביוז ױניאז דער אין אז מטעיט,
 מיז װעיכע דיסוױפייז, באיטטיניטע א

̂עביעז פאר מאסגעבעגד זײן  און גיייך, אי
 באאמ־ העכסטעז דעם פון קײגעי, װעילכע

 רענק־און־פײי־םעםבער, רעם ביז טען,
 אזוי האט זי ־ איבעיטרעטען. ניט טאר

 זיך ערקרערט ךי;, :אר קאן עפ װי קיאר,
 אין דעביאקראטיע פון ״רינציפ דעם םאר
 װעל רויט װארט, פון זיז בעסטען דעם
i: סוזען אייע כעז ' ,s גע־ די אױסםאיגעז 

 טאיא־ די װעיכע ׳א<יסיס2 די און זעצען
אננענוכיען. האט ריטעט

V
 צ״ט זעיבער דער אין אבער האט זי
 אינטערנעישאנאא די אז נעכיאכט, יןייאר

 pc פיינציפ דעם אױןז פעסט מטעהט
 רעדע־פרײ־ פױע פון םײנונגס־פייידױיט,

 דער פון ראכיעז די אין דאס און הייט,
 מעםבער יעדער האט אינטרנײיטאנאי

 פאליסיס די פאר אניטייען צו רעכט דאס
 װעיכע ױניאז, דער אין רעפארכיען און

 ער ; בעסטע די זײן צו אױס איהם זעהען
 צװאגג־ קײז אגײענדעך ניט אבער טאר

 דער אויסער ניט טאי ער דערצו. מיטעל
 נרופען, פאייטײדענע ארגאניזירעז ױניאן

 דאיט, הייסען ysH זײ װי אין יואקוסעס,
 זײער פון סראםט דער מיט זאלען װעיכע

 ארויםצװיננעז קאנעז ארגאניזירמיזײט
 װאס מעמבערס, צאהיל גרױסער דער אויף

 זײערעיפאייסיס, ארגאניזירט, ניט זײנען
אידעעז. זײערע יעפארטעז, דיערע

 איהרע אלע מיט האט קאגװעניטאן די
 םון האנדלונג די גוט״נעהײסעז באשליסע

 באצונ איז באארד עקזעק. דזישענ. דעם
 האנװענ־ די ייגס. פאר״טײדאנע די צו

 אױיס־ זיך באיעלוס איהר מיט האט *שאן
 טרײד־ די אז דײםייך, און קלאר נעזאנט
 דער אין איז לינ עדױקײיטאנאל ױניאן

 צו אפאזייטאךױגיאז אז װירקליכקײט
 מוט דעם ניט האט זי כאט״ט אונזערער,

 דאס ארויסצוזאכען עהרליכקײט די און
 מעמבער קײן קאז םאלנליך, און, אםען.

 געהעדען גיס אינטערנײישאנאל דער פיז
 איז װעלכע לינ, דער צו נל״כצײטינ
 צו צײעק 6רע כײט נעװארען אויםגעבויט
 די אינטעמײ״טאנאל. די םארניכטען
 באיטליסע איהרע ט%כי האט סאנװעדישאן

 כיוז און איז ל̂י די אז פעסםגסטעלט,
 דער פון ״שונא דער אלס װערעז באטראכט

 דאיױ נאטירליך, איז, אינטערנײ״פאנאל,
 אינטערנײשא״ דער פיז םעםבער יעדער

 קער־ אזא צו געהערען ניט נאר ניט ־נאל,
 ניט איהר ער טאר נאי ניט אערשאפט,

 םעםיג- איהרע אלע אין אונמער^טטיצעז
 געטריײ אלס איהר, מוז ער נאר קײטעז,

 אלע כױם באחעמפעז ױגיאךמעםבער, אר
כוחות. וײנע

V
• י ט ש נ י י א האט מאגװענישאז די

C 1ג$הצע דעם עררועהלט * וױדער נ י 
̂ריי אהן ,,באאדד אקזעקוטיװ דמדננעראי ד

 װעל־ אייגעגד pc אואדציע טינדעסטער
 און חאנװעגיצאן. דעי פון דעי־ענאטעז :ע

 ער־ אײנציגע די דא נאר איז דעם פאױ
 קאנװענ־ דער פון עגדע צו אז קיערונג,

 וױ איע, האכען דעבאטען, א״ע ;אך ׳״׳א;
 דז׳עע־ דער אז אגערקענט, דעניןן, אײן

 געהאג־ האט נאארד עקזעקוטיײ נעראי
 די סיט אנקלאנג אין גאגץ און sic דעיט

 אינםער* דער סון ■יינציפען און פאי־יסיפ
 דערםאר, עס באטאגען כייר גײ״פאגאל.

 גאנצע אונזער אז נויטיג, איז עס וױיל
 בעת אז באגרײםען, ,זאל מעטבעריצי•

 זײנעץ קאנװענ׳טאן דער םון אנסאגג איז
 לינ־ םרן פיאגע דעי איכער מײנוגנעז די
 אבער איז צוטײלט, געװען רעכטע אח קע

 ײידערערװעה־ א״ניטטימיגער דער דורך
 עקזע־ דז״צעגעראל גאנצעז דעם פון לוגנ

 און ®רעזידענט דעם טיט באאיד יווטיײ
Ti׳sH^y:yy זפיצע דער אן סעקרעטאר? 

 דאזיגע די אז נעװארען. פעסםנעשטעלט
 פאר־ איז םאריט״דעגח״ט ס״נונגס

 ־y::^R ענדליך האבען אי־ע ן.yװאוגדL*י
?p y, ד פאר ■אליסי אנדער אן אזyר 

אז :אוםמעגליך איז אינטערני״טאנאל
 סט־yם די םון אױױיכונג װעלכע נדyאירג

yרינציfi yטsŷזט’yג lװאלט ן cריהyר 
 דער צו זyיהרc נעמוזט רyטy׳צ* רyאד

ױגיאן. דער םון yיזאצי‘;מא-אyד
V

 yj^R איז אלײן דאס בנאםנות. און
 רער פון ןyאויםטואונג גרױסע די םון

 די איכערצײגט האט זי חאגװענ״שאן.
 זײער אז איהרע, ג^נער yרסטyביט

 דורך און דורך א געװען איז ישטעלונג
 איז אױפטו דער כאטיט און פאל^ע.
 אי־ שטארס רyאכ גרויסער, א װירקליך

 זיינען רעזולטאט דעם אינער בעררא׳שט
 װי אלײז, םאקט רyד װארינ^ ניט. כייר

 געװארען, געםיהרט איז חאגװעניטאן די
ט האט ^ז  אוי־ שטארקסטער רyד זײן ג

 פארבלענדע־ םילע פאר געךעפענער
 מיינונגס־םריײ םאר נעיטר״ דער טע.

 זיך האם אינטעמײיפאגאל דער אין הייט
̂ כערלירyל העכסט זײן צו ארױססױױזען

 די גענאסען האט אײנציגער יעדער װען
 קאנ־ דער אויף מײנונגס־םרײהײט םולע

 מאיציךאר־ םון ג/דפרײ דער װענ״שאז.
 א זײן צו ארויסנעװיזען זיך האט בײט

y דורך לינען i,□ מעחר־ די ױאס
 םאר־ איז קאנװענמאן דער םון צײט yסט
LMװyנדyבאטראכ־ דער םאר געװארעז ט 

iy' םון טונג iy איז און םאל, באזונדערעז 
 טיף, און ברײט אזוי געװארען דיסקוטירט

 איז עס געײען. ^נליך נאר איז cv װי
 אינ־ די ,אז געװארען ?לאר rroys* פאי

 די םאר סטyפ הטŷטr אגאלtײ;,רנyט
 עם אז און מײנוננס־םרײהײט, ברײטסטע

 ^ונאים די pc בלבול געמײנער א איז
 האט זי אז אינטערנײיטאנאל, רyד פיז

 דאס אונטערדרייזעז צו זינעז איז נאר
 זײערע צו מעקבערס איהרע םוז רעכט

 האט קאנװענשאן די םײנונגען. אײנענע
 הכעסטער דער םיז ■רינציס דעם אט

 דעמאניי קלאר אזױ םײנוננס־םרײהייט
 בײרע אויף בלינדער א נאר אז סטויירט,

 און זעהץ. ;עקאגט ניט עס האט אױנעץ
 נעג־ די םיץ צאהל די איז טאקע דערםאר

 הלענער, אח קלעגער אלץ געװארעז נער
נים זײ פון הײז איז cv ביז

ז..yפארבליב
V

 א אנגענופיעז האט קאנװענ^״אן די
 װעלכע קאנםטיטוציע, נײע גאנמ טyכט
 פראקטייטער, אי פוגקטען פילע אין איז
 נײע די פיט אײנקלאננ p* טעהר אי

 װאס ׳yDsR די װי צײט־פאדעױננעז,
 כײר אפגעדינט. צייט איהר יטײז האט

̂• אפיטטעלעץ ניט דא יזאנעז  די אויף ז
 װעלען מיר פונהטען. גײע םארשײדענע

 און נעלעגענהײט אנדער אז בײ טאז עס
 נע־ נאר ״זאיי 'דא פלאץ. רyא:ד אץ אױזי
y אננעסילן דאס אז װעדען, זאגט i pc ̂

 בא־ קלארסטער רyד איז סאנסטיטוציע
 איז אינטערנײשאנאל אונזער אז װײז,
 אוטבא־ םארמםײנעדטעס, עטװאס גיט

 אין םארוחןרטס נעהט זי נאר װעגליכעס,
 װאס פאדערוננעז, די טיט אײנחלאננ

ארויס. ברעננעז אוכישטענדען און ׳צייט
V

 םול אננמנוםעז האט האנװעג״עאן די
 דזשע־ דער װאס פראנראם. דעם נאגץ און

 אויסגע״ האם באארד עקזעסוטיװ נעראל
lyjnnrtfa* אדנייס,  ®f אונזעד פח

̂אגצרס, n צו איגו*ונ״*אגאי -w ח ®אנ-צאומפויוט׳»ורער. און נופצקטיאװער
 דואנצן אונייחו בתי• כצלי n אדנ און

iw 'm קאד חןר ^וױויטאר^אויף די 
 — פארטרעטער דיער^ געחאט װעג״מאן

 די אז אױסגעזעחן, עס וזאט אפט און
 היכיצצר ;אמ א אץ דא רארט דינען
 די אז וױסצן, איצט זײ טוזען — צאחי

 די וױריןליר זײגצן םאדערונגען ראדגע
 טעםכער״ גאנצער אוגוער pc םאר^גגען

 אנ״ איע אץ וױ ■רט, דעם אין אז יצי•,
 עיןזעסוטױו דז׳צענ/ראל רער האט )דערע

 איגערליכסטע די אױסגערײקט באארד
 םעםכער״ גרויסער דער pc יצטרעכונגען

 זײ אײרער וױסען, עס די מעגען יעיי.
jyc'j אוגזע־ צו ענטפער ענדליכען זײער 

 גוט, דך עס זײ םעגען סארטרעטער; vר
 זיײ זאגען די אײדעי איבערלעגען, גוט
 םאדערונגען, די אױף ״דין׳' עגדליכען ער

 באטראכט, םעמבעריעיו גאנצע די װעיכע
 װײטערען און דרינגליכעז העכסט א אלס

 סאר סארװערטס״םאו־׳ש איהר איז יטריט
 אייס ,yכטyי איהרע פון כיםונגypרy די

מעג׳עעז. dsr אלן יyט,ארבי

oy אוטבא״צרײבליד וױרסליך איז 
^ רyד גרױסער, רyד lyאי ijy j’o ^ in־ 

 גא:* די באהערשט האט װאס •;:טוזיאזם,
 פראגראם yגאנצ רי װען קאנײעניעאן, yצ

 ״קא- רyר פון געװארען םארגעבראכט איז
 די רעפארט״. אפיסערס טרי אז ריטע

 פאײ־ זײגען װאס דעם, װעגען זyכאטyד
ipyj״iy הא״ כײטינגעז םאריעײדענע אויןי 
jyc, װי oy צו סייאר געײעז איז yt־,I 
m־y ; r^ די ארבײט. װאוגדערםולע א 

renycoyo יטטyאלז ^טאל איצט הט 
 זי ®ראגראם. נוןנצען ovi םאר אײזען

 *yא•ג □yi געןyװ געדאנק איהר האט
 רע- תאנװענ״מאן די האט דאס פאכט.

y סיט מאנסטרירט iגר ,־yסטyקלאהר־ ר 
 lyouyj^ איז #ראנראם די הײט.

 זאגעז סיר און אײנמטימיג. זyװארyג
 ־yn לײבתיםyב אונזעחג אז אמאל, ;אך

v:\ באהארציג ׳טטארק דאסy,אײדער ז 
ײ iyc:' זײ ̂, רyז .ycp:y ry:^:ny

v

 גוט־נע* :אר ניט האט קאגװ^ישאן די
oysR ]yo^nד װאס ׳yדז רytMנyראל py־ 

ivoipyt האט באארד :y^ אין □yi 
̂ך  זי נאר יאהר צװײ yצטyי די פון מיי
 אדבײט y:yטא;yגcאױ די jypey: האט
 בא״.:לא־ האט ד דאס וױכטינ, אזוי פאר
vo,\ זאיי ארבײט די כדי iny:^ ;y^p

 אימ־ הרyמ טיט נאך און אומג^טצרט,
oys, ד זאלyר yBט האפיטא רyםאר רוס 

 ־yii םארגז^סצרט אנאלKMר:יyא'נט רyד
 אזוי, ?.1דריט־חי גאנצ^ א אויף רען

^yo 10 אניפטאט דאס  ivz דער זאל :
^yo 15 זײן סpyט קאפיטא  אין אםת, :

 yװיסyג א טטירyהyג האט פונסט םyד
 מא־ די nyc םײנונגס־סארלצײדענ^יטי.

^y^yi טyיאריט «  ם#ר זyװyג איז :
o n, ד פון הכנסה די אזyר ycj'R״־^ 

 דורך ןyרyװ רטyסyםארגר זאל יטאנאל
 קאפיטא רyפ Dyi פון רוננyכyה דער

 lypyj טyמיגאריט yקלײנ א איז ס,pyט
 yoio yנויט'ג דאזיגע די אז ׳דעם םאר
 אר־ םעהר.וױרחזאכמג און yרyװײט םאר

rג זאל בײט, yאםyא דורך װערען ז yiD־ 
 iyj"T yאל רyאב אסעס^נט. זyלyצי

pmyj ,לינק אײנםאר^טאנעזy ר אוןyכ־ 
 Tyrvo אינ^רנײשאנאל חגר אז גלײה טצ
 איהר פאר זysפ'ט די זyרyװ בעזyגעג

ארבײס. רyרyװײט
V

 * וױרקליך װעזyג װאלט Dy און
 אפ־ װאלט קאנװ^אן די ײען װאונתגר,

 איהר אין אינט^מיישאנאל רyד זאנטyג
 וױרקליך דאך האט זי װארים םארלאנג.

yהאט זי װאס צוזאג, איהר רםילט v:vi' 
 קאנװ^טאן. רyלי•װלאנדp רyד אויף בען

אר־ yרבארyװאונד טאזyאױםנ האט זי
 איסט חגר איז סײ ארבײט גאניזײ׳שאז

iy אין סיי און i .אין האט זי ומגסס y i□ 
 םירטyאויסנ יאהר y 2צטyל די פדן כיטך

 טיט ױניאנס. y^.yni^ פאר y:'t גרויסע
 ריפות איהר אין זyמיטל yנצטyבאגר די

 אן ןyארנאניזיר צו יהרטcyאױסג זי האט
fc^ y^  ביז זyהאלטyנ האט \vv װאס ;
 צום אדנאניזירבאר. נים םאר ככשט איצט

yרrד אין פאל טעזyנעימיכטע ר pc דyר 
אל אנ פ ײ׳ ^ ט  זyצוױ׳ט געײעז זײנצן איג

 נ־yקאנװ חןר אױף זy;אטyלyד yרyאונז
y א נאר יטאן r r r אמ צאהלy:ריקאyר 

 yרyאונז פלז באדייטונג די .yנyבארyג
ny:ny:*pnyo* y^ĵ־־y:y דysyאט;yז 

 װײס, טעז ײעז וױכטינ, באזונד^יס איז
 פון רyטyפארטד די זײײנעז ysH זײ אז

y',yT;w אין יאקאלס ̂yjj און *שטעדט 
 בעל'~ y;וט yרyאו;ז װאוהיז שטצדטלאך,

iv בתים :" i אװpyגyזײ מיט לאפעזyרy 
 ײעלעז דארט אז סײנצנדיג, פעקטאריס,

 ױגיאז רyד םון וחןרעז םרײ ^דליד זײ
r־irvR אלע םיט w yרpyל'כyבאדיננונ־ ̂׳ 
 ־y: אי־ז אינםעמי״צאנאל די אכער נצץ.
זײ װאו גוםצדט, סאסצ די אין םאלגט נאכגצ־ זײ האמ זי װאך. דער אױן• װען

®חינ יזגיח ייייניו * ײ
י 1י»ני י און •רייען. און ״ י w י n n* w גאר נמװארען אױילענױןן 1ײנ*1 דעואיטסצנט די׳אאן r n ױדאנס!>«*

 אר• דאדנצר דער pc וױנטיג^יט די
 װצדןן, אינצרגע״צאצט דט גאר קאן נײט

 די אינ״ט דאדנע די מײנט ויאקטי׳צ
 אין ױדאגס אונזערע םון אױפהאיטוננ

 ױ** ײאס צענטערס, פאריצידצנע אוגזערע
 אוױ טיט געװארען אױסגעבויט גען

 יאחרןן, םילצ, pc נל׳עו אין איפער
 ױ װעילצר דורך ארבײט, די איז דאס

 נין ז״גצן װאס ארכײטס׳^לעמענטצז,
 נעוי• די סון געװאדצן אױסגענוצט איצט
 -ױדאדאדג״ די פון יעארען צוס בתים
 אין װצרצז איײגגעצױגצן jysdi טער,
 װאפ ׳1ױי דעם קריגען און ױגיאן, דצר

 און ײדאדארכייטער. אלס זײ, ?וטט
oy ד איזyװאט #גיט װאוגדצר קײן רםאר 
 אײגמטיסינ כסצט האט חאגװעניצאן די

 דצו־ פון רעקאמעגדאציע די אגגעגומצן
 צו רעיא״ט׳' אסיסערס אן ״חאמיםע

cארגרyסyטצקס קאייטא •ער דעם רען 
 הײסס, ־דאס דריט־חלח, ;אנצען א אױוי

 10 פון טעסס קאפיטא רy* רyד אנשטאט
 זא< װאה יעדע טעסנער יעדען פון נטyס
̂יני״צאנאי* די .OJVO 15 ;y;*ip אינט

V
;only עם הא̂ב  סד ןyגאטyרyד "

 אײםנצגוסצן ניט לועיצן זײ אז פיהלט,
 באזוג״ מיט דצםכערס זײעיע פון װערען

 די ביעגגפן זײ װעיען זײ װען ליב^ רער
י1 דױס װצכעגטי־יכע yרyזײ אז כ׳צורה,  י

מ אבעי געװארצן. געהעכערט נען ד ײ  װ
ד דאס האבען זyגאטyיyד אונזערצ פון  נ

 אלצמצ!, נאר אנבאטראכט. אין נוםצן
 װײט דינען טצםבערס yאונזער כאטש

 זוקלצן זײ אויך רyאב א«, נוט אזױ ניט
nyor-sc,; וױכטי; װי oy ,די אז איז 

 נױטיגצ די זyהאב זא̂י אינטערג״יפאגאל
;yד גרױסצ *יהרע פאר מיטלען לט  או

•!^iy;jioyj. ״ און  אײנזצהן, װעלעז ז
 באיטסאנצן איז װאס קאנװ^יצאן, די אז
 אגדצימ האט ̂רyטyרcא־c jny'M םון
דאגדי׳ען. אנט(רyג גיט

V
o ;אך אלן yw y גא;ץ oy^j די האט 

 פאר קאסןייז א באיטלאס^ חאגװצניצאן
5 nyiד פלן א;א;דײ־ו;נ6~אyטרײד• ם 

 אונזצר צװי*«^ז ;עדאגק ױניאגיסטײטען
 איצט גיז איז ײאס ,oטװאy ױג״;נד

 רyאב ;^ױא^ז. פאי:אכי^סי;ט יצטארק
 נאנצע רyאונז און זעןער yiyt;w כדי

,,iy:yv, ,iyc זאל פ,״w,ר•yטבyמ .̂;H2 װאם 
oy הא:דsyאיבער־ דא םיר ױך, ס

:oyi jycy רByהאםיםע די;ר םון ארט 
 ״&.njyjy?y^; דאזיגצר רyד *יבער

o,~ רצפארט רyד iy אלײן. זיך פאר
 אונזעד פון סזר נוםער דעיי געװעז א-ז ..עס

 ניר״ םוז ®•אנער דער זײז צו ^«גאיIאי:טעדנ;
ד רי איז ארנײםע־ ערװאקסעגע םאר דוננ ױי  ט

ט1ײ׳ ױסס אינ״מ, אז ױגי*:ס,  אונ־ ov*' י
יןרב״םער׳כאײע־ דע־ םיז םער׳צטיצט

 צום אז •אסמ, העככט דאריס איז oi* גינב
 1#«רנ#ניז*>י אינזער םיז געבורםסטאג סצמעז

 1םי באװעגוננ נײע א װעי־עז «;נעםא;נזז זא'־
 ניר־ די *יז ד>ס אוז װיכסיני״ט, אזא *ו:חט

 םיר פעםבמרס. אינזעיע pc רינדע־ רי סח דוננ
 ®איד יײכםינער א װערעז װעט דןוס •ז האםעז,

ױניוו דער איז ט*ר כא*ױ;נו;נ. טר״ד
ד  •BPM װערעז ארנײםער די פון לינרער ,

 ב»דיננוגנ«|. אינטער חײנט*ןוױם#נ געהןורעװעט
ד דער pb סאראײבינוגנ א u םיהרעז װ#ס  אי

מ די *ידנוננ. ס#ציאי*עד טיגער רוי  םעחלזר ג
 די — ס-סטעם עקזיסםירענדער דע־ פון רעז

 *ריםיןײם, מרחסות, כיעננעז װ«ס םקהיערעז.
 מערעז אוננערעכטמקיים, און סאיב־עכעז עלענד,

 ײננע די שיז כאװאיםסיײז צים נעניאנט נים
 בא־ דעם םאהעז זא-זןז זײ אז איפז, אזא אויוי
אײכצוראטעז. זײ ?רוס

הינ־ די ד*ס פיר. נעםינעז םערע פייע ״איז
 עי»־ די נים םאר*שםעחעז איבײםער די tic דער

 זײע־ no ■ראבי־עסעו •עדזענייכע און נאמי־פע
 ?ײערע סיט נים סיכיפאטיזירעו עיטערעז, רע

 די •• נים ׳שזגצעז אוז יטטיעכונגעו, איז ציי־עז
 זײעיע אוז םרײר־יוניאגס זײעיע ne וױכםיניז״ם

ty דעם ״,אוי, אנעטרעננוננען r,OMJ#r»y .געבים 
 כאאײגפיוסם אםט זיי ױערעז איז, אםה דער װי
v יטטעיעז צו t עהאנןד אח סאציאיע די גענעז 

ע^טערעז. ^ייע-יע םיז אינטערעסעז םייצע
 םוז בירנער רי זיינעז חײנט סוז היגדזי ״רי

 tit םארדזםענמיס זײער םוז און צוקו;םט, דעי
 חעגנם ארבייטער־יי־אכי״קמו איז סאציארע די
 fit םרוימעז אינזערע pc םארוױרחריכוננ די א•
 נע* אױף נעבוים t'H װ»ס ציקונםם, •שעהנעד א

 עראצי«!.1י.אןן אןן ם־־ײנד*שאםט רעכםינלייט,
ד די סין סי״יכט די יייז דאױם דאר,« עס  םייי

 פאי ביידוננ באים איא באיאישז צי ױניאגס
 חעלפזז זאל ײאס ארב״טע־. די םוז קינדער די

 םיז סארדזטענדניפ קלאיע א ?ײ איז כא^אםעז
^r־D'3 םיםע א צי״־עז. איניעיזן # a זיי... םאר

 װיר* דער אז א־יי באנרײפעז דיר ״אבעי
 א סיז •!:טײיקימג t איז פאיט«ר טינסמער

 דזןר »יז אײנפיוס איהר םוםער. די איז י\נד
י כ? כ ר כ-«-  סינד׳ס דעם ®יז פיהריננ דער איז ~

o ספ-סירם «י כעדאנה n ניר־ צוהינפסינעז 
 װײםער. נאו גיײכס אײנםיים יאיהר אבעד נער.
 איד ס»ז דעס פין יז*סזי עהפגאטי״שעו דזום איז
־טי״ W*• r» איהם העלפם װ*ס פרו/ די עס

t r -
u i i u  n u i

fl IH v u n t *ופיי׳ו *iFRlHifr IH 
71• -6 :tii ntg, אי A "i9 w i w  Â tr 
i ײ  1'** i<a ״•#ר•#
i׳#4i• ft דןי *, i  pg r r i-

r r y •ו־אי״ז
1 W 'lifW ir  - i,י1ײ
,,f ר ד«ר דןכ ^ין פ ײ מ W ,1 איי  J  I 

gtg irfftflu װ^רצו lM il ט׳נמיד
ל e׳־• יג..״ f• די ין r n צו i*rvtrir

r- n ר ני׳ י  pi ivovwvn *tJir* «i איו י
i< -עע־ א־נ P I PH ד«ר i?g  i tnr'V'in

)$)rt
r ט׳נפינקײטען דאס «״׳ i t» ײ•

ד,  ון»ר«ו וייושײ׳••! דזנפ no װ*ר*ן -»-טי
ffjrp «M i r n  pa o;n ויד tyoipjyoifitt, 

״n ן א ̂נהזןר׳נ א נא^אוןן ׳ באלידפריטעט ןר
.,,י צײ**?זןו

פזןל״ ױןר^ן ארןאנ»וירט jrgt oy דאב ד,
נז די ואר טעםיניזײסמו נע  11• חיני^ר pa •רו̂י

רו אוגיז־ע ^ •נ ^ M u אין זיי נ־ענגעז !•ל*ז 
 פיז רעטפיעו די טיפ נאייחרמנ :עמטער^ר א

ט8נ ױגיפן ר7אײי עי •יז אוז י  א״נײטער־ י
נגייד נאײענינג

m? ריר ו v ,פאר ta י עכ י •fn געדאנט י
«iy :זןינדער די יעיפעז צי #גא»-ענגו« א pa 

vaoio v'yv/n־o זיטע- די פא־ניענד;ן צי 
i־a־־?pa Djar אםספספןןי־ע אז איז אין ימרפב 
 ד»ננזעס, פיז דיחית זײער^ נאפי-עז ״at §ק י

y’־r ײ־ע־ע ענטױיייוז r ’D 1או yt ynjytatr• 
 נאנרי,* ןרינדײכמז a גענ*ז זיי איז םצן’י־־(י־

יענ׳נז. ‘»י
כאט--'*ג«ז «יו ױנ••! אי;זעי יפכ ,־.
 אז יייי ״.יםמיט ײאכ כאײעגיגג א א־ינענד איז

צ•' אדני־ר;•!
*•* צ־-ע:, דיזע יעיג״ײנעז צו איס י*ס ס
ד יי^יפז ע* איג ס ״  א** איהר ס־ס •;נעדז ■ װ

 קינדער־אי׳ פזז פױזי דעם נאזייסינען צו נ״ט
 איה• פאיייעניעז צ• איז יאנד, אונזפי pa ־ם נ

 צײט׳איטעי דעם אויפציײוינעז mm jroovi רע
 ריניסיס־ דעם איז נײדיננ נעצ-ואיננאנ^ר סיז

לינדעי־איב״ט״ pc עיט׳;־
A

רyג’כטיײ inyi זעחד, א איז דאס
אזױ ניט oy ײעט געוױס כא׳־:י*וס.

״ז י״נט דyאב איהם. •אויסצופיהדצן ז
 רי לואס איז, וױכטינ

yדאז די נע״צטציט זיך לאט r ,אױפגאנע 
 צייש דעי מיט אז ׳גיט ןy‘יc,צוױ דיר און

y די װעם r ^ i א:״ צו פאיס̂י
 PR טרײד־ױגיאניזס pp געדטגק םyר צען
i סאמע־ פון רyנר’P yiyr:או jy j r ׳אז 

 און yoo3’ooni ynyrjiR מון אײנע זײז
אונטערגעהטונגעז. םיוכטבארסטע

 פון הױפט־אױפטואו;:^ די זײבען ײ
lyjyM באסט*ז. סון קאגװענ׳צאז דילי

װעלען אלגעמייז, אין חאנװצנמאן רyד
iy;»|i צו ly^nyoigo ניט o'liy: כייר
 אליב ^•עטער, yלyאביס װארט רyאוגז
מא- פון 1םראגע םראגצן, yרyאנד נאר

.oyi אין ?טערען ניט אונז װודען טילנט,

̂־ אינטערנעשאנאל קאלענד
סקולםאז• ח. «ון

צוריק יאהר 12 םיט װאך הײנטיגע

 דעס אוגטעי ניס זיך זואיפם ;;8 4־א־א•
 עלזעקוםױו ד?«ענעי־אל דער פון נאאזײס
 אויסגעסלאסען דערואר װעדם און :אאיד

אינסערנעסאגאל. דער סון יארןאל איש
 פאר* דײםאז, סעקרעטאר ־ דזשעגעראל

 ססײמזענ®: געגדעז‘®?' דעם עןענטי^ינם
 4,ל®?® סדז סעםבערס די װאדענען ״פיר

דײ־ םאי*ערירדן נים חעיען םיר אז
a פאר אגיםירען װעט װאס געס, r־■ 

 דער פון גואזטיםונג דער אהן סםדײקס
 •יינצי■?[ די געגען איז דאס ױניאן.

 א־ן א^געפײן. אין ױניאגיזס םדײד פזן
 ניטא וארלויפיג איז פאינאנד אונזער

 די־ און סינדיקא^ישטען פאר אץ4•• לײן
אקציאניסטעז״. דעקםע

 אל! ק^גגערם א אראנזשירט 1« ‘א!זא•!י
 סעםבערס די פאר ^װענם ליםעראײ^ען

 אין ;אכם אזבועות פאמיליעז זייעדע און
 ם־ם: װירקעז עס סטיים. ;יינביוז 1י'1

 לישזע־ דער און רובין, ג. לײזזז, אביחס
 אוי״ פיחרם קלרב יאייש״די־אמאשי^ער

 בדידער די אײז״אקםעד. 1״
געי*ו:ו.ע:ע חאיבען מײנבעי־ג ה איז

oyrr

ך א״גאניזײם עב  דים ק^סיבע א זי
 זא־־־ דעי ןאי־ געלש זאר*?ץ צ• צװע• דעס

 ארנײפזלי באריתפטזגן דעם דןc פײדיגז:;
 •ועיש חע^כעי דאדאו, ידאיענס יער9ל

אלכטלי״ חאב^ץ ער אז סײייידיגכ,
 דלם אין ל«י» דזסוויי אײניגע גןקויפפ

 ד♦ בי־ידעי. םעקנןןם^יא די ■ון •דײל
 ס. דאזענבערנ, m «וץ באסםזןחס קןסימזן

ך ־ב. און ר7ליד מ^דיס •|*ייי,*װ, ל *
’ •מיי

*

שטערער איהרע אץ אינטערנעשאנאל די
pa זינמאן. סאריס

M• tlIVײי׳ tl '(0«•( *״)׳

r • — « ” ׳  f n w; m in I'm ן
ז חנר א י ^ אן א ס ס עי ^ אי ט i ז n « n 

 yoקרצדענ׳יעי-קארי h וױ ג^כדצס,
ט, איחר ד*ט פארטיג װערט רעיןור

T 0י1ד כ,גר^ R  ]W ך ט ד p ני m v- 
 י1אױ *נלױיזען פח דייידצן, P® ח^׳נוען

W ועחר ד*ר . T W P ,ע א; אכ י די װ
 םאר נעהאט ח$וט

ה ט זע׳לניגץ ד^וס און זי ה צי א ך נ  אױך ד
י אייזי האנװעגיצ^ן. ר1ד; צו יצלענאטען י

ס ד^ס ׳עײגט, טיר  נין ^ערטאן, יי
ץי  גע- ה*נ איך יינצראל, גאנץ fynyj י

 רצ״ צדדיס פאדאיגטצרצסירקמ די ל^זען
jyi נ וױ ״ ^:  איו יס»$0עוי ivinn ז

׳פדא:צן די (מ וןז זעהר לזאנ
 די דיט סחאן צו ogny; |yogn װאס.

n3g yjyiy«r?iic״Jdtrpyc ס lyjyp 
 וױ נרײט אזױ jygr דעייצטוט^ מאנכצ

 אױפ׳ן jynyn דטyרyרודגg כיעגריך נאר
̂ר ̂־  y^g דאס ,igrjyiijgp דyד םון ם

jnjyiypjR ^ח^כצן זאי״ען דצי״צגאט 
ŷ און נייד חיאר א זיך פאר gT; ריכ־ 
ro ,וו^ס װעגעז כאנר״פצן jrh oy- 

Hi. זיך יטyד
 לינערײ fyvjK; טיט׳ן אבצד דאך

 -קאג ijn םון pR זײט מיין pc י־יזם
 דאס ,oy יעיעט גוןגצ^ R איס װצג״צאן

iy' גאך iy אוישטיטונג y i pc^ א;־? 
gnyn,; כאצונ אין W - U W W H  R 

sy רyד פלן r :y iy 'P־yo^RPזרכעי ׳ 
lyogjy^yi y3:Ro, יט וײגען ליאס; 

 דער סון בא״עלוס טיט׳ן געװען צופדידצן
Jgrjyrjgp, צו R oyn ;yoRc״p m j, 

 ogny; :יט זײ האבען עריפטענס, דאס
 ז״צר זyו•סצודריקR פדייהײט yויc די

”D רער אין טײגלנג P:y;yAy;jR; צוױײ 
o;yoג$ד דער פון האגדלוגג די דאס ׳ 
 ‘יןרײצ א יאחבי, T'r ,iRrjyiijRP צער
n װאס ,iy:Rnyc |y;y; צונ ;R  iyagn* 

.IV^RMtrjR yjr’o^g■ yר
iy j ^ R צו; גיט די סוןyלRזy ; y דע״ 

^iy D R ;y* האט ;o o R o y ט אזא ײ ט  ‘ס
iy פלאד i׳cpr טצנט i  pc יואגװצגיסאז 

y און p R o דyרפRױי ־ ך 4ו  דעם *'[ אי
ly p ^ n o 'iR ײן y׳R ט : y r ,ױ טײגוגג  אז

ױ גוט ײגוגנ די ו זR פון ט :  גאנצזןן רyו
y^^נyרRל rn^pyrpy בRR.רד

r  o y,? ט p גי ^ r, דאס i y i : i R 
Rינטyר:ײr;אRוױל ל Rל;טyרדריypז :v׳

o  p r  | y p jg i״y ; : i j| םון y in iR ט  -טי
t דאס גלירער. 'R ניט ;iypy דyםאל ר 

p רyד פאר r  i R r j y i u g p אויך איז דאס 
ט s רyד ני r c .עי ט צ אי

R אין בין איך p n y o g ט ײ o ז y i 
 םיז רyטבyם r ביז איך און 1903 יאהר

טR ד^ר נ ט לRאנcM,ר;yי ײ o ז y i יאהר
1908.

yii; כין איך p r  ^yng |yoipyj די 
ciR״iyiiy: 3jwyrRonyo .װאס ?וװאך 

RכלבRלRדי נ;ט Rדלײטyאײדיס כײ ר 
 כ:מט חגסאלט זײ האבעז נאר^נטס,

י oy .oRpya ניט ױניאז סײז גאר  ד
yo: נען îrii ^ y jg 'B  y r j ''R  lyiiy 

 גײסט םיט׳ן זyבyבאל צו געזוכט האנעז
pc די יוניאגיזם ;yo 'n אונארנאני״ צאל 

y o n אינדוסטר תןר אין *רבײטער,, 
yosyn צו (עױבמ האבעז RCרRײניגyן 

״R גארמזגגט אײדיס lyogo די ^iyo 
 PR ארגאניזאצי^ עקאנאמי^שר אן אין

 ניט tr ,opj'nyj איך האב צײט רyנyי
 ',vivv טהאזy; כאדארםט האט דאס
 צו פארזוך •R כםRמy; האב איך און
אן באוחגנוננ, yjyr'R םײן זyניזירRארג

RוטאBהyננינy .באװ^ננ
y' אין j y טyר די האבילץ נ ע ט ײ ב אי

 זyײניגRרRפ םון ג^־אכט וױינינ :אר
זRאדג רyרבײטR אין זיך ':Rציy,די ס 

 כיאלטyד האב^ זיי װאס אונםזןרדריקוננ,
̂ר בײ הזyצט,ױסצוR געהאט  ארב״ט, ח

̂ל oyi פאר  הא־ זײ װאס לױן, זyנליכyר
iyo ,אזוי האט כאקוכמןן opyooj^Rc 
iy?^ ,לעכעז p r פRרדונקyזייצר לם 

 fyMyj גארניט זײנעז זײ דאס גייסט,
 יזאז oy אזוי װי םראכט^ צו ססוגל

ypyii oiyoyoigo] ארבײטס״באדינ״ די 
 lyr^T יג״טונדעז ארב״טס די בוננעז.

 םון צײט אין ראס ז,yװyנ ייאננ אזױ
 DRny: ניט זײ האבען סיזאז ביד םyד

 •lymi אדצר iycgsr פאי צײט ;ענונ
 רא;ד אין דא אץ־ pa צו יצפעסעי

 yijnjR צוױי כױמ נאיבונדעז געוױלן
o כאװצנוננצן. jjn jy iy ij'R  iyt:iR יױ 

o צו אנ;זדש*אסעז זיך האט ;יאן n 
 לײ־ טרײד oo'syrRo״ אטאלינעז

 םיר ty^n נאכדעם אי־ײיפגס״. כאר
 דאבעלױ ״אי דער צו אננ^אסעז דך

 באװצנונגצן יצנע האב איך דאבעלױ״.
 םצטעקײםצז זײצרצ צוליב ׳ ןyדלאזRס

ס. אוץ סי אלי ■
ם צ ך אי י ך י ־מא־ באקאנט ^י

̂נדעם געחאיטען ^דע ;א ארבײט) איר ®ארעגדעט ו/»ט ?אמיטע קרעדענשאל ד» וױ נ
jyo פאר װאס r יצ״כות oy דא איז 

 אכיאלי־ ovi םון כיווועכיגג דצר צוד׳פצן
fyj ׳,RO״oo^yt ט-ײד i;y אייײ לײכאד

ojy׳׳ pr די y ro rR, אזױ ;,yjycny 
ליד. לRאגKקײיrדy ױדאן ״טר״ד
 אמאדזירט איז װ. װ. א/ די װען

jy ig iiy j כץ t r וױדyד y;iv׳jyjRDK צי 
jjuyiiRa syi אנער jyp ,oyiaRj •ד 

 גענױ דך iyaR-1 oy׳vnRic •אליט״אצ
fyo^Riy ;yo א-גאני* די כיצכצן און 

rvR t, כין y;jRjy; t r; סך א צו pc 
 yoRny;; די pr ױניאגס אקאי41 די

 pc כאלוענלנג יyד צו fyo^riYJg דך
RonyoR iy i| אװ םצדצרײיעאן s,,* 

 ׳;ypy; איז יטטאגדילגקט רײן באר.
 די ;y^'Oiy^RjRc גיט חאן רצז דאס

 yijn^mRc אין lyoRo ארנייטצר
 טאכט דאס 6וױיי ,oy’YPRnc טי^ע>יפאי
 y״*׳M0R;Rpy די אן iyoy;ngc זאלען די
iראניy,iבלy,ניט זא^עז זײ דאכט דאס ז 

 פאר נחיח yרyזײ פאיאײנינצן חאנען
oyi צלןאנאכליישעז גרױסצן r,oRPאײנ• ׳ 

 אד־ די אין ןyרונ;yסyדכRc זyצוםיר
״רי pR כאדיגמ;;צן בײטס 'nyiyi.

אנ־ זיר כױר האבען 1908 יאהר אין
 אינטצרנײשאנאל iyn צו גציצלאסצן .

R; o ' i ' rרטyױניאן. װאײדמעדס :ט 
nvi pr ן4םי  lya^^j איגדוסטדיאליזם 

t האנ r ניט ;av,,  האב איך — ^
R ;ya^yi o nידRyא^אל. וױ ל

ײו t וױ ני r ײר האב ^ ס א ^ אנג
p ,35 לאיאל צו r ג טיר צוyקומyן r 

yo'ogn פון באאדד דזישאינט פון 
 ־ynRD טיי און ױניאן סלאויזדאכ^י

n צו ^יאנען  r lynypלR;yד צו טyר 
0Rw ,oegmy^yp״l קײן האב איך 

 צו yyi*R די [yayjy;tPR׳ ניט טאי
i אגיטיר^ 'ir c .״4אי אינדוסטריאליזם 

;nyjy’ pc oy ^ברו קאדיטnםריד י 
pc דא סיר האבעז ,1 יאקאל Rאסט לס; 
 oy ;yp ny און קאגװזונ״צאז חןד צו

v rv v W H i.\ װאס צייט, חןר אין. און 
t r האכ o i '-w rjrbr b̂ דyם ;p;Riy 
 ־yג כײר ;yo האט אינדוסטריאליזם, םון

 דער פון רyנײזRארג אן םאר כיאכט
t ױניאן. רyכRקלאולוט r נ^יקט בין 

 רער םון אנסrנyקאגװ ,ד צו בעור^רעז
R,נטyרניnאנRד אלס לyלyנR,און ט 

 וױיס־ םאר pnRpya הלטyרײy בין איך
Bרyזידyםון גט iy i ^און ארגאניזאצי 

i'םאר אגיטירט האכ איך n בײ אידײיע 
iy םון םיטיגנ^ די i דזŷ rנyרRל yrpy■ 

 זיך האט oy נאר iyii באארי, חוםיװ
,ד כטRטyנ

i פאי נאד n איך האב לואגװ^שאן 
;o iy iy ד אײנינע טיטyלyגRםyאין ן 

y צו ;Ji^yocr lyrjiR כאצוג ;R i. iy i־ 
:Rגטyױקיייטאנאל ױניאז ״טרײד ר^ 

o ,זי האב איך ;ליג׳״ iysPiy, װאס אז 
^i 1כײ אטבאלאננט jyn yc, איך בין 

 טיט y:Ric ‘די pwymcMR טינ1םא
iy i נRנצly לי אױב און

 באשלײ זאל גאנצע א אלס סאנװ^אן
iy: סעז i  \v:v םון ׳סטצלונג iyi:iR 

1 y jy rnאל pyזyבא־ אין ד1באא קוטיװ 
i צוג n ,דאס גצםיהלט, איך װאלט ליג 
 r זײן צו נים oayi קײז האב *יר

lyoyioiRD . םון iy i ;אמאניזאציצ 
 yin's; נצװאלט ניט װאלט איך װײל

 צו ,yj'Rn איהר צו אמאניזאצ^ לי
אונט^נאננ! איהר

^ דאס ,iy:Rt אײך וױל איך צ י ז
 iypy3 אויך TR ביז אסיס, איז רינ

איך סאל^אנם. און ליבעיאל גאנץ
iy ך1די דאס דײנק, i ,איך װאס צייט 

 מיט oiyiy3 איך האב אפיס, איז ביז
inyo ^!םרן כייטנלי iy i ,אל װי ױניאןy

yaRi ^ : y i ' i y i s  y in iRן ;Roy: Dy
 טיד לי ♦lying' סך r סלז כדשך r איז
pd איז אפיס טײז Rלyטאל y; iycg־ 

 ־yi נעקוטען זײנעז ײאס די, PR ׳ויעז
m 1מי םיט ly ^ i אננעלענענ־ ױניאז 

 ׳טlyרקלy 6אל^אי איר האב הײמן,
d טיך לאס ir ,זײנען זײ אויב ניט 

סאציאליס־ כיסטעז,1אנא #קאםוגיסמז
ly ig  lyjRp^mByi ,lyoourY ,iyo 

lyonpgon; דאס האב^ זײ y^c 
Dayi צו •'?R iy:  אי־ ycr'D^gs y:y״

ען, נג גו ^י  זײן. ניט זאל אס1 װוגלכע ב
iyo די lyoagiDRa פיר "a iR בלויז 
^ .1צ1אדוצי18  yציRניזRגlא אונז

 iyjH״DiRc צו lyigryj lycRsrya איז
 1פא ynogjgpy די און ױניאנךלולס די

pc iy«nyoya די איז בײטער1א די 
iir  .iy®yr קאנען פיר tyo^uiyi oy 

 אײגמקײט האבעז מיר wn דאסאלט, נאר
y אין i " i  yiyrr.R.|

iyM !איינצ r p r ,האמוניסט iyng 
 ‘אי זײנצ דינטn■ און םאציאליסם א

iyp ,tyn זאא צו. יך1 ^י)י iy זײנע

 ייטצן#“8םאי״- אין ;y׳־D*;R ;;,אידע
i אויכ *t r ,איך *׳,,נ ,,אוי: וױרחט לואגט 
y-׳i זאי: iy•;« ,א־״נעגד אדע־ יואכילדעט 

 סיל צוױ;;ט *vzh ״א*סט״. *yי־כyלו
ovz t ;יט, r ־,,א• oy אכצינצסצן 

R׳iya ליף צללי;;ט ו געװאי־ל: dm אנצו״ 
)W'M ד ״  אסאל איז דאס לוי גלױבצן, א

 ״.־*אניצן♦ >י־ז אידען די צי געולאיז גילטאז
pc iyp'R PR אזו־ ,ד ;y״y;yci 

roRP׳;v y n JO״u;;׳y;( יאגג ;יט א-ז 
 טירן ;y;yp קא־טו; א עריצײנען צוריה

 '$ijyD״x־ טlyיידyיyג טיר האבצן די
pr א ד.א;ט אײן אין  :yoyo ;יער אי 

iy ־yo;iR און ׳־יyלו‘לואיyר א ציױיט^ i 
 א׳לטצױ• *yi opniy; נע־דען א*ז כירד

iy אס1״ :ישריסט i  p r :כי,^  סין :
ocR r'y ii'C  i n םוז yi^ איגעערנײ״ 

זינכי^״. ׳ יסאנאי
iy נ״ף :אפען נא:״ז אײר זאנ איף t• 

?T s:y, ד׳ויבט oy ניט W\n אין ;;.,ד״אי־ 
iyopynyi איך זא; צ״ט yogאויב : ־ 

yp'i oy; אוגזצד אין טיטנליל^־ דא •p 
 טא״ pr לyנציR:יפ ;ycsyn װאס ׳;יאז

 אונו איבע־ ניט װאס צייטלגנ א לאײיס
 :אלזוכען, jyo דא־וי ״ק׳־יטייר, אזא

 נים ;yiyDsy :ייטנלידע! ;,לאזיג די אויב
־o:yiR אן oygy םון לינסט אין  װאס '
yצוב צו D'^oyiyoPR^RC איז lבy; אונ״ 

Rt':R;ig iyi^׳y !
oy איז yi־i ״ צו צליך1יעמצ,ly iy 

IVORO o פון yo:go דױ iyoon yiywiR 
i םין םלא.־ אױס׳ן טוננ8באהוי י1 n 

iy קאנװעדשאן, :y ' iy ig  iy i  ogi -םאר 
oyio סײי״ און ״לײנק די :יט pc •אוג 

iyi ױניאן.״ i, ״Myn:,s נעדאראם האבען 
 באחױ■• אזא jyoR:* צו yצטytי י1 ז״ן

 דאס :יט דאך lyogi אלײן זיי טוננ.
iyo'^; yooyiro אין nyoyB^gi iy i 

iy פון i״ ־p j'y i ־ײנטיי די !פ״ל״ און 
:w w  lyDO'iRyi'R V") v אזוי פונקם 

i אין גלױבעז לױיניג n סון חאמפ^נץ 
p״ ^yi PC ,;yoRD י1 j'y i װי פײי״, אלז 

oy האבעז :DRiy רי yrpgDR, פון iy i 
אלײ- ל״כאל איז טר״ד oo^yrgo״

y יזײע ס״ענ iy i; פון P J'y i iy i און 
 באקוסצן צו ״סקים״ א בלויז איז סייל״

iy זיא צוטרױ^. i אסת׳ז yi ,iyog״ 
iy:yo רער דיט ניט• 1גא זיך זײ 

iy םיז מײנוננ i פײר׳/ און ״י^נק Pt 
 נלריבען א,יז ליהטאטאיס די ײי האנדיצן

ĥ אז ניט גא־ r i  ;y זיך ^y i־y; צו
iy i םײגוננ pc די lyDRD. ;םאקצ אל 

ig c iy i, צו ניט זיך י1כ yoyi ;yDiRi־ 
:v\ טיט iy i פון םײנוננ y i״ ־p ry i 

 :עװאלט dv זײ lyogi םײר/ און
yטRבליy lז cyi נ אזויlyוםy:y״ םBRtr 
 1יאה א מים נאך סיסט^/ ןyטRנyלyד

nצוריק. ״ ogi געײ איזyאין ן iy i 
 tyis*' אקםיננ iypy( בין איך ;yp צײט
ojyi םיז iy i אין אינט^ײשאנאד iy i 

ijyryMOR®פון •״ .ojyi'tyie
 DJgty,: זײ איך האב לאגלאלט גלײף

̂ג עקאנאמײסע אז לאס  קען yציRגיזRא
 TT יטעט1מינא ŷיג,קל r ;yoniiy ניט

iy ס,1יל.םאטא1 אלס זyפילnאױפצ i* 
|yj"T אלײן זײ אז ;ypjyi זײ װײל פאר

 פון iyoyo װײסען און yoo:'iyD די
i y ^ R ארג י1 ײיRנ'זRציy זיך זאל 
y ii 'c.; ליזעלבע אט איז |yoi? jytyjyo 
iy דאס ;,y:gt און איצט i אלז 'iy :y 
l5ylעזyנטיlי1 ניט ט B'triyoioytt. םון 

 oyi פיט ׳טויז ? לאס זײ וױיסצן ײאנ^
 םאישען זײצר זײ ;yi'iDo:goyi אלײן

 און ,rayoysogp^R iy״t טייל^1או
^ אויף ײ  װײכען זײ װײל פאליסקײט. ז
oyo yo: די דאס איו, ײי גוט אזוי 'n- 

s'triyo פון iyi:iR אינטעמייעאנאל 
^ נאך האט ױניאז ײ  y:jg- ניט ״ל^ע״ ז

:iyoi װיםיל װײס גאט און 'Dy ;yu g 
oyp גאפ־ :iy i"R  ;yoy ״ 1זײצyiys״ 
oyii אנגyנומyז lyiyii, אויב Dy װעט 

DB'iiiyo'R אננעביסען ס׳איז ײעז ;.iyii
yp; אײ־ פאי יטטימצז 11י1מיטנל' די

:cy אן אלפ P'Dipyipy באארד ,lyosyo 
yp iy ig; אייס אײנצש פאר שטיביען זײ 

Dg;yiyi R א צו g triypw,; ישמיביען 
ir זײ b איהם dsr טרײד־ײניאניסט, א 
guys o פון ;yoiRPiy זיי און r,; •ווזןל 
yo; זײ t ;ypoytr״iy ,;צוטחיצ iy זאל 

iy  Dgi ; ;yoyiyoj'R y iy "t ;y n 
 yoyiyDJ'R; די כייט ;yoyosg זיד זאל

iyig  ,iy yo^yp ,v^RPaglig iy i  pc 
oiyp pi צטצז.1*פארט צו נ^יקט

oy pr  ! ;yD ti^yi iy i 'io אינ־ 
iyi ,וואס לטולד lyiyp oy ארנאניזידט 

:B yo'pyאליטיy r̂ טײעז,1פא p r ײאס 
 ױי אט ? oyojgi yo'py; אז ;ycyj זײ

 פון ייyרלײזy yק^ױנטyנ זצי׳בטט גײע,
cyi ̂אס, ארבײט^י  פון yojRD װאס ק
o לי ;yogi זײ r  pc jp irgciy אטא־ 

 לײבאר איז ם־ײד ״סאיסצליםם לינע;
 א געגונשז איצט^^ ;yogi אלײצנס״
ז זײ ״סט^וננ. קלינעח! ך: זא̂נ  ״טיד זי

ly^yp אינױלנינ נירן אמאניזיר/זז ניט:

■ I
jW

׳/T־ ‘rk ;׳ל״ךץד
«v<י♦
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 און ;דרױסען פון דיקטירעז ױעלען כייר
 זןיע־ טיר װערען ערם^לג, האבען צו אום
 און באשױדיגען זײ איץגטערי־ייסען, מעו

 Bff גיט זיף װעילען ט*ל ;כאײידיגען
 יאגג יױ נענ״יני״ט, ליין פאר עטערען

 י1אוי זאך״. אונזער םאי קעמפען םיר
 דערי־ און זיי, ארב״טען באזיס דעם אט

 ױגי־ ״סרײד זײער אז רא, זײ זאגען בער
 עדױקיײ אן איז ייג״ עדױקײ^^גאר אן

 טעהר. ניט און אינסטיטוציע, שאגאר
 אין זאפר געשאטען בי־ױז $בער איז ראס

 איך אזוי. ניט איז ov װייר ׳אוי;ען רי
 און מיהינ די דורכנעגאנגען p,sg כין

 קאנען טיף איז. דאס װאס יינטיג װײס
 עקאגא־ דער איז דאס — גארען, ניט זײ

 ״װאירסערם דער םון םליגעל כיי״טעד
פזזרטײ״.
 איבעי יוניאגיסט טיײד א בין איף

 !דעם אױוי שטאלץ נין איף און אי״עס,
 םון אײגער בין איף װאס שטא^ץ בין איך
כישפחה. ארנײטער ג־ויסער ךעי

אל־ דער פון נעקוביען בין איף װען
 ארבײטער קײן פון איןי האנ װעלם טע־

 בײ;ן אין דארט, געװאוסט. ניט באװעגונג
 ‘בא ארבײטער קײן איז היים, ארטער
 גיט גאר האב איף נעװען. ניט רועגובכ

 אנאײ אדער סאציאריזם, םון געװאוסט
 דא זיך איך האב איעם רעם כױט כיזם,

 איןי האב דערוױילע ^ונער כאהאגט.
 װאס באװעגונג, קײן ;עזעהן :יט נאך
 םאר־ העיםען טאן־צו עפעס וױרקליף זאי•

 ארבייטער, די םון לעבען דאס גריעערען
 טרײד־יױ די — באװעגוגג אײן חיץ א

 װאס באװעגונכ די — ניאךבאװעגונג,
 ארבייטער רי םון כחות די פמראייניגט

 די איז ראס געביט. עקאנאםייטעז אױפ׳ן
 די פאראיינינט װאס באװעגזנג איינציגע

 רעכ־ זײערע פאר קאטױ אין אדכײטער
 צוױננט װאס און פראדוצירער, א*ס טעז
̂י רי  ארבײ־ אז אנערקענען, צו בתים בעי

 נעזעישאפט רעי פאר גוצליף זײנען מער
 בא־ רעספעקט מיט רארפען זײ אז און

ווערען. האנרע^ם
 קיגדער און פרויען די באקיײרען בײר

 װײ< רערםאר נאר און ׳יאנד רעם פון
 ױגיאן, « אין םאראײניגט זײנען םיר

 אר־ אונזערע אז באוױיזען, םיר קאנען
 אז אנערקענען, אונז זאיען בייטס־געמנר

 אוגזערע כייט רעכענען זיף זאילען וײ
םאחגרונגען. און םארלאננען
 גים םאי קײן איז באוועגומ אונזער

 קעספזןנ״ א איז ױניאן א אײגגעשם^ס.
jn ,אין שטענדיג איז זי איגאגיזאציע 

 װי גוס *זױ פרידען פון צײט אין קאסז״,
 קיארער קײן און קריג. םון צײם איז

̂ז ארנאניזאציע רער אין גיט םזןנ
 טענדתנץ » האט װאס ע§?ס, אריינגזנכען

רײהצן. די צושי<יםערצן צו
 ועהד איז אוםפאראכםװארטליכקײס

ױניאן. א אין זאך געפצהריציכע א
 געםאכם איו באםצרקונ; געװיסןג א

jrs tp w קאנרועג־ רער םון מראר אוים׳ן 
 םאר איך םיהל רערפאר טאקצ און ש*\,

 דעיענאס א רערע. די וזאלםען צו נויטיג
 ?י״גען םיר ראס געזאגם, נעס<יך ד^ט

 ראס ;אױבערפ<זוכגיך נילויז אמאניזירט
 סאדמיײ אין גרופען האנקז דארםען סיר

 גע* חאס סען ראס און נענענדזנן, דזננע
 דע־ ?אגװןנגמ^ון.םופציג דער צו בראכם

 װעדקצײג % בצויז זײנעז װאס למאסען,
מאגװעגשאן. דער אוי«י טאנמ םאר

 אײגדרו<ו * םאר װאם נים דױיט איך
 רעיע־ »ײר, אויוי נעסאכס האם רײד די

 איז דאס אז סיה<, אבצר איו גאגתז.
 און םדױען רי פאר באיצײדינרגג גרויםע א

 א<ס אהצר גצקוםען זײנזנן וד^ס סענער
 דאחי מען !יתיאן דיער םח דעיאנאטזש

 »?א 4םאמ «ו אומוארשעהסט זזנהר וײן
 גרעסמע די חוןי עס rא באסערקוננ.

ט װאס מענש א קאז !אבסדדריםעם  ^ר
 אננערומען אוספאדאנםווארטליר אזזי

 אױב םענש? אימתיעקסזעילער יוקיען
 .״איג־ די םון ארבײט רי זײן זאל דאס

 פארדאםט זײן זאיל םו םקיעקסשחניצס/
!ארבײט אזא

 גע״ געםאכם איז באמערקוגנ יענע
 דעלענאטען תװיסע באצוג אין װארע;

 אםעריתא־ גצבױרעכע גרארע זײנען װאס
 יע״ דאס זאג, איך איז ארבײטער, נער
 רארף קאנװענשאן דעד צו דעלענאס דער

 דער־ שוין האבען םיר דאס #זײז שמאלץ
 אויף האבצן םיר אז שםופע, די נרײכס
 װאס דעצעגאםען, מאנוחננמאז אונזער
 ארביײ אביעריקאגער נעבױחונע זימען
סער.

 *רע־ בין איו װאס צײט דער םאר
 אינםערנײשאנא^ אוגוער האם זידענט,

 אנ״ רא<אר 130,000 איבצר אויסנענעבען
 אין אדגאניזאציאךסאמאײז אן צופיהדעז

 שםעדט די אין און שםאסען; םארשידענע
 r* עס יארק. נױ ארום שטעםלאך און

 יע־ דאס אמביציע, און אידעאל אונןעי
 נאשעפטיכט איז װאם ארבײם רער
 אינדוסםרי גארמענט ליידיס רער אין
 אונ^יר איז dr ארגאניױרט. זײן זאל

 ותר אק אדבײכמר יעתןד דאם אידעאל,
 כאיאנ־ ?א? אינרוסםרי גאדסקגם לײדיס

 די סשאחח, נרויסע אײן אונזער צו נען
 גארםצנם לײדיס פינטערנײשאנאא

 נים וחגלעז מיר און יתיאן. ץאירסערס
!דעיגרײמז דאס װעאען מיר ביז \והען,

ײ ק נ י מ נ ע ר ע i*vw• נ " m ו ממץן /,י

ו ט צ י נ - ר ן ח ר !א
 א אױסגעבען א״נער זאי אזוי ״וױ
̂יאן  ברײג* דערדיט זאי און דאיאר כייי

 םעריצ* רער נענעפיט גיעהטען דעם גען
“1 ה״ט

ט זיך יאט םראנע די אם  א געשטע̂י
 סינסינעט/ פון פאבריקאגט קלײדער

 אי׳עדע!, בעט און ׳נעש :אטען םיט׳ן
עצות. געבען איהם זאר פען אז

ױ־ דין ניט סענען םיר נאטירליך,
 עי ערנסם. עס פדינם נעש כיר. צי כער
 אײנער זײן צו ארױסגעצײגם זיך האט

 ארײנצױ #רובירט האכען װאס רי, פון
 שותםיפ איס ארבײטער זײערע נעפען

 ױי אז אױסרײד דעם םיט ;עשעפט אין
 •רא- n איגגאנמן שנײרע] ניט װילען
 םאר־ גאגצע די טראגען ניט און םיטען

 אדס״ האט ער און אנטװארטריכ^ים,
 באצאהאמ ״סהים״ רער אט אז געפונען

 די ועט געשעםט, דער גוט. זעהר זיך
 שותםים, אאס אדײן זײנען ארכײטער

 קא״ די אױסגעװאקסען. פיעל זעהר איז
 איצט ראח• געשעםט םון פיטאאיזאציע
 דא־ סיאיאן א םון עוערען םארנרעסערט

 סי און דאלאר םיאיאן דרײ אויױ יאר
 א*; איצט איז אלײן, זאגט ער וױ נעש,

 פון חיה זײן אױף הרינען צו ״געפאהר״
 פייליאן גאנצען א קאייטאלױאציע דער

 ניט. דאס װיל ער אז זאנט ער דאלאר.
 רײכטוב, צוםיל םאר םורא האט ער

 םאי- סך א אז געזעהן, האם ער וױיל
 רייכ־ דורך צוגעדעלט װערען בחנכענס

 אמ אװעקגעבעז רעריבער וױל ער טום.
 װירי־י־ א עפעס םאר םיליאן נײעם דעם
 דעם ברײננען זאל ו«אס צװעק, בען

מענשהײט. דצר בענעפים גרעסטען
 אױםטו נײער זײן אז זײן, קאן עס

 צו ״סקים״ נײער א װי סעהר ניט איז
 איז.אױסגעצייכענטע עס נעלם. סאכען

 זאל נעש מר. אפילו ווען און פובליסיםי,
 װירדײ א פאה כײליאן דעם אוועקנעבען

 דער םים איהם עס זיך װאלט זאך, גער
 וואלט ראס באצאהלמן. גוט צײט
 «איױ אזױ נעמאבם קלײדער זײנע דאך
 גע״ זיד װאלם אײנער יעדער און לער

 דעם פון א:צמ אן טראנעז צו װאונשען
 די נעכראכט האט װאס פאבריקאנט,

 סקנשזזײס. דמר פאר נוצען גיעסט^
 םארד, הענרי דינען י,אן כײשפיעל אלס
 ארױכ־ עדשטער ־tin גצװען איז װאס

 נדו- א אלס וחנלם דעי פאר צומומען
 על מצגשהײס. סנר סדן םובה בעל סער
 אײגצופיהרען ערשםער דער נעווען איז

 פאר ארבײטס״לױן דאלארדינקן פינױ א
 ווען צײם % אין ארבייםער, פראסטע

 םך א גמוחוז נאר זײנען דאלאר םינז•
 אמר האבעז רעוולםאםקן די נעלם.

 אױםנל־ אן נעיוען איז דאס אז באװיזען
 אט ביזנעס־אאליס/ םיז צת צייכענטער

ד סא^יז פארד די האם האנרלוננ די : 
 דעס חו:ה א און פאפואמי זעהר מאכט

 דער ױין צו אויסנעוואקסען םאיד אי«
 םאר״ און, אסעריקא, איז מאן רײכסטעד

רחנאט. נאנצער דער 1אי זיך, שםעהט
 ערנסם מײגט נעש םר. צי אבער

 באהא;• פראנע זײן פאררינם נימ, צי
 כאםת איז *ס ארנםם. װעדלן דעלם

דא איז וואס :פדאנע וױכםינע א
קוד זאל זואס װמלט, דער אויזי אזױנס

 י־עי ב^נעפיט גרעסשנן דעם ברײנגען נע;
 קא״ דאס זאל םלן װאס און מעדצהײט

געלט^׳ םאר קױםען נען
 גאמיט איז םראגע חנר אױוי און

 ז־אכמ dv וױ ענטםערען, צו לײכם אזױ
אױוי. אױכען פון אױס דך

געחננחט, מז; תאט יאהרלן אסאליגצ
 נמגשחייט רער פאר ואך נעסטע די אז

 עס רופט סאן וד אחןר צדקה, איז
 -סשיו״ ישין אסעריסאגלר אונזער אויף

 היום עיי נאך איז נאגריף דער ריטי.
 ,ד צדױשען פארשפרײם שטארח זעהר
 אײ אומערל נײ סיעציעל לײט, רײכע
 וואס ®אקט, • איז עם גביריפ. דישע

 אונ־ אז װערלן, א«גע^יקענט ניט קאן
 צדסח, סך » דנעז גביד*ם אידישע זערע
o אױף n פיאע די זאגצן עדות קענען 

 זיוניס׳ס, ניושכ קלידקס, האסייטאלען,
 ילידים׳פ, גן און יתורים־אגשטאלטעז

 צארל גמיסער אזא אין דא ?ײגען װאס
 אויענע״ ווערל; װאס און יארק נױ אין

 אידישל אױוי אינגאכצען כפעמ האלטען
געלט.

 א«:עלעכט שױן האט צדקה אכער
 טאן צו מיטעל n אלס ניצליכקײט איהר
 איו ערשםענס, מענשהייט. דער גוטס

 סעהר טוט צד<*ה אז נעװארען, כאוױזען
 — געםער דעם וױ געבער דעס גוטס
 גזןלט זײן פאר זיך קױםט געכער רער

 נצמער דער און נעיױסען רוהינען א
p א*ן ארונטער סיפער אלץ זינקם i 

 אױב צודיטעגס, ארן ;געםאלענמײט
 ‘םא געוױסע יףן אז אגנעטען זאל טען
 פאיעץ קראנקהײטס אין לסשל וױ לען,

 אדכײטס־אוספל־ פון םאלען אין ארער
 די דאס איז נויטיג, צדקה איז הינקײט,

 םאר זארגלז צו שטאאט דעם םון םליכט
 פון ניט און הילסלאזע און קראנקע די

 אױך איז תם חמ יעיזאנען. ■רײואס
 ארגאנידרטע או נעװארען כאוױזען

 אז םארשדוענדעריש, זעחד איז צזמןה
 אויעק נעהס םאללן סעהרסםע די אין
 נעי״ט צדיןה דעם םון םײל נדעםטער דעד

 און אממשסעלטע און אםיסלס אױוי
 כסעט אן יווםט מיטכאדלרםםינע אמת די
נארנישט. וױ

 א םיט ippip װאס פעגישען, פאר
 צדי־ויו האט זאכען, אויף נליה קריטישמן

 צוציהונגכ- איחר פארלארען לאמ עוין
קראםט.

 הײנ״ כײ ױינען אגציהענדער םך א
 וױסענ״ די און סונסט די טאג טיגען

 אן ®יז זאכעז דאך זײנעז דאס שאפט.
 א*ז עס אויב כאראסםקר, אײכינס-ט

 דזןר אױוי אײכינסײט דא איבלרחדפם
 א חאיםעז זאל םיליאן א אױב וועלם.
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 ער- און בעסער אכיסעל איז לעבמן
ijn איז דאס װי סרעגליכצר, w .אםאל 

 און *וגסם רpר ר*נס א נאד דאס איז
 וױםאנ״ דער דאגס א וױסענשאםט. דער

יעכען, פאד׳ן שרעח דער איז שאפם
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 יחיד, בן קײן ניט איז קײנער
נאט. בײ ניט פורת בן קײן
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עי, בליםעל, מף  בױנ^ איז םלאנץ נ

 חלום, בורא׳ם דעם לעבם אלעם
םרױם_ לעכענש דעם וועבם אלעם

ר ע ״. ד ר א ״נ
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ro  ti inyig^ge -̂גיע  איגט

 פטר און אן פרטגע די דט יעצט סירט
tg jyp גיײד ין*ן נ״ען דך. ivog i זי 
^v דט איז yrn •קימ ov ן יאזט י  ז

i:g נײ דײך ^  g y i ,טאו rg דער 
x m װאס BP’rigg iiy n אױןי g 

f* אײגזאפען ip iv סיל אין ױ\י גױסמט 
 וױ נ*ר, כיכער, װי fyigt וױכטמערע

y® די וױכטיג דט gn איז נעזאנט, ;g i ן 
ענטםערס, ד» די;ען וױנטיג

o נרעט iilfim, עגדע- קלײנע טיט 
j(’® רומע̂ן y r i i דיזעינע און א^גע 

 שטעחט •לטץ ערשטען אױפ׳ן
 דער געהט דערנאןי נינעל, די לgרyאיכ

 גחעטט, םו; ״פויסט׳ ׳iyogn נרינישער
 ״,p ״דאז שעיןספיער, םון >/פלעטg״ד

 געטליכע ״די סערװטנטעס, םון כאט״
ynyogpיענע אדער דאס ד^טע, םון ״ 

 םטרשידענע אין װ* א. א. טאלסטאי פון
^fjfftip iyty ענדערונגען קילײנע םאר: 

 ״טניר צום שיעפט לעוער דײטשער דער
yjya^py^oni דין םון סעחר כיכער 

 ע;ױ דער און טור,gרyייט רyלgציאגgנ
 סוז צעטעל אין png שטעלט יעגדער

 זײנע פון סעחר ״אױסדלרװלחלטע״ די
?f"o f)9 i p i .O’^onjg זעהט אכער 

p i fg ,ipo דינען װעלט ג^צער דער 
ip״ דא p o p lp“, .יאעטעז אזױנע ה. ד 
 װערק דיערע װאס שר»פטשטעלער, און

 גליײgכ ״אײכיגע ng® עגטpנערg זײנען
״ יענען/ פון טעד

oy גדױסער » געײען אנמר װאלט 
^ w נתות  די פון ענםפערס די tg ייגמן
תן יעוטר  װיר• גרױסע די אױז• נטודי

j ip; די פון ivp’ogJp שוין זײ. אױוי 
 בײ דמם גפשריבעז אײגעד חאט גJgי

 חײסם פלאסיפער ״* :אטאריום טלדען
gfi ^וואס שריםטשטצלע j^g וױיסעז 
ץ vntpv און  לעזט קײנער נאר נאסען, ױ
S דינצ דט n p ii

 וױיזעזgכ יעזער די פון מנטפמרס די
 םענשען rg םא?ט, טדױערימן דמם אױף

 דאס נים זאנעז אויפריכטיג, גיט ?ײנען
ײ װאס  נאכצורע־ ליב חאכעז פיחלען, ו
 אנדערע אפנטדן װייעז ®אױנײעז^ וױ דלן
 לײטען פאד ?יך וױיזען #אלײן זיך און
g^נJזיעלן. ױי וױ רש

די פון וױפיא :אכית׳מז דמר אין
 הא־ געאײענט וזאנמן לעזער נעעל׳רטע

 פיז *םאיסט״ דוונטע^ אדער סער׳ן
o איז נצסהע n  D JiPg i דער דורך מולם 

טדאועדיעס שעקסייער׳ס אין gרyא•

כ ̂רyטgyט oyi דורך סען װײסט  רyי
r ?אנען שעקסויער דט vnijri דט r 

 װערען װערק דיערע rg נטייחסען,
״ כטעט אפ̂ת |»yry?V) pרgשט  יעדען נ

 u;goig® װאס pyry* ןyגטyr>yטrא
g i i  iy r®  g,נעפינען איהר װעט גק 

 שעקספיד געטהע, פון װערק yלטvסgזyג
p y און iy i;gיgגעכונו-ען, שעחן סיקע̂ר 

iy3g נ איהר װעט #צו דןי קוקטgפyר״ 
rg ,jyp שפאגעל־ שטענדיג דינען די 

 כוכ* בײם געקוםט װאס גאר וױ :ײ,
 כפעט די עפע;ט רען װ״ל..״ חעגדיער,
גיט. קײגסאל
 לע- אזעלכע װעגען ניט דא רעד איף

 כיכער קײן ככלל לײענען װעלכע ׳זער
 די אינערנעגונ איז זײ רgD וױיל דט,

 — ״מעגעדן״ » העכסטענס צײטונג,
 װעל־ כײ אעזער, פל״סיגע די אפילו נאר
 נױטײענ• די םון אײנע r’i כוףי g כע

 װעל־ לעןער, גוטע יענע #זואכען דינסטע
 פון םארנענינעז אפת׳ן דעם חאכען נע
g ,אין נעהפען נוך ojgn נײע די גאר 

 הײגטינע די פאדממע, די ייטעראטור,
n די ,yosg n און  ,vr'Dg^p אפאלײ 
 בכבוד׳ינען א אױו״ רוהען די ייאזען גע,

כיכער־שראנק. אין ארט
 שאיענהױער םײ״אזאו״ דײטשער דער

 דעם געדדעלט שטאיק דערפאר האט
 געשטאק, רדארכענעםgc דין ng® יעזער
 און שםרוי. קײען צו ליכ האט ער װאס
 קוסען און נעקוטען, דיגען איהם נאף
 ניט און םילאזאסען אנדערע הױם, עד

 גע־ רעהר נאןי האבען און אםעזrפילא
 ״כחסה״ דער סון כלאטע און אש כטgם

 ״לעזער חײסט װאס ״גולם׳/ דעם אדער
 אויסגע- האכען לעזער די ייבליקום״.

 זײער אױף זידלערײען ארע די הערט
g,האר״ אין תשובה אםשר נעטאז ררעס 

 זיײ אגדערש אבער וױילע... א אויף צען
 פארגעקױ איז עס געװארען. גיט זײ גען
 די םון שטראף״רײד אלע טים וױ פען

 מלן אױס, זײ הערט פען :מאראליסטען
 ״על זיןל שלאגט סעז געיעכט, זײ גיט

װײםער. זינדיגם מען און — חטא״
 פאר־ איהר װען צײטענוױיז, און

 קומט םראגע, דיזער װעגען זיף כטgטר
 געדאנק:. אפיקורסישער אן ארויף אײף
 דער rg ?עהען, סיר אויכ וױיסס, װער

 אםשר אח דוירקומ, שום קײן חאט מוסר
 אנ־. מיט ניט^ זינד קײז גאר ױנד די

 ליבע די rg פילײכם װערטער: דעדע
 פא* ר ע ט כ י י ל דער צו לעזער פון

ך זעהר ליטעראםור דערגמר י ל ר י ט א נ  
? באיעכטינט דעריכער און

 סינוט אײן P'P אױף רםעזgד מיר
n® ניט  rg ,i*ovng דעם םון באציחוגנ 

טיוי r’g כוך g צו הײנטיגען
nרgפ ,rז gםון די ללס p:^gog| לע־ 

2gog nyr מעז חאם g בוד grw ̂
gD3 ניט און הײליג, רg’־r'K Dgii ד  נ

 א■- אן בוןי. א אין געװארע? שריבען
Hg*p סון w w i  grg:: איהר נעפינט 

y״ רעדענסארט: אידישען דעם איז :''r 
 מעז וחנז דרוקען״, צום אח װערטער

 רעדט ער rg אײנעם, אױוי ivrgr וױל
D^n3irg3 .יענע איז הלוג gצײ־ לםע 

r טעז ' i נעװעז, םעגליך rg םענש, א 
grגgר ng : g ,5 פאלהgr האבעז ' ^r

ן ײ ^ א ו  האט פלן װעלכען םון ב
D»yryj דאס yvjgj און טרײסט לענען 
 ;־g וױסען. און ב^יסטערװג חאפנוגג,

 דאפ צײט. אונזער pn אכער איז דערש
 עס היילינקייט, דין רלאזעןgם האט נוף
^r געװארען g נאדעיםגיש װאכעדיגע 
 נאדערםנישען אלע וױ און ׳לענען פון

 װעדט ov םארם. דין אםט נײט
 פאדע א עס איז חײנט :זואך פאדע א

 דאס אין פארגען דאס, כאפען אלע און
 pg עס געהפט קײנער און פאדע אױס

גיט. חאגט
 נאף זײנען קלאסיקעי םון װערק די

 ׳צײט אפאליגער דער םון אפקלאנגען
 דערי- און היילינ, געױען v* בוןי g װען
 דעם צו צוגעגכליף ניט די דיגען כער

 זין געוױסען א אין לעזער. הײנטינען
 זייגען קלאסיקער די rg זאגען, פען קאן
ש צו י ט א ר ק א ט ס י ר  אוג־ םאי א

nyT װעלט. דעפאקראטישער
 רי האבען צו >' אזוי גוט vh עס צו

װאס דעם, פון םארלארעז ניט פענשען
't Vצו  װאכעדינ נעװארען t'h כוך דאס

t̂ h א װען ׳צײט די געװען נעסער גיט 
 דאס — הײליגטוס? א געדוען rn כוף

 זיך נעם איך װעלכע אויףי פיאנען, זײײנען
 יעדענפאלס ענטםעיען. צו אונטער ניט

 דעם, פיט רעכענען זיף אבער םיר כלזען
rg איז דאס g ,זיײ פיר װעלכעז פאסט 
.gow־iy:rg נדgימשטg ניט נען  עס ^
 פענ־ װען צייטען, די אין rg זײן, קאן
 פיט בױד g אין געפאהרען זײנען שען

g םערד, פאר T'g פיל נעײען נסיעה די 
 אינטערע־ פיל אםשר און נעמיטליכער

rw :g D םאהרען הײגטיגער דאס װי 
 דעם װעט דאף צװ. עקספיעס g איז

 לעזgײגםg ניט נטיקערgראפ גרעסטען
 עי ׳בױר g אין יעצט םאהרצן צו

 ער וױםיל בענקען ציפער pg זיף נײ
צײםעז.... נוטע יענע :אך װיל

 װילענדמ־ניט־װי׳ לזא,g פוזעז, מיר
̂ pgD דעם מים מאכעז שלום לענדיג,

 װאכעדיג, געװארעז איז בוף דאס װאס
 ר־gד פיר זייץ. ניט נדערשg קאן עס און
 די rg דערצו, שטרעבען דעריבער םען

 שעה־ װערען אלr טורgליטער מאדערנע
 ולער,Dלטסgאינד. * גײסםרײכער, נער,
 ברײנ־ לע^ר הײנטינען דעם זאל n כדי
 זיז בעסערעז איז — נוצעז מעהר גע\
 מוסר זאנען ניס אבער — ווארט םון

ĝ די ניט לעזם ער װאס לעזער, דעם p• 
 אונגעהױע־ g האבעץ לעצסע די סיקער.

«Hg3 רע ^  לי״ םון בילדוננ די אויף '
 ױנענד דער םון קgגעשמ רי^עזgטעי
 ;שוהל דער אין נױמינ געװיס זײנען און
 וױכטיג שיעור g אהץ אויד זײנעז זײ
 און דארןי װעלכער ליטעראמ דעם רgפ

rra איהרע לױט ליטעראטור די קענעז 
 נעװעהנליכער דער אבער ;װארצאעז

 נעפינט לעזער, הײנטיגער דער לעזער,
 ער װאס דאס קלאסיקער די בײ נים

םון אפקלאננ דעב בוך: א איז ווכט
 ־די אויזי ענטםער g לעבען, הײנטיגען

 אפשפינ- די טאג, הײנטינען םון םראנעז
ײ אוז ryp3g^3 ע : ײ ז םון לוגנ י  ז

 סײץ ער האט דעריבער געםיהלען, y נ
 Dy און רyסיקgלp די רgפ :יט אינטערעם

ניט. מוסר שום קײן לםטy)ד

gr̂ װען g װאלטען לעזער די yj־ 
yנטםyד אויף אױפריכטיג רטyר yjg->D, 

 נעס־ די רgם וײ iyo*gn כיכער װעיכפ
 ivoinga פיר ױאלטען י*\ דך׳ רgD טע

דg גאר ;yרy yגטפyיק רי <*סgiכייyר 
 און װערען, דערמאהגט ניט גאר װאלט^

אין װאלטען ארט וײער אויף
yoyv> אױטאר פאד^ינע די םון םילyיז 

 iyp’Dg>p. פון וױיט װ״ט זייגען װעלכע
 יע־ די פון באקוכ״ען דא: ײאלטען טיר

 גיט ׳*כ,yc:טy y;^ngjyi^u,־gפ רyז
g״j־iig־iy3?yroyi ,̂ד וױיל נוסח  רyי׳
iyz'2 yooya. דינע האט רyזyל

 א *j3go אפט אז ׳ניט וױיסט ירער־
 אין דושפ iyp־,goi״ א אײנעם אױוי כוד

 דיין ייט ;כי פאבט ןyצוױיט cyn אויוי
דע-זעי־:ער :פע־• גאי רושם. שום

 א:־ אן אי; בוך y3^yrogi זטyל רyזyל
yi,ארן צײט ־ ov און קאלט אי־כ י*אזט 

 דאס ׳ ov באיױיזט ײאפ נלײכגילטי;.
 jy•**; צייײ לײנטיגע ביי אז באוױיזט,

ך״ vuovi״ קײז :יטא  אײע פאר ני:׳
צטילנדי:.’ אויף און רyזyי

 צ״ט אונזע־ אין אז אפט, דוכט פיר
 ג^־אפען זאל ov אונפעגליד, נאי איז

.lynyv קלאסיש אy .נר דער װערקyסטy־, 
oygs, דער ;tyoDyn^ ־,שי־יםטשטצ  ̂־

 ליין פא־ :א־ *טאפט צײט אונזער פון
y די צײט. ry ig o ־*איט אויטאײעןyן 

 אונ״טטערבי־יך םאד רקy*װyרyײT ניט
ד פאדאײביגען צו ניט iy3y^^i’ און ײ  ז
y* דורית. ;,קופענד די פאר כעדאנקעז 

 v-, זײעי אפשר ליגט ovi איז איז
 פון יעז׳ך ד׳;ב “פא קראםט ציהונלס

דור. הײנטיגיען

 נ־־עם פונ׳ם מיטינג ערשטער
 באאױד עקזע־וט־װ נענעראל

מאנטאג. דעם
)o^v 1 זײט •ון(.

 אוץ ^yזאלוציyר y:yo',:y::g די לױט
p iy פון באשלוס^ iאנװy.די נשאז

jgr:y3i:gp האט y3yny3'H^ יע־ צוכ 
irow ראלyנ rpy מאגדאט א באארד 

 מיגקײ־yט איז ארב״ט םך א נאר םון
pg w( פארשידענע אויף טעז o'iv -אונ 

 רyארב'יט רyד אין און גופא ױניאן רyז
3:33yiiH3 ,דא־̂ו ארכײט די און בכלל 

ז.yרyװ iV3:nDy3:g באלד
o םyאל חוץ 'א רyאב y i, דלי• װעט 

טױוpyרוזy ראלyגyג  צו האבען באארד ו
y די באטראכטעז : ^ 'H מרנסםא זעהר 

n איז אײגג^־אטען האט װאס לאנ^ y i 
 די יארק. נױ םון אינדוסטריע ?לאו?

 אםס׳ן טױוpyפראט רyד פרן לוננyשם
 רyד כײט שאנם^נץ זyצטyל דעם אויוי

 די אויך זין fyoMW א איז און יוגיא[,
 איז זיאסס רסyדזשאב תזר םון האנדלוננ

 אויפנעבען מיט׳ז צײט, רyצטyל רער
ײ םון o לyאינדוסםרי̂, רyז :y ?^ H B y i/ ' 

 דאם ;^מסמ גאנץ yלאנ די םאכט
 אימ־ װערט ?אמױ רyנyאפ אז אז םייגט

 tvoyj זיך דארו* iyo און םאימײדליך
 גריײ זיך דארף ryo ; זyװאפ די צו
 װידמר דארױ ryo כילחמה. צו זyט

y:yDV| רינס• אינטערנײשאנאל דעם? 
 די אויסארבײכמז און גםy^ארטמyד

ר.yנyמלחטה־^ל
d םון טיטיננ רyרשטy רyד ?ורץ, v i 

 װיכטיגע מאםע g זיך פאר האט באארד
ארבייט.

װינםען פארטישע
(IgOf̂ FB)

װחילער ז. פון

 חאכען װאס אונ^ פון יעדגע רי
 בעסםע דיער חױךיאליםי? כטgסyנ

 טלנ לעצטע די ^ינען סארטרײכ, צײט
 סון גאט דער דיג.̂לrס עחרr גלװען

/r צו גוט irm גמװען r'g •*לעויק ' 
 גע־ האט אנדערען נאכ׳ן לאנד א״ן

 |yrn מים ׳03gr׳o וױ שפרייזט,
p עס פארװערטס. שדיט rr r’g, תכט 

p̂ ניטא ׳דך p אײרא־ אין לאנד אײן 
 הפחות, ל̂כ pn ניט אלr װאס יא,

 איז ־־־ סאציאליסטי״ש פראצענט פופציג
 שױן דינעז םאנכע פאליטיק״. דער

 און יראצענם, חונדערט גאגצע אםילו
 צוױײ אויס׳ז שוין ר״$ען אנדערע נאר
 די װארט, אײן סיט — דיונדקרט טען

 װײ״ און וױיטער אלץ מארשירט וועלט
 ךײ\ נאר אלr עם •ראגימס.., צום טער

 װאס און *®צועסען װאס נאד דעדצו
 נע• אודאי סיר ײאלטען — אנצוטאז
p מקגא דארפט iy im  p»r ברידער p i 

אײדאיא״
ה פארשטעהם שםחח, לעצטע די  ד

 דך האט rוויrנgפר דער פראנקרײד. איז
 םיז נים אױסניכםערמן. אנגעהױכמן

D ״■ראחיכישאן״ שאלכטען ig jr, נאר 
 ער r^i שאמאנימר, נוםמן םון נראדע

 פאר׳• יאחר אםלימ לעצטע די נייעגען
r«- ותר יר, 1אי שכור׳ט. 'ig ji, דער 

םיר וואס ",pip^vonvo״ דער פון ניחבד

 דער פון באשאפער דער אלע, דנגען
,̂ggריyrסיר װאס ?אטונע׳/ ר Dײyרען 

 סים־ רyד jyigiiyj דאס איז iy — אלע
 םאר געפאר די ŷציpgyר װעלט םון באל
 רשטי־yאונס דער און װעלם־םרידעז דעם
כחות. רעyינסטD אלע םון צער

jyDgn צױ אנגעהויבעז שױן זיך סיד 
iy3'iiiiy3 דyאון רצו s'oy3^  אזוי אז :

 דער פוץ חל? ד y ד זײן. ov דארף
 װי פונר«ט שװארץ זײז שױן סח װעלט

 םוז ײעלט רyד פון טהײל y נ y י
^r p] אזא. זאך נאטור g רוים. ״
 ערשײנט םראנ?רײך, נאר דערמאנם און

 גע- באװאפענטע שװארצע g אײך פאר
 רומע״ פויליש^ םון כאנלײט שםאלנ^

 א און סאלדאטעז, אומארישע אח נישע
לט.yװ די אײן װיהעלם שרע?

 םראנ?רײך בשורח: g ילוצלונג און
v רױטעלט r. דעם דערםיהלם ר,אט זי 

נעםינם >r װאו לאג^ רyד םון בדון
 איהר צו צורי??ערעז זיך װיל זי און זיך

r דאס ׳נו יחוס. אםאליגעז 'i, פאר־
r שטעהט r״ inyrזײט. איהר פוץ שעהן ־ 

 דערסאנם שפעט צו אביסעלע אםילו דד
 שפעטער, בעסער מעז, o;gr וױ נאר, —

גים. ?ײנמאל אײדער
 צוױשען װעילעז דייםשלאנד pg אויך

 אױם״ האבעז װאס ■ארטײען, תרי״ם די
א נעםינען דך דפפומאמען, מוועחלט

 םיז yogD נאך און yרויט לyביס היבש
 איז oy הכלל, רויטע. םyסטרpy די

 ,iyLH:rD און צײנ^ v:vi"\r\vג א גאר
^ װאס ײנ  פארזארגט ז,ypנgד צו גאט ז
 װאוילגעהז לאזעז זיך |y:gp פרנסה, מיט

 בי*רשיר^ר«[ םyד פון חשבון אױם׳ן
פראג־עס.

r̂ צרה די n ,װאס נאר vo\ הויבט 
 פאליטי־ רyד אט װעט צי ז,yרyקל אן

 פאי־ איז ניט וױפיל אויף נצחוץ
 ־gpy ovi w^voviixz און לײכטערען

 אוז דײטשישע די םון טצב נאמיש^
 טהוט \vo אז ארבײט^ yנצױדשgםר
 שסאנרפונהט, דעס א אט םון ?לער א
 רט.yרשטgפ *טטחה yv:g; די Dרyװ

 אנגע־ און רyהנyש טאקי איז oy אמת,
nyonyj, װען ryn’ n̂ ov י י ר ם V 

 ny3g — לאנד א אין זyװינט פאליטישע
 מעז קאן ארבײטער די םון Djy;gD די

 אנפי־ ניט וױנט^ y’'ie רי אם םים
 לyב Dy:yD'iny: im אט און ל^...
 מא־ אילײז װמט רy אויב #ורעם שמחה

yD; ל אy,בעז t iw iy :  \vm דyםאלי־ ם 
 אװעקשלע־ איהם און פראנרעס םישען

#jy צו ly^'Hgrg^iB lyoDg-.s g ױניאז 
פיטינג...
 מען און ז.yבyל דאס שוין איז אזוי

 '-jy' די פארדײנהען ניט דשריבער סאז
:y, בײ jyDyir ?פאליטי r'g אטעם מןר 

 ךײ זעהט iyo ײען נאזלעכער, yiy^'t םון
 דערמאנט םען nyn נטyרyאויםנ ווערען

 דעם םאר אלץ ניט v* פאליסי? rg די,
gרבײטy.אמת׳ן, דער איז םא?ע, װאס ר 

 r'H ארבײטער דער צו אז, ױי געהט
gr^ דער װי ,לאננ אזוי הוננמרינ, צי 

צי .U3fry: האט P3g־uu פאאיטישער

 זײ םאר ?אז Dy^^:'H אן פאר װאם
 גע־ ny^'ogjgpy רyסטyגר רyד האבען
 װי לאננ אזוי ארבײטער, רי פון װינס

oy פאליםיהע. כיט ניט שבתגקט
 lVODyn זאל [V*o װעץ זיר, ראכט

 ראדיקא־ ןyפאליטיש םון מאס רyד מיט
ר yD:«o זyװאלט ליזם, ג ^  ־y: שוין ל

 די םאר D’liy ג; v'nox זיין דארםט
 װאס איז, אבעי פא?ט רyד ארבײטער.

 אד־ זשר לינט דy:דyל yjy' אין גראח;
 דער אין זyאײל inyv^n בײטער
אדטה.
iy3ŷ£ דאך w? oyr, ׳כן אם iאײב ׳

 זיך גאנצעז אין דאך iyo דארף אזוי
פאליטיה? אין ;ycnD ניט

ry3gr טאקy מאנכy אז
 קאנצ^-יר^ זאל איבײטער רyד װען
 עקאגא־ דעם אויף y'ny:y yגאנצ זײן

 פאליטיק די שוין װאלט קאטױ, מישעץ
 ־y; רי צו צופאס^ מוזען במילא זיך

vo^]n:v טטיאוםyנדy.ז
 יײ• א iy3gn װאס וױדער, דאנכ^

y צו נשאפטyד i□ ^שפיעי", פאליטיש 
 װע־ װינטען פאליםישע די אז טמנה׳ן,

 ײי זאלעץ אויםטהאץ. אלץ p3^ לע\
 זיי זyרyװ ^jy: ראדיהאל ןyבלאז נאר
 בריי:* און הוגגער Dyד זyםארטאג שוין
מוב. כל נעז

oy בלאזyאיצט ז " :V פאליטישע 
 װיפיעל אויף לם.yװ דער איבער װינטען

 ײעט #םוב כל םוז ברײננעז ןyלyװ זײ
 םרעהם nny לעת באװײזען. צײם די

 פאר• האבען װאם די פאליםיסאנטעז, ייד
שפ< פאליטימעז דעם םון געניגען



ייייי- —י

 *םערילוא אין װען צײט, דע~ *ץ
o װענען נעיעדט פ̂י אזױ ווערם n 
 וו*ט װעלכער בײ*, איפער*ציע נייעם
 איז קראפט, אין אריינטרעסען בארד
 בייק א װארפען צו אינטערעסאגט אײף
 שםאגד־ פון פראכע זעיבער ךער אויף

 ארנײ־ אײר^פעא״טע־ דער םון פונקט
טעי־שאפס.

אס דער יזײוט וױ  אין ארבײסער־ק̂י
 עטיגדאזױע־פראגע דעי• אויף אײי^פא

 די אויף כאזוגדעיס אדן אמעטײז אין
 ײעיען “ויא ׳באנדענצו:גען שםרעגנע
 זיך װעט װי i אכזעייקא אין נעפי*א;ט

 דער אױף אפרופען געזעץ נ־יער דער
 און אייראפא, פו; *רבײטער־עכייגראציע

 ארױסטדעטען ווערען י*ענרעי װעי״לע
ת אי*ס ? איכיינ־־אציאגס־צענטערען :י

t וױבט״גסטע די זײנען דאה »ט e 
 ;ענעבען אי־זא, ה׳ד־א־ף, װעי״כע א״ף גען,

ענםפע־• אן ווערע;
 עדי־ די אז זאנען, בר ־אפית ם׳כױז

 פאי־ איײא״א אין גראציאנס־פדאגע
 די צוױשען אויבעךאז דעם ניט נעהמט

 ארבײ־ דע- פין פיאברעסען אקסועי־ע
pe “פא קודט דאס מערשאפם. r צוריב 

 זא* צו אזוי איז, דאה אי*יץ,-װ#ס דעכ
 א געפיגעז צו כױםעי* י*עצטער דער גען,

 פ״א־ שודערע די םון סןי א פאר <ײזוננ
 האט קייזיס איצטינער דע־ װעלכע נען,

 האגדעיים־איג־ דעײ דוי ארױכנערוםען,
 ^־‘אדבײטסי שטירשםאגד, דוסטריזדער

 ;אטיר־ אױף ס׳איז װ. אז. א. זינקייט
 אזא באהאנדעלם װאס פראנע, א אז יניןי,

 אײננעזעסענעם דעם פארייאזען וױ ענין,
 שבעיז הינטער אײעקפאהרען און 4וױנקזןי

 •,ישט א און הײם נײע א זוכען צו יםים
ט קעי* ײ  פאפו־ װערען ניט קען — )ױ
 אי־ ס׳איז ברײטע׳טאסען. די בײ יצר
 װע־ פי׳רעדט אז גים, װאונדעד הײן זא
 עטילגר־ עםינראציאנס־פראגען די נען

 אזוי םיאגע די איז ראך אבצר הײר.
 אז םאטענט, איצטינען דעם אין וױכסי:

 דע־ צו אפען אפילו אן איהר ם׳הויבט
 זיף באשאפען שױן מ׳לען און באטירען

 םון יטטע^וננ דער װעגצן ביאד קיארען א
 פראנע. דער צו• ארבײטערמאםם דער
 איצ־ דעם אין םאבען םיר װעילען ראם

 דער םון נרונר ןיאויפ ארטילעי טינען
 דאהוםענ־ אסיציעאע ארבײטער־פרעסע,

 באדײטענד־ די פון םײגוננען און טען
 אײראפע־ דער פון טעארעטיקער סטא

ארבײטעי־באװעגונג. אישער
 אז ווערען, :עזאנם םוז ער^טענס

 חורבן, גרױסעז אויפ׳ז :,קוקענד ניט
 און אננעטאכט האם קרינ דער װעלכען
 נארםאיע בײ נערארפט װאלם וחנלכעי

 די םאריעטארקען נןנוואלדיג אוכײזוםענדען
 'ועיט ארבײםס־הענר, אויןי נאכפדאנע

 אײראפא אין ארבײטסלאזיגליים די
 הא־ םיר יאהר. צו יאהר פון גרעסעד

 געיענעגהײט אנדער אן בי־י ״שויז בען
 ״נע־ דעי פון יעזער די םאר אנגאװיזען

יגט װאו רעכםינקײט״  טיםסטע די ס׳̂י
i פון אירזאכע j n -ערמײנוננ. דאזינע 

 אײדאפע־ דעד זמן כל אז ׳זאגען ם׳קען
 און אויםהערען ניט ײעט כאאם אײ*ער
 שלום״אט־ א באשאפעז ניט זיןי ס׳װעט

 םלחםה־ װילרער דעי אנמטאט םאספעית
 ארויסנערופען ס׳האם וראס םממקת,

 סעהר נאך אפשר און װעלבדתרינ דצר
 דער ײעט שלום, אימגעלוםימרטעי דער

D ip o r כסרד אויסוואנדעסנר די פון 
 האט איבײטסלאזיגיןײט רי װאססצן.

 סלאפ א ײעהטאגדינ זעהר *גהױב םון
 בא־ לענדער, זיגרײכע די איבער גצטאן

 אבער איטאליע; און עכנלאנר זונדעי״ס
 גע־ זיף זי האט צייט לעצםער רער את

 שארפערער א אין נאר שפיראן לאזט
 ורעל־ איז יענדער, באזיגטע רי אין םארם

 שטארג נעװעז איז אינרוסטריע די כע
 דײטש־ און עסטרײך װי ענטוײקעלט,

 האט חדשים 6 לעצטע די אין לאנר.
 דײמשלאנד אין• ארבײטסלאזמקײט * די

 אוץ םארכרען קאטאםטראפאלע אנגענוסעז
 ניט נאס אוים׳ז ארויסגעװארמז ה*מ

 כײ ארבײטער. מיליאן 4 װי װוננעער
ל^ע  היץ אײד איז באדיננוננען א̂ו

 עםיגראציע־פדאנע די אז נים, ײאמרער
n c אדוינדשרדי־ שפעםער אתןר םריהער 
 לעבענס־ א װערעז און אויבען־אױוז םען

 אי■ טױזענדער׳ צאהנדלינער ב״ יראנע
ב'י»נל־םאםיליעס.
ר 'ס׳םארשםעריט עםינרא־ די אז ׳יי

 צעג• ,פרן לענרער די.,?י^גוןג־טצ פץן צי^
 אויפ m v־« שטויסט אל־ןו'יר#!א1מ

 וױ שצתריגנעז, אינערליכע שװערע זעהד
 םרי״ די פון שאװיניזם רמי װאלױמע,
 דאך כל. ד. א. מלחסודמננער הוגרדימ
 אױסװאנדערוננס־בררא- וײ כסדר וואיזסט

 אין עםםר^ך. און דײטשלאנ)ר פוז לחנ
1924—1923 w ריײ צןוזזל די ה*ם 

 צום אסעריקא r» זמדנדאגסין
מ די טאר ם^י מ * א^נ״מ י

 —?װאטא די איגנאגצצן פארפילט יאהר
 אםערי־ רי פערזאן. טויזעגר 67 איבער
 ײיײ איױ װעיען באגרענצונגען קאנער

 טעבטיגען דעם אפשםעלען גיט טער
 םאר זוכען מוזען װעט ער און שטראם

 דעי איז דאס קאגאי*עז. אנדערע דף
 אײראפע- דער אין שיגוי גסטער װיכט

 םינוי לעצםע רי פאר עםיגראציע אישער
 איםי־ אזעלכע ארױם ס׳טרעטען יא'--.

 םריהער האבען װעיכע גראציע־צענטרען,
 זײ און ראליע, קלײגע גא;״ן א טרנע*טפ'
 אױס־ די פון טאסעז ברײטע די צו ציהען

 ‘אוכי דער צו גאף קוטט דא װאנדעדעיר.
 דאס — י׳מנרער דאדגע די אז )׳טטא;ד
 בראזיליע ארנענטינא דערהױפט זײנען

 שטארס זיןי גױטינען — טעתםיקא אין
 האראגיזא־ מענשליכען םדישען א אין

 דעריבער גיבען און ציאנם־םאטעריאל
 םון אױסװאגדערער די פרױױלעגיעם פ-י

א. א. שיפסלארטען ביליגע װי אײראפא,
 רופט ראגע נייע דאזיגע ךי אזוי װי

 םון אויסװאנדערונג רער אױױ אפ זיך
 םון זעהז טען קען צענטראי־אײראפא,

 װעגען םטאטיסטיל אינטערעסאנטער אן
 די אין עסטרײך םון אימיגדאציע דער

 ,1923 און 1922 יאהר, צװײ לעצטע
 פארעפענם* לאגנ גיט רא איז װעלכע

 ציפע־ די ברענגען טיר נעױארען. ריכט
 איפייגראציאנס־ װיבטיגססע די יויט רען

:‘יענרע
1922 1923

— 8256 9385
— 1472 3452

— 585 2267
— 25 72
57 22 ־־־־

 —שטאאםען פאר.
 — — בדאזיליע

— — אדגענטינא
---- —האנארא

— — טעקסיהא
אםע־ אין קװאטא עסםרײכישע די
 םון צוױײדריטצל נאר אױס טאכם ריקא
 אויסודאנדשרעד צארזל אלנעסײנזני דעד
 צו־ אלע לענדער אכשריקאגישע די אין

 ניט 1923 אין נעווען איז װאס זאמע;,
 עםט־ םון פערזאן. 15,500 װי װ?גניגער

 די אויס אימנדהויפט וואנדערען רײף
 װי לײבארארס״*, ^סקילר נערופענע אזוי

 וועלכע וכד., סעםאי־ארבײםער םאיםצר,
 :ײע זוכען צו מוצײאומען איצם זײנעז

 אנשטאט זיך באזעצען צו אויןי יענרעי
 זײ־ װעלכע שטאאטען, םאראײניגטע רי

 אײנצעע דאס ככמנם געװען פריהער נען
 די זיף צו צונעצױגען האט װאס לאנד,

 זעל־ דאס עסםרײף. םון אדיסװאנדערער
 םיט דײטשלאנר, פאר אויף גילם ביגע
 איז דארט װאס נאר, אונםערשײד דעם
 פאר און שארפער סף א קריזיס דער

 געפי־ צו םענליר נים לנםרי איז איהם
 פלאנביעסינער א דורןי לײזומ א נען

 דער איז זיד ס׳פיהרס װי עכײגראציע.
 אין רעפובליק. עםםרײכישער קלײנער

 רעגײ די זיף פאריעהםם לענראר בײרע
 םון רעמלירוע דער מיט עגערניש רוננ
 ארבײטער־ארגא־ די און עכױנראציע דער

 שםעתן בלײבען ניט ורעלען ניזאציעס
דערװײטענס. םון

 ארביײ די רצגולירט װערט אנדערש
 דארט ענגלאנד. אין טער־זןםיגדאציע

 אננענר צוריק יאהר עטליכע םים איז
 ^בריםיש דער ביל, א נעײאדען םעז

 פארלײכ־ צו אקם׳/ סעםעלמענם עםיײר
דאםינ־ די פון קאלאניזאציע די סעיעז

 דעם םיס ביתער. עמלישע דורך יאנס י
 צזוײ דערגרײמנן געװאלט כיען האם

רי םון לאנע די פאדלײכםערעז צילען:
 װײסע די באזעצען און ארכײטסלאזע

 נאנץ א גאןי האבעז װאס קאיאניעם,
 נרויסע קײן באפעלקערוננ. שיטערע

 ניט נאף ביל דער האמ רעזולטאטען
 פון באדיננומען די אין װײל נעבדאכט,

 זעהר קאלאניזאצת די איז קאםיםאליזם
 20 כױט נאך פיאכלעם. שוועדע א

 אימפעריאליסטען די האבען צוריה יאהר
 אז ארבײטער, ענגלישע די אײגגערעדט

 דעם האט קריג דד־אפריהאנישער דער
 ארבײטס־מארק נײעם א עפענעז צו ציל
 טראנס״ אין םיינערס עננלישע די םאר

 אבעד טעז האט קרינ דעם נאך וזאל.
 ארביײ בינעזישע בילינע ארײנגעפיהרם

 װעלכע קאלאניע, נײער דער אין מער
 םאר מײנס דײמנ זעהר נעבראבט האט

 נים אכער קאפיםאליסטעז, עננלישמ רי
 עננלישע די םאר ארבײטס־פעלר קיין

 וױיס זײם אנדער רער פון ארבײטער.
 נײ־זעע־ און אויסםראלימ אין אן םען,

 דער אין האמנן יתיאנס די װאו לאנד,
 איבער קאגמראל פילאן רעם כםעט האנד
 טון םױערען רי ײינען רענירוננ, זשר

 םאר האלב^פינגט נאר אײנרדאנרערונג
 אעגאגמז און אדכײסקר װייםמ די

 און ^ריעגםאלס די םאי םארשלאסען
 ווי״מ כױליאז 15—12 נמארס.

ט ^ ו י אי ^ אנ קאנודנצגס » מ
>ft חאבין 
דועימנר ,

 ױדיטעד די פון גרױס די כםעס איז
 ;יסור־ אין רײן ךעהר איז און סםײםס
p זעהען מיר אוצרווז. s tn וױדער־ 
 ̂נ©יגרא«יע• די ארוים ם׳רופט שפרוכען

 קי׳ רער פון אוםשםאגדען די אין םראגע
 איז וחני׳כו װירטשאמס, •יםאליסטיש^ר

ד און קאגקוחןגץ אויןי געגרינדעט ח  נו
ארכײם. געגע

אבער• טיאגט ״דין דט ס׳זאל וױ
 חנם עגנלאגד אין עםיגראצ^מ־םראגע די

 אנ־ ״איגװמדגסגתר״ אז םון כאראקםער
 װע־ רעגולירט דארף װאס געלעגעגהײט,

 יווקענריג ניט דאף, זיף. צודשען רען
 אייםװאנדע־ די איז טיטי׳ען, אלע אזיף
 (קרוב אמעריקא קײן עגנלאגד פון רוננ
 עפי- די וױ גרעסצר, סך א טױזענד) 80

קאלאניעס, די אין גױאציע
 םון י׳עגרער אלע אז זעהען, טיר

 םאראינטעיע־ שטארק זײנען אייראפא
 א*ן אײנװאנרערוננ פיײער א אין סירט

 אינ־ איצטיגער רער צוליכ אםע־יתא.
 קײן אכער איז לאגע טערגאציאנאיער

 אײראפעאישע די אז :יטא, האפנונ;
 פראטעס־ עי־פאמ סיט זאי*ען יענדעו־

 גע־ אםעריסאנישע נײע רי גענען טירען
 איטא־ אײן גאר האס דערױײי זעצען.

 פ־א* אפיציע^ען אן אױסגעדריקט ליע
 ס׳ברײכט און װאשינגםאן, אין טעסט

 כרע;־ ס׳װעט װאם אפצואװאיטען נאר
 איפיגראציע־ אינטערנאציאנאלע די גען

 אפגעהאר־ װערט װעלכע ?אנםעדענץ,
 נעװא־ אױםגערופען איז און רױט אין טען
 אמע־ רעם םון איניציאטױו דער לויט רען

דיױױס. םידסטער, ארבײטס ריקאנישען
 איג* אלע םיז כאשלוסען די לויט

 פאנג• סאציאליססישע םערנאציאנאלע
 ארבײטער־יארטײען די דארםען רמסעז

 וחניכע איםינראציע, פ־ײע א סארערען
 איםיערי״ תײן סיט םארבוגדעז נים איז

 צו נאר רינט און שטרזנבוננען אליסטישע
 יעזאלוציע די צוחןקזנן. פראדותםיװא

 און !אפיר אוים׳ן גצכליבען אכער איז
 דארט, אפילו לעכעז אין נעװירקט ניט
 האט ארבײבתר־דקםאקראטיע די ײא<

 װען איצט, מאכם. שטארקע א נעהאט
 אױם־ האכען פראגען סאציאליסטישע די

 סען טיעפט טעאריצ, א זײז w געהעיט
̂נ אן ^יין  נאנ־ רער צו באציהוננ ערנסכ
 םען הערם ענגלאנר אין פראכלעם. צעי

 רע־ די אז םארלאננען, וועלכע שםימען,
 עםיגראציע דער איז פאליםיק נירוננס
 דצר ענדעימז. ראדיקאל זיף זאד פראגע

 נערופענע אזוי די פון תוסם פראטעסט
 סינרײןא־ די אדער נילד־סאשעליסטס,

 בײ האגט איבײטען װעיכע ליסטען,
 הןד נאר לײבאד־פארטײ, רער סים האנם

 זײ״ אנטוױלןלצן צו אוטאנאסיע אז מנז
̂ה״ םאצ״אליסטיש״טעארעסישע ער  •ר

 לענ־ נ״ע די אין אז טזננח׳ז, זײ ראם.
 װ. א. א. אויסםראליע אמעריקא, װי דער
 שארםעראר א סף א אויפנעקוסען איז
 װי אינדױױדיאליזם שערליכערער און
 תאלאנימס די איז װײל אײראפא, אין
 אײראפע־ אלטזגר רער געװען נימ איז

 קאםונאלע זײנע םיט גײםם אישער
 זיף האמן יאהר 100 אין םראדיציעס.

 נײצ איבעריגע רי אין אוז אםעריהא אין
 םראגען, סאציאלע באשאםען לעגדער

 אויב שמערצליף, אזוי פונקט זײנען װאס
 םראגען סאציאלצ די װי ערנער, נים נאד
 אױםנזך זײנעז װעלכע אײראפא, אין

 יאהרען. הונדעדטער םון במשך װאקסאן
 ניט זאצ רעגירוננ די אז םארערען, ױי

 זייעת םון ארבײטער ױנגע די אפרייסען
 געוחנן, איצס ביז ס׳איז װי פאפיליעס,

 קאלאניעס, די אין זײ אװעקש׳יקען און
 אן װעחנז ארנאניזירט ס׳זאל אז נאר

 גרופע יעדער נדופעםװײז. עמיגראציע
 םון באשםזנהן דארח עםיגראנטען סון

 קא־ קענעז ײעלמנ םאםיליעס, צאהל א
 א באשאפען דעם רורף און אפערירען

 נײער דער אין נײסט געזע^אפסליכען
 םארזוכען נעסאכט שוין ס׳ווערמן הײם.

 סון טײלען אײניגע קאלאניזייען צו
יסודות. אזעלכע אויוי מערב״אויסטראליע

 אײראפא אין אויף אז ז/ןהען, מיר
 א ׳ערװעקט עמינראציע־פראנע די האט

 אפ טרעט זי הגם אינםעױעם, לעבעדינען
 טאג״ ברענעדיגע די לגבי צוריפ אױןי

 װיכטינסטער דער איז ראס פראגען.
 צו באצמזוע דער צװישען אונטעדשיד

 אײ־ אין און אםעריהא אין פראגע רער
 אופשסענדען, היעםמע די בײ יאפא.

 באהערטט װערם ײירטשאפט די װען
 בױט און הלאסעז פרױױלינירמע די דדרך
 עמיג.-א- די קעז מאנקורענץ, אויזי זיך

 אלע וױ ודערען, נעלײזס נים צ^־פראגע
 אינםערגאציאנאלע וײכםינע אנדערע

 וחך איצם אמןר וועם זי פראבאןכמן.
 אײרא־ 1םי םראנע למבענס א רעז

 ורעלכע סיס ארבײבתרשאםט, םעאישער
י  ארבײטער־באװע־ אעסעדיאציאנאל* י

 כמהר unw*H רארמיז זיך וחנס גוננ
מ ביז נזמואז wr האס זי וױ אי

̂יעז » ̂נמד ױ ױן דעד#ת*#ר ®JH ײי
ft — 1,IfH י ^ ײ ׳•רײנ• Tire י ני

«r ראדי תיr w t רייוי tpv מןנוו• i r 
W ,ילר נ*ס«ו fiiMn פאר M i רן ײ»|  ר|י

 ךןן אונפןר אז ייילאלגןז, •נוי יזאנס איהי
fit ,e א-כ בײף, r^ jfe rn e מױןי דוי )I* 

י •י• וװוינ *ןײןרןר, סן? ו  mu •ניגדןר ײ
vj nrijni B גים #ז»לו 3 "e :n r * t ײים V

 $רןר V1 •Iגי׳1װ ״גע־ןנש־נלי״ט׳/ די קרימז
̂נס׳ני צוס  ip>vi •רןר ראיזא/ *ײוי ®יז סןקר
 נמ״ *וי׳טוגנןז, *ױגז׳נ-ע ni -yrnpir* צוט
 ®י© ניסוו «1®וי י־־ןי ין ג-ט ®ייירזןז, דזי

t h ־חר אין יר־יס, איו »׳נ־ינ 'ן־*זיצ?י־«
 ••;מםיױ /•'יטונג די חריגזנז זיכזן- װעם
r’r,® ןייגןן צו בארעגט־גט זײנט >ויהר וױיר 

vj; דןיואר. ®4כיןןוטה איהר ןוי־םיננ. א 
 אינזןןר ne נאװאמד^ױננ א-יעי
̂ר ®יז »ין בכי•  pvt) tאי ־ט6נ זייטינג •ייגז

 *ר•0»ו״{ טזנ זייגאז ®יר ®בזי trt:v::n דרvז
viper? י יי ב־־ם  י^יימסײנןר ’י זי עיײנינג ז

 , 6ינ er־v יזוטט איהר ױאנןן ם*ז ע;ני««:ר, פון
 יןי״ ףיף ni0 וי' י״טמז נ«ןדא־«ט ה*בעז ײאגנ,

in r זײנ?ז מיר נע: v n ̂ר ז״ טין; ד»־ט ••!
 ♦״m נר0*3?( ײין יוילמסע;ד׳וז יי «נ*ר ,בעסט

יn נינ־ן נעז :v~y י*ט ײ*ז r r r״o זןחר זײ 
tfp ;r® ®.,,יו־נ ®'גוןניזײזיינט ז״ע־ אין םײ

 ײיז ײניייו י!'*"־.ס«וכ«־ די ױיבען
 אין זויוניטז ®ון חייבוז דעם או̂י ;•ש *נןי

in ׳יןר אנבץט־ע*® ײאט >4 '*א;ד אגרןר®
 4v♦נ ®ינזןרן פײ־ r-•̂וvדע;nr ײזנעז רינע6«;

o 6 אין ®יאנית " iיז n *די אויב *,,,,טם urtT* 
 ®יר וײי׳וז םא*׳*יל**ג'ט, ב^ייכוז וחנלנז נעי®
̂ ,®רנ דןר *יז אודאי, ;ויאס •ט !®נעז יו״ר
ז װ*® סע״,  נ®• סט־י׳יו?, ווו ײאמג«ז1נו י׳

 ©.’וו• ®®ײי־ענו די ®וןר ®רינןז *ו רזכטינט
 װ»§ י,1 דןי no סײ׳»ר א יו־ו װ• •מיט אוו

 ר0( אינזןימוי•• חוייינן־זײץ, ״ויײעז ®יויייייט,
י th ױיט, נעוינט מו ײיז  ׳®ײדי״ ד׳ני no ן

C0v r v י® ?וז •ימ•®, יי ־®,,•־•ײ•* חיט® 
נ1ד«רז ר?כם  VH ױויוו Br\:y"ti:0 כײ י1י

־ וױ ®ג**, סטדיי® יו ױ  ר*י טיז װי־טט, י
 ג^יולאיו*•* דןר ®ין ;®jr״jr4v •יןאר?סױוער

י מ r סײניננ ײ  ivjfj^אJיזי»  •1111 ד®• .rנ
f יוימרן טיס ®ראנק־״זי i r•,® וײומף ®מיננןז 

 •ילן .V1• 0װ«י י«זןד«;ןרזאץ, *ז4וו«ה צי יאגד
AS iro o •ווי כיוסראכם sfF JJin DC3tn*

י טדיוכט מי י ט יאז דויי ?!’**• ײי יײ• •י " 
 15® ד*יו^ ניײכ?ז סי־ ®״ר®■® r;w ®»ר
-A• ועױינ^ז fjrsn ®׳-בייטער די ײזז

י סיס 1§ריד?1® ז״ז ,,ז 1ײ«י^ דע׳־וננעז, ן ״  ז
אי ניט און זינ, ײ ־ סיט *ננןיזז וו ״ו  מסוי, י
̂ס יןדיגמז װןיעז ,,י ביז א •®ר כאוי*ח  ססר• ו

 .P®•־״ Bm דוי־ד 1ה*כ« ױעיוז זײ װ*« ױסט,
 ס•®, ® ®י-ץ ®ין זײו דיז עס ®יו^טןלט, איהי
 ®יי- וי«ס סאכט, ‘ר• ®•טכ־ײכען ®,נ סאר סעז
ב*ײזט :עד

יייױ יינת י - גערטנעי• סאקס דד.
 נןי *ונז*ר i® באנײטמנ ה*י¥ינז ®•»<ר ם*ר

עו סיר בורסססווג  ®ן At)0i ג*ר ®״ף ױ̂י
jr® ״גן® •®ר םירנונינעז ® ײייתייך »יז® is 

א רעט דעררןנען i סים •®הר. ס• םוו ‘ל f 
m זעי־., :®יע זאנוז נום, ארכײם ז״ן r ,ז?נ״
י »וז *ינ,  ‘יױן סונםימ ®וז םרי׳י ®ײי נטי ײ
 $ר' ®אבט ®א־העהרם, ׳»יז ®עייג; »וז גיונ

m * »»«י o, א איה• ®ײף ס«ז נםיתר j r w 
n דאד איז ער r סאן, ױ;נןי 1יןײ ®ייזי ניט 

לריגןן ®יײס סעז סעג ^ו  סאס tynyn•® »וז !;
 •#vo הילסמו דןרשאר םעחרןרןן. ז״;ע םיז כע
i דזוריזכ^ ח#ננו םיר װאס ®רײז, ראש אז t 

 ®ון i«® ידמ* נאנץ א נעײעל ®יז m וחןי«ן
 if***?* jr?M urrm סיר איו י״ט׳ ®ונזןי
 |im עוגאים, אמזןי• אפירי r® יע. פי־יינר,

י ״ ׳ הע־ען. is ז״ םין נעסייכע

in «וום ק«נייםע אראנדזעמענטס » j! 
 נױכוזל«װ^נד*. כ. ״ננ םון נענוננם-אכענר

r אונז ר»« *ס — w n ד m ט«ו,7נ די i סיר׳ 
 ♦ »וו •ײזןנר״ ®is זײז נזדזאנם ניט ה*כ«ו

•חר־נעזונד׳־ אעזנר .̂ is .וןי»י•,׳1מוי,ס נזנ 
 1«ו ®וו iirssr is נעיעיןנט ה*כ?ו סיי װעמו

* ®n ®ײדער suj ?,1<יב I ין נערוסעו« !̂  ®•®ר
 אזן גגתך1® ער וז»ס e״s יענגערע « ט»י קא

W נז*ד1® »ו;סער געמריבעז ניאזען ®נרער in* 
עי r® ציי iljm ®טיסן״, ®רב״סער ,®רײנר י

 דין ®•ר n» ®י־מנמממ, ®יז נמױוז נ«ר »יז
 ®יי ®זנ̂י סיס נ*ותז »יז ער ײאס «וײם, נ®:**

is ifo» ניט ®יױ אונז im » m סיא ®ארברענגןן
v ױו ®מתימו ממיימ איחט i דזמדף• גוס

 מײד זיגער ה*ב•! סיר n» ®יהט םיט יעז
ײן םעהלצז is נים כענט ײ־ו  ®מ ®אםאר־עז נ
r ®יהס ױינ׳מז איז ®ינז. i® מ 1כ?סטע  נרא

 4•י אידי׳מ די האד ®רבײס ניײטיני וײו איז
 •מד׳ו»«ח מ האס נח״ ■וייעו ®יז ר*י־״»למו

 ®ריסנד* n» ציים חןר r» נדאיע אז •®טידס.
f '®d» מנײאגזמי,. ®מי*י ®r «  of n ̂וחיי  F נ
 m\ סימ ifOMiis PM IS נלעניױ1® »עז ם®־

i אח םיבאיעוײםז n .סיר י סייעד 
מי, אבער  ׳1tm װײ׳• סיכאתוויס׳® געב. או זי

 ״.Tftfyia• איגזאר טה אורסימ די םארסטזנתט
 ז 6ןןי^ v• ®ארצײמו. אונז ofii 1אי הײט.
< ויח •m *ט נאר אז ״ואמז, איתט אבנר

«ו is כיחית mאונז איז  ,ויא jr» איא■ תני
^•■רסאי ג*ס ן•-5ז״ ts Vo ײעתז ארבײס,  i י

IF * נײז• «ו  if
s ח j u r i  — I F f W ײ N א

f

(t^1((0 (יט ®׳מר דא-£« יןיזןי 1|ז
cy r י ו ד*ר ®ץ י••!;® ®•י־ ־יאס i 

3 v איא איו ®£י;׳־ »״ *•F»v< פיט ויאנ
e®־ •s /!ysi®r*®s is r F A■־
•® y* ,גי‘.;® »״ ן V3Sט׳(־נ־; א• • ;־ "F

ני8י ד#ר /י •־׳!'ענאטע; y y y דיד
נ• א־־ט־־ל, י V ® ר־ט 8S ••א־ט טי
f < א mb ־גט כאי ד׳<פ i r r ־ל ו־עג׳

ר y י י ® ®ט V * יי א■ ;yjSjy'Fi
3'

®־כ
«•־

א•״׳

 ®•י״ר ז
V ר ע

JJlIT 'f
 V'Vi! "טינ(1 ר y י י ® ן ®
וױ ®«ױ די iv־v־־

^hs .ivo ״•־:ריף tir;־• ו vj-sd״jFO• 
’®®jy ®יז אן1יאני־ע;־ די ®ל י״.ך• is•

-א־־ט
,yjvjvj'i

vj־*c־ס נע-־א־ען ;־־® ivJV3)ris•® vi סיט 
rn a w t ־, 0 ד “j,® •*ט’ ®יר.י י f ?no fp 

n •:׳"*:v לאג־יעדצ®! די o*V*i 118;נאױ,,א 
in 1'*®;סט־טי¥י דלנר רײט ־•־־, ••• s י/דע

yi* גטע־נ״־צוסױ•® ®i| י, jjni)i!i־i#s ד#«ו 
u•® r טאו is jy3®f ײינ®*(•־! ס־' i  m ״® 
̂ג®, .jyjyayviif ivs®־ ®יז ey ®יי יריס

tysiAi ריכטיג, גיט i, ״• /®?,ילטגײעגc
 %ו•׳ ogn רי, ריט iy;y3y־״st® r« נא׳אייס^

®ין ®פעז, n® ניי-ט ו־ארמ ־y״i ivj®? >לי
in ®®י v ךך-ג• ®יז י>ם ניור®״, דאכען ר־י

ר *׳!,,®c ®,או  פין נעדז^;י1® ײייס®!״ ג־־ו̂ד
לי י ', H ט W געייאגט ײ  t® איינענד װי ,1
 ?,vbs ®ון נ״י׳ם ױאיט זייו לאנעז is רעי1•גד
 iyp®iryji• ניט זיד חאס ייגייענ׳*®! די אײ

 ז״ז עז9יז1פאיד ו^איט ®יהס איז ®•ים׳ סאי
ײ ז<$9§ ̂־וגאט. י נ־< רע  ס־ט iyo®jy'vn ®̂ז
 ניסעי חימ ® iyז*ינ ױארט □yiyc® ט׳לז,4נרי א

ד־עהט ױאס 1ט יאגױמנ״או, ױיף
v יעים ®וו fi® ® איד,ר i י א״ז. ®'•יז® ®fv 
 •yjpois די נ־ין, 7 סױ*® ?ys*®*® *hb דאט

w יעי ײד־ו• יאנעז דעיענאטעז ״.•*חטע r iv v w 
̂נלווגט ג׳ט  DyjyB® ,כ־ײטעו, זײעי ®יױקג
in/־ייס- זיד יל»כעו ז״ פיז ®ע״־כטע די ־•׳® 

is lynnyj יייז 'ovrryoy, נג«yדרעהטע no 
 y?vi- וײן is ניט ײך tv•®® װוינע /01®•נר׳

is fyo®J יעל ?A r:fin i,ן o®n דארף b״®b•®

®vsyiyj IF ין® ■?ovs ly ry i ®-•דע־ •;6 ‘׳ע׳י 
®)•®c ?®j®rFryרי ®־ yj8״®vs v•• .־®־־ 

 • • ז שיז כ•• ®־׳;;,,vj ל׳<ן,,ינא יזיאײ f®׳ ׳לט
yיy יאנ־־ע;•־;®־, ר׳ג־ ®־•,־י רעדעו H׳ •־•ii־;־

 ;ן• יאיש ;־ יייוײ ר״דע!. גע־ענט דאט
 פ®* ;;׳;;i־־y"*y זי־ע־ע jib ••0 ®ין -- •־|יט

p *ynרyדyגעד ז״;׳;ו ו״ דיכ י״א״יגיע, נ'ע̂ע 
 .•®•,,®׳;ט•;־;׳; יע־ *;6 ״.••;®■ם ״־!,ניט׳! ®ח לד
כי־ר ני£® ®"י •s ״>יט ® ®•צט ®יו נ®-

hb \v̂ yi •ויסדריי־ע ד® y ®  nt* ,ז נ־י,'י® 
 kc- ׳־,•»; חניוז זע^נער רyד is o־ynyj ®יהר

 זיוי י־פט ®־י־־ is ס,י»י טינ ®®כט ר,yד9לי•
*y• ־® *נ־• jy^yv o*'־yj רענטעי• nyi® ?יגחעי

-.......*,־ו; “®־־־; •s jV3VJ*yr® ;יט נייף
 ר-ז רעדאתט®־, •®S ״־ײ־נט איחר ױאס דאס׳

 ס" אבער o,j®,Myj-o;®,sr®nyn ® נעז,יני
lyny•®.̂ ־־•ט ני־יי דy• • ® יויט ®ז ®••ו, ̂:
 y••־ iyo®'y׳yjan® cjy®yj fררעו ינ• ®•לי

no ivm *ייע® r;,!® ® ,יןי;ל ייאס ױניאדמאו
״*ון, א ®ין י8חריv;*m jyjyn 8 ®ױסדריחעז זיזי

 rsyryj®: 'יר v:s״ ”i- ,א ־;: כ־ט m׳k יי1
x׳־■׳ k ;רי •׳;־׳ rvs פ־ז זא»עז איז ® r

* םv יוי״ל ־ « c •- ,י״;יך״ MK ןןן • •
j־K g'•; ־•׳;־ •x _ י;ב א ״נ־;* ,,א , * * -

״••סט ,־•א־כ׳א:־; :»־ ד־;־ע«־*.•• ®•-ר אב ד»ב
י־;,ט •־' נ'אפט ־־־ * א• ••ן‘® יא־ אי־*

*”ס x־k ־־®ײ א"־ א• .r•׳-־־ •׳ c יי;ז.......א■
; jib •־;־•־־;״-”® די •־•;•;; •־*ב ד®Ifa 
 ך א״ ז• א א־י־ 1 •־;■»: א■־׳;־ •; c ;־—ס

 םיככ׳־־י. א״ ־אכ פין ••־•;.־ יי •••;ט ג״••:•;•
J'k •־ג־אז די פ>ןי ־,• ד; א ®ן ;טייל א־־־
םוז :•*;•-•;י ד׳;כ א*ז ־,ז ;;,איע-־־ר' א־־עד

 ••;•®ן דע־ is ••ט — ט א־; טי’א־ב׳;־ג;ני;;ה
 יאט ••׳;;־•-•«; י*; ר• :־*׳, ;־,ג־עסט ד•;־ א•־

 fv ז־ א• ־•»;"•;; ־*,א כ׳יט ־טיד־;ט*;בט*
is i■ ;יט :״ ט1י•• »וז ;®־ס,’־־.' ®־־־־; v h -' it

•־־V•־ סאי y s®־;®:•־® ר׳;כט־גז ד• א•;•*•;: ־
Fju 1׳ע;ד׳’טו ̂•;דגדי־־נע ;»־ א"־*, ;־ט כע-

o'lfoatys •'•fl’i’H יאב׳לז ײגיאד״יט

׳ אריבערגעשיקט דאלאו־ם װערען
ױראפ אץ הײם אלטער דער נאד

כילינ זעהר האספ אױכערשיסען ד»ם
 הײם אלטער דער נאך דאלארס אטעריקאנער אריבערצושיקען ראדיא) װעג(דורך דyרyכיליג ®ת רyדyלyשנ א

 דורך נעלט אדיבערצושיסעז װעג גייער דיזער קאםפאני. עקספרעם אםעריקאן דער טון געמאכט באקאנט װערט
קײבעל. חרך וױ ביליגער, ®מ •אםט׳ תרך וד שנעלער, איז ,יאדיא

װענען: פאלגענדע אויה איבערגעשיקט איצט ווערען ס ר א ל א ד

: ראדיא דורך
ראדיא דורך איבעמדקוגנען פאר •רײז דער

װארט א סענט 6 בלױז  r®
(V i*  R . L. P .)

«אר *ךייז דוכמניטליכער דער

סענט. 50 איז ראדיא־מעסעדזש א

:קײבעל דורך
 נאבט א־בער צוגעשטעלם װערט װאם — קײכעל דורך שגעל

 געלט דאם ים. זײם יענער אויף אטיסעם אונזעחן צו דירעקט
טעג 5 ביז pe 3 טארלויף אץ אויסנעצאהלם מערס

•עחאן: זעלבער דער צו ארדערס װידערהאלםע
 Hfnye זעלבער דער צו געלם אסאל נאר מיקם איחר פאל אין

 *ער טרײן דער איז קאםיאני לןקבפרעם אםעריקאן דער דורך
ניחןרמ. זעחר קײכעל

:£אסט דורך
ארדער) םאני (פמרעיז געלט־אנוױיזוע אױםלענדישער אן דורך

װאכען. 3 אין װי שנעל אזוי אױסנעדאהלט נעלט דאס װערט

איז חזלארס ®םעריסאנער ם׳ םיװעג, וו^מןן ^י ײ אויוז ם ל א צ ע סג אוי ם ר ע דאלארס אםעױסאנןר אין װ
 'j«K3«p smaapy אמערינאז »; ל,-;ען «דט *דדד m ןעהט,
trejn, ח*ם nt נג6 אייער כערו י m ארי v i .־יוסט»»

AMERICAN EXPRESS COMPANY
מד. בראדײיי Mlstי

י»רה נױ ח ון י ז ז ®  jn w JOO M®n 1י*ס 
ב בוױקלין.

xma
שםעדמ אנחנרע אין אסיטעס עקםיתןס ®מעזמןאן fאיעע
* אינד׳ *מדי*נא**ליס נילדיוג, ■<׳גל»ון*ב»««ן ניי •ייי־ • «

f ר״ t m • r n  ■ojni i nי,8סי ס jn» i t »  ,.m s׳j• »
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a י ר כ ה
i • u ־ * ו ;ם.־ :

I * — — < 1ר־■־׳!־,■׳׳ דייס  :נ~א:<r^־־־ |ןײ•(־
ט נע; אנ א־ : , : ; ;  י^בע; ראב אז ד

;r: א :״ט ;,כא:* א*; גע;-ז־־;א:*•;
 .,א טאטעגט א אן א־ז ־-ע־• נעטא;

ג*גצ<;

דער פץ • 4י*ײ •%•
|•4ײײ ־'יטא־ט

ו ר,אר

<טע t אײדזשענט ;ע־ 2״^ עי ־ע; H”'* װא־ י
ררינ •*:אפ. רען עי חבד זיין ע; יר*; י וון ,
מד די געשאפען טיכי יפצופיאצען ,א־* * V L? s * * E י• י•׳* ••« • ׳ 1 א׳ םון בעיס םא• זײן האס, ״ן ז ך. ט־ ד ״ :ע
צי א םון בע־ה אזױ ;־,אב אי־־ם האבען ; d*י •
הע: איז װערכעס גע* טי; האט ער אז :איערשט, ז

*ט נ און יוניאן *וערע ש ז״גע £אל ״ע־סע־ ײן י•
ײ. א. א. בעיס, יס;ע־ או זיף האט ע־ ;עפײןרען. V

וױ געז^גט, וױ ד׳ ו ־ קעי הויכעז ;צע ;א זײן כ״ט «
 אירפ געי׳עז האט בעגדזשאי״ן אז *זײ,

ױ סלענער אױכדעתויזט  און אינ-ע־. ו
 א;;זא א כייט אנלעיזױזט אי־פ דאט
ק״ רי־:ד-י;;ע:דען יםען ײ  אין און י
 אױסנע־ וױ אזױ לוער• האט :**•ר דעם

 8קא אין איז איהם ױאס אלעס, גאסעז
 p,s2 זיין ;כערענען זלאיצען אײפ׳ן און

 בא באשױדעט, :עגדזשאײין׳ען וזאט
 גארנישט צו אין ע־גירערינט לײדײט,

 א״ האט בעגדזשאנײן און געטאבט...
 9זי פון קראםט שווע די בערנעשיײט

 װאס העיי ;יט ביײן... שװעיען חבי׳ס
 אװעח־ װאו הא« דיז גע־־יאט ;יט וזאס

 געװען םאסענט דעם אין איז צולענען,
 רחסנות׳דיגער. דעד איטלליקלינעד, דעי
 בא־ שטאלצער דער געװען איצס איז ער

 געווען איז בענדזשאכײז און עולדיגער,
 פאדניכםעטער. דער פאירארענער, דער

 זײן װי געפיהלט, האט בענדזשאכײן 1אי
 דאכט איהם, צובלעכט בלײ; חכר׳ס
 העסי*יך• איהם םא:ט מיאוס, איהם

 דער איז ער *ואס דערםאר, קליין...
 לאזשי־ דער רייכערער, דער נליקי״יכער,

 האט רעז טיר װעםעס דעי־ הבית... בעל
 זײן האט װאס דער, עפענען... צי םוייא

 בענרדטא־ און אױעתגענוכיען... געריבטע
 םון צוזאמעננע^איטיטעט זיןי ־זאט נדן
ק.“ני הבי׳ם זײן

סא־ זיך האט ט^עפ רי אױו״ דעבע־
 אגגעבױגען רא״ב־נאקעט, כעצייגמ. םיע

 האט טרעפ, די םין פארענצע רעי איבע.־
א־ינטערגעקולוט. ע־־טטױנט וי

 א דערזעהן. סאפיע׳ן האט הערי
 א װי אגגעקוקט, זי ער האט סקונרע

 ער האט *לוצלוננ אין סארײיװערטער.
 האס־ או; נעטאן קעוזר האסםיגען א יןי1

אי םון *שנעל טיג,  ארויס־ סטייט ;,א 1י
גע^אפען.

בענרזיטא־ איז — !הערי הערי,—
נאכגעי־אפען. יערלן םין

 אפנע־ ניט אבער זיך האט הערי
̂א״ כלטוגעגער א וױ איז און מטע^ט  נעי

 רע־ די כיז ׳גאס פון יעגנ דער אין ^ען
 עפעס איהם האט :אכס גענריג־יטנײאעע

אײננעיט^ונגען. יױ אזױ
8.

 רעצטע די געװען א-ז דאס און
 געזעהן האט נענדדטאטין װאס ׳נאכס

חבר. ןײן
ועװארען, פאריטװאוגדען א*ז העדי

 ניט קיינםאי: זיף האט בענדזימאםין און
 אהינגעקו־ איז הערי װאו רערױאוסט,

 געװארען. איז איהם פון װאס און טען
עיטע־ אן איצט טויז4 איז כענדדטאמין

 ׳האפ װייסען א כײט טאן א םעסזו, ףער .
 װעגען איהם זיןי טראכט אפט זעהר נאר
 און םריינד פאראארעגעם יאנג־אאגג !יין

 װענען טראכט ער :אר װען און חכר.
 האר־ אױם׳ז אױס איחם זיך אעגט איהם,

 שװער• גאנענדע אזא פײנאיבע, אזא ןוען
.קײט . .

אגריקולטור איױ־שע ד־  
( םאסײעטי הירש) כאראן

»ײס סים פא־םעי־ם צי?י:פט*נע * p?g הערםט 
אויס־ זיו װי און םארפיעיי• ויענען קינפטע  

* קױפם איהי־ וועז שיײנירע״ס, םוז והיטעז  
םא־ם אייער

באיאט איחי א*ירעד רעפאייטס קיינע נים  
אינז םיט זיר .

םרײ אנסא-וט איז םאט אוז ר»ט אונזעי• . 
!*ז־זענרייי קוםם ארעי־ שי-יבט .

A ניז ס םוז — שכת אויסע■׳־ טענריר אםעי  
i .אוחד כיו — זונםאג 
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 רעם אוגטע־ איז ע־ וױיי* װעגטעי*,
כיד״עס צײײטעי דע- אז ׳אײ;דרוק

טעכי־ די געכען ‘־אקאי

אױסשדםיץ■ קר*ט

 פהעע סאמםניא
*״עפאםשני

סחמן ליל ווהײס

 יעדער אז #זעהן אכעי ר,ען כיען טען.
 סיר אין וױכטינע־ ל-עכסט א איז «ו;קט

 יו״ די װעט ;ינען אין ;אר אז ניױבען,
 אײו־י ענטפעי אן געבען דא־פען ;יאן
דעם.

ארבײטסיאײגקײט.
 יאהר פ^ר יעצטע די אז וױיסע;, כ״יד

 געװען ;יט קראוקדאכער די פאר זײנען
 פייע. דא דינען אורזאכען גוטע. קײז

 אידוסטײ אנדער חײן װעיכע אורזאכען,
 דעיםאר, איז דאס האבען. ניט קען

 ססײי א איז איגדוססיי חלאור, די וױיל
 גיט איחר ײען אינרוסטיי. סעזאנאי און
 גיײך דאס איהר קע;ט טיאכט א נאר

 יערעז פיעגעז יארק נױ אין אײגזעהן.
 כי״ עטייכע װערען אויםגעכיאכט סעזאן

 יאהר פאר יעצםע די םאר סוטס. ייאן
 גע־ ניט אינגאנצעז כמעט סוםס זיעען
 אז זץ־, פארישטײט געװאיען. מאנם

 וױר־ ♦שסארקסטע די געהאט האט דאס
 אונזערע םון באשעפטעונג רי אױױ קוננ

 סען האט סוטס אנשטאט םעסבערס.
 אין אז װײסען, כײר סאוטס. נעכיאכט

 וױנציגער איגעמײן אין דא איז קאוטס
 װאס קאוטס, די איבערוזױפט ארבייט,

 עטייכע יועצטע די געמאכט האט מען
 א םרן באשטאנען זײנען װעילכע יאהר,

 דאס סיליװס. פאד א און בעיז א םיאנט,
 װאם טרימינגס, געװעז איז איכעריגע

 קיאוס־ מיט׳ן טאן צו געהאט גיט האט
 געטאכט אױך מען האט דערצו מאכער.
 וױיל ,‘אםאי אאע װי וױגצינער קאוטס

 פאר־קאוםס. געװען גאר איז סטײא דער
 אר־ אן גאך צוגעקוטען איז דעם אױסער
 ײער״ גארמעגס ״לײדיעס דער אין טי?על

 זײן זאל קלאוקס אז געוױרקט, האט װאס
 סוטס ניטעד רי איז, דאס און וױינינער

 בילינער סך א קאסטעז װאס דרעסעס, און
 צו צוגענגיליך כיעחר פאלנייר, זײנען און

האנסוםער. דעם
 פילע :אך און דערמאנסע אילע די

 מד ׳זיך פארשטײט האבען, אורזאכען
 מעמ־ די פון נ\"ל גרויסער א אז מאכט,
 ארביײ צו װאו חאבען ניט זאלעז בעיס

 שװע־ א נעװען דאס איז םאיגלץ־ און טען
 עקזעקוטױו דער םאר פראביעמע רע

 מיטלעז פארשידענע לײזען. צו באארד
 אנ־ זײנעז ארבײטסראזע די באזארגען צו

 ניט ײי סעזאן, יעדען געװארען גענוטען
 םיט אװערטײם קײן ארבײטעץ לאזען

 די סוספענדירען ;מאשינעז לײדיגע
 ;בעל־םילאבח נײעם םאר׳ן טרײע^ װאך

 ניט םאר שעפער גאנצע דיסציפלינירען
 און ארבײטער נײע קיינע ארױסלאזען

 םון ארער כײטלען. מעגליכע אנדערע
געאם מיט העי״םען צײט צו צײמ

פרעסערם
cן ם ר ס ו א ל ס
ברעם־ װײער די דאס װיסען זײט

 בע־ און װעאװעט פרעסען צו <צאך
 איצט ביז האבען מיר װאס יצױױע,

 יוײ־ צוגעפעכטע די 6םי נעסאכט
 האצץ אויף צוגעשאאנעז א^ר װענר
אונ־ םון געװארען ערסלערט וײנען

 אומ־ םאר םעסטארי-דאקטאר זער
 םון גערוך דער דעז ױזען, צו געזוגד

 צויא־ די און פעך צואװארימטע די
 קאנ״ צו ברעננעז קאן האלץ רעטע

סאטםשאן.
 •עטענט נײעם אונזער נאר ױזט

 ײעלכע לײײענד, קופערנע די מיט
 די םון נעװארען אנערקענט איו

 װאשיננ״ אין עהספערטען גרעסטע
 וױײ סאניטארישע העכסט אלס טאן
ברעטלאך. ער

ײ באקוםען צו די ג  ש8פל אםעדיסאן
J פחנם־ וועלװעם אץ 

סאמפאני כאארו
לארק נמ ערוענװ םינפפזע 123

.2220 אשלאנד טעאעםאז
לײ«צס« די אויד •ארקוזפצן םיר
םי® ס*ים ®רוקענע סמיםערס. סםײל

גאראגםיע. א
 נאףיינס ■ינקינג אויו חאבען םיר
ן בעססת די י 4ס»רק^ י

gaacaflcaWiTiTi twtiti

 איט־ גערוען איו עס װעיכע ר/ טיטיען
שאפ. א אין כאזעצען צו ך,4נ*ע;י

 ציש ענדערונג אן אז ׳אױס יזוהט עס
 האכען סטײי״ס די דך. צײגט בעפע־ען

 וױ״ װעיען סוטס און געניטען װידער זיך
 םריהער. וױ פי־אץ, זײער םארגעטען דע־
 מיר װען אז געפילט, דאל אי*ע האכען נ״ר

ר האכען זאלען א ב י י ל א א ר ו י  ב
 לייכ־ פיל ױניאן דער געװען עס װאיוט

 און סיטיאציע אזא קאנטרארידען צו טע־
 געקאנט טעהר פיל װאיטען טעטבעיס די

 אוטשטענ* די אונטער װערען. געהאי״םען
 געטאן םעגריכעס אלעס אבער איז דען

 פון גױטען די םאריײכטערען צו געװארען
 אױס־ איז עס װעלכע כעטכעיס, אוגזעיע

 שרעכטער דער פון רײדע; צו ומען)געי
צײט.

1י־וםס, ופא־טזעצוגג

 ליבערמאן און ?דמאן אװ
לאיערס
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— אז איהל, וױיםט
y*' רי*ראישעי־ די w 'i עדדש :אפעי׳קערונג* 

 סמאמיסטײן די נ§ייות.לויט 4*2,000 נ^ויז
מ איז ױ#ס ן געװארען פארעפענט^יכט ע^ ו  ן
? דער ױי װ ב ® ן אי ^ו  ריסוירם׳ט םאאזעל ד
 אפגע־ םען חאט יעצט ביז ♦' ניי פון

 75.000 פון :אפעלקעױנג ראיגיגזן די אזאור®
 אויר, גייגט סטאטיםםיק די .100ססס, ביז

 פון קינדע'־ אירי*ע רי פון •ראצענט 40 אז
 ״דיוער2ערציחונו אידי׳פע א קײגען דיטראים
 אין חעכס«ער צװײטער דעי איז ייאגענם

 ■יטס* ןוו נעקסט זײענדיג דיטיאיט לאנד,
 םיגארעטם העלםאר אז איחר װײספ בורג,

 אום באקסעס חעלמאר אין געפא?* זײנען
ון זײ פאיחיכען צו  *ודריקפז און גלבראכען ו

 געפאקס װערען םיגארעטס אנרעיע װערען.
(* באנד^ס. אין

 נױ די פון אפעדעטע קינדער ױ
שולען רינג ארבטער יא־קעד

<־.) ז״ט סון ••»ייפ
 דער ה>י*'<ווזד נד^רוא־רט עס וױ אז,־י

 רימ א-נ׳יטע־.■ דער םון אס‘?' ע־׳עטער
 )!ערע״ ניאדוא־רוגנס די און ׳טור ר־טער
 אין װערען דורכנעם׳הרט װעט ר<ו;יע

 *וייכ װעט ^ווערעטע, דער פון ט<ונ רעם
 ניר זאסעי א װערען ארױסגענעכען דעם
אםונגען רי כ״ם  ׳צמ מיטעי די םון ̂׳

 װע״ ארטיקלען אנדערע און גראמאירטע
 יןןרקער ניו די א־ן טעטיגקייט רער נען

 באנריסוננען און ־טולען ר־נ; איבי־טער
ארנאניזאציעס. פאריע־דענע םון

 נעװאיען נעאיאנעװעט םריהער ס׳איז
 מ*ר עט<יכע אאערעטע די אױפ«װפײזח[|

 אורזא־ נעװיםע «ויינ אנער סעזאן, רעם
 כ♦! װערען נעט*ן נ־ט ד«וס װעט כען,
 ײ«»ס »יע, די און יאהר הוםענד־נען רעם

פין אױםפיהרונג רי בײװאױ:ען וױיען
 ם«מאר־ גיײר זיך זאי־ען ןןופערעטע דער
 זינען אונטער פינדער טיהעטם. ם׳ם גען

װעריון ארײנגעי־איט נ־ט ײעיען יאהר
אינ־ אוסיפטענרען. קיינע אונטער

 און אי׳ורעטע רער װע;«ן םןורםאצ־עס
 םאר־ ד־ אין נאקוסען םןן קאן טייזעטס

עז ריננ ארנ״טער נענדע :ש̂ו
סטר־ט. טע7 איסט 134
סטריט. 103 איםט 143
.,ברארװי איסט צ04

י. נ. נרוסיין, סטריט, םע43 1373
J07 י. בר״טאז, עװ״ ניס־פ כרייטאז
י. נ. בראנתס, םט״ 146 איסט 542
 י• נ• ברוקיין, סם., סעקםאן 219
י- נ. אײיאנד, ,סיג עײ״ טוירױ 3107

י. נ. בריסיליז, עװ., םיהילען װאן 218
םטריט• 113 איסט 114

י. נ• ,8װירערז׳ םירע? טט., הינמאז 9
נדוה־ (וױליאםסבורגו עמ., נרעהעם 01

י• נ. לין,
י. ג. ברוקיין, ׳סט. קאסטױשהא 284
 176 ריננ. ארבײטער םון אפים אין און
י. נ. בראדוױי, איסט

. אױגען ר אױף אזיןן י*אסט
 און אוינען, אייעיע עהזאםינירען קא;ט איהר אז איהר וױיסט

 קריגיק אוינעז רעם אין גאעזער, צופאסען און טריםען זײ אױך
סענטער? העלם ױגיאן דעם סון

 5 םיז מייטװאך און מאנטאג אםען איז הי־יניק אױגען דעי
גלעזעי. צוגעפאסטע םאי פרײזען ספעשעל פארנאיס. אזײגער

םענטער העלט ױניאן
־ק.0' נץ פטר־ט, טע 17 א־סט 131

ײ ר ה ע ב י פ

 זיך פארשרײבט 1ט> הײ־םיבער פון לײדט איהר אויב
דעם אין טריטטענטם פאר א'צט

םענטער העלט ױניאן
״ארק נױ םטריט. זזטע איםט 131

ו,־י אזוי היי־פ־בער, פון איירען ײאס די צו אײנשפריצוננעז מאכען םיר
יאהר. לעצטען נעטאן עם האכען םיר

 זיך פארשרײכם אפ, ניט לײגט
קאנמ. איהר װי שנעל אזדי

מאל אלע מען פארלאנגט דעױעערס
!םרױען און מענער םאר פראםעסיע גוטע א

פארד־־נסטען גוטע בדענגט אױסצולערנען, לײכט
 מיטשעי דער איז *ונפתרריכידסורס •ראקםישזנו א נעםט
 םווור און דרעםעס םוטס, יזײוווקס, ms דעזײניננ איז סקויל
 קרינען צו םיינם םהוי םיםשער דער איו פוים א האויטס
רםע געיאיס. נרעמיןנז א אוז שםערמ א מנמי  םענער חונ̂ד

 און נעיערענם decd'D *,םיסשע רי שויו האכעז טרויען און
םאז אוייי עם ק»גט איהר יזנבעז. שקרז » הײנס מוכעו

מײקינג פעטעיז און דעדיניננ אװ סתוא םיםשעל רי
 hk *יייח ■«הר סף. א־במי ס־ס נעויאיען נצגי״גיןם *•ו

:רעי־גר״נם ר.ם
r ' l טעטאדען בעםטע אידעען
רעזולטאטען בעםטע םיםטעםען נײע

 קראסעז. •װענט אוז םאנ אונטערריכם. ■ןנרוענליכ׳נר
 קיםם ידער טאיעםיוגיר̂פ יארײבם, נ»דינגוננאו.

אעפ*רס**'ע. ®ילעי ®ים ביקיאם ■רײאז
ן א ש י י ר ט ס נ א ם ע ן ד י א
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זר-יט

וױםען צו גוט אמ װאס זאכען
 וועדעז כרי(י אויסלענױשע װי

פא־נאנדערגעשיקט.
IV און נריף >■»־,' ך• M Pn ר*# 

v װןוס יצנרער, VT:y-־ w\ דורך n 
o סאר או גרױס, •״זו ז.א n 

 באנו־ צו געװען נדט•; א־ז *ןי-־ין
 9 פי| ׳צטח גאנצען דעס -־אהט״צ
 דויו נע־-עו ד* נעני־דע. ג־דבע-

אוו• און װעייט־ט־יל, •צדען ראז

OIM• >׳ I
•יי
צ

צעז

ז - נ
y יאנד ־עדען •א - i” f| נאזוד פאיאן

v- n 'יאנען ױי אופניס, און ע;עיעןר 
 פארדדטען צו נדי װערען, טא!ו.ע ןפ״-דא
עו, אויסרײדען וןא ע;ד-£ מ  דאר• ר״נו
r־v■ ״ ןונגע׳צטעלטע די פון 4ט••־ א אז  נ

m ר וױסען׳ ענציהר^פעד־שען אן טע;
 נא־ ׳עוען צו װעגען רי ־ױפען ר,זאד

 רע| און ע־ד, דער או־ף יאנד זינדע־ע•
 דאדפערס, די אױף געבען אנטו;; טיז

r-.K ׳ ׳צ־קען ;אק עןט װע-כע ײו  1א־ נ
ע־י״ יעצער•* א־

 אדו־ס־ דער םון נטvצארB ;רױסער א
 lie נעש׳הט װערט כטא8 ;ע-ע;-נער

 *פגע-וען דא זיעען װאס א■:״;־אנסע;,
 יונא״ נאדו » האנען ד■ צ״ט. יזי־צ•; א

vs; »,טען אזױ װי דעם, װענען נאנר־ 
r r ;םאר׳טטעהט עס כריזי. אדדעס־־ע 

 ױעי״כער םרן קאנט^ר, די אוינ *ז ׳ליך
 ■א״ דעי ̂ודער צייטונ; די ׳ב-וי זײעי
 אױןי ק#ן ארויסגעשיקט, װערט י,עט

 דזןם אין פארנאנדערקלײכעז זיף אזויפײ־
ס אז ׳*ויסען צו אד-עכ,  אױס״ איז ̂ד

 באלד ד^ס סען װעט פאסט, רענדייצע
 די װעס דא און ׳*ארק גױ קײן אצשיקען

 ר*ס ט^ן שױן סטאנציע אויסײעגדישע
איבעייגע.

אויסערגעװעהנ־ אן דף פאדערט עס
ז  באהאנד־ אין ארבײט טאסע נרויסע י
 און ׳פאסט אױסי־עגדיש^יאיסעל די י־ען
 א מיט אלץ זיןי פארכרעסערט נ״אכע די

 1922 אין שנעיקײם. דערשסױנענדיגער
 445 אויף פארנרעסערט דאס זיך האט

 פלצגט עס .1912 אנטקעגען ״ראצענט
 םלעגט שיו• אײגציגע אז ט־עפעז,
 םיט זעק 10,000 כמעט זיך אױוי פײזדען

 זעק טאסע די אט זאי טען װען בייי.
 די כײ אנדערעז :אנ׳ז אײנעם יענעז
 און זעקס פארנוםעז זײ װאלטען עקען,

< האלב א טי
 ארײנקוטענ־ דער פון כאהאגדלונג די
 נ*ט איז ®אסט אױסלזמדישצר דיגצר*

 באהאנד* די וױ װצגיגצר^אינםערעסאנט
 אסט.1 ארױסנעהענדיגער דער ®ון לוננ

 דף מים בדענגען שיםעז ארײנזזםענדעע
 ווען זעק. 10,000 װי פיל אזוי אפטםןוי

 ווע־ קאראנטיז, צום אז שוטען שיטעז די
 נעזונט־ די און פארהאלםען, דא זײ רען

 דעוױױיא עקזאםינירען באאמסע י־ױיםס
 פארהאל״ דער *ט םים •אסאזשירען. די

 די שיקען צו כדי זיף, כיען באנוצט טוננ
 בײם סױרוױס״ ״באוט דער םון שיםלאך

̂ורקער נױ  ארונטערצונעמעז און האפען, י
 ארײ ה*בען זײ װאס פאסט. די זײ פון

אקעאן. איבער׳ז בערגעפיהרט
 נױ דעם פון “סוירוױס ״באוט די אט
דער אונטער זיף געפינט האפען יארקער

 דער פון מיטגלידער
איגטערנעשאנאל

 נעזונם אײער אז איהר װײסט
אפטײקער? םון הענט די איז לינם

 *יד ^יטײקער. *ן אלײן ביז איך
ז :יז י  יריד דיזער אין יאחר 15 עו

 געזונם אײער אז װײס T* פעסיע.
 םאר־ חעני- יופםײקער׳ס p* י'יגש

ען פזז הענט די איז עס מדויט ^  אי
ברודער. א

ו ¥ רי
גע־ איך בין צוריק יאחר 15 נזיט
יד א  אינטער- אונזער *ין מיט̂ג

 געמרבײם בײט^ג איך נעשאסױ.
 צלע רוייס איך שםודירם. בײנאכם ייז

 ®רבײ־ דעם *ון פרײדען און לײדען
 סײנע ןןודינען יעצם וויל איך כער.

:#פער מײן איז מיםניידער.
 רעצעפמ יעדעז מאכעז װעא איר

ר סעדיצין) ■עםענם (אויסער  K מ
 אינםערנעשאנאל דער פון כיערבעי

סענט 35 פאר
געזונם. עמען4®• א״ך װ*י;® איך

איחר «>ז זיך םאכם שאדער :אר
̂קא#ר יי *י אנקדםלז נזוזט aoyn** ׳ד
 סײן אין קוסם ןןטער. ס״ן :י» יייז

̂ר, ווצאמז נעחם■ *ךן דיאנ־סטו
 ם. 35 פאר דארפט איהך יעצעפט

&/r דר. yB  x 
 כולווארד סיווםתעח 1901

̂גם -אר. בראנקס. .■ל. ■יערםן
trwni® vt~v*' ?יך לױנס עס

סױר״ טײל דער פון אויפדכט
װע־ םי̂ג V2 צוױי פון ודס׳/

 און גלײכצײטיג, נאנוצט געװעחנליף יען
״ געי׳ען ,א כיט שימיאף דו  ;עםי

̂וס ראכיפער. אקעאן זעי־כיגען דעס און  ד
 רער איז פי־אטע דער םון שיף םיאג

און יאנג םוס 107 א ״•רעזידענט׳/
w די-עיר א טיט נאזןויגט כרײט, םוס 

 יז#ן מאש און טערעגיא̂. ראדי* טען
̂וכט זעיז H(40( אוסנעםעהד חאיטען  פ

on ״עיוי די m דיכטאנץ רי כיאכען nc 
 נאיד ,72 פיר צום כיז קא־אנטין דעם

 לויט טיגוט, 50 ביז 95 ארום ,אין יױוער
האי-ט, װאסעיםיוב דעד װי

 געפינען פאסט ער״ר םון שיפ^אך די
n די יעכען הארט זיך m\ ,דאטפע־־ס 

ט װײט דף איבער זיף הױכען װ^ס  וױי
 זעק »^פט די און דעקען, דיערע איבער
 דורף זײ אין ארװטעמעװ^רםען ,ױעדען
 אוד־ אן אין זעגעי־יײװענט פון רינעס

 קאן םיאטע די שטי^ום. אױםהעײיכען
 אין זעק 5000 אוטגעפעהר ^בראדען

n א״ן פון מ^ר y r, די װי שנעל אזוי 
דען, װערען אף4שיפי ײ אײלען אנגעל̂ו  ז

 װעיט פאסט די װאו ,72 פיר צום דsכא
 טרײנס און טי^קס P* איבעמעי־אדען

פיר, בײם שױן װאיטען װאס

ס ״פױרוױפ״ ,ד  פונחצי* האסען ניי
 װע־ שװערםטע די אוגטער !4אםיי אנייט

 קײן און שטורעם קײז כאדי;גוגגען, טער
 פון כיענישען די אפ ניט ט4האי נעבעל
 אנ- אלע אויף װען אפילו ארכײט, ױיער
 קײן װעיט האסען בײם שיפלאך יעיע

̂ון. גיט ארבײט געט

 ניט האט כיאו־עטאניא דאפפער דער
 נעבראכט רײזע אײז אױוי צוריין י־איג

 יאהר, דעם םון פאריויף אין זעק. 11,7))8
 טען31 דעפ םארענדיגט זיר הןוט ײ#ס

 אױפ־ ארום און אױם זײנען ,1923 םערץ
 סען און שיפצן, 1517 נעװאיעז גענופעז

זעק. 813,119 אראפנענופען זיי פוז האט

 באנוצט ײךדעען שיפי״אך האפען די
220,997 טראגפ«איטי*ע, צו געװ^ורען

̂וכט פון זעק  פ»ו צו כיז נרוקרין פון פ
 פון ציגען אוי־י לעי־אדען װערען צו ,72
̂פ כעגט*אי• י*ר<► דו ־,דע  צ• ר.*דע; ,ײ

I צוכ

 זײנע טעקסט אלילאד געקער
דענװע־ טאדן מיצגל־דעױ

כאני־צא־ױם. *
• (

 -י־- ואכט די 2״y; ך,6יגעעעה;
 אפיפ י^פט י^ריןער ניו דעפ

 טײי רײלוױי דעי דורן־י צושיקט ויערט
 פאסאויעי־ען די אײדער גאך פױרוױס,

שיםען. זע״כע די פון אי־־ונטעי קוטען

 זײע; ■דעזעננדדען
טשערמאן.

שא£

 גוירשעל־ס בען םון ארבײטער די
 שאפ* דיער פרעזענטירט ״אבען 8שא

 טיט יעוטאן, דזײטאן נרודער טשערטאן,
א*ן ארבײט ;וטער דין םאר ד^יאר 75

r J• <| ̂ י iM»» •װ פיר ױניאן. דער  פאז און שא£
 און געזונטערהײט נוצען צו עפ איד,פ

 פארס* וױיטער װעט ער דאפ יזאפען טיר
איצט. ב*ז וױ אדב״ט זײן ;צע;יז

קאמיטע. שאפ די

 fM• *סףיןי
f •Jb I י ** • m •s f ץ «

 קעסלעדס אין טדושע וױלנעך
טעאטעד עװעני־ו סעל,אנד

 װאס ע,9טרו וױמער כאריהמטע די
 דעם םון טענעדזשטענט דאפ אונטער איז

 רעיקין, א. עדוױן סענעדזשער טעאטער
ט ̂ער דעם אין איצטער שפי̂י  צוױיטע קעס
עװענױ. צװ״טער דער אױוי םעאטער, עװענױ

זונ־ און שבת ^וװענט, םר״טאג דעפ
 די ויעי״עז אװעגט׳, און טאטינע טאג

 פ־עפע, נײער א זיא אױפטרעטעז וױינער
 ג^שפײט טאל ערשטען צום װעט וואס

 אױןי טי־עטען זײ אטעריקא. אין װערען
 באװאוסטען דעם פון משפחה״ ״די אין

;אכיבערנ. ד. א. שרײבער
 װעט עולם יארקער נױ דער איזא,

 די זעהן צו געלעגענהיים די האבען איצט
 £יע• ליטערארישער נײער, א אין וױניער

 :יט סריהער קײנכיאל גאך איז ײאס סע,
געװארען. גמשפילם

 ב־ו-י־-ן ,105 יןויאי
 5יי L:*" :•יטג־־ידער :׳;,,ז ;עטעקפט ״אג׳

פא;יטארױם. דעגװע־ פא־׳ן פ;;ט
 :א;י• דענװעי פרן פארשטעקע־ דע־
 בא־ דאט דז־^אדקאװ א. פרייגד טאיױפ

;,טיט דעפ זוכט  י־עצ־ 103 י־אחא? פון ;
 ער־ ךאט עך יײ ־עב ;אך פ־ײטא;. טען

 פאגיטארױם דענװער דער *לאפ י־י־ע־ם
 טװינד• קיינעיא*ביגי! די פא־ זאײ טוט
 אויבע;רע־טא;טער ׳!־,ד א־ז :׳;,,זיכט

;עלוא־ען. אגגעגונ״׳גן באשי־ופ
 דער א*ז פאניטאי־ױם דעגװע־ דע•

 ד־;ר א־; באגיטא־ױב ;,־,אידי״.* ג־ע:טעל
 א;;י;;ו:*ען .ױערען איהפ א*ן ױעיט,

 און צטוםען,’ אייע אין ׳עוױנדזיכטיגע
 זײער װי יא;; אזױ ;עהאיטען דעדטן

 פון פע־טער א עס. פאדעיט קראנקרײט
 סאניטארױם דענױעד פון פאציענטען רי

 און יא־י א וױ כיעהר דאיט זיר ;עפיגען
 יאהר. דרײ און צוױי וױ טעלר כך א

פיײ. א*ז אי־־ז
N פיה־ט סאגיטארױם דענװער דער 

 ביר־ ני״ך א פא־ קאטפײן א אן א־צט
 ארײנצױ טאכען ״,s;v̂ װעט װאם ר־:ג

 אילם צו זיך װעגדען װאם ,ysH נעטע;
נא־׳ליי״ף.

— אז איהד, װייסט
 רא-8 פאישטארבענעכ דעם ®דן ־*ײבלערי די

 *br איז )עסם8בודא ;,.c גאידחיצעי, פעסאר
 קא־ לאנדאנעי דער pc געװארען געקויפט

 אונױוערזיטעש יײשײמ׳ער דער ®ין מימע
 ױגױועיסימי דעי ויו עס שענקען צו אום

 געװען איז גאידדדצער דר. V לײברערי
 אן אי־ס װעלם גאנצער ךי;ר איבײר באריהסט

ןc סטודענמ א אלס און שייער אראבישיײ  ו
 םויזענם זעקס די און געזעץ מחמדאנישען

 יײברע- דיזעי אין זיך געפינען װאס ביכער,
 ייבער ניכער װערמפולע ענטהאיכען רי

 מ®• די אז איהר װײסט סוביעקט, דיזען
 סיגאדעםם חעלםאר ן ®ר גופעקט^ורערס

 אויסגעצײבענטער דער מיט שטאי־צירען
 טעיקישע עכם 10ס)״׳ די *ון קװאליטעט

? זײ אין זיך געפינט װאס םאבאק

דעפארםםענם ארגאניזײשאן
י. װ. ג ל.

אויפמערקזאם!
 דרעםעס, ססררםס, םוםם, סלאוהם, כײ ארנײפער די

 שעפער ױ פון גארפןנסס ריריס אנ־ןחן אלע און
 דער דאס נעמאכפ, אױפמערפזאס װערען יארפ נױ

אינ־ דער פון ועפארםםענם ארנאניזיישאן
געמפמנפ םעתעשאנאלהאם י

אפיםעס דהײצעהן
— ן י א —

םטײטם דזשױרזי ױר ארן ר&נעטיקוט יארק, נױ
 פון שםעדםלאך און שטעדט די אין נארםענטם לײדים כײ באשעפםינט זײנען װאש ארבײטער, די

 ארנאניזיישאן־דע־ אינםערנעשאנ^ל דעם םיםדוהעלפעז נעבעםעז זײנלן שטאאםזןן, דרײ זערםאנםע די
 אוט־אוױטאון די װעגען אויםקינפטע ברייננען װעלען זײ ווען שאן. עם קאנען זײ פארםמענט.

פארעפענטליכט. דא ווערען וואם אפיםעם, כר. די פון אײנעם אין אדער אפים, דזשענעראל אין שעפער
 ארױסנענעבען ניט קײנעם צו װעט אינפארמאציע די

פױוואט. םטױר,ט װערען געהאלטען װעט עם װערען.
אפיםעם: אום״אוו־םאון אלע פץ ליסט די איז אם

 קאננ. ברידזשפארט,
דזש. נ. נזארק,

חש. נ. םיטי, דזשוירזי

 דזש. נ. ברענטש, לאנג
 דזש. נ. רזאקענסעק,

א. ל. סיםי, אײלאנד לאנ:

 חש. j פלײנפיעלד,
 ג װאלי, ספריננ

 י• j אדאםס,
 קאננ. קאלםשעסםער.

 קאנג םםאנמאיד״
 י• ■1 ווערנאן, םאונם

 בראנזװיש, נױ
עםבאי פארם

 העדקװארטערם םרײדע םעטאל
ענױ אראגדזש ם. 68  עוו

 סםרטי םאנםגאםערי 103
םטריט םאנטגאםערי 76

 בראדװײ 114
 םםריט םעין 7
עװענױ דזשעקםאן 9

 י. נ. וואלע, ספרינג
 י. j אדאםם,

226 באקם
 םטריט םםילװאטער 42
 עװענױ טע4 םאדם 36

םםריט דזשארדזש 340

 . סטריט םעין 927
 רעיד מר. — 4501 םארקעם

 ברוק — 4507 װײװערלי
 ראזענכערג, — 2883 םאנםגאםעיי
שנײד.

 שנעיד — 2040 ברענטש לאנג
 דוראנדא מר.—־ר1499 האקענםאק
 םיניע — 0068 פאינם האנמערס

ארעטצקי שוב, פאשקיל,
 אקאטשיא םערי

 דזשאנםאן עליזאבעטה
 בריםםאן םר^
 םארין הערי
 לאנארדיא אננא

 םאגיא ל. — 3796 הילק-ע&ם
jo +קעיחםע. ג

מענעדזשער. האלפערין, דזשײקאב

iMi
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טױר קלאוק אץ גענעראל־סטררק א
!אממארגררלך ערם ? m

II
J ••־ט

פא־ צי;ע:־ײט ־אכ ־ אסל
** v

־ דע-ע•
v ךע־ t;, גע-ױא־ע• איע

r,:;•א־ז 1#ט יעס פי; ע-עט־יגג• :־ 
 דע־ פין ע-שטױנע א•; עגטפע־ רעפ

iy פון ••.•טעריג; נאגצע־ i .;אפאס-א־י־עא
t א;1״’אכאהיאי דעי פין ענטםעי

 אי! בייעו״, א פין סא־ביע דעי איז אז
?  פיו םאדעדוגגען וױכטיגע איע אי
 געזאגט ר^רטען *ודט •י:*אן רעױ

 ׳״* אז ׳ד.ײסט עה *#גדעיב״טענר״.
 דיסײויטײען ניט אפיײ “:א װעט אספ׳ן
o װעד<• n ױדאן. דער ט־ט

 אוט* איז :ר*עף דעם םון טאן דע-
:אזױ געפעיי
 פון גא־אנטי א םא*י*א;:ט ױניאן -י

 דו־כ׳ן א״ב״טס״װוןובען צא־י־ געײיסע א
״אגדענײטעכי׳/ יןו־י^
j ד• r ; v איג״עױעגס פאײאנ;ט

ttאנדע״  > אינײססי־אזעקײט גענען
כײטעבר/

יטטתרי־ 40 א פאר שי*א;ט *יניאן רי
״*גדעב״טונפי׳/ ו*ך'יא-:״טס״ גע

 *ר״נעי א אײגפיחרען וױר יני^ן ו־
 יערעי און טרײד אי; א־טנ*עגס״2דע

 רײבעא ױגיאן א ;yogi ,זאי גאינענט
ך׳ אייף . אגדעבײטעכי״ -- ,זי

 סיגיסום די העכערען וױי־ י*;א? ר•
 אײד צײם דערזעיכער אין און סקיײס

 וױידזש די אין א־דנוגג סערד מטעיען
 ״אנדע־ אידאי און אידאי - סהעי״ס^
ב״ה־ד״,

 טאן דעי ר׳אט ;ראד ;עוױסען א כ־ז
 פאר״ די אסוזירט אביהעי־ ברי,* דעם פון

 האנסע־ בײם ײניאן דע• םון סרעטעי
iy װאס דעם, כדט רעדו i רזױכט בריעף 

 ״פ־א׳ די ד, אז *צפ־אך, א אין אן ןיך
 יעײאי־דמע א א־׳ אסס׳ן טעקט־״י״

 ״פ־אטעחטיװ״ די ד, אל אין קראיט
 ױי ;יט זאך אנדער ק*י; טיט אססין,

 י־־עם װעגען טיאנטען און רי״עיען צ• נאי־*
 און, אינדוסטריע דע־ פאי װאױלזײן

 דעם װענען אױך ךך, םא״*:טעקט
 :אן־ אין אי־בייטער. די פין װאי-יזײן

 מאיאגרא־ די עפ ;ymp וײד זיסע ר״
 ױניאן דע־ פדן פארע-וגנעז ד• אז ׳םעז

״אנדעבײטעביי״. ז״נען
ײך אבע־ *אט כען  אז רעי״-פ־-ט, ד

 היית* טא־יס אין ערגסט װע־ט י־א:ע רי
 יױ דעי פון אדוױיזער אינעי• דע• וױט,
 דע־ םון םיהרער די געפ־עגט ־אט ניאן,

 ;עגדג״^טי; איז ענטפער זײיך אסה׳;
 ענטפער ״אגדעבײטעבר״ דיע־ אײב

ױניאן. דער צו או״טיניאטום א; סײ:ט
 אסאס-אײיטאן דער פין פילרעי־ די
אין אוםרוהיכ ‘,אביבע נעװאלעז זיײעז
או^טיטאטוםהיײ »זא ;עענטפע־ט, האבען
ס טי־נכ א ט.ינ ־
זי*־ דא; אי״טידאטוש, ,",י ;־ט ־־:א

 א;יױ; ־’ר< ;,פ פא־־טי־ענע די ־־א־ גען
האט ״דעבײטעבל׳/ א ד־״יוטי־בא־, יא

N w . / •J% * • * ״i —
ז*י ׳•׳יייץד*?! v* י י ־ ״ v • — י י? י• %«
 •־־• ד* ־אבען 'טעבי־'/ ״דעכ :־ט די:ע
ו.ע׳;:טפע־ס. אב־׳־ דעז :־־ דע־

איי־ט־ניא־ אן יע דאט דאך י״־:ט
 אין נעזאנט, יױדע־ רי-י־ײ-ט ־אט יטום
 "א־ דע־ ׳י;ר,ק :׳־. צי ני'•ע;דע;ד זין
 געדאטען ער ראט אססין, דער פ־ן יע־
 זא־ זײ באסעס די פי, פא־־טטעהעד רי

 און יז^קוס־מיטינג א האבען לען_כעהן
 זיי יאנע. די טאבען קלאר אײין דך

 האבען זײ אז ערסלעדס, איעד האכען
 איבערצו־ אמאי! נאך אורזאכע הײן ניזם

 דער איז עגםםער דיער װײל םראכטען,
אסס׳ן. דער םון באישיוס ע;דגילטי;ער

 לןריגס־ א פאר אן דאס ם*ר נעטעז
 אויטיסאטום, אז פאר און ערקלערו;;

*שלוס. צום נעזאנט הירקוײט זזאט
 אדרעסײ־ט אױך איז יזאנסעדעדז דעי

 זינמאן, מאריס פיעז-דענט פין נעײאייען
 באאעבאטים די געזאכט האט עד און

 דענתט און םיהרט ער װאס אפען גאנץ
ענטפער. זײער װעגען

דזשאכ־ םר. כעדעדט אױך האט עס
 אסס׳ן, דער םיץ פלעזידענט דע׳- ׳לאו
 מיט פאנאגדערגעגאננעז זיך איז מןןן און

שמימוננ. קייגערישער א איז נארגיט,
אפגעבדא־ איז קאנםערענץ הןר ווזןן

 זיגםאן פרעזידענם חאט געיוארען, כען
 פרע־ רער פאר סטײםמענט א נעסאנט

 אנ־ צוױעען האם עד װעאכען א•; ׳סע
:געזאנט דעי־עס

 אסס׳ן פ־אטעהטיװ ד* אז ״קענטינ,
 אײגע־ איהר פון גע״ע-־נט :אי־ניט האמ
 װאס אנגייםע איהרע ;נזדטיכמע נער

 אין ױניאן דער אױױ געמאנט האט זי
 דורכפאאען די איז צײםעז״ םאדיטידענע

 אין נעהאט. איעמאי האט ױ װאס
 אין מלחטה גרויסע ד• געװען א*ז 15110

 די זיך האט 1916 איז ״ סלאוײםרייד
 יאה־ א מים םארמאסטעז *•ראטזןהםיװ*

mu ^ קעםפע, יעצטע די אין אײך אזױ 
 פאדםיים האט ״פראטעיזטײו״ די װאס
דעי סיעציעי ;אינדוסםײיע דעי ןןין

ד י־עצטע־ כי ״  געיא־פט ־אט י־אנ־י ד
 ;״•יאטעײטײו״ י־־ע־ י־ע-נעז ענעב
 vn 'עפאנס’ v־*k ;,פ א״ )יע;ט־; אבע־

ד אין כרע; ^ *"•געי ;*ט אכב׳ן ־  א־1;
 דעי צו ענטפע־ צט*;עי א דעי ;־עז
 דעבאטיר^נן ;א־נ*ט יע; ײ ד א• ;־אןי,

 אוטפאדאנט־ דעטאנסטי-ירט אפיי*•,
 ױציט ענטפעי דעם אין ױא־ט״ינרײט.

o ועען אין לאכען זא״ ניען גע-עלט, n 
 זארד ג^צאטען איז דאכ ״ואבײייז״/

 ״אנל^1׳/ דער אױגעז. די אין
̂נן דעס דעמואוסט א״עדאי•  אםת׳

in פאר^חמו די פון אינוזא^ט if i io 
 1צ געטאכט רואט ״ןראטעיןט/ױ׳׳ די ואס1

מ די נאלעטפ*ן  •^נ- ד^ר fin ארנ״טו
ן װעט יײז  דערוױסען. איצקעי אױך ד

 ‘״•רא ר' כאגעגענען װעט יודאן ,ר
V אױס׳ן באסעס טעקטױו״ t m t f w, 

ף ױע*ט טרײד אין קריג א אױב ^ד ױ  ו
אוכיפארט״ד^ד/

 םא״״צטעלער אסאסיאײ^יאן די אױך
o נאו האכען n א געטאכט יןאנסעיע;ץ 

ויעשע. דעי פאר סטײטנ״ענט
 ױגיאן רער פין םאריצטעהער די װמן

 יזאסי־- אדוױיזאיי די חאר אװעק, זייגען
 געהאט ן’אסס •ראטעקטױו דער םו; טע
 גאג׳ן און רא^ני, ועינען אין טיטימ א

 דירעיז״ דעי יאכמאן, מר. האט טיטיג;
 צײ- ארײמערופען אסס׳ן, רעױ ^ון ט*,־

 דער רז״צאכיאו, מר, און טועס״יײט
 האט אסאסיאײיצאן, דער *פון #רעדדענט

 א איכערגצגענען צײטוגגס-יײט די
 רער פון ילאיער דער װאס סטייטכיענט,

 מאמענט ן’אױפ האט ׳יזיײן מר. אסס׳ן,
 לײעגט סטײטכיענט ^ אױסגעארנײט.

:םאמט וױ טײיוױיז זיך
 דער אז ערילױבען, ניט קעגען ״כריר

 אוג״ אז הילהוױט, מר. פון סטײטדעגט
 אין אויטימאסוס אן איז עגטפער זער

 זא״ ׳״ודאן דער צו הריגס״ערקלערוגג א
 אוױטימאטומס אוסבא״פטױיטען. ביײבען

 אונ- ניט ז״גען קריגס*ערקלערו;;ען און
 װ״זט ענטםער אוגזער אלז״ אבזיכט זעי
״ יטטעלען כייר ניט. עס  ענט״ דעם נ

 יױ דער גענעכען יאבען נייר װאס פעי
 װעינער אין וייזא;פערע: כײם ניאז

 אונטער- װיליג זייכעז טיר אז ׳װײזט
̂ע אין ױגיאז דער טיט הא;דילע;  ציײ א

 צורימ״ נאי װעט ײניאן די אײב ׳טען
 ליעאכע איהרע, פאיערונגען די צילען

 ״אנדעבײ״ דיגען זײ אז האיטען *,ני
'/1,טע:

 זאא ׳עס מיינט װערטער אנד־ערע א־ז
 קײ;ע ארױסזוטעאען ניט די ױניא; ד•

 א,י;* איהר טיט זײ װערען .שאדעדונגעז,
טערהאנדיען.

װאס צו :אבער זיך פרע;ט עס
אונטעד- ע ר r י א דעטאי״ט ניען דא־־ו*

* האגדרונגען

ן ױ א ד b ץ u m ן אן ע ט י ױ ג װ ו
ר ד ע נ י ש א ז נ ׳ ן י י ד ט .,ם (

 חיוו ר• !y•*: ג־־טאן דינגטאי,
 —א־נט^*( ידניע- סו; נ«אכ׳ט« נע־א•־
 ר• ט־ט נא־וןטיג; א ;ע־אט ״.יאנא

 רעי *•ן נאאדד לי״״־^נט |ו| נעאטטץ
*ױ,א ר^ןלאנע• ;,א ייא־ק

לא׳ הט«1י1׳ ,/ אי/יטען ד• *וע־־כען
 גע*.ײ :אמ א־ו ט*־*ר ח־׳אווין א־ן

.IV'^nyj נאט*א:ט
 ױען *״ט דע• אין א׳י^ט, נ״טױאו

 «•tf װץר« י^עײנ^ן, װ<*«ן ׳צומוו ד<
tV M M t ד׳ום פ•; ג״ט׳נג »׳ד710 א 

 "•איל דער )ie י«שטאיס,י אװ נאארר
 ורעי׳דענט ױדא;. דלעהטאנעי און

 טי• Djn אויוי א;ײעיענד איו «*(ר»ן
 אויף דאס ע׳װאיטען אאן רען און ט־«

o< יױרעדאדאי װעט ט־ט־ננ םyד )t t n 
 1פי יד״־;ס־ד^פארטג»»ט רוןר װ<*«ן
 יא; iv^ ;א־נטע־גי-^אגא' אונז«י

י ד«יװארט«(  ארי׳סלא־ ‘!()־f טיט־מ ת
 ivo און מאניל׳זא*־^ פאר• ױוי א ״זן
 װאס )קרי< *יס נדײט«ן ;«ט«ן זיך זטי

 יעינען או־פ׳ן וו׳נחןן געם<וכ«<| װ«ס
 הא״ ליאוסמאנע* אונזעת וױ ׳*ט״ניר,

By jyB סר•* מאי א״ניגע נעוױז׳(; ׳/•ױן 
w אונ ומט יוו׳סytר yroBya *היטײו 

ד1׳«ו oyi ;yr׳voאיױ יודאן ראנ¥י  «י
r׳ ,*jn oyn ׳»ײו, פון y u y ניט «וודיח 

 ט¥1ו סיחרל די נ־ז |y*iyn אר־ינגעטאן
 נאט־םyכאר די ניי ; ipjimvvb זיי)

 פטדפמגמן ד• אז פאר׳פט^, ײעלען
 ״דע״ נאר נ־ט ז״נען ױנ־אן רער פון

B3״yu,"> םאדעױ::¥| ד> אז נאי־ jyna 
yzm אײד nm\ .ײ¥רען

 ,גענעראי א א־י ״נט,1״ ov ײי איזא,
 אומ־ א־צט טיייד קי׳איק אין סטי׳־מ

ו פאדד״רר־ך

%״׳׳״ 0mל**(**

יז*«ו

e

 12 לאקאל ®װ באנקעט דער
®רעסעד״דעלעגאטען. ױ «אד

סא/ טען6 דעם אװע:ט, דיגסטאג
 פון באנהעט א געױארען גענעבעז איז

 באס״ םון ױניאן פיעסעי די \,2 ‘לאהאי
 דעיענאטען פ־עסעױ אי*ע פאר ׳םאז

 אינטעו־• דער צי ׳יאנד גאנצען פון׳ם
 באנקעט ב״ם קאנװענישאן. ד״עאגאי

 ׳זיגמאן נדודער געװען אנװעזענד איז
 :אינטערגײ^אנאר דער סון ירעזיחןנט

 וױ בדעסיאוער, ברודעד וױיס-»-עז*דע;ט
 #•*עזידעגט, וױיש נאסטאנע־ דער אדך

מאגיסאן. ברודער
 גיענצענדע גע־אי־טען האנען איע
 געװען איז טאהנלאן הע־י רעדעס.

 כיד פדעניו, ניאי־ אין טאאסטטאסטע־,
 ברױ פרעזעגטירט האט אזדדצענג/ נעס
 טאגיסא;. ןיא כ״עסראוע־ זיגטאן, דעל

 ;עװארען ס־עזענטד־ט איז פ־ענק בלודעל
 םאל טאיטאן בי־ודד.־ דורך 12 יאלאי םיז
א־בײט. גוטעד •ײן

וױרקליכע
אמעריקאנער

דאלערס

ומיאנ

 פרימען בילינםטע די
 און דכערסטער דעד

װענ. שנעלסטער

דעפארםםענמ. פארעין

%/ - /%
%
%
IיV,
%
י

לאטזױא
עסםרײה
אונגאה
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'A1טשעכאסלאוואקיע

j

» u״i אי** נ״־רע*,
 'M^yjyyn וױכט־מן א זערי iy י־ניע:

yjaya* ,ג, ט־ט־גג  mJ>) tv 1 טאנט̂ו
y אװ»ט א־ן יyאז־־ג m רא/ i/6־«< 
ir ןyט‘דאyג טyױ ט־;י, y n אין e r 

ש6א- ׳-■<> ,‘vows ס דא־י^ס
)yoHH .סטי־ט

y פין «ו־חד דע־ c i; א•(.^ ט־ט־מ 
yn־iv א ;ijy־y| 1פי נא־־־נט VI* '>|פ 

jyaym א!,1״װ¥; itt פין ‘•pm
oy M ד«י *ו גאט^ v m v iP 
y r ^ j,; די אז y iy iaya•7או<« )׳' 

 1 פא־א־נטןרןפ׳יט BBjyn א*י
פו| פ«י>«(יױ lynyn און

ny«i»»*i»^ דyיyא)ybן pm i p m" 
N'׳*jynyyyj נ¥’וױנט  inn  Bfii |y 
 »» |1א ̂(,riyiDfP יyד אויף סירט
m וױיט  In w  mt3<3V<3 ynyuw•* 

m 11 •רייכט r"f prtpririv*«• 
lyy ׳ י׳ויטפר ד«י דויך< i

i (רופ, lys'fnjnna ס־ט
פ׳»י««»ד> דרײזין, נ.

 טשעדל״« שא■ פרעזענטדען
שעיער, דרעס ®ון

r ד^ר פון ארנייטאר די r i i כ-אס״
 .nir 10b ,6הצנדריק און ניר

W די װאס ׳צא• א i^ N O &  11ירג»
^ דינען עני טאיי ̂נן אי ̂נ  -jjffjh• יו
T טירט ^ w t r i t w  i f « i,* 

מי junvr א טיט הױר^ אגוסטא  לןי
#*ן פון אױסדרופ אן »רס #רא ײן *)• 

n חנם ס»ך ארכײס מטער איהר פאר r,* 
 אױפ- yoon *»מר טוט טיצעייײדי די

 •fW 100 דעס אין צוהאי״טען
 ח*נ?ן אינ^סאר און מגיאן צע;ט
n חנר נאיױנט. דערפווו איהר r• 

 אץ ^עןער וױכטיגסטע ד» םון אײנעל
א־גדוסטריע. דער

A
 5יאקא םון נאא-ד עקזעקוטיװ דעל

m, *•םון רעקארענדאציע א אױ nn -סי 
 הא• י״אלאי, דעם פון לואמיטע נאנץ

W* נאדיניןען צו כאיעיאסען »  P 
 עיעקטרי^ן ״צעחנעם א סיט טייען
 דןיי גאגאראז^ ל«אטאנא ברודער יאמפ
 ניון פיטוייוו דעס פון נדעערטאן ^אפ
 אץ דאס . סטײט טע3 איסט 16 ׳עאפ
 גױ דין פא• נעװארען גע;עכען אידש
תן וױחד ניים אדבײט טעל  אײאדד
יעאפ. דעם

v
 ױאפ צופרידען העכסט ?•יגען ריר

 דערטאגםע די פון טיצעלי״ײט צוױי די
 און ׳לע?עגטע|8 באיןונ״ען האבען יגיעיער

 און טיעעד^יט רי דאס ׳לאפען טיר
r די פון ט״עעריײדיס r  o n i  y in :w״ 

y i• ב״׳טפיצל, זײער נאכפאי״נען װעי״ען 
 מ״ דער פאר געטרײ ארנ״טען װעי״ען

 סא״ םאי-רי:ט אויך דך װעלען או; ניאן
פלעוענסען. באקומען צי כען

 ו^נמאדד ל-אידזשי
לאלןאיל סענעדו״שער

1“ י

י‘ ,

GERECHTIGKEIT—<0£ סז3װ )« 4

מי «IH ,»«׳1 ײ פדנ  
ײ א ד •• /ijn in  

׳’י י 1ײ ? י  • r j 
i»w «ײ|  »fy« 

ו1 ׳ י פ ײ א

החזקר(י סתי1בצ
אר«ח. ולא

| ».) נ*ז, ׳וב (יי
געיעכמיג־ םײן (1

זיך »יך חמל* קײ■
װעל »ון ׳ימיזי־ק,

א^מזעז• « ני איהר

ױניאן װאירסערס נארםענם לײױס אינםעתעמונאל דער וון אונאן אפידמלעו
1*14)018 a OMXTSםאי טען30 פרײטאג׳

 נעמט באארד ̂אינט ז ו
•1םי די צוגרײטען אן פאנגט
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 און קאמןש ׳ים
לאשינערי

- טרײד. אץ יאגע די כ^ארד פאדן דערקיערט זיגטאן ®ךעױדעצט
 a שיטען ױי וױ װײזט אץ מאנוסעקטשורערס די •ץ סענטש6סט״ט

 כאיעכאטים דיי אױב סטרײק ;עגעראי א נאשייסען טשער-י״ט שאי
רעדעס. מײנדרוקססולע ד״פלטען פ״נכערג וױיס-פיעױדענט אין זיכמאן פרעדדענט

סיטואציע. דער אין •רוגגען סאס

 די אױף פרעסע דער אין ערט
— פ^בליק. דעם אויגען די

 פרידליך.־*־־ סארהאנדלען ניט ען
אנדערע נאך ־־

o אױ.׳ n דדעאינט פון טיטינג 
ריפער־ אין דרעס h פון נאא־ד
̂י w ניאנע i v אװענט פ-ײטאכ י־עצטען 

va די געװאדען :אטראכט גענױ גא;ץ 
 אינ״ פיאוק דער אין אא;ע איצטעע
 םול- האט נ^ואלד דער און ד>סט-ע,
 םון יעטעױנ; די גוטגעהײסען שט׳גנײ;

 םון נ^ןאדד עהזעקוטױו 4דז״עענאראי דעפ
 אין נעהטעגדיג ,‘א״גטערנע״צאנאי אונופד

 שטעלונג אומגעי״וטפע־טע די כאסלאכט
 -דעדמיערע: אסס׳ן, •לאטעלטעו ד״ םון
 וױכ״ כאכיע די ״פנדעני״טעבעי״ םא־ דיצ

 פאדערוגנען די פון פונלוטען טעסטע
o®n איז ארױסגעשטעי־ט, האט ױד*ן ,ד 
̂ור װי אױסװעג יןײן ;עניינען ג-ט  צו נ

 דער אין גענערא^סטרײק א דע״ת^י׳לען
אינדוסטלימ»

 ערפלארט חאס עד םיטיגג, אױפ׳ נפװפן אגװעזעגד איז דגטאן פתדדעגט
n גאארד ס»ר׳ן •  n ץ אנסוױפיומעז  י
 סיט חאנען אגױעזענדע אלע און טדײד

•V צו צוגעהערט זיף אױפטפדפואטלוײט 
זואדט* ימרען

באשיא־ האט נאארד דושאינט דער
 דזשענעראל א ארגאגידדען צו סמז

 נע״ כאיד איז דאס און תאגױטע סס״י״פ
 די אז איז, נאשיוס דעד ג׳דואחון, טאן

n vw vnנא־ זאי פ^ומיטע סטריײן ןל 
 סעטכערס עקזמקוטיװ n• פון ^יטאהן

 א זײנען װעי״כע ױדאנס, יאפאי די סס
 דזשע״ דיוע נ^וארד. ד^אינט פון 4טײי

 אײנגע־ װעט קאםיטע סטדײק נעראי
 די יןאמיטעס» ס*נ 12 אין װעימן טײי״ט

 סטרײיןײןאמיטע רער פון פקועתוסײוע
 סון טיצערלײט אי*ע סון כאמםעחן װעט

 סעכר אלע פון פ^וםיטעס, סאנ 12 די
ר פון ב^ס  דירעקט^ורס אװ כאארד ת

 באארד, דזש. דדעסטאכער און תיאופ סון
 םון און סענעדזמערס לאלאל אלצ פון

 עקזעיןוטיװ ד^ענעראל פון כאאסטע איע
 ליידיס אינטערנעשאנאל -n פון נפארד

ײדאן. װאירסערס נאררענט
o אויי n דזשאינט דער האט טיטינג 

 דער פון דאס כאשלאסעז, אויך נאארד
in’ ׳אן מאך y וױד געדופעז אװענט 
in דיסטריפט fy3:if»ogH®D אר״ די םון 

iy פלאוחס y•^ םון כײטער » y r םרן 
 פארזאם״ yrn אױף יאדל.. נױ גל״טעי

̂זנן <ונכמן  ־ipyipy און yo^ggo די ורע
 מאכער קלאוק דn פון oiyooys טי*ו

i םון און ױדאז, n אינטyרנyשאנאא ̂
tny^my די v iw v w  v v t iw in •מעכי 

 yאיצטינ די דועגעז ױניאז דער פון כע־ש
 אויף און טרײד לאאוס אין םיטואציע

iy די ו״ענען jy^ i זיר צוצונרײטען אום 
n סטרײס. דזשמנמדאי א yt^i מיטינ־ 
 n רyאונט ווערען זyרוםyג ורעאען נמן

o דיסטריסם די סון אדפױכט iy rn y jyo 
iy' און ױניאן, רער פון iy מענ^ושער 

yאײ^ כיזנעס די סיט rםון נטס ’in y 
 ־y: אכטוננ ידעלען כאזונדער ליסםרילט

 אױסג^אז^ ניט זאל שא* שײן אז כען,
y’ םון ארכײטער די דאס ותחןן iy| »שא 
 די זnנyאט איז ווערעז נערוםען זאי*^

 צװײ- סײן איז עס מיטינגען. דיסטיײןט
 םון רyםאכ סלאוס יערער דאס ׳ניט סעי

̂ o:iy די הטyטrםאר יארה נױ נרײטער
o םון פײט n איצטיגyאון נגט,7מ*מ ז 
o n סארםעיען ניט ײעאעז זיי y*»g וױ 
מיטיננען. די צו חומעז צו מאן אײז

 צו זוכט אםסץ יראטעקמיװ די
 גענען ®רא&אנאנדא מאכען

יוניאן. דער
*סטייט״ סיט yon■ n iwrtnoo vt •? נאזי חאלט אסס׳ן •ראטעפטױו די

oojysאין ״ yDiyii, טאסקע א אװטער 
 כר>ובען צו זי זוכט סר״נדשאםט, םון

iy געכען פיא&אגאגדא i .די װי ױגיאן 
 אייניגע טאןyג שױן oy חאט אסס׳ן

 ארויס׳י םאקטיש האט ד jyii פריחפר,
iy אױזי גע^רוארגגען i קאםף א ױניאן — 

^ אױף oy ױ טוט אזױ ט צ :or\v: אי ^ 
^ שױן o'n:yo ױ ד ױ  אוי־ איז זי אז ו

yo; דערײ און ״פאכליק/ פון טוכה די 
ny3 ד אפילו ׳דט ד קאןyמאנ־ כאטירען 
vz ױניאן די װאס פונקטען הױפט די םון 

פאדע־ איהיע אין ט>יyטlייארױסגע האט
iy«n•

 עס ניט. שוױיגט ױניאן די נאטירליך,
ytniy»g oiyn| ד איןyר *yoyi אז 

 ניט אויסען איז ■ססאסיאײסאן די
 ״פאבייק^ oyi \vv'v גאר וױ הרyט

ן זאסד י i אין דאס ;אויצפז ף י n 
lm רי ?ײנען איןח׳אן w pycw oo, װאס 

ד «י נפיסננפן  אססא־ •רא^מטמו מ
 ־giMDpy צו ײט1ג שםעגדיג סיאײסאן

o טימס n וי גום אזוי «אביי?׳/״ 
 באיטעפטי־ זײ װאס ארבייט^ די
;y| — אין ^ :yt| סין iy i ױניאן 

y חאט l iזידyאויף אג^ױז^ ויגםאן נט 
D'’i:y3 :w iio  i n םוז i n יראטעק־ 

y' צו װי אססאסיאײשאן, טיװ iy צײם 
םיט ?אנםיי?ט אין קומט זי 1נא װען

 רי נאל װען אז הייסט, דאס יוגיאן, דעל
 םארבעסערוננען געװיסע פאדערט ױניאן

 כראכט ׳פאף רעם פון ארבײטעל י1 פאר
 פאר־ ;פנים פדום א אסס׳ן י1 נלײף

 אן הױבט היכיעל, צום אויגען י1 גלאצט
 ״פרײנד־ הײסעל איהר פון ו־עדען צו

ארבײ־ די צו ױניאןיאון דעל צו שאפט״
יי1זהײסערעל

 נאף איהר םון און טער,
 ״פאבליק׳ צום ״שאפט1״םרײנ

 אג־ װערט ױניאן רער סון סטײטטענטס
 אסס׳ן פ־אטעקטױו רי דאס געװיזען,

 פאיישען א כיאכען צו אויסען בלויז איז
 מײנט אנית׳ען דער אין אז ;אײנדרוק

 און אינסערעסען אײגענע איהרע ביויז זי
 דעל אין אפא:אנדא"1״פ ף1ו1 זוכט

oyiB ^!ריכ־ די װעג פון אמנט^צוםיה 
 האנדערט עס װאס וועגען אי׳שוס, yטיג
 אמת׳ע די אז איז, דאס און איצט. זיך

 y'-^DnrK ק^אוק דער אין כתים כע^י
 םא־ צו חאגען אזן נ*ר ;יס זאיעז

in כעז t e r *  * m ,גאל זיר *ראםיטען 
r ניט iijn y trp אויב n !אין איבײטע 
i n ארער לעבען א סאבען אינתסטרייע 
 זיף אױף נעניען אויך זאיען זײ נאר ׳ניט
 גיט און םאראנםװארטליכסײט, yםול די

 סיטו- דער םון אתיסצודרעהען זיןי זוכען
 כזיט און רײד, יטעהנע כייט בלויז yאצי

פראזען. פוסטע

aםאינהאלט־פאדצײכנים ׳

22נוםער ״גערעבטעקײט״

:״עס ױני«ז
ק*: אונזער און נ־ידיננ ארבײםע־

 «.־ זײט
זײט

װענשאן.
יז דער םון ב**רד דזשוינט םון םיסינג .4 ט,

יאנגער. ע. ?. — ימיאז קיאויוסאכער
I פינקעהשטייז. ? - ■י־עפע. דער איז אגיסערנעשאנאי אוגזער םוז ע;י;ים .5 ס
 Tקיאו דעי־ םוז טעטינקייט יאהר א ». ט ז

 צו ווארע x .1 ?אקאי־ ױ:י¥ז א*ערײט*רס
פינ־ ? — .Si יאקא״ ם־; םקוירטםאכער די סקולפאן. ה h קאװסקי
יע־צעה"::). נעבעי־ דער 7 זײט

— קארעגדאר. איגטעינעשאנאי

 שאפ אלע פון מיטינג גראנרעזער א
יזניאו קופער אץ נממרדט

 נלײך #םאי טען27 דעם דיגסטאג,
i נאך y i היסטא־ חןם אין איז ׳בײט1א 

iysip |y rn אפג האל ױניאןyהאלטען 
ivignya א ?n y ^נראנד־ אײנדריוסספול 

 םון שאי־טש^לײט די םון םיטיננ lytyי
>»y ,?ס?וי!ט, ?לאו oyn יםער־ און! 
^iy»y םון ^ ט ײ יארק. ניו ג!

iy i נ איז מיטינגyyען1געװא פענט 
in םון n o ,סטאנ?^ױטש iy i -טיטעל 

באאת־. !זשאינט םון םאן
i n געװארען אדמנסירט איז מיטיננ 

 עלשטעי רער רערבער. צװײ בלויז םון
ly j iy i י. װײס־פרעזירענט נעיוען איז

y םײנבעמ, m  iy iנעראל iy rn y :yo 
i םון n און תלאױד Di'iPD־iyorD ױנ־ 

יאז•
lym o אין עדט1גע האט םײנבעמ 

 זאכליכע א געהאלטען האט iv אידיש.
o n  : 'i :y n y ‘,piy n y i איצ״ י1 עולם 

i אין ל*נע טץע n לאוק־אינתסטריע?; 
^ האט  װעלכע טש^לײט י1 אמ^ױז

 דעל פון נעבוי רעם אין ש^לען זײ אלע1
i?" ױניאז, jy’: דער םון עטער1םאי־ט

 זײ םייכטען װעלכע און ׳̂•אפ אץ ױניאן
 אזא אין באזוגדערס זיך, אויף ה^בען

jyDDJiy םאכט ױניאן די װי מאםענט

$ר$ -י(םע?יעט«״: ג*ט י*:־־,עזג <™ב'*
נאםיצען. רע רעראקציאנע־ — ? םדידעז אדער ירינ ». זײט  אונזער שון נ־־סס רע־שענד׳ע־ דעד <}. זײט

 יא־ ש. — קא:װ<;שא; אינטער:עש*נ*ר
j י ק ס װ א.
 א — ■דעזירענט א־דעאיםטער דער 10 זייט

ג. ב י. — שארף. אוז יורץ דין זעי
 bw די אין !1עכ״רראב8א־נ"טם־ רי .11 ט ז

 רע־ א — יעגדער. אליאטיעע נעיצטאנעגע
פערעקמוטע!. כי. — (נעדיכט). װאי־ר אוראלטעז םוז זוים בײם ײאוצקי. באנריסונ־ פאר א שםועסעז ?ורצע וJ ז״יט

נעבורטם־ יאנאװסקי׳ס צו א״־אוא פוז נעז .סאנ. יטו י .9 זײם אוז 1 זײט שיז ׳עלוםען .1» זײטםארשידעגעם שלוםען, ארװע־טײזכיענטס, .1«"׳ א*ז 14 ז
 קורצ־ אײבינער דער צואיב דורןי, איצט

אין באלעבאטים די פון זיכטיגקײט
 ןyװיזyאנג אויך האט ער קיאוק־טרײד.

 איצם העלשט oy װאס ׳כאאס רעם אױף
 און יארק, נױ פון קעמ1^יאוק־מא אין

םא־ די זײנען ע̂ס גויטיג װי אנגעװיזען■
 אױים־ האט ױניאן די װעיבע דעױנגען,
 ענט־ זײ װאס באלעבאטים, רי נעשטערט

 פרירליכען א אויף אנצונעחמען זיך זאנען
אוםן.

 געװען איז רערנער ציױיטער דער
 אונזער םון זיגמאן, םאליס פרעזידענט

 א :עהאיטען האט ער איגטעמעשאנאל.
 האל׳ רערע, אײנהמקסםויע באזונדערס

 שפאנטyנ זעהר עולם גרויסען cyi ינ1טעג
 גערעדט. האט ער װאס צײט גאנצע רי

 געװארען אויםגענומען איז רערע זײן
אפיאז. ינען1̂*טורכי א כיט

 אין ט1גערע האט זיגםאן םרעזידלנט
 אננע־ האט ip י?ז.1אי אין און עגגלי^
 דער צו עגםפער אז מיט כערע זײן פאננען

 םיט האט װעיבע אסס׳ן׳/ ״םראטע?טיװ
דער אין םאדעפענטליכט פריהער טאנ א

).2 זיים אויף (שיוס

 אוניער פאר םעסם פער־האפיטא נמהעבערםער
סראפם אױ ארײו נעהם אינסעדנײשאנאל
אױגוסט טען15 דעם

 סון מיטעג ײעהרליכען פערטעל ערשטען ד;ים םון באשלוסען אנדערע נאך
באארד. עקזעקוטױר גענעראל אונזער

 יע־ורליכע! פעלטעא ערישטעל דער
 עקזעקוטיװ גענעראל אונזער פון מיטינג
 אין מ$נטאג געעםענט זיף האט׳ באארד,

iy i האונסול אין מאי טען26 דעם פריה 
 ביל־ איגטערנײש^נאל אונזעד פון רום

דינג.
גע־ אנװעזענד איז דיט״נג דעם אויח

זיו מפמנט פארס פאחנסט אין הױז ױניםי די
ױני סעו13 דעם פרײטאנ,

 פארעםם א*ן מאכער, װײםט און דרעם אונזערע פק הויז ױניטי די
 פר״טאג. ז*ך עםענט טענסילװײניא, םדן כערנ ״כלױע״ די אױןז פארק,

קאנצערם. קלאםישען פראכטפולען, א םיט ױני, טען13 דעם
 ז״ו װעלען װאם קרעפםען, דראמאטישע און מוזיקאלישע די

װערעז געםאכט .באקאנט װעט ערעםענונג, דער אין באםײלינען
t װ«ר• נעקםםע

r» רעדזשיםטרירעז נלײך ׳זיך זאלען ארױםפאחרען, װילען װאם די
םטריט. טע21 װעסם 16 ױניאן, םאכער וױיםט און דרעם די פון אפים

 עסזעתוטיװ דזיעענעראל גאנצער דער װען
 םעהרעטער זיגמאן, פרעזידענט באארד,
 דזש. װײס־פרעזידענטען די און באראח

 האל־ דזש. דובינסקי, דײװיד ברעםלאו,
 לעפ־ ם. װאנרער, ה. העלער דזש. פעריז,

 פאניא םײגבערג, י. נינפא, ם. קאװיטש,
 יאיה. ניר םון שעהנהא^ן י. און האהן מ.
 םיל^דעל־ םון רײזבערג י. און אםדור מ.

 םרעד קענעדא, פון זײדטאן, סאל ׳פיע
 פערעל־ ם. און באסטאן פון מאנעסאן

 ררעס־ דעם צוליב שיהאגא. פון שטײן
 װײס־פרעזי־ איז שיקאנא אין ײה1סט

 יארק נױ אין געסומען פעיעלשטײן דענט
םארנאכט. דינסטאנ עיישט
 לעצמע געמעלדעט האבען מיר װי

 דער האט ״גערעכטיגקײט׳/- די אין װאף
 נאר באארד דעם םון טיטינג עריטטער

 iy אויפצוטאן. ארבײט װיכטיגע סןי א
 חאנװענ־ די װאס ארבײטען געװיסע האט
 האט און פארענריגט ניט האט יפאן
 עהזעקױ גענעראל צום איבע״געשילוט עס

 דארח ער און פארענדיגען. צו בארר טיװ
 איבײט אײנענע זײן ןyלyאײנשט אויר
 נאנץ די 1פא װי גוט אזוי איצםע!, םאר

 זyאלעם רעם צו און צו?ונפט. נאהענטע
.)16 זײ# אויף (#לוס
V


