
אונחןו־ פח דסט הערשענדער דער mm
י!י ־טפ־ן c"i;ו

 חאגװ*ד איגזער :לא־װאגדי-ען|י*יי*י-
 באײ, און יא-יד, פאי״יטישען א א־ן ען*ן

 ד׳ורא שר״*ן אנהײנען כיען װעט באי*ר,
 װעט כי/נן און סםיטה, גאװערגאר םאר

 איס נאטיגירעז, שטעל אױם׳ן איהם
 װע״ אזױ פ*ני.ט האב אץ־ פרעדרענט.

 םון ףעיע יר פאר געשראקען זיך נינ
 םאשי״ דער סון ?שאנסטאן, *רעזידענט

 ‘םאר דער פין םאדערגדיג ייגיאן, ניסטען
 יזײדענשאפט־ שטארקעי פי-ט זאםממ״
 אן אגשאיסען זץ־ זאי* זי אז איכהײט,

 ‘®איזי פ״אנ־עסױוע פא• באװעגונג דע־
איצאן טישע

 גע* א״עפ דעם אין אבער לאנ איך
 גאנצע; דעם פון אישפיגלוג; רי זעהען

 .‘איגטערגע־צאנאי דער פון כאראיזטע־־
 איהר האט װאס ,‘איגטע־געשאנאי רי

 איז װעג, פעסכדבאשטיםטען אײגעגעם,
 די ; יעדען אױסצוהעיען בארייט ר*ך

 פרײה״ט םואע די גיט אינטעי־געשאנאא
 ראבען צו מעכיבערס איחרע פון יעדעז
 אנ/גי ױעט ז• :נעדאנקען אײנעגע זיינע

 !,װער־עס־* אז דואדען, ניט קײנמאי*
ן ר)איל אױף זאיז ע ג נ י ו ו צ פ י ו ר  א

 ‘פא די:ע פיעגע־, זײגע א־דעען, זײ;ע
, איסיס.
אלג־ איז שטאגדפונקט דעם םון אט

 רי געװען קאגװענשאן ױבירעאום זער
 אינטעלגע• די װאס אינטערעסאנטסטע,

 זא־ קעז איך געהאט. װען האט ̂טאגאיז
 :יטא איז עס אז זיכערהײט, כייט נען

 דער אין שטרעטוגג קיין ריכטונג, קײן
 רער אין אױך וױ באװעגונג, ארכײטעי

 ײאס װערט, סאציאיער און סאליטישער
 אופן א;אגדער אדער אזא אױן״ האט
 דער אויף אױסדרוק איהר כעםינען ניט

קאנװענ׳עאן. איצטיגער
 םון גייסט דער געװען איז אזע״נעױ

 דא* הען א-ך און קאנװענשאן, אונזער
 אז געוױסען, גוטען א סיט זאגען רוס
 אוועס ניט איז מינוט אײגציגע קײן
 :יט איז סאנװענשאן די גיײעץ. אין

 גע״ איז זי אינטערעסאגט. בלױז נעװען
 רעהלרײך. העכסט ניצליך, העכסט װען
 איר־ דאס פארשטעאען ניט טיר קעז אץ־

 זאא דערעגאטען אונזערע םון װער נענר
 קאנװענשאן די םארלאזען האבעז ניט

 יןא:־ די װען װי סענש, קריגערער םייי א
 װי־ זײן אנגעפאגגען. זיך האט װענשאן

 ברײטער רײכער, םיי נעװארען איז סען
 גע־ איז קאנױעניעאן די טיפער. ארן
 איז אוגױוערזיטעט, אז וױרקליך ׳ װען

 געװען זײנען פראפעסארעז די װעאכען
 װע־ םון און דעילעגאטען, אײגענע איהרע

 א הערען געיזאנט אםט האט סעז מען
 פיא־ מאנכע פון װי געדאניז, טיםערעז
סארען.

 אז נעװ^ט, ניט אבער װאלט איך
 איינ־ דעש קריגען זאיען לעזער אונזערע

 האבען דעלענאטען אונזערע אז דרות,
̂עז, אײן איז נעהאי״טעז  קײן און קנעי

 ניט קאפ אין גאר זײ איז זאך אנדעי
 אמת. ניט געװען װאיט דאס געקראבען.

 צואוױדער זעהר געװעז װאאט דאס און
 חברה־לייט. אונזערע פון גײסט *דעם
̂עס פאר  יןאנ־ דעי בײ צייט. א א

 אינגאנצען געװען טען איז װעדטא;
 ;פראנען פארגעבראבטע די אין פארטאן

 געשיאסען זיצוננ די אבער זיך דאט
 באנוצט זיך דעיעגאטען אונזערע חאבען

 האט סען און כיינוט, פרײער רעױ םיט
 לע־ יאהר 25 פוז פאתט דעם נעפײערט

 גאר אויף אינטערנעשאנאל דער םון כען
v שטײנער. גרויסארטיגען א

 אין קיינמאל נאר אז גאויב, איך
 ניט זײנעז װאכעז פאר די פון כלשך דעם

 דאס װי שמחות, פיל אזוי םארנעקומע[
 איל־ דעם פון רײדענדיג נ־ט שױן .4מאי

 געגעבען איז װאס ,באנקעט, נעםײנעם
 דעי צו דעלעגאטען אלע פאי נעװאיען

 הונ* עטיליכע די צו אויך ײ• קאנװענ״פא;,
 זײנעז װאס ׳יארק נױ פין געסט רערט

 ניט שמחה, דער אין העהפען געקומען
 אויס־ אלגעמײנעם דעם פון רײרענריג

 עקס־ דעם םון באסטאן, זעהן צו םאהר
 מע־ דער װאס ײאסער, אױם׳ן <ןוירשאן

 םרײנד־ אזוי נעװעז איז באסטאן פרן יאר
 אבער זײנען דעלענאטען, די נעבען צו ליר

 אט שםחות. זײטיגע נאנץ םאיגעקוטען
 נעמאכט באסטאן םון םרעסער די האבען

 פרע־ אלע םאר שטחה׳לע םפעציעלע א
 דאסזעלבע האבען אט ;םער־דעלענאטען

 קאטערס. די און םינישער, די געםאן
 םרע־ באסטאנער די אז נאטירליך, ׳אין

 שעהן, אזוי געשטעלט זיך האבען סני
 אונ־ יאר קענעז נאסמפרײנדליה אזױ
 אונ־ קאטערס, אונזעדע םיעסער, זערע
 ניט אםערייטארס און םינישערס זערע

 איז אט און הינטערשטעלינ, בלײבען
 געמאכם און ״םארווערטס״ דער געהוםען

 דעם אין פיעזענט זײן רעלענאםעז רי
 סאנ־ אויסגעצײכענטען אן פון געשטאלט

 אר־ סיספאני באסםאן דעם פון צערם
געווען איז עס בקיצור, געססער,

y וײלמיױ r w ,אינז^יע װאס צײט 
נאם״ אין םארכראכט חאכ?ן

טאן.

 נןאוד איז םיר או ׳האםען וױל איר
כען צו גען ^ ̂ג ז נ  נאגריןי א לוו^ר או

 דער פין דיסט ח*חי*גד*ן דעם װענען
w m w די װאס #אל^ס אין און 

 אט געװען איו אױפגעטאן, האט װענשאן
דאפ נין V* גײסט. דעם אין

y ױײם װעלסנ מעמבערשי•, אונזער w, 
 אױפגמטאן חאט קאנװמנשאן די װאס
 אײג־ װעט שטריכען, אלגעםײנע אין

 סא• ראס אז ,v* טיט ױץ םא-שטאנען
 אױס־ איז נויטמסטע און וױכטיגסטע מע

 וױר״ אזוי ׳גוט אזוי תױאחנז נמפיהרט
 נע״ םעגלױ נאר איז עס וױ קרננסםרל,

 די אין אוםשטענדמן״ די אונטער װעז
 לעצטער םון נאטיצען רעדאקציאנעלע

 די געװארען אנגעיױזען זיינעז װאך
 וײ מיט אבער ;הױפט־אויפטואונגען

 נע״ ניט וױיט צעטעי* דעי ^אר איז
 אור״ און •לאץ װען *,W •איר ענדיגט

 או* זיר ערלױבען, נאי װעלען שטענרען
 רעואלו״ פארשידענע די אױף •צטעי״עז

 גע״ ארײנגעכלאכט זײנען װאס ציעס,
און דעלענאטען, םאישידענע םון װאלען

m וערזאויסא געהעכערםער  owe זונטןר אױגושן סדאוס»סען איו ידין געחס נייזמנאל
• *ין ״ ( 1(.

tffn ך «ר e*• נן t אויןי yy<i די ח<גד 
ויז ר«* וןין «eerjr ז׳ןחר ד ח̂י  »י

m דו *ון דוסמרי׳ו r, ,ח»ט «ר הויץ 
ט*» דטש׳נ ון ן־ך סטו  װינט׳גע טון די

»רנ'־ט«ן.
 װןר׳נן ׳*ורות ד• װ«ן *י•ט ד«ר אין

n אץ סיטװ#ר נע־ןוי׳נ׳ון, r ,ט־ו שר׳ה 
 וי«ן6 אין נ^וןרד ד«ס טון ריט-מ ד*ר

 טױף שוןײטנײמגןן די װ«ג«ן און נט;נ,
 נ*רינט«ן ן vw־סי ty**yn סיטיננ ד«ם

top*) emv* .װ*ף
i פ^רי׳ױטיג w #p כטײנ* נ־׳ױז ס־י

 ײטם נט׳שיוט װינטי;«ן א״ן װ«»ן ט«ן
m נענ׳■ ג׳ו־וט־ען נ«שטסט דינסטטנ 
 •ןר־יוטש׳טיז נ«מ׳וכ«רט«ר ד«ר טז איף,

 װטט אינט?מ«׳»טנטי, אונז׳ןי ווי ט«?ס
?w גט׳*א^ס«ן, הטט ifrjynj^p די

 כאהאנ־ ז־• ה<וט קטנװןנ•**! אימער וי•
 »•־ דאן ז־ך ײעט nyrr ד«י דעי׳ט.

 האנד־ יו־ה־ע איע »ין אז כעיוזײנען,
yy איז ייננעז, '^P א־ז גיױסע, א•! וױ 

 נעטר־' געכי״יבען א׳טער חט:װע;י»אן די
 אין ם-ס,“א־8 איהרע #רינוו׳יען, איהר«
 רי פון ענענס־גע״-״כטע‘' נאנ«ער א־הר

יאהר. 25 ■*עזטע

סקזירטמאכער
̂אױפםערהז3ל_8?8ל פװ !ם8^

מיטינג א
«אר מאנער םרודדט ארע »ו; נערו»ע( ווערט

ג א ט ש ר ע נ א , ד ט נ ע װ ן א ע מ ו װ פ ש ד ד
פינסטליך, 7.30
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 אױך אין װערען אויפגענוטען װעלען - פראנען טרייד וױכטינע
ווערע;. אפגעגעבען װעט קאױוענשאן דער פון רעפארט א

װ טי קו מן ק ד ע ־ ^ א ר ב א י)ל 2 א 3.

םענעחשער. ®ינהאװסל,', ל. םשערםאן. קאנסקי, מ.

o 5]110 ?ר»פט אין אר״״«חן r ף . 
ir ;v »0 ד*ם אוימסט מ*נאט 9  ״

 n ifum אוימסט ive!5 ד«ס פדן או
 •m ד׳ד »ו *פחי׳וו ד»רפ«ן ^מאיפ

אי טנ פ עי מ ע ט 15 ט ענ  ••ד װפך M ס
w ט«רנער. v y e *1 איז י1נאר J 

י ו*י ׳ני ר*ס געװטרןן״ אױפטראנט ״  ד
o r ו וויסשן י«ן8י נפ׳פלוס* »  *r יי

הדי אונו«ר tie פטייפ
נריף• סמ«י«י<ן א

 אויי שױן סיר חטנמן גי׳״ניייטיג
t יױן סט<נדמ די tyjyn כארינטען ie• 

v^vv ט ווטס קטמיטעס ^ עזי  זיד פי
m סיט אפױנטעד, ח«ט >•o rv  n r 
 (»• חאס־טעס די נטאח״. ovn םון טוננ
: םאלגט וױ נען

קאמימע. פיגאנץ
כועסיאװ, רוש.

דנםא• ס.
דוכינסק/ ד.

העי״ער. ד?ש.
װאנדער. ה,

קאשיטע. גריװענס אץ א«יי
;ינסא ס.

אװ»4כדעסי דזש.

לעיער. רזש.
.,רוכינסק ד.
רײזכערג. ע.
פײנכערנ. י.
שײנענרארץ. י.

קאםיע. עדױקײשאנאי
באראף א.
םײנכערג. ״.
קאהן. כי. פ.
װאגדער. ה.

אטדור. דאיזס
קאסיע. סרעס

זיגטאן. ט.
באדאו־י א
;י:םא ס.

ק^םיטעס. ספעשעל
יזאטיטע. פילאדעלפיא

האליערין. דזש.
װאנדער. ה.
נינפא. ס.

קאטיטע. 9 לאד&ל
העלער. רזש.
כרעסיאװ. דזש.

דובינססי. ר.
רײזכערג. ע.
לעפקאװיטץ. ם.

קאםיטע. 1 לאקאל
ברעסלאװ. דזש.

דובינסקי. ד.

;ינםא. ס.
אטדור. כיאקס

װאנדער. ה.

(

וױרקליכע
אמעריקאנער

דאלערם

V' • '%ץ\ M' 'א,< ' י'

נאד

רוסלאנ־
פױלען

לאטזױא
עםםדײד

 םרײזןןן ביליגםטע די
 און זיכערסטער דער

װענ. שנעלםטער
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זזיטעמנד
רומעדען

GERECHTIGKE1T—(JUSTCE)
 ײיע סון איכײטער

 מ«ר^י• יענתר,
 די יון אײה דנם

ײ| װמט װעלט  ו

י !ע ר ש אי

תי צדל  ,hptnn נ
אריח. ולא

ױנ « .)6 כ*«, ׳(

ן  גןדןןכייג״ סײן ן
ו חוןל® קײ■ ן ײ  וי

 ימל *ון #®#רק,
.1»יל»מ «יג איחר

־נסהדנהשאנאל
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בא־ װעט ״קמאכער “קל פון םטרײק ־ גענעראל
*jp דורך װערען שםימט j.

פרי א׳־ן דאנערשטאג םיטװאך, פארגע^םען איז אפשטיםוננ די
- םרײט?ס דעם קאםיטע סטרייק נענעראי דער םץ םיטיננ טער

. \>ך יאר^ נױ פון קלאוק־סיטואזויע דער א*ן פאםירוגגען װיכטיגע
ײ \-----------------------

׳ענדום־װאוט
 מגי סטען און יזטען

האל. לרײענט

n טען1 דעם זונטאנ, r r, דינען 
 צװישען אנרימענטס אלע אויטנענאננען

 אלע די און ױניאן קלאוקםאכער רער
 אוז םרײד איז באלעכאטים םארשײרענע

 דערװײל אלבייטען קלאור.סןןכער רי
 אז .דערװארטענדיג אנריםענט, אן אחן

 צו וױיטער װאס ױניאן דער פון אררער
 דײ ׳גוםע זײוען קלאו?םאכער רי טאן.

 װע* זײ און ױניארלײם *:ירטע>סצי«י
 ריק־ זײ וועם ױניאן די װי האנדלען לען

 םיה באקאנט נענוי זײנען זײ טירען.
 דארןי סען אז װײסען, זײ אוז לאנע רער
 אז אײר, וױיסעז זײ אײלען. ניט זיר
 און װאר דער אויןי נא;ץ איו ױניאן רי

 צי*ט איז װיסען לאזען זײ װעט מען דאס
 זעהר איז עס גאטירליד, האנדלמן, צו װי
m עלע• אלע און םאםענט א:;עצויגענער

ס ^ ^ טי י קי ט אנ ס ש ע  ג
ארױסוױק׳.^ זיך

V
 גרויס מיט װארטען

 װעט עס װאס זעהן,
לאגע. איצםיגער דער םון

 נית זיר םיט ברענגט טאנ יערער
 סאם; אין שםייגינר, י אט עראימניסע.

 , א ארכײט קאנעריגער דער םון םיטען
 םאשינע־ די םארצוכארײטעז ױגיאן דעי
 װידער זיר סעז איז סכרײק, םאר׳ן ריע

 די מיט װאר לעצטע צונױםגעקומען
 קא:־ ,.אומםאי־מאלעז״ אז צו דושאבערס

 אוײ איז קאגםעחןנץ אזא נאך םערענץ.
 נאכםיטאג, רינסטא• דעם םארגעקוםעז

מעקאלאין. האטעל אין
עראײגני־ נײע אלע די טראץ אכער

 ניע מאםענט אײן אױח אפילו איז םע,
 צוצו ארבײט. די געװארען איגעשםעלט

אנ םאר׳ן םאשינעריע גאנצע די גרײטעז

 ערש־ דער
אנדערע נאך

L "V

שײנס װאס סטרײק, גענמראיל סוםענדעז I אינדוסםריע קלאוק דער אין סענטען

באארו דזשאינט
 װעט לאקאלס אלע די סון קאנםערענץ באארד עהזעקוטיװ דזשאינט א

 זיגםאן פרעזידענט — ױני. סטען דעש םאנםאג, ורערען אפגעהאלטען
לעפקא־' אדן האלפערין װײם־פרעזידענטען ר' אדן באראף סעקרעטאר

קאנםערענץ. דעם &דרעםירען װעלען װיטש

 ״נערעכטיגקײט״ רי סון לעזער רי װי ;׳
 םון קאנװענשאן די האט שוין, *וײסען
 באסטאן אין איגםערנײשאנאל אונזער

 בא־ אין רעזאלוציעס אײניגע אנגענוםע^
 אננעםיוזרט זאל יארק נױ אין אז דעם, צוג

 צו קאמפײן, ארגאניזאציאנס אן װערען
קא־ װאס יאקאלס, אלע רי באפעסטיגען

 באלאניעז םאדען זײערע לױט ניט נען
און קלאוס די פון באארד דזשאינט *ום

 זײנעז יארק נױ אין ױניאן. דדעסמאכער
 םאכען די םון ארבײטער סך א דא גאך
 קאנטראלירען, יאקאלס דאזיגע די װאס

 די ארגאניזירט. ניט לײדער זײנען װעלכע
 פאכעז דאזיגע די םון ױניאנם ^אהאל

 הונ־ א נ־רײדס זײערע ניט ^אנםראאירען
 גע״ עס ײאלמען זײ װי פראצענט, דערט

 האט סאנווענשאן די און ״מאן ז־ארפט
 װאס רעזאלוציעס, אײניגע אנגענומען

 עקזעקוטיװ גענעראל דעם אויף םאדערען
 אלע װערעז געכיאכט זאלען עס באארד,

 נױ אין לאהאלס אלע די אנשטרײננונגען
 צו םײנם. דאס װאס שטארסען, צו יארק

 דאזינע די םון ארבײטער דײ *רנאניזירען
 100 א ניט נאר זײנען װעלכע פאכען

אגראניזירט. פראצענט
זיגםאן פרעזירענט האט אײגענטליך

 םא־ עטליכע ארבייט די אט ^ננעפאננעז
ער קאנװענשאן. דער פאי פריהער נאטעז

 די אויןי אויםגעהויבען םראגע די האט
 עס״ גענעראל םון מיטינגען םריהערדיגע

 װײס־יחנזידענט און באארד, זעקוטיװ
 באאויםטראנט איז למםהאװיטש םעמױעי
א נוי אין ארגאניזירען צו געװארען

 אזוי אלע, די אט פון קאונסיל דיסטריקט
 אזא לא?אלס. אײנצעלנע זאגעז, צו

געװארען. נעגרינרעט אויר איז קאונסיל
)2 זײם אויןי (^לוס

ײדליר  דעי אין טפארמ
געשריבען. װערעז ^ורות

*4אפענאהאי װערען טאג יעיעז שפס
עז דיסטריקט םיטיגגען, .ו טיננ  ם,*ז פי

ײםער די  ריםעד און ?לאי? די אין ארב
 סארשײדענע די פון אויר אוז שעםער,

טעס, אםי ײק-ק  • V שױן זײנען װעלכע סטר
שטעלט  ״ צושט דעי מיט געװארען, נויפנע

 ח<י םון ךירער-גאיס אײ באא־־ד פון מונג
 איז עס ױניאז. דרעסמאכער אוז קלאו?

שטעלט אויר שויז  די נעװארען צונויםנ
? גענעראא גרויסע גאנצע ײי ט  קאםיטע ס

שטעהט װאס  הונדערט דרײ א םון בא
פערזאן.

טאג אנ או ם ט ײ  רום קארנםיל איז איז ב
אר אונזער םון אנ ש טעינע  בילדי;: אינ

 ז פ כייטינ: א געװארעז אפנעהאלטען
םון אלע ר. ע ר ה  אויף און יוניאן דער פי
ג דעם טינ  געװארעז בא׳צלאחעז איז םי

שיפ דער צו איכערצונקבען  פיז פמםכער
n n אי ױניאן כ א ם ח ג חו צ פ ג שםי־ ח אפ

a ׳אייזי אזיסנערריסט ײד ח*ט סאז r 
ף («לוס .)18 י״« ײי

םאינהאלט־ם^־צײכנים
- ס

.23 נוםער גערעכםיגקײמ-

ױני«ו־ײיעפ !,םארמירע;
װחײם רעי אין •אסירוגנזז װיכטינע — ל»קו»י* ױנייז װארקערס
ז מ

2 זײט
ט ז; ז״

צוד׳ס
סנײו אכ

 י*עיכחנר רער *ו באריכםעו ײיכטיגע 4 ױיט
 נזע* ערױקײמאגאי או;זער •ון קאגװענשאז

ל«* ױ:י*; סעם«עים»כער די בײ טינפ״ט
רוכין. ד — a ק̂א

 אעםעינןשאנאי אינזער םיז ענינים י״ זייט
 פינקעלשטײז ר — ■יעסע ׳י־עי איז

 סקול־ ה — קאיענדאר י'*.טעי;?ש*;*'
סאז

 — 22 י*«קא' שוו םיטיננען זװױי ײ זײט
י*־ ױניאן עסזאםינעיס שעהנהאלץ י

אשסיז י ם — m קא'
rc׳־y ױ ך זײט r וערןועדיונס האגאי־אדען
ס*רנעז ;ײער רײזעז אברהם ־ -

גוריו/ אל — (געריכטו
 סעס* אונזעי םוז װ«רט יעצטע ראס 8 זייט

— רעדאקציווגעיע — בערשי•
 iTT רעזאױ^יעט און קאם־טעס די f« זײט

ש. — באסטאן איז קפוגװענ׳שאז א-נזעי
יאנאװםקי.

 ענג* איז איכ־יטער׳טשאיטעי דער m זייט
^ויץ פיאגק העיםאן דר. — לאנד

 ג ב י. — *עארף און
סי״ יעהרליכער םערטע״ ערשטער .11 ?ייט

 נע:, ;-ערװעחלםע■״rocאוי דעם ne םיגג
י. ש — כאארד עפזעיןוסײו

 םארנאגגעת ?אגנ םון םראנעידיעפ .1צ זייט
װײס־ א »חן כארודולי[. ל. — #ײרתז • ̂גם ־־ ̂זיד . וודױלש** ז. ״ןי■ ■ר

*יוסען. .ijunor קויווזנ .U זייט
 **דווערםײזסענסם. אזד^ז־ 14 זײם
ט .1 זיים םון שלוסען »ו. ז'י

 א װערט באנק ױניאו אינטערנעשאנאל
רעזערװ ״פעדעראל אין מעמבער

סיםטעם״
 יארק נױ— דאלאר 2,300.000 םא; ן^טען דעם באנק דעם פון רעסארסעס

באנק. אונזער אין דעפאזיטאר א װערט רעגירונג סטײמ

 די זײנען באװאוסט, איז עס װי
פון באנהען זיכערסטע ארן שטארקסטע

 ..םעדעײאיל רעט םון מעםבערם לאנר
זײנען באנקען ריגע סיםטעם״. רעזערװ

 דינען m קלאגעו ארױם װארפט קאורט
 נעווארעז פראװאצירט אמאל

ױדאן אזנזער גענען

ע צו ער נז ר. או ע עז ל
 חאבען םיר ײעז םריה, רער אין םיםײאר

 ״נערעכטיי רי םארענדינעז איז נעהאיםעז
 דער PK םײער א אויסגענראכען’ האט קײט״,

 טו ״א• די זיר נעםינט עס װאו געב״יע
 צײטוגנ די װאו קאם«.״, פרינטיננ יײט

 נע• םיל ניט ה»ט עס און נעטאכט, ווער־ט
 דע& םאר םאםעריאל נאנצער רער םקליט
 םאמע־ דער רו־ר׳ םיטין אויעק זאל נוםער
 נעראםעגדעט נם א רורר װי אכעי איז ייא״

 םארענדינם איז נוםער רער און נעווארעז
 run רעם צוייב “,םארװערטס איז נעלוארעז

סארשסעטיגט. אכיסיזל זיר צ״טוננ אונזער
 ם«ר .ץיארװערטם־׳ רעם כאדאנקען םיד

 נע *ונז ה*ס דאס נאסט־םרײגײיכסײט. יי
,נ*דעכטינקײם״ רי טענייבקײם רי נ^ניו

רמר.—נרשײנמו• קץאנו ײ»ו יי *ײ

̂ם ?ריםינעל םון טאלי, דזשאדזש  האו
 אפײ ב׳טװאר דעם האם יאר?, נױ םוז

 ?אא־ הריםינעאע די אז אנטשײדעט, ציעא
 אויזי ןעװארעז םארםיהרט זײנען װאם נעז

 מיט ױניאז אונזער פיז םיהרער גרוםע א
 ?ײז געהאט ניט האבעז צוריה, יאהר צעהן
 ארויס־ לאאנען די האט ער און נרונד, שום

 ד,גם מיט איז עה קאורט. סון געװארפען
 א געװארען אפגעװישט נאנצעז אין

 האבען ױניאנס םו שונאים װאם באבוא,
 געװי־ .1914 יאהר אין אויסנעשפונגען

 נעמאכט דאז האבען סשעב־אנענטורען סע
 ארבײ־ רײהע א אױןי םארשווערוני א

 מריײס. םארשידענע אין טער־םיהרער
 אגגעקאאנטע די םון םעהרסטע די אבער
 זײ־ זײ ױניאן. אונזער פון געװען זײנען

 זאאען זײ אז נעװארען, אנגעקאאגט נען
 בעאי־הבתים, ׳געגעז קאנס&ידירט האבעז

 אײנענ־ צושטערען צו םענשען גערונגען
 םעי־ דורכגעפיהרט און נעפאאגט און טום

 און בעאײהבתים אויױ אנפאאען דעראיכע
אנגעשטעאטע. זײעי־ע

װעא־ ארבײטער״פיהרער, רי צװיש^ן
 סאאגען רי אונטדר זעװען דאן זײנען כע
 האט םעז אינדײטמע-טס װעמעגם אוז

 געפײ חאורט, פון אדויםגעדארםען איצט
רוז באראזי. אנ. םע?רעטער :זיר נען

וױים־ די און אינטערנעשאנאא, אונזער

 אעפ־ 6סעמועי און האאפערן רזש. םרעז.
 אויר דאן ראט אינדײםםענטס סאװיטש.

 ראן מעטץ, סאא בר. זיך אויף געהאט
 דע די םון אײנעם אין םענעדזשער א

)2 זײט אויף (שלוס

 רער פון האנטראל פואען רעם אונטער
רעגימנג.

 ױניאן אינםערניישאנאא די
 פאר אפאיקײשאן אן אױסנעםאכט האט

 רע־ ״םערעראא דעם אין םעםבערשיפ
זי װי נאכדעם גאײף סיםטעם״, זערװ
 נע־ נעהםט ;ס אבעי נעעסענט. זיר האט

 נאכ־ ווערט ער אײרער צײט, וועהנאיר
 אנ״ זאל אםליקײשאן דער אויב געזעהן,
 פרײט עס און ניט. צו װערען, נענומען

אפאיקײשאן דער דאס םעאדען, צו אונז
 באנש ױניאז אינמערנעשאנא־ז אונזער םיז
 איצטער ואס און אנגענומען:עװארעז. איז
 דעפ םוז מעטבער א שויז באנס די איז

 דאס סיסטעם״. רעזערװ ״םערעראא
ױניאן אינטערנײשאנאר די אז סײנט,
 םימ אײן אײן איז איצט שויז איז באנ?

 םון באנסען זיכערסםע און גרעסטע די
 רי אז זיכער, זײנען מיר אאנר. דעם

̂יס )2 זײם אויף (ש

 דרעסמאכער און וױסט ױ פון הרז ױניטי
ױני גוטען פרײטאנ, קומענדען װ עפעבט

קאנצערט. רײכער א װערען געגעבען װעט געלעגענהײט דער צו

ױ פראכטפואע די הויז, ױניטי די  ז
 דרעם־ און װײסט אונזערע םון הײם מער

 פענ־ םון בעיג ״באױע״ די אויף טאכער,
 איבער־ עםענען זיף ,ועט סיאוױיניא,

ױני. טען13 דעם םרײטאג, אכטאגי
 פריהער, אאעפאא װי ׳םאא דאס

 װע־ נענעבען געאעגענהײט רער צו װעט
 םיט האנצערט, רײכער שעהנער א רעץ

 סינםטאער און ארטיסטען כאװאוםםע
 דראפאטישער איטערארישער, דער סון
װעאטי םוזי?אאישער א*ן

אנא:־ שוין םיר קאנעז םאראויםיג

 טאא^נ־ באװאיסטע ד^פאאגעגדע סירעז
:טעז

שער באאיבטער דער  דיכטער אירי
 װעא־ רײזען. אברהם שריםטשטעאער. אוז

ם איז כער ר ע ד דנ א ט ב אקאנ  אונזערע צו ב
 אי־ אוז סקיצעז םיאע די דווץל מיטגאידער

 זיד דרוקען װאס םערער זײז םון רער
 םאר־ װעט ״נערעכטיגקײט״ די אין אםט

שאםוננען. בעסטע זײנע פון אעזעז
 אהטיאר אידישער באריקכיםער דער

ײנר  אעצטען האט װעאכער רוביז. ג. םר
)7 זײט אוין• (שלוס
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פארטגעזמצט

 מאדפע ױינטיגסמע די פ*ן אימער
ט גע״ועזענער — ױניא;. ען ד  ײעזי

זיך ציהט אש*פיאייש#ן

ס ער ^וו r פעמעימ רן a עי  י
 רערס1&*ד»/ד;* דרעצ ד/ר §,ין

רי? טיצןגי»ו/ ײיפ *ו

 םו־ בטײיק דרעפטאכע־ דעל כאטש
n איז שײזאגא r; איייז u טע1ו זײז ן“ 

 ‘דע״ כייט פאיטגעזעצט ער ױעיט װאה
y^yr^ ער װען טאנ דעם װי עי״עיגיע 
 סטריײזע־ די אנגעםאנגען. *יך האט

ען  ביז חטיײיזען ntfim און סוטיג ױינ
 n א נײט ענדינען זיך װעט סטריײן דער
כטר״יועי. ניאװע לי םאי

 ײאגופעל־ דיעט די פין רײהען די אין
 ‘צוטיי ״זאי־פע א סא- יזוטס טשולעיס

 ריט סעטי־ע; פון םראגע דער איבעי־ י׳ונ;
ױ:*א;. י־יעככיאכעל דער

 באה^נ אסאפיאי״צאז די פו; 4טײי א
 האט כ־עז אז איבעיצייגט, שױן זײנען

 יואל״ דעם שין ענדע אן ,ראכע נעיאיפט
 םי־י־ אי; סעזאז נײעם דעם אנםאננען און
 װאיז א־דערס די צוריקקריגען און דעז
 ׳עײוא פון פא־טיינעז יאט סטרײח דע-
כיאיקעט. י נא

צוריקגעלאא־ נאד אבער װעיעז זיי
 קרע, זוכט װאס ^עמענט דעם פון טען

 די לואינײ־ען כייינט רא& אויכ אבגעזעהן
 ױעינז עס טאנ א װאס אינדוסטריע.

 אױס־ אאץ פעזא;, :ײעם צוס נעד-ענטער
̂כע די זײנען נעיעפראכעגעי  זײ;;ז וע

 ״עײז װעט ;ס און סעטוןי״מענט א םאר
 טײא ;רפעטע* דע־ או; נעחטען ג*ט יאג;

̂ע־ םאנופעקט׳עורעיס דרעס די פון  װע
 כ**ט באציהי;;ען '!*ירי־יכע אי; איײננעהן

ױניאז. דע^
םע־ע^פא; דײװײ־ לאט װאר די

?ער כטריט, ניארקעט כ. 324  יי םון *'
 טאילםעקטיעורע־יס דרעס אגנעזעהענסטע

D׳, שיקאנא, איז ^ y o v דרעפ דעי כייט 
 א;* דעב געסײנט האט און ױ;יא: מאכער

 צו *עױן ז-ינען ארבײטער ײ ריםעגט.
אדנײט. דער צו נענאגגען ריק

פערעילרא, ,r פון פעטעילטענט דעי
 דעם םון דעזואטאטע; די פין אײנער איז

 קופלז טאניפעקטיזורעיס דרעס די װאס
 פ־יד; אחן אז איב־׳גרצייגוגג, דער צו

 א;־ ;יט זײ קעגנז איגדופטײע דער איז
ני:;עס. אין עתזיפטידען און געהז

־8C איצט קוביט געזאנט, *עױז װי
 .־,טאגופעקט^ רי צוױיטען באװענונג א

 די און ױניאז רעי מיט סעטי*עז צו רערס
 .ױעליין אנדערע אז זײנען אױסדכטען

 כיר פוז נײשפייל דעם נאכטאז איצט
 מיט יצלום יפיליסעז רלרעןי און פערעילכיאן

^ . ױניאזי דעי
 האט ■ערלא׳עטײן װײכ־פרעדדענט

 מי׳ באזוכטעז גוט א אדרעסירט טענ די
 געגמעז האט עײ םטרײקערס. פון טי:ג

 דעם םוז אנע4־ די איבע- אינע־בליק אז
 דרעסםאכער סטרײקענדע די כטרײק.

 סטרײקע; צו באיטראסעז זיר בײ האבעז
 טע; נויטי;. זײז װעט עס װי ילאנג אזוי
 זײער און טײיזר װי קאסטעז זײ עס

 אי ׳צײ:ט פט־ײק דיזען אין זיך האאטעז
 איבערצײגטע און םוטיגערע בעסערע, קײז

 זײ;ע,. דדעסנאכער די װי סטדײקערס
̂ף  ריײ װעאכע באפעפ די :יט. ;זיט ־יא

 ךעל• דער איז זיל האבעז סעטאען םוז דעז
 ילעבכעי װאפ אז איבערצײנט, צי־יט בער
 מעו;ר אלץ ױניאן דער :ע;עז פטרײקען זײ

 עדװאל־ צו אע עס און ליידעז זײ װעלעז
 ארעכהאיךיהבאװםגסװפג ,זאזחעפא טעז
 פון געלערענט םיל האבעז זײ אז טעז,
 דער אז אײן זעהען זײ און סטיייק רעם

צױטײער. ^וין זײ קאסט לעסאז
 ויהט פדעדוע-ט אססץ ניװעוןןנעו

#•מדמןדע. דעד סון ןןףן דך
 דעם םוז ״פארװעיטס״ •טיר,א;ער איז

 די געפאכט באקאנט װערט דינסטאג
סטרײס.־ דעם באצו; איז נײעס פאמעגדע
 ד׳׳ פיז סיהרער איז גרינדער ״דער

 אסא־ טא:ופעקט׳.״ורערס דרעס עריטטע
 ;רײפ־ די םון העאער א. מד. פיאײ״טאז,

 קאטפא:*, כיאנופעקטיטוריננ דיעס ״יײז
 דער פה מעכיבער אלס רעזיננירט האט

 :עװעז איז העלער מד. אסאסיאײמאן.
 טאני־ דרעס :רופע א pc אגפיהיער דער

 א,* נעהאט האבעז װעלכע פעקטשורערם,
סטרײר■ םאי׳ז ױגיאן ־־ער כײס ריטענםם
 באסעס יענע ארנאניזירט רזאט ״עד

 פא־ די באקילמםעז צו צװעק דעם מיט
 .,דײנקענדי ױניאן, דער פון דעלוננעז

 װאס :אכקוכיעז :יט קענען גאפעם די אז
 אד• איז שפעטער פאדלאננט. ױניאז די

 אסאסי׳ גרעסערע די נעװארעז גאניזירט
פרעזידענט. אלס מיטיטעל םיט אײעאז

 אײ לעצטענס זיי־ האם העיצער םר.א
 װעל־ םון אפאסיאײיטאז די אז נערצײנט,

 קעמפכ פרעזירענם, איז מימשעל כער
 ױניאײבאלינגונגעז. די געגען באויז נים
 צו נים איז הויםט־אױפנאבע איהד נאי

 ױניאז א עקזיםטייעז אל עס רערלאזעז
nc פון אוז זײם. אײז םח דיעסםאכעל 

 םוז םיהרער די ודילען זײם צװײםער דער
 ד• אויס^אםערען אסאסיאײשאז דער

זאלעז זײ פעסמ^רערה מא: קאענעלע

 )ד- עחזיכטי^ן י,ענעז גאמיט
 די פאי-י׳אזען צו נא׳ע^אפצז יאיוס האט

T אכאפיאײ׳צאן, f װאס די ן1| נאפרײ^ן 
 די און \n')V ,ד דעל׳צטײזץן צו זיכעז

 * זעי לצ- א»ן ראנופויזט׳צײציב יןייענעיצ
צײט. נעי

װא׳׳״ ראנופעקט׳צויצ-פ דיזע ״װע;
 םון װאמונג דצל צו צונעהצלט זיד טען
 דל* ijfii )דץפ גאר תינזי דניאן לער

ר-ןז ijn• דך האט פטלײי,
 אױ און ריט׳צצלס אז אננעוױזצז ,,ז לאט
 דיע״ע ויכעז דיכאח נעט און *ױיפ טול

 גע* קעספען יין אינטערעהעז פעי-זע;איכע
 אוגטער׳ צװעק דעם ריט ױניאז דעי געז

 גרויע דעי פין עקויסטענץ די ציניאכעז
 נעלאט האכצז װעלכע ראגום־ליןט׳עו^לה

 ױגיאז. דעל ריט באציהוננען ם״ײנלליכע
 נע־יא־^ נעהעטיצלט סטלײק דעי װא^ט

צײט. קולצער א זעלר אין
‘פא־ צו צײט אנע״ נאו האכעז זײ#,

 .לזענ- די פוז אמיפ-עטען זיד או; כאפעז
רע^צטײןעד. די װיאען װע^כע

זא, •אפי״ונג;; לעצטע די ױט4י ̂א
 ע- רעז קאן ם-אגט״ ׳ציקאגער דעם אוץ״

 איז יןוטעז זאל סטריײן דער אז װאיטעז,
 איע די ראפ אין בעטע^כיענט, א צי גיכען

 אורהע-ע רי, זאיען בט־ײיעי בלאװע
ארכ^ט. דע• צי זיגיײד

 הלאגען ארױס װ>ן-»ט קאורט
 ®ראװאצידט אמאל זײגען װאש

ױניאן אונזער געגק געױא-ען
)1 זײמ ®ון וס1(*־

 ױדאן קלאויטאכער דעל םוז פארטכיעגטס
 איד,ם אויףי אינדײטמענעס די אויך אוז

 זיײ אױך אלױפ;עװאלפן. ?אויט די ל׳אט
v; ארויסגעװאדפעו געז a r y; איד ,ד 

 אױוי תװען ז״געז װאס דײטסע;טם,
 לא- קלאיקמאכער טא;כע פון פעםנ׳ללס

r ,יױ ׳קאלס n. ^אי<ד* ה. גאלד״עטי; 
 אױי האט סען חאטץ. זלואיס או בעלג

 -וולל .,ד אױף קלאגען די אדויסגעװארפען
 םארכונ* געװען צײט יענער צו זײנען כע
 ז״ זײנעז איצט און ױניאגם מיט דען

 ארניײ לער כײט םאיכונדען גיט מעהר
 ח. :זײנעז ײי צוױמען טע־״נאװעגונ;.

 דז׳טױ גאסי;, 1פהילי ׳טאר, ס. קלײגמאן,
סיםיטעל. אכ. איז װאאף ליס

 האט לןלאגעז די אלויסװארפעז כײם
 גע־ איז oy אי ערקלעלט, טאאי דדצאדדע

 אױםצױ קיאנען די גאל פקאנדאל א װעז
 פירמע לאא דעי סוז יאפ, מר. געהמען.

 װעל־ פערעלםאז, און מארקעוױט׳צ קאפ,
 קאםוי א אויפגעממעז לעצטענס האט כע

 אינדיײ די פון קלאגעז די איאפצונעהמען
 איצ־ דער מיט אז ערקלערט, האט טעטע,
 םא־- איז קאייט םון האנדלונג טיגעל

 םאריטװערונג כאנצע די געװאלען ענדיגט
 געגעז נצװארען ^עםאכט דאן איז װאס

 ארבײטער״ דער געגעז און ױניאז אונזעי
 קאורט די אויף דאס *ון ׳בכלא באװעגונג
 )גע;ע קײס טײן ניטא כ־עהר איז רעקארדס

ױניאגס. די
 פאר־ יענער פוז אױפרײס עײטטער דער

 עטאיכע מיט פאתעקוםען איז •טװערונג
 האט קאורט די װעז צוריק, טאנאטעז

 װאם אינדײטמענטס אלויסנעיוארםעז
 T■ אױף גלרוען צײט יענער פון זײנעז

זיגטאן. סאדיס זידענט
 זײנען צײט דער פון פאללױף זיא

 פאיזוכען &ינוי געױאיען געםאכט
 דיזע פון ױניאנס די באפרײען צו

 דער- זיר כיאל.*אט אײן אינדײטמענטש.
 סקאנ־ פאציטישער א אויר פאײקאכט פון

 דײ געװעז איז סװאז דז׳טאדזיט ײעז דאא,
 און יארק נױ אין אטוירני סטריקט

 כיאר־ סעכיועל לאיער אידייטער דער
 דײ אסיסטענט כעװען איז סעדױם״ט
 חויטד זײ האט כיעז אטוילני. סטריקט
 אױױסצואװארםעז זוכעו זײ אז נעװעז.

 א־י־ אידישע רי אױף אינדײטכיענטס יד
 אוננעזעצליכע; או אויןי בײטעל־פיהרער

קלייזעס פאליטײטע רעאקציאגעדע אופז.

זוס געותס»ר  * r  ipskiW p
dpd”p M r a p w  m

1J1K m-1 I'M*  ‘Hi 8IK זיו |K״
tfV)M*t ,צטר״ין n  3'1M

i\«־ * n im e
ו ,oiMPV'^Mt ני״נ«| ו ׳ W יי י W‘ 
ן סןגוןי דן | ױ די «ו ״ ר  ״iik «ו1•
ײ Blfl 8*V יןןירע, fit דומ׳ון / ײ ײי  ‘ו

ײו ס«ן ר ‘t*M *1ון8 יויייווו די i'M ן
n  .s ' i p׳m u  rn |K* ו ן ו 1*1»׳«• י
די 8וו| jWVViMM'IU'Mon ר׳קג«ר#ן

a sV ־רג*«8 iire״W, סון m וינ׳וט׳ו 
n t w, חןט im> o m w דוו. חור  יו

p׳o K׳m׳*n און ip ןט^ itenyjp'iiK
n* דץם r p w n r, ח- #־רמע ד• װןס 
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פיספעפ״ רעזערװ ״פעדעראל אץ מעםכער t װערפ װניאן יינפערנעשאנאל
)1 «יי• ®יז ןי*ליס

 םיט װערען אױםגענוסען װעט נ״עס
 און דעיאדטאלס פרײנס, אלע פון ־פרײר

ױ ד^ר פון סטאין-דזאילדערס גוס יו
 טיטגלידער^אםט גאנצער דער פון וד
 און ױדאן, אינטערנײ״עאנאל אונזעל םון
דאװעממ. אלכײטעל גאנצעל דעל פון

 דער םח מעגע-ז׳צער דו׳צענעלאל דעל
 ראט ראדרעאז, פלױלי• סר. )/בא:י

 ׳באגק דער פון דעגעדושעל דדטענעלאיל
 צו נריף א אלױסנע״עיקט װאך לעצטע

^ דער םון לעפאויטארס אי״ע א  אין ב
jy3syn די אינערגעגעכען װעיט עס 
(ל״כ• װעלט עס װעלכען אין און גײעס,  

 •רא- דעם אויןי אגגעיױזען אױף ;,צײט
 םון געםאכט האט כאנס די װאס ׳גרעס
 גע- זיף האט זי װען יאגואר, טען5 דעם

 די װען דא/ טען21 דעם ביז ׳עפע;ט
 רעט* אלס געױאלען צוגע^אזען איז באןח
כיס־ לעזעלװ ״םעדעלאי דעפ םון בער

טעם׳/ .
יעזאגט: װערט כליןי דעם איז
 םארגעניגעז נרױס או;ז פאר׳טאםט »עס

 אפליקײ אתזער דאס מאכען, נאקאגט צו
 .םעדע* דעם איז םעטכעריטיפ םאל ̂טאז
 ת- אנגענומעז איז סיסטעם״ י-עזעלװ ראל

 פיה-עז טאי טעז21 דעם זיגט און װארעז
 סיס־ דעם אונטער מדשעםטעז די טיר
באנק״ רעזערװ ״םעדעראל די דורך ׳טעם

יארק. ®ון,נױ
 דין אויד געוױס אײף סאל װמט ̂עס

 •לא׳ װעלכען וױסעה צו אינטערעסאנט
 לעצ־ די דורןי געםאבט האכען טיר גרעס

 דעם זינט ראנאטען, האלב א און פיר טמ
 זיך האט ?אנק די װען יאנואר, טעז5

 .1924 טא/ טעז21 דעם ביז געעפענט,
רעסארסעס.

 500׳UT*0—1924 יאניאל, טעז5 דעם
דאי*אל.
 2,300,000—1924 טאי, טען21 דעם
דאילאל.

דעפאדמס.
 1,800,000—1924 טא/ טעז21 דעכ
דאלאר.
פ‘' איז ציפעל אגגעגעבענע די פון ב " 

צ״ט קורצעד דעל פאי דאט #זעהן צו

 דעי• האבען קליאבס אליסטאחיאטי׳טע איז
 איםיעדש־ פארםיהרעז צו נעזוכט פאר

 ס׳איז אנער טװאנ׳ען, ^וץי מע:ט-קלאנעז
נעװאיען. גארניט דעם פון

 הא״ לאגק דער פון עקזיסטעדז דער םון
 כאדײטענדצן גאנץ א געפיאכט סיר כען

■יאגרעס.
 חני אויף אױך עב צײנט אננ

 זיכעדקײט די און ״צטאנדלאםטיגהײט
אעסטיטוציע״. דעד םון

רעמו דעפאזיטארס די צו בסף דער
 אין דט דך נױטיגט און אליין, דןי פאל

קאםענטאחון. קײגו
ד אינםצמע׳טאגאל די האט װאך די  5י

 %w א םאכעז צו נאחאגט כאגק גיאן
 רעגי• רי דאס גערייה גייעש. וױכםמע

 געײאיק איז סטײט יאלק נױ פון רוגג
 אינטעמעיטאנ^ק דעל אין דעפאזיטאל א

כאגק. ױניאן
 כיאכמ כאױאוסט, איעסען vn עס וױ

 אי| גאי דעיאזיטס איה,י־ע לעדרונ; די
 ^טאלמ זײגעז װאס כויכקעז, אזעיכע

 דו װעז אוז אינסטיטלציעש זיכערע אוז
 כאנ< אונזער אױסנעיזליבעז האט רעדלומ

 8קל עס צײנט זעפאזיט, א דאכעז צו
 איגםערנע״טאנ אונזעי אז דײטליד, און

 פון אײנע איצםער מויז איז כאנק ױגיאז
 ׳עטארקסמע ײיז זיכעלנטע די

יאיק. דו סון

 זיה נעהמט אינטערנעשאנאר
 לא״ יארקער נױ כאפעסטיגען

 דזשאינט דעם אויםער קאלס
באא־ד
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 ל$ר די םון איע ניט האבעז לײדער אכער
 םו) װיכטינקײט די באגריםען כאלד קאלס
 *ל! ניט און האונסיי, דיסטריקט דעם

 וחנ| איצטער, אננעשלאסען. זיר האבען
 אינסטרר אמא^ נאך האט קאנװענ׳שאן די

באארו עקזעקוםיװ גענעראל דעם אירט
 טא&ד דער װעם אלבײט, פארטצוזעצען.די

 װערען אויפגענוםעז נײ דאס אױף «ײן
אױןו נעװארעז, געטאן ^ױן איו דאס און

 טיםינ* יעדייליכעז פערטעל ערשטעז דעם
 0א וואס באארד, עקזעקוםיװ געגעראל פון

װאך. יעצטע געװארעז אינעחאיטען
 א גערוםען װערט צװעק דעם םאר

 באארדס עקזעקוטיװ די פון קאנפעיענץ
 גין אין לאקאלס אײנצעלנע *לע די פין

 םארקומזנן וועט קאנםערענץ דעד יאיק.
 אינטערניד אונזער סון אודיםארױם אין

 סםרים טע16 װעסם 3 כיילדינג, שאנאי
 7 דזישון, טען9 דעם מאנטאנ
 קאנםערענץ דער אויוי אװענט.

 זיגמאן, •רעזידענם זײז אנוחןזענד
 װײס־«חחידענטע די און באראזי רעטער

 יחנ יעסקאוױמש. ס. און האיליעריז דזמ*
 אםיצי אױסנעמיקט האט זעמאן זידענם

yfiv לא דײ ®ון עמזעקוםיוחנס די צו בריוי 
 « געחםעז ויערקן ?ײ וועיכע אין ייווילס,

nm .קאנםעחנגץ
 pv אילע די םון מיטנ^דער די זאיען
 in *ך געדומן וומרען וואס זעקוטױוס

 מיכ תחר ג3דײ *ייז קומז קאנםערענץ
pro ר צני  in &*ר bjm ארכײם םון יי

pmm• ®^דנאיימם קאנמרענץ

ם ^ ק נ ^ » כ > ר ע 3 •ג

i

I9 a i1 (/ iva *־ i;

 גודס ורט דער אץ פאסירונגען ודכטיגע
62 לאקאל ױניאן, װאו־תערס

 סנײחזר ג, שון
ly rn 02 י*?*י(

a
«ו *י<ךנ ■ ן  פון [veipp-iy ^יכיער ;

̂ר  יינז׳ני םייי דינען ל)»נװע;ו*ן, ן
װיכ* זע־י אײניגע ענט׳*טא;ען י»י
Vi «*ינע־ זיינעו ס־ר װען ען.נפ* 

)P ירעוי*  די נאר ה*נ*ן נ«וסט*ן "
 pgoryj ױנ־*( אוניער פון סיטל־רער
 ה** כאניפעיט^׳ורעיס ם־-יע ןעארנ״ט

 *־יטינ־ ד• א־ן אר־ת־ט־־וט **ףנטע נען
 גע־ האנ׳ן; vsאין א־נײטער. פא־ ןןן
 אינר־פטר• נײס ט— ר• א) ;ם ו^

ט ױ: הןנען ם־ר זיר. •y קוםןי »; ו
ז*ןי *עטי י*ט א*נ לי -אפט. גע >ו*ר

וי״ענ״גס• ןyפאנאט *אל א ־ען ו *״ »
■tr אסט»ן: פון ידע:ד*; ^י־יקק טע;ס

י*א־ ;דער א: א־ ;עט־אפען m im1 1 w ן טי״ בע־
געױא־ען אז שעוער ור : א ו א גע

שױ; נן ױע״; א־נ־־טד ר• ,ס
לי װאס yD•*: עיי יאס ון א ס. געי־ײג או

פיט^ען. ױ:ען צ• א*ז טי ש כא^ענאט
א*ז ײאש ו *יט א־כ בישעי* ־אש *vg ױi

4'1אב*ש* פא^ •פצוםאכען gt ,פא״אז K*
לי אז •־,“;ד זעינשטפא־־שטע

לי 4זא* פילן אז ׳צי *ט נ אזט i*m«* ־*
אױ,י גען םיר ־ען. יערוצי ....>

/

 דאס פאנאנ־־ע־טײלעז צל בא^עבאטים ר•
y׳vv ^ו־כי-ט ‘נ*סע r; ארבײטער אי־ע 
 םא;ױ 1י״1אי:ז* םע^יך, וױ יך“;י אד•

גא;ץ דע־פאל דינען פעהטיצלי־ערם
 סט־א־ ױי און או;ז אײ,*י כרונז עטא־־

yr* םון אױ*סטופען אין ;:,אויפנעב ד*ט 
 ארו*ס־ און אױפגעכען דאס עטאיט.

 ליכלינגש א געװאלען די בײ א*ז טופען
 פיט זיו כאיטעפטיגען די אין אויסלי־וה

 זונען כיט װי טעהל ס־אזע דיזער
ניזגעס.

אלױסדופען פון פ־אנע חןר א־ביל־
̂פענעז אוז  יא־פ נױ אױסער ג׳עפער *

 געי״ע* םריהעריגער א בי• ^ױן איר דא:
 וױנ־ אבער *יז עס נע״טריבען. גענלײט

 אגצואיױיזילן 4אדאי נאר ימענסײערט
 אונזערע פיז סך א אז םאהם, דעם אױף

 שע־ דאבעז םאנופעהםמורערס גרײסע
 האבען yא*י:יג *ארס. נױ אױסער ןער

 װעל־ *שעפמר, אײ:צ*גע יױ טעהר ןאגא־
:y סטײטס, ו^רערע אין דך געםינען

 יארת. נױ םוי וױים זעהר נישט ־,!אלע
 אונזעלע װעיעז שעיער דיזע ןווליב

םאר־ טעהר ו“אי טאג יעליעז טיט סראדען
 װערט טאנ יעדען פיט און ^צאנט״לרט

 סאר־ א צו קוטען צו עװזניער אונז םאי
 האנ־ םאר*ש*דענע יי רyאיכ טיענלניס13|

 די אין ענטיטטעהען װעלכע ^ייתטען,
ygycfאונז בײ איז עס אפט. אזױ .־ 

y^ אז יניט yםראג הײז נאי r i םיט־ 
%jym  \v ורערעז אנגענוטען :vw\ דיזע 

 חגרלאזען, נ*ט און ^אנופעקט^ורערס,
t»f •נ ארבײט די הר*גען זאילען זיyםאכט 

האסם oy ,רװים סף א !וא־
 אײנצינער '־־yn און עטא־־ט, א־ז •ײ

 אין ארבײם ארגאניזאציאנס איז 1טיטעי
n ך y :y sp .אויף איז דאס ׳שםערטליגך 
 האנװענ־ דער בײ םאר^אנ: דער עױען1

v דערפאר און ^אן w\ ארײנגע״ םיר 
 םון איז וחצלכע רעזאלוציע, אזא גדאכט

ן תאנװענשאן רעי  געװארען, נוטגער-יס̂י
 די אז יעצט, ןyװארט טיל yלכyײ }ויז
 אין דורכפ־לרען לאס 4,זא ב. ע. ג

לעבע;.
 אלגאניזאציאנס וי*;;ע; רעלענרינ

 אנװיײ אױך רא *צוין א״ך װיל אר:י*ט
̂י ;ייאי וזגן  נױטװענדיגקײט זעי״בער די
 נאר דא זײנען cy גוםא. יארה נױ אין

מיט צאהל גר״יסע גאר א םאיאן
זיך בא*טילפט'נען .ײאס איבײטעד סך א

 סי• און ס״לס סײ פיארוצירעז מיט
באדאנ״ yװעי׳- או:םער ז ‘כזאזי
y סאי ױניאן. *yד צו :יט גען r ^ y 

̂ן ̂טאז אלײן טיר ןyראב ®אנאט-  אי*עס גי
 ארגא• פון :*לביט cyi ׳י או סענל״כ״עס

 אונז אנײאהל און ׳טעפעל דיזע ניזי־ע;
oR ניט ׳די צװ״טען ׳טאפען צו נ^ינגען 

 געשטינען א ארבײטער ז״יטע ארנאנ
 ז*ינ<; ױגיאן, דעיײ פאר ^ענט*טע:ט

 אזרינע, ניט נאד רעזולטאטע: - אבמ־
 אגװײזעז ,׳y.vy? ען£זא טיי 1*כ£*•ע ̂יויוי
ן.yטואונגcאו* בא״שטיטסע אוי̂ו לס
 םארבארײ־ א מעהר איז איבײט זע

 קאםר הימענדען םyד פאי איבײט ננס1
 מיר האלטען נטyמאמ דיזען א*ן 4יי

 ״3yo איז עס וױםיא אויוי ארבײם די
ראדינגונגען. yעציעלeס די רyאונט
 בלײ אונוערע טיר ורענחנן דא אויף
 און שאנאאyרנyאינט אונזער צו
 די iy33'nD אונז jyDfrn צו רען

 ריזער פון ארבײטער ארנאױױרטפ
רײהען. *.נזערע אין סטריע

J פאר איו םדאגע ו^כםיגע זעחר א

 אונזער םין פראגע y^̂yםינאנצי ,ד אונז
 איז סאג חײנטינען םyד כיז עניאן.
 םיז יאהאל אײנצינער ח(י 62 יאהאל

 און יארק דו אין אינט?רנ^אנאי רער
 גיר רyאויס אײנציגער nyi אױןי רrDא

 jyro רײס yנטליכyכyװ רי װאו יאר?
 י*א• yרyאנד אין וױ פוגחט סענט. 26
 נױטײענדיגשײט א נעייעז איז ^4קאי
 לאס איז אזוי ׳לױש לי העכ^־ע; צו

 *ודאן. אונזער אץ געװען נױטיג אױף
y צולינ ;אל j y r ^ t ^זײנען אולזאכ 
 לאיאל אונזעי םון טיטגלילער די ;אן

 אפצאה• קיײנער דיזער םיט איגעהוס^
 אונזי;ל אץ זיך האט ײאי* סי א אינג.

̂ y^Ko לעי־ ;שיהי״ט’; *שטאיש א־בײם
 ;y-y*’ געטוזט לאט jys נעי״ד. א*ן

 יגהאגאם• ז־י ראה עחאגאםייש, 4־,פ אזו*
;טאן.יג גוטיעס קײן א*מ^י :יט דואט

 אונז*;־ אז )אינעיצ*־נט בין א*ף
̂ט י*אח̂א  ;yry: י:׳ג־א*?ך *י;צט ױאי

̂טיען ;ןי4ט*טי ג^ל די ױען  ןyגעױ ויאי
 געררע; א*ז **אס *אס נא־ בעסע-ע.

טיר טױען יעצט ̂;.,פארפאל *שױן א-ז
ן םא* <טױאסי גלײך  ־ip אייעהצײשטיע̂י
ןyלyםי:אנצי זyרyסyב א או*ף 62 קאל

 ארגאניזי־ םון דעזyר םיל װ*לן כטדען.
׳»ײ;םער :יט־ארגאניזיי־טע y״yt;'K ;y,־

 אויש־ דער פאר גויטיג אזוי איז װאש
 ןyבאד•גגונ; איבײטס לי פון האלטומ

 צום מיי קרכלען nyByy* ירג־אז לי א*ן
 זיך נעטען טיר רyאײר :אר אז *עלוס,

R צו ריכטיג ^ y i״ ^yiis o* םיםי*ען לי 
 iysyii פאל דיזען אין צוגעגרײט. ז״ן
*y-ytr בארײט דין מוזעז *ד^־4מיטגי 

 אזוי דיוס. די אין לו:גyכyה א אייוי
 אנםאננען זיך Dyii םאל דעי װען אז

 אום־ טאן ארבײט די ;y:yp פיר זאאען
 ספעצי^ל זיר סוזען םיר ג^טערט.

 D:ycnjH דעל וױיא פ^רכטרײטצז,
 טסאסיאײ• ־4H םיט האבעז טיר וועאכען

 א־נדיעפענדענט די וױ גוט אזוי ♦שאן
 קוטענדײ אויס געלט כאונופעסם״עורערס

 דער אויף זיך פארלאזען און יאנואר, גען
ראטזאם. ניט איז כױנום לעצטער

 א אן יעצט פיהרט ױניאן אונזער
 אינדע־ סענטישורי דער געכען שטרײק,

 ק^טפאני, מאנוםעקטישוייננ יענדענט
 די״ בראנהס. סטײט, שרימען 870 םון
̂ט, װאכ^ אכם שויץ איז סטרײה ל4ז*  א

 צױ ;ynipy( ןyצװאונגyארױםג איז און
 איז עס ;.ynyiw אמאניזאציאנס ליב

yp̂ צו נדאי ,yDH3;אײנענטי־ דער אז ׳ 
 *דינ־ מר. רויסערyג א איז שאפ פון רyט

 רא־ או*ף חזקה א האט וועאכער קעוױץ״
 פארטרע־ ױניאנס דער ןyװ ריקא^יזם,

 ערשטען צום איהם םיט זיך האבען רyם
 ישטאלץ טיט זײ האט נטyגyבאג םאל

א ער אז ערקלעיט  איבעיצײגםער איז׳
 רyאב איהם האבען זײ ווען סאציאליסט.

 אגריםענט אן םאכען צו םאמ^לאגען
 א דין צו ארױסגעוױז^ זיף עי־ האט

 א נאר האט װאס אלעס םון געננער
 מטעהט צטyי ראריסאליזם. םיט ישיכות

 און ביינאכט און בײטאג אלײן ער
 םיט זוכט און טיש האטיננ בײם סהיעבם

^ צו נחות yאל ר  Dy סטרײס. דעח ב
 די װײל נעלינג^ ניט אבער איהם װעט

 די־ און ׳*שאפ Dyר lyoyp's רyארכײט
yi^ איב ר^אקענער נײשםyרצײגטy,ר 

 אײן אויף אײננעהן iyno ענדליך װעט
ױניאן. רyד מיט אפמאןי

 אפ־ מיטינג, ראלyנyג רyצטy>י רyד
נע- איז האל, ב^זאװען אין געהאלטעז

 רyריהD םון איז עס באזובט. נוט וועז
lyiiya דעלע:אם רי אז אנאנסירטly װע־ 

̂בען לען  לעצ־ דער םון באריכט א אפגי
 האט עם אבװאהל און ?אנװענישאן, טעל
t' איז v w ג שטאיק טאגyרyנyאון נט 
 היין געותן נים אויר איז אב^־י דער

Dרyטבyמ רי זײנען שעהנער, איבעריג
ip פרן w iw y i נpyוםy,ז ynnn; מיט 

םyר רםyהyאויםנ ט%א'יםטערקזאמקי
יכט  האט אײנינע חגאעגאסעז. די שון כא̂.

 ־yלyד די פארװאס פארדראסען אפילו
 'Vi רעאקציאנ^ש אזוי ראבען גאטען

 אי״ס האבען זײ װאס דעם םיט האנחןלט
 קאנ־ רyר בײ אםטrרyערפp :אנצע א

 רױ די ׳שטיצ^ םאר גדשטימט װענשאן
yr'D סאציאליסטyװ זyלכy שםאכםען 

 אםילו האבעז אײנינע .oyerno די אין
 מ^ב^־־וש די אויוי ןyװארםyנDארוי זיך

 דיזען אפלאדירט שםארס ןyהאב yאכyװ
^1בל רי באריכט. חנם פון טײא ב  ם

 גענרנ זײנען DרyבDyמ צאהא נרויסע די
 האבען זײ באריכט, חןם םיט צופרידמז

 אויס״ םיטיננ זעאבען בײם טאסע דאס
• נעדריסט.

זײעץ ברודער האט טיטיננ דיזען כײ

;i״t א געזאנט ity r דעטכע־ס. רי צו 
 אײלזשעגט כיזגעס לער געװען איז זייעץ

 •א--, עיל־י נענױע פאל מגיאז דער פון
 ש- א דף -y ר-אט צי־יט רyדיז פאר

 פרײנד רי jyu און מרװארכען, פרײנר
 יצזיגני־ט, לאט רy אז רטy^yנ האבען
jyro די ;ysipy; נע- ?יך אילפ ט*ט 

yjy;yt; האב אוןyדאס ן :w y א אי*,יי 
v איםן, יאסיגעז rv 'n האבyסיטג^ד ז 
 ־זאט ױגיאן ,ד אױף ׳;yנטyty*ר כראכט

.o;ytyi• א סאכטyג איהם
lyjn א נײ iyno רעי פון םיטיננ 

iVDiWpy רע־ אױף איז באאלד 
באשטימט nyrnyjj^ פון yנ^^ציyיזאס

 ביז־ אייס גא^ רדעלי •*.״*•עשטע געױא״ען
 ריyט פיאץ. זײן ״,אײ, ע;טי;“;עש'א-ילז
 ײניאז לע־ פון טעטבע־ש ל• א*ז

 גע־ זי איז ־;צטיעגס4' כא־אנס, ׳א:ג / ש
̂ש ^ננעשטעי־ט ועז  אירע אלגאנײז^ א
 אטעגחנן צו זײן jy^yn אױשנאבען ;ײע

 םו[ סיטינגען ישאפ און יגטש,י'8קאט וי
 ‘אא א*ן און ־,ygyr א*;לעפע;די;;ט *י

גוטען אין ־yeyr די הא״טען געכזײן
 ארנײטער רי אז ivctgn כדר צושטאנד.

י ׳Dלyה איד.ר װערען ־yayr ד־זע פון
m פאי ארבײט איד«ד אין v"i אײגעמ 

 אינטער^ די פא־־ און איגט^עפען
טרײר. דיזעז א*ז ארב^יטער yאל פון

/

 חגרים
לאנדםלײט!

 גע־ ס^־טען אלע גערױכערט האב ״אץ־
 ניט קײנמאל נאר םיגארעטס, מישטע

 אנ־ טיר האט פרײנד א טערקישען. קימ
ר געבאטען א מ ל ע  רעזול־ רעם מיט ה

על־ נא־ איך רויכער איצט אז מאט, ה
/ ׳ ר א מ

ס ר א מ ל ע  %ססו בלױז ענטהאלטען ה
 טערקישער און טאכאק טערקישען עכט

 צוןג־יע־ און בעםטער דער איז טאבאק
 סיבא״ פאר טאבאק רענשטעלענרםטער

רעטט

העלמארם
ן מ ״ ט ז ל מו כ שן עכט א סי טער

ם אר מ על  באק• קארדאן אין געפאקם ווערען ה
ײ ^ ̂סם צובראכען, װערען םרן ז

 העכם• דער מון נמנופעהפמזורערם
^ װעל*. דער אין סיסנרעםצן
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טעפיגקײט עױוקיישאנאל אונזעו
C די yo'Dgp אוי(י /ורױקײיןןאך, ״אן 

 אונזעד םון igeoywgp לץץנחןר ד*ר
 אריענעבראכט חאם אממצרניישאגאי/

 די באצוג אין כאריכם, םאלנצנדען וס6 •
 אוגזער סון טצטעפײם מדימיישאנאל ;
 איז רעפארם m אמטעמ״שאנאר. 1

 וױיס״ירעזײ סון נמװארען םארגאיאזעז
 םיז םשערםאן דער װאנדער, ת. ותנם
*.IKr^pviy ״אן קאטיטע דקר

תר ה  אוז lyooyr.r טמערםאז, נ
:דעילענאטען ברידער

 גענױ נאנץ האם קאםיטע אונזער
o נאםראכס n עדיױ דער פון רעפארם 
 איגםער״ אונזער סון קאסיםע קיי׳טאנאל
 צוגעמטאילט איו װאס ױניא/ נײ^ןגאל
t און ?אגוחננשאן, רער צו נמװאחנן o 

 דעם באטראכט נע;ױ גאגץ אויד חאמן
 עדיױ דער װעגען יזוופיטער סאאציעלען
 צרױ?יײ דעם םון םעםינפײם פי״טאנאיצ

 אינ״ אוגוער םון דעפארסםזונם מאנאל
 פון רעפארט דעם אין טערניישאנאל,

 סיר באארד. ivoipytpy גענאראל חום
 דעם םון ארבײם די מםודירט וז*ב*ן

 דער אין דעיארטםעגם עוײוקיימאנאל
 אויד חאבעז םיר אח םארנאגגקנה״ם,

 װאס רע?אםעגדאציצס, די כאםראכם
i n סאכט כא)ורד עקזעפוםױו נצנעואי 
 טעטיג־ די באצוג אי? רמיארם, דעם אין

 דעי אין דעיארטםענט דעם פון פײם
 אין אלץ דאס נעהםענדיג און צותונםס.

 םאר םארל״נצן םיר וױלען אנכאסראבס,
 ײעילכע צו שלוסצן, די ?אנװענשאן דער
 מאכען דערכײ און גע^מען, זײנמן םיר

 באצוג איז רעפאכיענדאציעם, אונזערע
i אט n ספעציעלער o^proyo, װאס 

 אינטער־ אונזער םון אנגעםיהרט װערט
ױגיאן. נײשאנאל

 נעבען םיר וױלען ערמטען אלעם צו
 נענעראל דעם צו לױב פארדינםען דעם

ivoipytpy קא־ םולער דער םאר באארד 
 דעם געגעבען האט ער װאס אפעראציע,

 אונזער םון דעפארטמענט עדױקײ^אנאל
 איז דעפארםםענט דער זינט ױניאן,

 גלייכצײטיג און געװארען. עםאכלירט
 לױב ארדינטען6 דעם אויןי םיר ניבעז
orr נוםא, דעפארטםעומ עדױקײ?}אגאל 

 נאר איז װאס אלץ, געטאן האם וועלכער
 נעװען איז װאס אלץ םענליך, נעוחנן

בייל־ פא,^ןזפרײםעז צו כחות, זײנע אין
 אונזער םון םיםגלידער די צװימעז דוננ

 איז ארבײם די אז געםינעז, םיר ױניאן.
אוםן. בעסםען אוים׳ן געװארען געםאן

 דער וואס רעפארם, ספעציעלער תןר
 םאר־ האט דעפארטמענט עדױ?ײ^אנאל

 אלע םון קאנװענ׳פאה דער םאר געלײגט
 צװײ לעצטע די אין םעטיגפײםען זײנע

 דער דײטליף. און סלאר גא:ץ איז יאהר,
אײנ־ סך א אױף דערצעהלט רעפארם

ח איז צעלהײמעז,  דוי יצפינעלט װעלכ«
 אי־ אוז ערנסטקײט װעלכער סיט ׳אפ

 געטאן איז ארבײט די בערנעבענהײט
׳ נעװארען.

 באטראכטעגדיג האםיטע, אונזער
 צוםרידען פאמ&טעגדיג איז אלץ, דאס

 גע־ געםאכט איז װאס פראנרעס, מיט׳ן
 ביל־ ארבײטער פון נעביט אוים׳ז חאי־ען

 םיר װאס #:ליהליף זײנען םיר און דוננ,
 צוםרידענהײט םיעל אזוי םיט קאגען

 קאנ־ ױבילעאום דער צו באריכטען דאס
ױניאן. אונזער םון ווענמאן
איצ־ םון פאראלעל א ציהט מען וועז

,pnw יאהר 25 םיט דעמאלט, ביז מצר
 איו ױניאן אינטערנײ^אנאל אונזער װען

 בא־ מען ווען ;געװארעץ גענרינדעט
 ארביײ די םון הילפלאזיגהײט די טראכט

 יענער אין אינדוססריע דער אין מער
 האט װאס םינסט^רנימ, די אוז צײט,

 מען און — ארומגעריננעלם, דעמאלט זײ
 םיעל דער אויח בליק א דאז װארםם

 טעםיג־ עדױפײשאנאל םאר׳טפרײטער
 אױסי און םינאנסירט װערט װאס קײט,

 דא־ עחשט ױניאן, אונזער םון נעהאלטען
מיר פראנרעס װעלכען ׳מען זעהט מאלט
 אנ־ אונזער דװד געמאכט. האבעז

 און ליכם נעבראכט װערט מסרײננונג
 םיטגלידער טויזענדע די צו אויםקלערוננ

 דאח םיהלעז םיר און ױניאז, אונזער פון
 םון צײט, ׳שענערע א אלץ הוםט עס

םארטטריט. אוז פראנרעם אסת׳ען
סא• אלעם דעם םון גיונט דעם אויף

 רעפאםענדאציעם םאלנענדע די םיר כעז
 עדיױ די באצונ אין פאנװענמאן דער צו

ױניאן, אונזער םון טעםינקײם פײמאנאל
וחד דעלעגאטען די דאס האםעז, טיר אוז

אננעה־ רעפאמענדאציעס אונזערע
םפז•

 דאם רעהאספנדירם, קאםיטע די .1
 עפזעקוטיײ נענעראי ארײנפוםענדער דצר

 עדױקײשא־• די םארםזעצען זאל באארד
 נאפגד פאר׳ז װניאז דעד אין ארבײם נאל
 טפ־ דער םאר זאל פס אוז סצרםין, סיז

סו־ זעלבע די רוערעז באװי^מם נאנקײט
 דעפארסנמנט דעם איז וואס נעלה סי

ןװזײ לעצכמ די איז גפייארעז גאוױלינם

 קאמיטע דער סון ב»ריכט דער
עדץלדישאך. ״אן .

 אוג- דאס רצפאמצגדירעז, טיר .2
זאל דמוארטמענט עדױפײמאנאל זער

םא צו אױפסערקזאס?ײט סעהד ׳אענפען
v סעדכיידומ. o םאי״צטענדיג מטיטען 

 געזאגט װעוט עס וואם דעם, םיט ין א
 עיר געגעראל דעם םון רעפארט דעם אין

 עדיױ ״אונזעו #געמליןי #כאארד זע?וטױו
 םאר־ זץי דארוי דעפארטםעגט פײמאגאל

 אויף וױסען םארטירײטען מיט געחסען
 די צוױ׳פען דאס׳אטאכ נרעסערען א

 אױפ־ ױדאן, אונזע• סון כיאסען גרױסע
 צױ אינטעלעתטועלצן ױיער צוהויכען
׳פטאנד/

 דאס נאכיערפעז, to וױלען דערנײ
 װאס סאל, פרמסע דאס ניט איז עס

 אױס; ױך האכעז קאגװענ׳פאגס אוגזערע
 סאל א^ע רנן, זעלנמז pN געדריקט

 סאסעך נרײטערע א םאר אזטעהענדיג
 דאס נויטינ, רארינצר אי? קס בילדוננ.

 סון פאסיטע עדױפײמאנאל געגסטע די
 געכען זאל אינםערנײטאנאל אוגזער
 סאכען און אױפמערפ?אס?ײט, מעחר
 ברײטע־ א םאר אנ^םרײננונגען מצהר

̂ען מאסעךבילדוננ רער  ס־ט־ רי צרוי״
ױניאן. אונזער פון נלידער

או:־ דאס ׳רע?אמענדירען ריך .3
 יאהד יעדען זאל אינטערנײיעאנאל זער

םרױען און מענער אײניגע אױס?לײבען
צײגעז װעלכע סטודענטעז, אונזערע םוץ

 װערע. צו פעהיגקײטעז כעסטע די ארויס
װגיאן דער סון םיתםך און ארגאנײזערס

 קא־ ארכײטער אװעק^י?ען^ז זײ און
 רי באקוםען זאלען זײ װאו לעדדעעס,

 אכער טלאגען מיר בילדוננ. נויטיגע
 אויסנע״ זאלען םטורענטען די דאס םאר,

•vrpy גענעראל דעם םיז װערעז ?ליבען
 פוי צו^טיטוגג דער סיט באארד, פוטיװ

 און דעפארטסענט, אנאל6עדױ?ײ׳ן דעם
 סיסטע־ א אױוי װערען געטאן זאל דאס

 זאל דאס אז אזוי, און ׳אוםז סאטי׳עען
לא?איס באזוגדערע אלע די לטוכה זײז
 יעדער דאס ;ארגאניזאציע אוגזער םון

פרײע די םון נוצען א האבען זאל יאקאל
 אויסנעטײלט װעלען װאס ס?אלאחפיפס,

 ‘כא זואס סעםבערס, אונזערע צו װערעז
קלאסען. די זוכען

 סיר וױלען דעם םים אײנ?לא;ג אין
 סא־ דײװיד רר. דאס באריכטען, אויף
 פא- ארבײטער ברוקװאוד דעם םון ׳פאס

 דאס םארגע^לאנען, אונז האם לעדד^
 ספא־ פרײע אויסםיילען װעלען םיר אויב

 זאלען #טעםבערס אונזערע צו לער׳&יפס
 אר־ ברו?װאוד דעם אין ׳&יפען זײ םיר

 קאטיטע אונזער קאלעדדפ. בײטער
 ניט נאר דעם װעגען נאטירלי^ ׳האט

דארי• ^לאנען מיר בא^ליסעז. גע?אגט
 אינ־ זאל קאנװענטאן די דאש םאר, בעד

 גענעראל ארײנ?וסע;דען דעם סטרואירעז
 די אױםצונעהמען באארד עקזעקוטיװ

 זאל עס װאס בא״שליסען, און םראנע
 אנ״ דער אין װערען געטאן בעסטען אם

געלעגענהײם.
 רער דאס רעקאםענדירען, מיר .4

 בא־ זאל דעפארטמענם עדױ?ײ׳פאנאל
 אפצוגע־ מעהר זיף װערען אויפטראנט

 טעטיגפײט עדױפײשאנאל דער םיט בען
 עס יארק. נױ אויסער ׳שטערט די איז
 אנצואװײזען, אונז םאר נויטינ ניט איז

 אײנצינע די ניט איז י*רק נױ דאס
 װע* אנגעפיהרט דארף עס ץואו ^טאדם

 אכ״ םעםיגקײט, עדױ?ײמאנאל די רעז
 נע״ דעם אויף הױפנדארבײט די װאהל

 יארפ, נױ איז װערעז נעטאן דארוי כיט
 צאל נרעסטע די װײל דערסאר, פשוט

 נע־ ארגאניזאציע אונזער פון מיטגלידער
דארט. זיד םינט

 בא* רעקאמענדאציע די מאכעז סיר
 םאר זיעען עס װײל דערםאר, זונד/ורס

שינעז א,נז  סאנכע םון דעלעגאטען ע̂ר
 האבעז און פראװינץ דער אויף מםעט

 שםעדט זײערע אין דאס בא?לאגם, זיד
 עדױפײשא־ די אננעםיהרט נים װמרם

 װעלען װאלםעז זײ װי םעטינ?ײם, נאל
 אזעלכע ײערעז. אננעםיהרט זאל עס

 נעװארען נעמאכט זײנען האטפלײנםס
 די ®ח דעלענאםעז, םילאדעלםיער םון

 דעלענאםעז םיז דעלעגאםעז, מיפאנא׳ער
 דעלענאט א םון אויך איז װאוסםער םון
 דיסטריסט סםײכ פאנעקםיפום דעם םון

םראנע די רעקאסענדירען, םיר פאונסיל.
 אויםמער?זאכד נױםינע די באפומעז זאל

פײם.
 די דאס רעפאס*נדיד*ן, םיר .5

 םון מאםיםע עדײקײמאגאל נעקסטע
 ארנאניזײ זאל אינמערנײמאנאל אונזער

 גוטע םון לײברעריס סױרהו^ייסיננ רעז
 אלע סון יתיאן״אםיסאם די אין ביםור

 יתײ לאפאל תאבצ? מיר װאו ׳שסעדט,
 בײ וייז זאלפז לײברעריס די אין אנס.
 און סדאג^ סאזױאלאד דאר וחאאן מנר

וואס באוחממנ, ארנײםיר דער איבער

̂ן ?אל r סאכען העלם y iy n סערנצרה 
 זאי־צן בינער די אינטעלינעגט. סעהר

 ס-טגליד^י די צו װ*חנן ארױסגעגעכצן
הייס. דער אין ל^זען צו

6. t o דאס אױ^ וצפאסענדױצן 
*iif מאסיטצ *ז-ופ״׳פאגאל נעפסטע די

i סיט או;ענען אױד דך n צו ארבײט
סיטגליד^ר ,ר הצלפען און ערסוטיגען

י** ״ו נירגעי װצרצן נא n ראס ׳דנג,4ס Ln ס*ט איז טע
 גצסאכט זאר אינײט טמוראלידייצאז

 צדױפײ׳אא• רןך וין טײי א פאר װצרמן
 די ײדאן. ivmh פון טצטיג^יט גאל

o-yr, rn םון םראנע y ro - o דר״ממ־ 
iy y i כאזמדצרפ #טא; צו טאג םון 

^’yot^ װפן jiryv oy גoyפא אכט“‘ 
w y jn 'rרoyט•יpיצאנoאײד ד♦ לצגצן ״

o אין yרטyגדgװyג n ^לאגמ W ײ‘, 
iy:ingi איץ n n אונyfצו פיינט ר 

yn^ אוגזyרy צו ס*טגײדע״ yr־;y 
o פון רyגTנ r .לאגר

 4אסא־ נאך סיױ ודיי״עז צוס
jyjgOMi צדיד דעד פון וױכטיגמ•^ די 

 ייגיאז, אוגזער א•; ט^נחײט ?ײ^יאגאל
 האט oy ױאס וױרקומ, yo*n; די און

־ סיטגײד^צאמט. רyאונז אויוי  דא״ ד
vo,\ ד רי דאסHג’זy ײט  ורעמ ט^גין
iv אין i אײכג^ כיע־ו- גאך צוסוגסט 

 סיט״ סך א טyוי דאס אין ^ynyr ברײט
 ‘נ* זא״*ז רyיד>גיo*o *רנועיע ןyלסyה
 ‘יא זײ y’o״o yosyr inyospigt רyס

jyD ארגאדזירט אלסy ^ ט ײ נ  און אי
פאריפטעהן רyoyנ אױך ly^yii די דאס
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3 לאתאל זניאן מאנער Mono ױ כײ

♦I

 ײיט -א־ינע ־וא צײט ׳צטיפעל א מױן
iyt;ig האט לא?אל OHnyj ס א 

םאר׳עי^ ס-ט-גנ. לא?אל א מײן איף
v m ^זיינען אורזאכ ;yry?הא״ װאס ׳ 

oogoy; fya א ד,אכ^ צל אוססעגליך 
 ס-ר װאס ;,yo די אין סיטיג;. לא?אל
 איו מיט-גג^, יאקאג yiy?jig האנען

 ימים״טוניס, yעטליכ אויסגעפוםעז
yלyאז, די צו ק^אגס ^ טו א ײ און ?

ig^yiijgp ,אט ססילא דאפ און »אײן^ 
lyo^o. צו D2goyj אוס^גייף

• איז צײט די  V"it א איצט א̂ב
 און jyogfTg yאנטoרyגדyוינK די פון
ivw םלן קאמיטע ארגאניזײ׳פאן די n 
jy. צו באישלאסען האט לgpלא tr לא- א 

 דדצון ;yo7 ovi ?בח, אױף סיטיגג ?אל
 גאך כאלד יאפאי, רyאונז פון אםיס אין
y i•, .ארבייט

ן oyn סיטימ רyד  װיכ- •ny? א ד
0'iy3. אז^כ^ איצם ?,א צײט די 

 יא?אל nyuig פון םיםגליד רyדyי װאס
 *y* סיט ןyר,סyרyנםזםארא זין דארןי
iy i ם ^״ צ ײנ  פון yag? די y;i;o א

*iv iy .ױגיאן vrvov  t oן cy3^ א 
iy’ און ססרײק, ראלy;yדז^ iy ג,איyר 
ory; oy װאס |yo'ii דארף אײר םון

 װאס oyi חוץ ױניאז, רyאונז אין פאר
 אינ- אין זיך jyj’D'iJ אײר פון yלyםי

v'Woixo בDyוױכטיג אזא ארy׳צײט ר
m א םח ?yeno'ng דאס וױ v : v v n 

 דאס איגדוסטרי^ רyאונז אין סטרײק
 איהר iyii jyoni איהר ?אנם סyאל

oyii אנװyזyסיטינ; צום זײן נד tyiy^i 
שבח.

oy ^צװײ יטױן זייב lyrg'-i ארײ 
 *«* איז װאס ׳ןgנ^yסאנװ די זיים בער

iv זyהאלטyג iw w אינ״ פון באסטאז איז 
M*'« רyז 'v:ivtפארע.' זיר זזאט ׳אל 

 הא׳ דעל^אס^ yרyאוגז אוז דיגט,
vo\ גיט נאר onrwi ג דיy;לעyה'״ט; 

iy3ym3g צו ר^ארט א yiyi:ig סיט־ 
 נײ ןyארהאנדלונ;D די וועגען רyנקיד
 ?אנ״ אוםyבילr העכסט־װיכטינ^י רyדיז

װעג׳פאן.
 ־yiijg jyf*yT לכעyװ ̂רyיטנלידo די

uyrצו זיץ ־ ovi ,אונז װאס מיםיננyר 
iyo7 o ׳טבת, □jn אויף רוםם לאפאל n 
נעללג^ די האכען אויו זyלyװ דדשון,
 דער פון •ארםyר חגם ?inyn צו הײט

yivw װאס קאנוחןדשאן, x דyלyנאoעז 
|.y3yng וועלען

iv דאס םארזיכ^נז, אײך jgp איף < i 
ixoyiװ םyאן זײז ט yojgoyiyoj’g.̂ 

 מיטנלײ א״יה רgס :דערyהרyלgב אוז
 m די פאר [WM איז iv וױ דער,

®n אny?3i לgהg.סאדג^י ל 
סיםיגנ. דיזעז צו פוםען צו ניט

 ivvtrtv' njn טאר אוגארווארםעט
 דאס •אסירס, *ס האט דאך אמנר צײט,
ממ סאמנר סאסיעל םיע<ע  אינעלײנם ןי

עד ארבײם דער פון געוואחנן ל די אר  ס
 אויספאוזר וױל איך צודי.װאכאן. םצ
 ?ײנפז װצלכע םאכאר, ססזל9ס אלע רען

 װאי־ tn און גאװאראז, אינאל^נם יאויז
 ותד אץ װערעז אימלימס ותיזח מ

׳«זױיס?ד זתר יראר ױאזי חנד סוז ןױים

 אפיט אין קוספן נאלד jy>gf די דאס
 אעפארסיןױא, נאו לאקאל lyijig פון
 אחד חנר אץ אױםצופיהר^ן זץי אזױ וױ

 ®njror ױגיאן אונזער ותן צ^ט, טיגער
ym א נעםאר yjyvn *ססרײ

 אױפספדאזינו איד וױל igr אײן
yogo; און סאכער סעםפמיל אלע 

i v r ' t v, דאט jjm װמדט איחד 
 אתמנ- אן אױא ארנײט חור פון לײגט

jb אדער ׳צ^ס ׳צטיסטעד T iw im g 
 און oHg*go איוזר דאס #וױסון דיט
וחן<- ®ון שאו, צום >/oיyיט,נטŷ ז״ט
iyo זײט איהד M or^>y)«gװgרו̂ן 
op. רyאד 'vvn vvyix

iv אלס ilv in איהר דארפט 
*®'jy r  אין מא« iy»»g צו 1

yxiy\: סטרײפ ra oyn 
 yp’noo דאדפט איחד

gr•

ד& ו
«

yxivw vn סטרײפ iwnya oyu װערק 
gh’g• סיס ססר״פען דאדפט איחד יון

y לצצסק די פאר r * w סאנאםאן 
vn אונז איןyר ^ojg ©דאיארסמנ 

in m m אתזאת ״סיאו*, צו אניסעל 
 on דױס די ^חי^ז סיטגלידער

royo. יאקאי דעם כרעננט דאס n 
iw^po^oynpgaoig, פאי יון 

מ ^  אמכעסםען. נים אויך oy איז נרי
דמס, װאכען צוםיעל אן זאסעלט איחר

m דיז נאכקאר א״ד סאר ס׳װעט איז tr* 
5ngt די איז yojgo ixc ז.yצא^לgכ צו

 דיום אין שולדמ דינען די װאס ידאכ^
ב^ וױיס א?ױ מױן  דאר• זײ דאס ארי

ײן םיט סיטנלידער y״J זyרyװ  נ
on ]Vino D נעלד. איעטריטס jn;g 

 פד וײ וואס ,yo!0 די וױיל ̂ןyצאהלgכ
jyo פאר כאצאהלען צו גרױס צו איז 
fyiy-mo t .4סאי איין o דארום •rig 
 א אין דױס טולדמ זײנעז װאס ד/ אלע

ivonii צאהל yogii,; צו jyoip אין 
Dg,□ װעלען מיר און ,3 לא?אי סוז 

vovi ijh] נעל^ענה״ט די y r ’t דיוס 
 נע• איז ov כיס^אכוױי?. אױסצוצאהל^

 אין עס און ססרײפ, נעראלytpדז א םאר
 אפצוצאוד סיטנליעד יעדען סאד נױטינ

y ןyל r ’f נוכדטטעהמנד ז״ז און דױס
t איז o  .;g^r nyi װאלטען n  iyoyo 

 זײערא pg שולדינ ognoy ןyניזי װאס
כאצאהלזזן. איז ̂זיכיעז צו דױס,

oy אח אײך םאר וױכםיג ועהד איז 
 האב« צו on יאפאל אײצר סאר נױםינ

p״yj ניצו צױליעב אוסכאפיומסליכפײםעז 
 To אום ציים, אץ דױס די ןyכאצאהל

 מי& אננעיז אוננעמסערם קאנען
m ארביים. םאנ-טענלימר

y^riy:yo^ \, י כ ו י ד.

— m איחר, וױיםט
m םזןל׳יען 2000 ײן מלחי g n כאזוגא 

ױ עספינצ  יי״ יצם ימיאצן ייאכעו יי י
 יאיור oyn ? ■סח קיימיליבצן 1ײ יי׳יצו
א ווא&מו ווי נאזוכאד inyo ijniyj יײנאו  י

י י צי י ן » יאײי פני פ ו י ן נ  אנאר 101 •ו
u ®י• ייסיאצי p* אפײ# דאר 1א 1#יײנ 

tg ■י נאווכ א י ע ״י ן אריאןד ח ו  די •
n *יחר, ײײספ קאלאניאס ייאא ifn fj fg 
א  פון gsgDfJ ײאיאו ogr®*•• ײנ

י ־*ימיק׳ י נ צ ײיתאא־ א ^י מיק  mo י
M<”׳ utf iir ח • m r •  too• רײ fa n ■  twrti

פרעסע דעו־ אץ אינטערנעשאנאל אונזער פה עױנים
פיגקעדעטײן ר פון

ט » אר ען װ עג י ױ װ ױ  קאנ• ד
ל׳ ױ ©ון װיענשאם ע ד א  נ

ר ע ט ײ נ ר ס א אנ ני ץ
 וזאם /go jyo22 oyi ראנעױעטאג

 עדיטסרײ אן אטm םארװערטס״ יןר
 ?אנװ^״אגס^ רyארנײם רלדרײ י *ל

 די אין ivoyjjing חאנען ירמ אצימן
ד ד ײ רyfאוג וןפ 0ן אג פ ^י׳ ט ג אין אי

y• דצר o r/כאט^ ׳ oy ד זוערטgרט yj״ 
 <yng; yרyאנד צוױי נאן דועכען תדס

 iyD״ogtfgog רי יוניאנס, טריייטער
 לynטאHy רyד ױדאן. רסyריyC יד אח

 ׳ng;go |yo'n זעחר דעם װעגען רעדט
 רyיט,רכgל-yנאד דרײ די װפלכען טי0

 yדיער צו jyoipya וײג^ טמאדזאצ^ס
o;gnynj«pװאס און ׳ oy װyדארט רט 

נאנץ ?אן ררי/ די װפ;אן ןמע¥וזא נעזאנט
o* נוט n m v v װyרyאױף ן 'y iy די פון 

oy^gr;gng .נאזונתןר
r אס K ד םון אױםצוג אן^ony Dy

;ריעי*
וויגמערנײעןו• דןך וון ;*נװענ**נס ״די

 אכואלגןןםײמזד חןי וון נןספז*;, מ»ן מל
tiA אריעײארג®״ דער ®•ן ווזן י»1ד^9ייז* 

 א»גע«ייגעל« חאנעו ׳••קיו;? אין גיזןוויע
 מרבײטער-לצכען ארג^ניזײטע גי״ויש; דןס
 ®ויוענדעד *עחנדליגצ א-ן עחנדי־י;ע1 •ון

 »ין ד? וײנען חאס נרות, די ייםעיינפען.
̂טער-לענען. עם1  װ*ס ויײדען, די און אינ־

 ׳■״* דאס זיך; מיט ביעי״גט ןרג^ניזיו^ין
 ױניאגס, די ®ון אויפשװא-נג דעי »•; נןן
 דעי וױילעװײז; ען1®#' זײער ון־יך *ון

i«c >tsgp ,ױ ®*רעבען דאס ן■: נױים V 
 ארײגדריגגען דאס ענמװיקרו;;; נײסמ־נע־

 די אין גקםען זיך און אינדוס»ריען רי פין
 רעכםע, מעחר און םעוזר ץ4*• '*יען6■ינד־ב

 די םי® זיך ראג;לען בשדר׳דיגע דאש און
 זאפ־ Din •י ען1»ינדוס»ר די אין :תיש י נעל
 קאי-דו-עחעניא די און איני־מעי־סאנ®, לען

 בון־ צו זיך סאכש דעי־ םיש וןזוי װי יי*ן זען1
̂ס ;נוזען  ייגסשישוגיעש, אלערלײ *אוען ר

 כסדר זונזןן דןןש ; זײ סארװאלשען דאס ארן
 װאש סישומגיעס, גײע די שאר ע;עןי,, נײע

 ס״ און לעבען, ױגיאן דעש אין #ריץ קוסען
י ז  איז וזאש װאקלעני®, די סײ »ון י»ז« ? י

 נײע אוי^ זיך •ארגעחםען בײפ דא איסזגר
 און לי«י׳יע0■ *ו ס0*ינ«עי דער ;ןיועגען

yanerypytyi סאךיאליסמײ » מלן ®ימגען 
 «ו זיך *ויאשען דןש »ון כיזיפקשזןר, אען
 די »רן הש;ות די *: גע־ןןנקעךגאנג׳ דעם

• ; םאשען אסעריקאנע• ^שעי-ואשױוע
y לןכען t ̂דעז  םןורםי׳ שון לעבען » »רן חע

 ®אםעגדיגע; אויך און ןײטען ליבשעע ; רעי
̂ס און יששקײם, ®ארט־ו  ®אן «׳* חאנען ד

 אידעאליזש, חירקדינקײט; ■.•וערער n סיש
 אידע®־ אונגעגאסמער אזן אוג:אגיע:ע*שער

 דא איז װאש ׳*יכע,ײג!קי דאש די,א׳ אין ליזס,
כליכען דעש אין  אי׳ץ׳ — ;׳•אי־לעבען שא̂־

 א׳־ז קי*אסען*קאם.יי גרויסען דעם א־ן אי*ץ,
 '7ל ■יאסםען און ח#רחען שװערע/ דעם אין
 יױ אונזערע בײ איגע^ייגע^ט זיך חאט כען

 *וזאםען אלץ ®ון און ג׳יוךלאנדענשאנס,
̂ק-םען זיך אאט  שון בילד םעיקװירדיגע א ב
oyi און ®שרעבזןן און ד,א£ען peoypאון [׳ 

 די ®ון קזןםשען וױישע״ און jye#r װײשע־
»y;’T;ry שון ®ויזענדער *עחנדליגע אין 

איםיגי״מנמען־ארבײשער. אוגזעיע
 געװען קאגװלנשאנס דרײ די ״זי׳נעז

 ■?רלאםענמען די און וא־-יןוםעגםען, אםת׳ע
 גרויםעי א פון אויסדרוק דעי־ גל־וען ?ײ;ע•

 ארנטעמעחםוגגס־שעחיג״ סיט ׳•א־*קש־סא:ע
ry * א-ן בלסעיען א »לץ ןאי קײשען :ry w\ 
̂גבעו•

 קאנװ^אנש די נאכ;לשאיג® שזן ״האט
 אםאלג•־ דער ®ון אינ«ער:ײשאנאל, דןי •ין

 סאריער״ארנאניזאציע, דעי־ ®ון יון #״®עד
 באװאונדע־ געסוזש אלץ יון פריתעד םען חא«
 גוז®־ אלעש דאש חאש װאס לנעי־גיע, די רען

̂דען,  גוזאםעגגעצעסענ־ אוישגעבויש, סעגגענ
 #אזוי — באזעם«יג» שאר׳יפארקם, •זןװע®,

 ®ןןלקס* אדער א־בײםעי־ שון ®3״r קײן אי
 םעחר אונזערע ױ:יא:ס די זאל אינשע־״סזן

 און װירדיגע7םעי א שארגיכסען. ־ענזן ני•
 ■לאנען, געםרזם האט ענעיגיע אועעחײעיע

̂כע יצ|1  געקענט חאבען ארגאניזא*יעס אזעי
װערען. •וי»געויפ

 תאט קא;װע;׳»אן אינםערניופאנא•* דיא
 און לעבען מיט גערויפם צײם לואכעז •י״

איגטעלי• םערקװירדיגע א ייגטעיעס. ■םי
 עס *ארתאגרלונגען. y4®• בײ געװען איז

 ל• אידעען. םיט אידעען גדיטריטזןן חןכעז
 ײאם םיעונגע/ אויפםויעשון אן עװעזג *יי

נמנ»ש=ל־. זייםיגע אפילו ׳»סידם7ו;1 םעז4;ע:זא
̂לגאםייטעד די  גזך איז :װע:פיזן1קו יןכז

 גרו־ עם־ייכע נײפאנס״ אװ ליגא שיז y 1ײצ
 גזך אין געווכט חאבען נ»*יש:אלי«עפחןן יצז

 געםײנזאם; ®®ר ®^■ געמיעזאםען א ימ^
 ךיןחנדלי״ די שון איגטערעסען די איז •דלײפ

P לאנד. אינער׳ן ענײחןר ®.•יזזןנמןר
אן %י  גלחאה זיד חאט שאריער״קאנװז̂נ

 פיי באדײמוגג, איחר און ■עחנקײ® ײתי
 איבײטעי• דער ®א• ®ײ און לאײאדייד ••י׳ז

̂״נ;. נאײד
 אלנזעי ח*בען װעלכע אלע, מאקע 17ײז>* _

rw:17: געבוי®, מייצכזג; y ,געסנא־ *יגלל 
*םאלץ ׳ג«סח » איח• געכעבעז לײס, 11•

ײ ?^װעגפןגס די סיפ  אין געזעחן חןבען ו
 דעט*גס«ר**יעש סענמיגע קאנװעג׳יאנס די

 אין דא ?ײגען עס װןפ נתות, גרויסע די פון
 דעי אין און ®רכײטערפאש® אידזאער דער

 נ^ציאנמ^םעסען. אנדעיע פון ןרגײמעראןו«
 אונזערע ;עבויט חאבען װעלנע דיזעלכל און

 חיזי־* א און ׳ינל׳דיגע א ח*בען א״ן ױניאנש
 נא־ אלס וױןלקן ױניאנס, 1« נאןליחונג «יגע

מ  ױגין^נש^ די טי« ןרבײפען טער װי לוינו
 »*ן ׳לײפ קנעפען אלן 4זעעי ®יאגען װײואני
 אידעאלען די סיסח, רי כןורײנערען וױיפעי

ױניןוגש. די ®ון
 א:ש8קאנװע;י די זיעען ארזאםען ץ4״?
 y פון דעטאגסמרמ^יעס סערקװירדיגע געװען

 ®רביישעי אידישע די װאש קראפם, ריזיגעי
 “אבגעזא י^חרען שון *®ילויף אין חאכען

®״.1סעי

 צוזאמענ־ א״צטעער דער וױ
 אינ־ קלאוק דער אץ שטױס

 אץ כאטראכט װערט דוסטױע
פרעסע אלגעמײנער דער

 ערװטרטען, o;gpy3 oy האט jyo װי
lyDgn די jy^nyngo אונ װאסytױניאן ר 

 מאנױ פלאוק די צו לטyשטyדױסגg חאט
o( ׳רyט^ורpyם iivo v צוזאמענ־ א צו 

D רyד איז דערװײל ׳צטויס. 'iD^:yogny 
 םארבא־ yלg רyאב voyio רyד אין כלויז

jy רײטונגען iy ii ג ימויןgoyאן םאר כט 
oyjyog .און קריג o n y o ^ g o  oy ,זיך 

o 1וועגע אז y i װyנ םיל רטyרyאין דט 
i y i גאנצyר •yoynדער אין ׳ oytfg- " 

:i v ד אין װיyר gרבײטyר .voyio
 װאם לypארטי אן זיך םאר האב^ מיר

yyvn נגgל ניט איז vאונ־ ״םאג״, אין ן 
y רyם iyp  i y i״ : לjysyii םארהאנ־ װאס 

ivo קלאו? די איצט חולט x v מיט ױניאן 
 איז ארמיסעל רyד אסאסיאײשאנס׳/ די

fyanrya ד םוןyםון עדיטאר״ ״לייבאר ם 
n ז. w ״טאנ/ : g  j y r ’iw  .!•oiypiv־ 

d p i אין וחנרט g o v iרםיpעל oagtya :
 חער׳אט אינדומזריע קי׳אוק דער איןא
 װייסם װער און לןןגע, קאםיליצירטע א איזם
iy זיך קען דאס װאם םיט ;n :y. "

 רטy׳שילד ערײרער חןר װי אט און
 רyוורpטpגוםעgם פל^פ די צרות yרyסgװ

iyogn ,אין ב^טטפענדיג פאראורזטכט
o *ינדוססרי p /כטאטײ איצטינע 

y r\ .צוטטאנד yשרײבם ר :
 נאך האבען װעלנע מאמפעקסףיורערס, ״די
 ױניאן די וןופיגיעל ?נגלנוםען סםרײק יעדען

 און געזוכם ®םענדיג חאבען באדינגונגען,
 אװסנוםײדען. זײ אזוי װי ׳װעג א געפונען

 א«גע«אפם סיזאן גו סיזאן ®ון חאבען זײ
 בא«אפען חאבען און ®עגער אײגענע די

 אדע־־ קאנםראקםארס, םויזעגרעד ®ון איםעע
ן פיחרען װעלכע ׳סאנ־םאנו£ןנקםש:רערט  ן

 ® ארבײםער די םיט אויך און זיך *װי*ען
 באלעב^ס׳ אםת׳ען דעם פאי• קאסף ביםערען
 דזאזא־ א ווי םעהר נים אפיניע־* איז װעלכער

 יעדען דיקםירען זײ װאס םראגדעם בער.
 האנען ®ראדוקזי^ן, בגוגע ■וגקם חינטיגען

 פון ®ױגםערגעװארפען אושן אזא אויף זײ
 דעי צו ®אראנםװארטליכיןײם גאנןיע די זיך

 שע־ די ליטערמ8צו׳» אזוי האנען און יוניאן
 אל־ דער אז ארבײם, די עלםpyצובר און ■ער
 פרן *ייםען באריהםםע די פון *,*®טאנד פער
 הער׳אפ עס גורית. דא כםעם איז 1910 *אי

 ״ב^כדעל־שאנ־ ®ון צומםאנד דזןר פאקםי■
סװעם דעם פון איבלען ®ילע מיט ׳1םראקטיגג׳
 נײעם א אונםער אופן, !ײנערען $ אויף

נאםען׳/
 לאגע די רטy^ילרr רyמרײב חצר און
:םאלנט װי #װי;טער

 דעי אז גלויבען, פיחיער ױניאן רי0
 ײעל־ סדרגח, א גו דערגרײבט חאם ויו^פמנד

 גאנ־ דער םון באדען דעם אונ*ער ז גראב כע
 *ום געקומען ?יינען זיז ■ון אינדוסםריע ורער

״ אז באפלוס,  ראדיקיזלע אננעםען םוזען ז
 אוים* באאזלאסען דערפאר חאבען ז«י םיטלען.
 נײעם א פ?ר ®מיחאנרלונגען די צונוצען

^ ם רי  פון ®ראגראם א דורכווופירען כדי אג
 אויף און סאך גאנצען אין רעארגאגיזאגיע

 באלעבאטים אםדו׳ע די *ו ברענגען אופן אזא
 באגײ\״׳ װײטזיכטיגען יענעם טרײד אין

 רעגולא־ *ון ^דדנוג; מז *נערקענם, װערבער
 באדיגגונ־ ארבײםער און ארבײם בנוגע ציע
 אויפ־ דעם פאר נויםיג אוםבאדיגגט איז גען

jn*** דער פון חאל® M v t, א«גערעדט 
אגטײיקלוגג. און װאוקס פון

 י’י פאלגענדער איצט חערעט ®’®pgr״
 דזיייך דער ®רייד: קלאוקטאבער ®ין ®טאנד

פען קוישמ בעי•  סאש־ םאבען לאזם און י״ן
ע לר ®עלס. ו  זיעע םון עטליכע זיך «ו דאן ד

ן קןנםראקםארס באקאנפרג ו  ®ר״י• • פאדצי® י
 יעמל קאנקורלנץ א זיך עגטװיקעלט עס

 סו% דער און ארבײ# די געװינען *ו זונט
 Tgrogp די זײגען ד,עטע<1פריחער־< אז ׳אין

 זײער ®^רלעמןז *ו געצװאונגען אלײן מארס
igc®g ײ ױניאן. דער םיט  •®ים חאבען ז

”nyj אויב וױיל גים, ברירוז קײן g נ«® וועם 
iyoip3gj די fyijnjngB דזעאבצי, דןם ®זן 

 «א• ^חןרעי אן oy װע® •רייוען, מוגע
 ~1< די ®ון םיגילזנז די דורך זיעען דלרצו

 g אויסגעוואהסעו ®®נו*ןיק*אוחנים װצוענע
i קליי$ע ^חל חיב®® P y p w,די יועלכע ־ 
ig’j v קען o n דעי••*־. קאנ«ר«לימז נימ

 פאי• בלײנט ;•ס קליי/ צו זײנעז ויי װאש
 לןנטי^• — סיטעל אײן איבער ױניאן דעי

 ז ז ו א ו ו i ר ? ר ®ייכײט די לירען
ט ר ע ו . ו ן ע ב ע ג ע ג ס י ו ר  און ®

 װיכטיגסטער און עי^םער דעי איז דערפאר
 ױניא/ דעי פון פ*דערונ;ען די אין ווגל*

 יע• *ז אגי־יכענט, גײעם מ ־,{)t גיוגט 9 ס4®״
ײן אין װערען באגרעניצט ‘yr דזשאבער דער  ז

ס פ־ן געברויך ײ די אדער קאגטימקטי̂ן  ®זו
 ניט איז עס סאב־םאגופעקטימורערס גערווענע

 אונטערנעת־ זיר זאל דזשאבער דער ®ז גענוג,
ײן געכען צו םען  יענע צו בלויז ארביים ז

 סיט געבונדען זײגען װעלכע קאנטיאלטאיש,
 האט ײר װי ל?ז;ג אזוי וױיל ױניאן׳ דעי

 קא:־ טויזענד עטלינע אדעי־ חונדערם עט^ינע
םארס  מדז חאנדיען, קען ער װעסען טיט טיי̂ז

 זיך, צװישען קאנ־ורי״ען ױ צװינגען זײ עי•
לײדיג״. זיצען ניט װילען זײ אויב

 ה־עדיט װערען געגעבען דא דאי־ף עס
 םאי ,‘איטיהעי דעם פון ?גרײבער דעם
 דעי אין זיך ארײנטראכטען טיםען זײז

 פא־װי־ די שילדערט ער װי אט יאנ^
yo^yp װײטער סיטואציע :

 בא־ דעם סאר ףאראקםעריסטי® איז ״עס
 אינדוםטרי די װעלכען גו צו^טאנד אטי*עו_

 *־PP 1דרי א־ע רי *ז אונטעי־װא״פען, איז
דזשא־ םאנושעקטעורעלס, פון : טען1■ער*א
 יעדער שטע.^ן ׳קא:טי-?קבארש און בערס
 נאי ניט ®םאנדױגקםען. באזונדעיע אויןי

ײ זײנען  בנוגע זיך צװישען געאײניגט נים ז
 װע־ םים ;ע^עפםסלײט *ו םעטיןדען זייערע

 גים אויך חאבען זײ נ^ר האנדדען, זײ םען
 ארבײטער די *ו ®םעלוגג געםײגזמםע קײן
 םודד״, זײנען א:*ע פארעױנגען. זײערע און
ײן זאלען ארבײטעי־ די בעםער, איז עס אז  ז

 װען גום נאר איז דאס אבער א־־ג^ניזירם,
 דער אויסער חשבון. זײער אויןי ניט איז עס

 צושםמנד איצטיגען דעם םון לײדען ױניאן
 װארים עלעםענםען, אנדערע די םון אלע אויך

 די אויך חעימם גופא דזשאבערם די צװימען
 ̂בעי־ ליידען װאם די ?אנקורענץ. ®ארפסטע

 די קאנםראקט^יס. די זײגען םײסםען אם
 זײ־ געזןןצליך, איבײם זײער &אן װילקן װאס
ײ צװימען אײגפאר נען װ  פון סײערען. ו

 באגיעני־ איהרע םים ױניאז די זײם א״ן
 דדיאבער. דער — צװײטער דער ®ון *וםגע/

 וועלבעי םאנופעקט׳אדרער, חאלבער אדער
 ענט־ םוזט איחר ביז ארוגםער ®ײך דריקט
ײן אויף פארלײעז וועדער  אדער איבײם, ז

 קאנטראק־ אנדערע םון םיםלען די אגנעחמען
 זיי ארבײםער אײערע אײני־עדען און טארם,
 די באזײםיגען העלפען בפזתיקה אײך זאלען

 װע־ פונקטען איהרע «דע םיט סקײל, ױניאן
װייטער. אזוי און אװערמײם, גען

סיטוא־ גאנצע די איז ױניאן דער ״פאר
 םיפױ 50,000 איחיע לעבענס־פראגע. א ציע

 אויס װערען ניט איבערנאבם קענען גלידער
 סיט קעםפען דערפאר װעם זי און ®נײדעי,

 פון ®י־ןןגראס איהר דורבצושיחרען כחות אלע
 קוםען עס זאל און רעפןןרםען. אלגעםײנע

 די אז ערװארטןןן, םןן מעג ק^נפליקם, א צו
 זארען ©ןזב־םאנופע^טעורערם ^רגוןניזירטע

 העלפען זײ און זיים זײער אויןי שטעלען זיך
 אלע־ װאלם ײעלכע פ^זיציע, די אויסקעמפען

 זינער־ און רוה ם*ם היבשע g געברזןכם םען
 גע- װעלען קערפערש^פטען אנדערע די חיים.
 װעלכע אידעע, די נאבקוםען נים לײכם חיס

 אויף מעטאדע א אװעקגענוםען זײ בײ וואלם
 גע־ זײעיע אויםגעבויט חאבען זײ וועלכער
 מיט קאנקורירען פון מעטאדע די — ®עפטען
 אויפ׳ן םרײד דעם אין ק*לעגעו זײערע
 גע־ אבער ס׳װאלט ארבייםער. די םון חשבון

 ערנ־ אן אויםצונעםען זײ ם*ר לעכערליך װען
זײ יעדער םוז ערשםעגס, קזןםף. םטען
 ױניאן; די װי גום «זוי פונקם ®עדיגן »ליין

 g הײגם לgנg«rאיבמערנע די איז צװײםענם,
«’y ברײם־פארצװייגטע מעבםיגע, g r :g ^ g 

 מים און סעןgpלויה־ און בענק אייגענע םיט
עי או פיהרער פעחיגע ערענסםע, ץ. י  די •יי
 די בשעת ניזירם,gר;g גום זיינען ארבײםער

yנקורgp בחים מןלי Tװע׳ און זיר צװישען ן 
 געאײניגטער ngr iynga הײן lyrgr נים לען

ig די װען א.*ו פועטינקײם. ’:v פ װעםgרםינ 
ym די םיט װעדען M ^gng אין בתים בעלי

 נזאנוםעקםשו״ און Dבערgדז® אינדעפענדעגט
 חיבשך א דא אויך זײנען עס װעלכע פון רערס
צןחל.

#gn מיזנווערןטשורערס און דזשאבערס ״די
 און םעחיגע פילע רײהען זײערע אין בעז

 אז חאפען. צו אױ עש םעגעען. ■ראקםישע
 פון בארזאנד**ען *;ע4י גאנצע רי װעלען יזי

 דער פון װאוילזיין דע״ אז שטאנדפוגקט, דעם
 ווי װיכטיגער פיל איז אינדוסטריע ג^צער

 װען יחיו־ים. פון מעטאדען באגרעניצמע די
 געפי־ געוױס זײ װערען טאן עס ײעלען ײז

 מיט זיך אויסצוגלײכען מעגליכ״ײם g נען
קאנפע־ קומענדע די בײ פיחרעי* ױניןזן די
 דערװײל זיך האבען y‘,g ײעלבע ײױ יעןניע

באטײליגען. צו יבטעטĉרgפ
 אײן נאך ;עדענקעז צו כדאי איז ״עס

 פא־־אינ־ אי*ע וועלנען מיפ •*נקט א נקט,י9
 רענענעו׳ זיך מוזען עלעםענםען םערעסירטע

 אינרײ א־יך איז עולם דער אז איז, דאס און
 גןונ־ דעם אין שזיאינםע״עסירם ®טאר־ יעקם

 קויפע־עש, די פרויען, רי צועטאנד. צען
 דער פון אנגעריהרט װײם *זוי אויף װערען

 ער־ דזשאבערס וױפיל אויןי לאגע׳ נצעי•gג
זען צו זיד ל-יבען איבײמ זייער מאנען ל̂ן

• •לעילײ ״ױ • •ng^gv װאו g איז שנײדער 
 און ■רעסער, g װי םעהר נים צײטענװייז

י קען דאס ניט. אויך רראס אםש 4אםא־  םיח- נ̂ו
 צו־ זיך האם ײעכע פרוי, די אז דערדו, יען

 '־טיגע\gJ( בעסערען g קויםען צו געװאוינט
 װעט און צוםרוי איחר ןyרלירgפ װעם בגד,

 םײל^ר לײדים דעם זוכען נקםען נײ אויפס
 סים, איחר םאבען ug’ װאס שנײדער דעי

אי׳דעי׳/ צו קײפ אדעי וטgק

קאלענדאר אינטערנעשאנאל
םקולטאן. ה. פון

צוריק י»הר 12 םים װאך הײנטיגע
«

ר די ע ענ ^ ט  די פ־ן םיטכלידער אי
ױ אין יאק^ם ־g '4 נגעןgרלgB יארק נ  י

/’ĝ זיך פאר יgק  jnggn דזשאינם די '
 גיט קען םען Tg םיינונג, דער מיט איז

 איטאליע־ די אויף g^jgp,4 קײן האבען
 לאיעו ני® קען םען און טעםבערס ני״ע
 ביזנעס די פיחרען אייין זאיען זײ ראס
 בכלל איז עס ר^ם און יוגי^ן דער פון
 1g: לויט לעןgpgל ^gn צו agrcgn גיט
דאך *בער װערם עם דעי

jyog?rgr געבען צו g אײן םיט ברענםש 
ד עקזעקופיװ ^ ^l און ב n g v g s  g 
סעקרעםער.

* * •

ט ing><3 דזשאינט די ע ט ב ^ Dgn ב
מויזענר דרײ ארום איז אײננאםע איהר

קאנםראיירט זי דאס און װאך g א"“דא
פארשעדענע אין אפיסעס דיסטריקט זעקס

עס װאס סאלאריע/ די שםארט, פון מײ־ען
ביז־ צ• אויםגעצאהלם װעכענםליך װע־־ם

סט^וגי־א־ קלוירקס, אײדזשענםס, :עס
בא־ אנעגשטעלםע און סעקרעטערע פעי־ם,

 װאך. g דא״אר וזרנדערם זענצעהן טיעפט
* * *

ל. א דער פון קאנורענשאן עלפפע די
 טא־ אין געחאיםען װערם ױניאן װ. ג.

 גרויסע g א־ן דעלעגאםען 136 יא:טא-
 ער־ דעי נײ אנװעזענד זײנען געסט צארזל

 אדרעסירט װערט קאגװענשאן די לפענונג,
 פיהי־ע- א־־בײטער פיאפינענטסטע די פון
לא:ד. פון

אנגענו• װע־ט רעזאלושאן סעפעשעל א
 ארן ®*עזינכער ברידעי• די צוצרלאזען טען

שםימרעכט. ארין דעלעגאטען אלס ;ראסמאן

 ביזנעם־אײד־ א פרעזענטירען
װױאן. דער םון זשענט

 גרינ־ פרײנק פון ^עייטער רי ׳םיר
 טמ21 װעסט 18 טשאטענאף, און בערג

 ^אפ־ g בײ ןyםgעןלgב האבען סטריט.
w צי םיטינג i'o ivm o ביזנעס אונזער 

 םים ג^לר, דזשאו ברו^ר אײדזשענט,
 ארבײס נוטער זײן פאר רינג דײםאנד א

 נטירעןy1פרע מיר שאפ. אונזער םאר
 שע־ םיר אז װיסען, זאל ער אום איהם

זײן.ארבײט. אפ צע;
 רא־ םײגעלבוים, דור שקאלניק, הערי
קראנץ. און זענטאל

קאמיטע. און טשערםאז

ע כ א װ ען ש ש ענ מ
אבםיחר־םיטלען שטארקע פון bd זיך שרעקען וועלכע

נעהםען זןזלען

ם)עקם-לאר
סאנםעסטור מודיערער א וױ טעם אץ נעשםאס
 קרעםיעז »חן נאגױרליך און געלאםען װירקם עקם־לאקם

אלעםען, בײ באליב® אזױ עם איז דערפאר שםערגען, און
vp גרויס. ארן ץ

סטארס. רראג אצע אין באקס. g סענט 50 און 25 ,10
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r עקזעקוטיװ פונ׳ם מיטינגען צװײ i m 
22 ממאל יתיא דרעסמאכער דער פון
 באאײ עיזזעתוטײו דעם םון זיצונג א

 22 לאקאל יוגיאן דרעסטאכעל רער םון
דינסטאג געוואוען אפגעהאלטען אי?

 lb אין ,1924 סאי, טען20 דעם אװעגט,
 םאודץ רעם אונטער סט. טע21 װעסט

נלוסטײן. ם. ברודער םון
 זיר האבען שעפער פון ?אםיטעס

 םאריאנגען פארשידעגע םיט געװעגדעט
 אינער האט באארד עקזעקוטױו דער און
געהאנרעלט. זײ

 יארקער n די םון םארשטעד-ער א
 אױםנעטלא־ איז ״ערילען רינג ארכײטער

 די םון זכיז דער אז ערקיצערט, און טען
 צו און באלד זיןי םארענדיגט שולען

פײערען זײ נערען געלענענהײט דער
 ער־8%א י\גדער א מיט נרארואירוננ די

אין וזױז. אפערא םאנחעםען אין טע
 א ארױס די גיבען דעם מיט םארבינרונג

 פארלאננען, זײ און זשורגאל, סואװעניר
 באנריסונג־ א ארייננעבען זאילען םיר אז

זשורנאל. דאזיגען דעם אין אנאנס
 דעם האט נאארד עקזעסוטיװ דער

דערםילם. פארלאנג
 באריכט דירעקטארס אװ באארד דער

i און אפריל טען16 דעם םון n* דזשאינט 
 אפריל טען30 רעם פון באדיכט באארד
געװארען. אױםגענוםען זײנען

 אױןי איז באריכט ערשטען דעם איז
 האראוױץ, כרודער פון רעאארט א דא

 אסאסיאיײ דרעס דעס םון םענעדזשער
 װאס איבערטנבענדיג דעיארםםענט, שאן
 אױםנעטאז צײט לעצמע די םאר האט ער
 ױניאן די פראבלעםען וועלכע סיט און

רעכענען. צו איצט זיןי האט
װעל־ האראװיץ, ברודער װי נאכדעם

 קילאר האט םיטינג, ביים געװען איז מצר
 בא־ דעם אין פוגסטען געוױסע געםאכט

 באארד רעם םון באריכט דער איז ריכט,
 דעם פיט צוזאמען דירעקםארס אװ

 גוטגעהײסעז באריכט באארד דזשאינט
געװארען.

 עחזעקוטױו דעם כאקענען צו כדי
 אינ־ דער פון ארבײט דער םיט באארד

 באסטאז אין קאנװעגשאן םערנעשאנאל
 דאדגער דער צו דעלענאטעז די האבען

 פון באריכט א אפגעגעבען קאנווענשאן
 װענעז און דארט םארהאנדלונגעז די
 קאנ־ דער אויוי זײנען װאס באשלוסען די

 אין אי נעװארען אנגענוםען וחגנשאז
 אי ארגאניזאציע אונזער צו באצונ

 אלס אונז אינטערעםירען װאם אזעלכע,
 באשלוסען װעגען אױך אוז דרעםםאכער

 איז עס װעילכער צו זיף באציהען װאם
כיר װעלכער מיט ארנאניזאציע אנדער
םארבונדעז. ענג זײנעז

זײ־ אנפדאנען רײהע א װי נאכרעם
 םאר־ די װעגען געװארען געממעלט נען

 פאר־ זײנען װאם רעזאילוציעס שידענע
 אויף געװארען אנגענומעז אין געמלאגעז

 עסזעקוטױו דער האט סאנװענמאן, דער
 די צו דאנק זײן אויםנעדריקט באארד

 דע, באריכט. זײער סאר דעלענאטען
 ספעציע־ מיט האט באארד עיהזעפוטיװ

 אוים־ ענטוזיאזם און צוםרידענהײט אער
 יטעהנ־ ־ברודער אז נײעס, די גענומען

 םאר נעװארען ערװעהלט איז האלץ
 אינטער* דער פון פרעזידענט װיים א

נעשאנאל.
 “בא דעלעגאציע׳ס דער םון טײיצ א

 האנדלונגען די אויוי ?יך ריכט,נאציהט
 בא־ דעם איבער קאנװענ^אן דער םון

 קאפײ ארגאניזאציאנס דער םון ריכט
 א אנגענוםען האט אן8האנװענ״ די םע.

 אר־ ברײטען א אנצופיהרען רעזא^וציע
 םארשי־ די אין קאםפײז נאניזאציאגס

 די םין צענטערעז םרויעךקלײדער דענע
 מאנאדא. און שםאטעז םאראײגיגטע

 די האט דעם םיט רעכענענדינ ?יך
 אז באטראכט, אין גענוםעץ האנװענשאז

אינטעדנעשאנאיל דער פון ארכײט די
 אוז סארגרעסערעז אײז איז זיר האלט
 זיד, אנטװיהלען טעםינסײטען גײע
 ארבײט די אז דעם, צו םיהרט װאם

 באארד עקזעהוטיװ גענעראא רעם םון
 אז אזוי םארצוױיגם, מעהר אלץ װערט

 אננעפיהרט ניט סאן ארבײט דאזיגע די
 מאטעריעלע איצםינע די םיט װערען

 דארום קאנװענ^אז די האט מיטלען.
 קעפיטא פער די העכערעז צו בא׳טלאסען

 סענט 5 דיט אינטערנעיעאנאל דער צו
װאך. א

 לאקאל אונזער םון דעלענאמען די
 דער אז רעסאמעגדירט, דעריבער האכען

 םראנע די זאל באארד עקזעקוםיװ
 צוליב אמ וױיא באטראנםעז, ערנםם

 נעצװאוננעז כייר זײנען העכערונג דער
 טעמ־ אונזערע םון דױס די העכערען צו

מרס.
 די נעױארעז באשלאסען איז עס
 ארגא- דעד צו איבערצואװײזעז פראנע

 סאד־ זאך די זאל זי קאםיטע ניזאציאגס
 ארײנבי־ײננעז און *טטודירען זיכטינ
 הוכיענדי- צום רמסאמענדאציעס איהרע

נזיט־ננ. באארד עסזעהוםױו גען
 באריכמעט י.אט באוםטײז בױדער

די קאטיטצ. אמאגיזאציאנכ דער «אר

 אײדעד טיטיננ א געיאט ד-אט י/גצט^
 האט נאארד עיוזעחוטיװ םון דצונג די

 צו רעיןאםענדירס ױ און אנגעהויכען זײך
 סאר סיטימ טעמנער נענעראי א רופען

טאי. (^טען דעם צטאג#דא;ער
 נע- ײסען נוטנעח איז בא*יכט רער
װאיען.

נע־ מט איז באריכט דער
 טען20 דעם טימעג איהר פון םיטע
 גוטגעהײסען און פארהאנדעלט איז טאי

נעװארען,
צו כא״טלוס דיט׳ן אײנקלאננ אין

 דעי פון באגקעט נײס פארטראטעז זײז
 געגעבען װערט װאס רעריף, פיפעיס

 מ. און צוסערמאן נ. קאד.ן, אר. פאר
 און קאנעל כרידער די זײנען גיאיס

 דאיט װארעןyנ אױםנעקײבען גר״גבערג
זיץ. צו

* * ♦
 באאיד עקזעקוטיװ פונ׳ם זיצוננ א

 22 לאקאל ױניאן דדעסראכער יעך ןםו
 מאנטאג, נעװאיען אפנעראלטען איז

 פון אםים אין ,1^24 סאי, טען20 דעם
 אונםער סם. םע21 װעסט 16 ױניאן, דער
 כרודער פרן םארזיץ צייטוױיאינ^ן דעם

עטחינד.
אינ־ האט חאטיטע הויז ױניטי די

 אז באארד, עקזעקוטיװ דעם םארמירט
 זעקסטען דעם פייערען זי װעט יאהר דעם

 הײ־ און חויז. ױניטי דער פון סעזאן
 םריהערדינע די אין װי פונקם יאהר

 עקזעקוטױו די אײן זי לארט יאחרען
 דער צו קוםען צו טיטנלידער באאי־ד

 װאס ׳הױז ױניטי דער םון ערעםעגוגג
 טען13 דעם םדײטאנ, םאיקוםעז װעט
ױני.

 די האט באארד עהזעקוטױו דער
אננענומעץ. אײגלאדונג
 באריכטעט האט ׳עעהנהאלץ ברודער

 די ?אמיטע. ארגאניזאציאנס דער ם^ר
 קאמי־ דער צו זײנען װאס םראגען צוױי

 נעװען זײנען נעװארען איבערגעװיזען טע
 אונ־ םון באאמטע פאר װאהלען װענען

 פער די העכערען װעגען און קאקאל זער
 מיט אינמערנע׳טאנאל דער צו האפיטא

 די אז דעם, צו נעבראכט האט סענט 5
 נע״ םוזען טעמבערס אונזערע פאר דױם

װערען. העכערט
 װי זײנעז םראנעז צװײ דאזיגע די

 גע־ און,ארומגערעדט באטראכט געהעריג
 אז :עסילט, האט קאםיםע די •ואו־ען.

 אינ־ קלאוק דער אין לאנע דער צואיב
 ראטזאם געװען ניט װאלט דוסטריע

 לא־ אונזער אין װאחלען האבען צו איצט
 מיט אפצואװארטעז ראט זי און חאל

 קלאוק אין לאגע די ביז װאהלעז די
 אנ- װאס ענדערען. זיד װעם טרײד

 די װעט העכערוננ דױס די כאלאננט
 איהרע ארײנברײננען גיכעז איז קאםיטע

דעם. װעגעז רעקאכיענדאציעס
 אנטװיר־ די פייט פארבינדוננ איז
 ברודער ףאט טרײד קלאוק איז לוננען

 אױף אנגעװיזעז קורצען אין יטעהנהאלץ
 אינדוסט־ דאזיגער דער איז לאנע דער
בײ אז איבערנענעבעז, האט ער ריע.

 דז״טוינט ם*נ״ם םיטינגעז אעצטע די
 ײיעק־ אװ באארד אין באארד
 פלענער פארמולירטע זײנעז מארס
 נע- םארגעלענט קאמף קופענדיגען פא״׳ן

 האט מיטיננעז זעלבע די אױף ויאיען.
 ארומנע־ באריכות זיגכיאן פרעזידענט

 ער־ און סיטואציע איצטיגע די רעדט
 זײנען ײאס םאדערונגען די אז קלערט,

 באלעבאטים די צו געװארעז גע׳טםעלט
 דעם פאר וױכטיגהײם גרוים םון זײנען

 אינדוסכד גאנצעי דער פון װאײלזײז
 סוןי גיז׳ז אנהױב פיז זײנען איז ריע

פאדעױנגען. נערעכטע
 בא־ דױיטער האט ״פעהגהאלץ ברודער

 קאםי- ארגאניזאציאנס די אז דיבםעט,
 פיאנע די אױפנענוטעז אויך האט מע

 פיטינג, םעמבזגר גענעראל דעם װענען
 טאי. טען29 דעם זײן געזאלט האט װאס

 באםי־אכט, איז גענוטען חאט קאכייטע די
 אױסנע־ איז דאס װאס דעם, צוליב אז

v w] און דעי״ ״דעקארײיטאז ערב 
 נעװעז בייטיננ דער װאלט פאלגליך

 דעם באיטלאסעז זי האט באזוכם ״טװאך
 דאנעי־״טמאנ, אױף אפצולײנען פיטיננ

ױני. םע;5 דעם
 גע־ נעניאבפ זײנען עם וױ נאכדעם

 ברודער איז אנםראגען עטייכע װאיען
 גע־ גוטגעהײסען נאריכם יטעהנהאלץ׳ס

ויאיען.
 דער זיא לאנע דער צו באצוג איז

 ״טעהנ־ ברודער האט אי;דוסטריע דרעס
 ׳שטעהט םראגע די אז עיקלערט, ז“ראי

 עקזעיזוטיװ םיז אידנוננ טאנעס אױפ׳ן
 ברױ אײננעיאדעז האם ער און כאארד

 ־*n ױען זײן צו אנװעזענד פיעבערג דער
 דיסהו־ אוז אױפנענומעז װעט פיאנע
 סײנ־ בלודצר װי אזוי װערעז. טילם
 נעקױ ניט םיטינג cjn צו איז בערנ
 טימ פארנומעז נעײעז איז ער װײי סעז,

^עהנ־ װעמ קאנפערענצעז, פאי^יד^ע

 ניק״ צום קומען ?אל וד אז #ועחן חאלץ
 אויס־ װעט פראגע די ומן סיטיננ םטען

4װעחנ נעגוטען
n אנמוי ה*ט yjriD די r דעם ניי 
 טיט אױסדרוק געפוגען טיטינג

 ארױסנע״ און ^ומעוױזען איו עס ױאס
 װ^ס דעם צוליב m געוזארע̂ן כראכט

 חנר אין ארנײט געגוג ניטא איז עס
 ׳ןןעיער םילע אין ױערען אינרוסטריע

 ארויםנעלאזט ניט ארבײטער נײע קײן
 דאם דערפון לײדען ועזולטאט אלס און
 איז עס מעסבערס. ױניאן אקטיװע דוב

 דעם פון םיינװג אײנשטיםינע די געװען
#&צױ;&אםען אום אז נאארד, עקזעקוטמו

« ו׳ןס נ י י י י «י י ״ ייייו ני *t r 
i וזי מיטעי n מר איו װ*ס w אי ni- 

י :נעװארען טיצירט » דw׳• 1י ו
i ארנ״טץי ניי« קײן n n ויט 

 נריגמימ א י«וי אמיפ«וקוס«ן <וינט
i מסאכט אונטערזונומ n n, ון* Ml 

ו י ו י״ *רױסװ״זען, ז י o י n יימןו 
o ׳•י• סוו ארגייטער די ^וידינ n די 
 1ארנייס< פי< אזוי ארוים׳פיקען ױדאן

»I רעס אין םעגאיך וױ r  i r n n r m n 
 סאואמד ?ימ«ן װאס סענ׳ןןען די און

w דער פאר װארט?יף i n •אוסטמת 
ותחןן, נא׳אטחוםט װעיען *נע5 טער

.pi* מעחגחאיז, י.

 ז כושלערס באגראדערס עקזאמינערס,
מו miניאז

 ׳טוין איז טוב ױם קאנװענ^אן דער
 טאגעס אוים׳ן איז יעצט ענדע. צו יאנג

 חאנװענ׳עאן. פון באריכטעז די ארדגונג
 אז אנםאנג םון איז לאקאל אונזער אין

 דעם אז #סנהג א געװארען אײננעםירט
 קאנװענ״עאץ דער נאןי גלײף םאנטאג

 מיר באריכט. דער אפגעגעבען װערט
 אפ־ זאל באריכט דער כדי עס טיען
 נאד PK עניז דער װען װערען ןyבyנעג

 אנ^רע, דך ןyםיהר עס וױ ניט פרייפ,
 איז םרא;ע די ווען טyבאריכט \vכי אז

סעז.yםארנ האלב ׳טוין
 האטyנ טיר ןy^אב יאהר הײנטיגען

 ctfiy רער קאנװענ^אן. DiKy>'nr א
 ספע־ סyפy ערװאדטעט רyריבyד האט

^oy^yאזוינם װאס ױבילעאוכי׳דיג^ש. ׳ 
 ניט זײ האב^ רפוןyד }'איז דאס

 םון םראנען רyאב באגריף. קלאהר^
 געזוא־ :דטטעיט זײנעז כאיאקטער אזא
 רסyטבyפ אונזערע האב^ בכלל רע\.

 |yD'i^ א זyוױזyארויסג מאל הײנטיגס
ש  פון פאיהאנדלוננען רי צו אינט^

קאנװ^׳אן.
mv האבען fyo8:y>jn yרyאונז m 

jy3 איב אןyד װעגען נאר ניט רבליקyר
 פיח־ די איבער אויך נאר קאנװענ^אן,

ד רyד אין רוגגען אי אג ם^^ אינ  פאר ״
איז נאןי אזוי יאהר. צװײ yצטyל די

 נו״־ז האנדלונג די נעװארעז ןyבאלױכט
פון רyנגyאנה די \v:v: קאגװ^עאז

 םי־א̂ג דיזע װאלום און ״ליענ״ רער
fyo איז װאס w n ry^ n K רעם אין 

 קאמיטע, קרערעניטעל רyד פון כאריכט
^ 5 באלד זyםארנומ האט  הא־ םיר ט
jy3 אויך yװ רקלעהרטyגyבא־ דער ז 

 גענ. א רוםען צו בא׳טלוס פון דײמונג
 ניט Jyלyװ □yc^n די פאלס סטרײק

ען. ױניאנס רyד בעזyנאכנ תנ ר ע ר ^
 אלעס ד»אבען לםyמבyם אונזערע
 רקזאכדyאויפט גרויס םים אױסנעהערט

 בא־ אוז נ^ײטyצוםליד זײער און קײט
אויסג^יקט די האבעז גייסט^־ץנג

 רסyמבyם אלע אז י םאר׳טלאג, א דורך
 ןyלyטטיאױפ זיף ׳דאנק אויס זאלעז,
^לטאן, רyד ̂.yלעגאטyד יד לכבוד  ט̂״
r א און רעלענאט א אי־ײן jy ,דעלצו 
 פאיייטיאנ רעם ןy:וטyאויםג בלויז האט

תןלענאטעץ. די באדאגהעז צו
* * #

jy די צװײטען ^ D קאנ- די װאס 
 אויך איז םארהאנ^לט האם װענשאן

 לכעyװ איז רעזאלוציאנעז צוױי געװעז
 פאלאיגמע־ דירעלט איז לאקאל אונזער

 װידער־ א נעװ^ איז אײנע םירט.yר
 פאר־צװיײיאהריגער אונזעל פיז האלוננ

 אין נונגyלל.yאנ ys^ פאל yזאלוציyל
איז לעזאיוציע דיזע אנליכיענטס. אלע

ry: גוטנעהײסעז w w אז.6קא:װענל בײם 
יטאז•

 אטענדײ צ. רעזאלוציע, צוױיטיל די
/ אונזעל יעז  דער בײ איז טיטאלט̂׳

 jyD"ny:oi: אױןי קאמיטע רעזאלו׳טאז
 הא־ קאניױלדטאן בײם רyאב נ^וארעז,

 yנלױס צװײ םיז רyהyטLMפאר די בען
 און fy3jn3pp:,,x נעמאכט אקאלס1י

 אנ־ ניט yיvוsרעזא די איז דעם דולך
 איבערנע־ איז :אי ׳זyװארy: גענרכיעז

 באארד עקז. נענ. דעל צו נעװארעז יטיקט
 איז האגדלעז צר איז אונטערזוכעז צו

פלאנע. דער
 פא־־לאננט לאט על ײען 32 לאיואר

 װערטעל די צולײנעז אונז זאל
 קײ־ אין האמ ביארק^ם׳׳ און ״םיניפלס

:ny פארכאפען צו זײנען איז ניט פאל 
 כײר און םעריטאריע Dwoim אירג^ד

 אר־ שום קײן צוצונעהםען ניט זו־עז
 טעטבערם פוז נעט$ן װערט װאס בײט

 װי אזוי רyאב לאחאל. אנדעד אן פיז
 איז עקזאמעיננ םיז רyכאלאקט דער
 נאל־ די lypDKW אויסער אז אזא,

 טאן אױך עקזאםינער רyד דארח מענםס
 מוזעץ וועלכע הלײנינקײמעז, אײנינע

yj^ דער װעז דאז גראדע ווערען 
 םײ אױפ׳ז עסזאמינירט װערט גארםענט

 אז געװאלט, דאריבער מיר האבען ״גור
 דיזע ענטהאאטען זאל טשארטער אונזער
 סאר־ סהעציעלע אויסגערעכענטע אױבען

 ער־ פארנאננענע די װײל ארבײט, טען
 תרך אז נעלמרנם, אונז האט םאהרוננ

אויכד געדרען נים איז דאם וואם ךעם

 דאס ןן
titt( ײ

םײנצ}

 אק לאקאל אונזער האט גערעכענט,
מליסען. דערםון קײסעס פאױצידענע

 נעשתכע ויערען צײלען דיזע דרעז
 an אםיצחנל גיט נאך מיר וױיםען

 n נאאײ. עקז. נענעראל םון באשלוס
 םארהאד װאך לעצטע ערשט איז םראנע
 נע- איז הירעג די און געװאלען דעלט

Ĥלטyדאנצרשמאג לעצטען געװארען ן 
J92 דצר אז #?יכער זײגען מיר אבער
 איד אימזעהן געוױס ו,עט באארד עקז.
מד װמט און פארלאע גערעכטען זער

ן אינםע^סעז אונזעיע אז שליסעז,  זא̂ל
 אז אזוי, װערען נעשיצט און רטyזיכyג

 ניס םעהר צוקונםט דער אין זאלען מיר
איב״ דערםאנטצ אױבען די פון לײדען

, לעז• * * ♦
n איז סדרזז קומענדע JV2 *ססריי

חן וױלעז קטשורערםyטאנום די ױ  ו
 Jr)*w איז ױניאן די צי װיסען, אמאל

באנײןך זיין װעלען ארבײטער די צי
 וױלעו «י און סטר״העז צו ימyם

 j|r»p צו קאנדישאגם אמת׳ן אין yטאק
צך זײנען ?ײ אדעד לעבען א פאכעז
 tom צאגע, יעצםינמר רyד מיט םרידעז

 !יכאו נים הײנם איז ארנײטער קײן
 װילען באסעס די אז מארגעז. מיטיז
 י1 מיר סוזען װיסעז שמאיק דוהא

 םיו אז צײנען איז נעםעלינקײט די
rw יײ אז האםעז לאםיר ס.yביזנ D V 

 אויסניכמאחנן שנעל װעלען פאסירוננעז
 Off בוײינגמן זײ איז בתים ליyב רעyאונז
fjnjm רײד וױלען װאס די אז שכל,

 אמוחנניגס< האבעז אינדוכםריע אז
 רײן דיזע שאםעז װאס די צו םליכט א

מר זײז כאםש יאלעז זײ »ז מער,  0םי זי
 ך0 אחנםער זײער »ז בריים, ^םיקעל א

 מד אין שםעחז ניט םאנ יעדען זאל בעז
 H םון קאטף באנײסםערםער דער פאהר.

 &אײנםאל ניט ^ייז חאם קלאוקמאכער
 האםען םיר שכל. געלעלענט באסעס

 דר אױך פאסירען אזוי עס פyװ גיך גאר
סאל. זען

p אשפ״ז, .י pyo. עי♦טענערזש
ס אנ ש ײ ק ע װ ״ ע ל פו ט כ א ר  נואו פ

ע ש די ך. אי ע ל ד י טי
 10 1פי דדשװן״ מעז15 דעם ׳זו:טאנ

 ttm בײמאג, דרײ בי< פליה רyד איז
 איםמ אליחנגם, עדױ?ײשאנאל nvi איז

 די סמרים, iKDiyDy^n און בלאדװײ
y^H'H םארםיי* סאסייזגםי •ואקײשאן 

jys װילא) וועלכע מײדלאןי צו קארדס 
 אין וואכען «אר א פארברײנגעז פאהי״עז

ים. ברענ נײם אדער בעת די
ססעציא^ אי? װעלכע סאסײעםי, די
 *ײ <עווארעז. גענרינדעם צװעק מיט־ז

 m< װאס מײדלאך, אידישע פאי ׳טאפ^
 1ווא אלאץ א אפארדעז, נימ עס נעז

 ארבימ^ יאהר א נאך זיד אויסצורוהען
 במ אין אײנע ־— הײזעה צוױי האט

 צוויד די און ?^:קילם, די איז אינדיעז,
 אײלאגלפ לאננ >לפארטyב איז — yט
 רעמאר נרינדליך זײנען ־yvyss yn״'3

 םיזא|# הײנטינען פאר נעװאדעז טילט
 סאדעתע אלע פיט טyטאטL*יאויסגע און

 איז ראדיא• מיט אפילו אימריכטונגעז,
ח ײ  8 ר,כל סןי באארד די איז הײז^־ נ

 באקװעכמנ די אבי;ל יואך. א דאלאל
 כשר׳צ נעשסאקע דאס און קױארטיד

 נעהויבממ נאר די אי; װי זײנען עסען
 הױז אינדימז בינ םyד אין ״רעזארטס׳*.

 פיקניסם, ׳“הײ?ס״ איאנזשירט װעלצז
 אונםערריאל־ ׳ןyלונגyםtMפאל לyאמyט

 ײ• ז• א. לוםט, םלישעל לyד אויף טוננען
 הוח װאקײשאן רyיפארטyב &ריד אין

 םימ אחוץ פיי־דלאך די זיןי אפױזיחגז
 ביעגמ* זיך, שיפען ים, איז זיד באדען

y'D^xs,□ .װ. ז. א-
 10 קאסם אינדיען ביג קײן פאהרען

 “בעל סײן און צורי?, און אהין דאלאל
 במ אין הויז די דאלאר. 5 בלויז פ^לט

 םע30 דעם עפענמז זיך װעט אינדיעז
— ילא״י בעלפארטער דער און דזשון,

 יםםרײ״86תנדד די דזשולײ. טעז2 דעם
 דזמיז טען17 דעם אז זיד םאננמ שאז
 דאס וױכםיג, זעהר איז עס און

 זונ״ שומעז צו םארפעלען ניט זאל םײדעל
 איאיני^ m נאד דזשיז םען15 דעם ׳טאנ

 העו מען װעלכעד ^הן םענם״הארד,
, רעך^טיםםריחון. ניס

נ, ג י 1W4p P *ת*, סטען ןױי̂ט  t y כ  y ר   i

 ^נדערחאלנען םיט נעװען איז עס
 ליטערא״ אונומר צוריק, יאחר מחנדליג

̂»ר דד חאט מור  n אױוי געשטעלט װאס נ
 צוױי פון באשטאנען איז •רעסע רי ;פיס

• דר חאכען װאס מיכענבלעטער, הי  מד
r a קײן גרעדץ, רוסישען איכערן 

ד8 קײן געװען, ניט דאן דינען םלחםות « 
 אידישע נעסטע די נים. אויך עןסר»

 פי( כאשטאנען מעהיסטענס אי? נילעס
 װעלטליכמ די םאראק*״. און דוסעניען

 •אר א םיט כאגתגיצט ?יך האט כואדש
 וױל״ lie רעדע » װעגען ידיעות טרוקעגמ

םראנץ פון חסדים די װעגען און העלעמ׳ען
יאזעוי.,*
 צײטונ- די םון הױםט״מאטעריאל רער

m און כעלעטריסטיק.״ די געװען איז 
 כעלעםריסטען די ױינען ראן אױך כאטש
 חןדאס״ די חאבען ׳צאהל אין נרויס נמװען
 צו םארזוך א געםאכט דאן שױן ןyטאר

 װא- צוױיטע די אז רעדט, ווער צאוזלען,..
 אמעחױבען חאט װאס כענשריםט,

 ערשטער, דער םיט סאנסורירען שםארס
 האנאראר דער איז גענרינדעט, זיר חאט

װאד... צו װאך םון געװאהסען
 גליקליכער נעװען איך כין אײנס םיט

 אויסער האג איך װאס חברים, דײנע פון
 צו צײט םון געשריבען אויך ערצעהלונגען

 םרױ אלײן רעדאקטארען, די לירעה צײט
 לי־ pp אפילו האכען פוכליציסטען, קענע
 אמנר ׳געהאם ליב באזונדערס ניט דער

 דאס אז געװאוסם, האכען זײ וױ וי8א
 די האכען ליד, א אמאל יא װיל פאלח

 םיט׳ן רעדא?טארמדיוכליציסטען ואדנע
 םלע־ און אײגרײסען געוואלט נים אאלס

 םײנע אויך צײט צו צײט םון דלוקען גען
ילירער...

װאכענבלע־ צוױי די פון ריכםונג רי
 ציי־ :דיזעלבע און אײן געװעז איז טער

 — אינטערעסען אירישע אלע םאר טוננען
 אנ״ םיםארבייםער, די האבען דעלםאר און

 נים ריכטונגען, םארשידענע םון העננער
 צו צייטונג װעלכער אין נעוימן, מ?פיר
 א לבושל, איר, שאםוננען. זײערע געכען

 בײ• האב ׳אן נעבױרען םײן םון ראדיקאי
 גע־ נערן באזונדערט ניט צײטוננמז דע

 גענוטמן אגםײל איר האב דערפאר וזאט.
 כע״ א נעהאט און בײדע אין אײנצײםינ

װאס צייםונג, יענער םון מײנוננ םערע
 אדפיניםכד םרײנדליכעחג א געהאם ד.«ט

ראציע...
 אד־ די פון ריכטונגען רי אוץ־ אבער

 און אײנס געווען זײנען םיניסםראציעס
 גע־ איז הויים־ארינציפ דער דאסזעלבע...

 אװאנ־ ?ײן יוננען די נעמנן צו ניט װעז
א זעחר געווען באםת איז נזרה די סען...

̂ו  הא• נעזאגט. אויבעז װי װארים, ׳לעyש
 אי־ אזש געדרוקט צײמוננען רי זיך כען

 נױ דער ביז און נרעניץ רוסישען כערען
 עיצעהלוגנ נעדרוקטער דער םים מער

 נשםה די שיער םלעגט אנ?וסעז, פלענט
 נוםער דער זיך םלעגם אםאל ארויס. גיט

 װאכען... צװײ גאנצע אויף םארשפעטיגען
 אדםיניסטראציע ר1ת אין געהן צו הומסט

 הארצען ?לאפענריגען א םיט טאג אלע
 ?אלטער דער און רובעל עטליבע די גאך

 אין ?ו?ענרינ דיר, ענטםערט םאיװאלםער
:בוכהאלטעריע-בוך א

 רער אין לינם עס נישםא... נאך —
טאםאזשנע.

 װעט טאמאזשנע די ביז װארט, נער,
^ סג  און זעםפליארען...py רי ארוי

 האס אזױנס טריף... גאל זײ ווערען אםשר
געםראםען... פאל פאר א אויך שוין

 לײכמער געווען אבער איז לפארyד
 צאה־ פען םלענט רyליד םאר ידער.4י מיט
 בײם רעדא?ציעס בײדע אין באלר לען

 נױטי״ זײ איז לידער װײל ניט אפגעבעז,
 שורות די װײל דערפאר, נאר נעוחגן, נער
 איבער־ נלײך געהענם םען האט ליר א םוז

 עח־צרה אן איז דערפאר און צעהיען.
 בעסער רערא?ציע אין טראגען איך םלענ

 װאס ׳דעם אויף ?וקענדיג נישט ליד, א
 האנאראר י-אר איז לוננnyvרy אז פאר

 םאל דרײ אמאל און מאל צוױי נעזרען
 צו כח יעהאט דען האט װער גחנסער;
 דעד םוז א; ?וטט נומער דער ביז ווארטעז,

 טאםאזשנע די ׳גאם מ*יז > טאטאזשנע
 לאנג אזוי נומער דעם אפהאלטעז דאר קעז
 נוי• אזוי רובעל פאר די זײנען דא און
.טיג . . !

אנ־ אן נעװען לידער מיט רyאב איז
 בײדע םון רעראקטארען די צרה. ער1

 נעשטודירטע נעװען זײנען צײטשריפטען
 זײ זײנען רy^יד אויוי און םילאזאפען

 זײנען זײ אסת, געײע?. ניט מבינים £ייז
 אלײן עס האבען און אםענהערצינ נעייען
 זיך פלעגעז זײ נאכםעהר, ;נעײען סודה
באריהםען. דערםיט נאך

 — םאך! מײן ניט איז פאעזי —
 ערשם־ דער םון רעדאסטאר דער נןלענט

 שכױיכ־ ליבהארציג צײטוננ ^טרינדעטער
פאפירעל ל»ננע דאס האלםענדיג ליו״

 וױיזען מוזעז עס וועל איך — מיר.
an ...רע־ צװײםער רער און האםיטעט 

 פאליטישער םון דאפטאר א חוקטאר,
 האט ער וױ נאכדעם פאזנם, ]^נאםיע,

אזי^ אױםשטעיעז ױיסגעהערם, ייד קאס

\ אגרוםען ױך ױן אױנען n םיר
 !פײן זעחר עס יןלימט קלימען —
װעל דמקען, צו כדאי ו1א דאס צי אבער

ר איר  דורכרעדען ױף ותל ייײד •1W ני
כראניקער^ דעם סיט

» געװען דוקא איז ניאד?ער חור
 אוגיװערד• (,1P ל1יװ )פאעזי אױןי מכין

 גע״ ניט ער חאט אױסלאגד אין טעטען
 געװען ניט נכלל איז ער אבער ענדינט,

 פלעגט רעדאקציע אין פינקטליכער, קײן
 מיטװאך. װאה יייז אײנםאי קוםען מר

 כרענ- רוכ דאס אץ־ םלעג אכער ליר דאם
 ביז װארט, געח הײנט פרײטאנ״. נען

 לyד ארער לומען, װעט כראגיהער דעי
 רעדאקציע ערשטער רער אין ?אםיטעט

צוואמענקומען... זיך װעט
טאסאזשנע... צוױיטע א

 צו געװען לײכטער איז דאר אכער
 אײ־ ליד א םאר האגאראר דעם כ»?ומען

 איך םלענ דערםאר און פראזע... םאר דער
 טי־אנען םיגוטען בעזונדערס׳שװערע אין
לידער... םײגע רעדאקציעס די אין

V.
 רוי־ דער אין אזוי איך געח איינמאל

 םאר־ שטאר? גאס, אידישער שענדער
 םארנעסענ־ ענינים, הויכע װענען טראכט

 װעל- ׳חומר דעם װענען אינגאנצען ריג
 םי־ א םאדערען נעזאלט שוין האם כער
 ביסעל דעם צו ארץ דרך אויס :אר טאנ,

 אנשםענ* נעהאלטעז זיד ער האט רוחנױ$
 טשטעי — נעפאנט שםארק גיט און דיג
 yנyאלp ױנגער םײן אפ פלוצלוננ םץ־

 פנים אין םיר ארײנקוקענדינ און אי?ס,
:לעכעדיג גאנץ אױס ער שרי״ט ארײז,

 עפעס זין כײ ניט האסטו ברודער, —
. * ?לײנגעלד . .

 איבער איך םרענ — הלײננעלר*׳ —
 ׳הא — םארװאונרערם, אן איהם pip און

 האב אין זץ־,,אז דאכט גײן, קלײגגעלד...
.נים . .

 םרעהלאך שטארק מיר װערט עס און
 ?אלעגע דאזיגען רעם הארצען... אוים׳ן

 אי־ נעהאט. ליכ אםת איך האכ םײנעם
 נים האט ער ווען םינוטען״ אין בערהױפט

 געווען דעםאלט איז ער געלד. קײן נעהאט
 םיר םלעגט איגמערעסאנם, און טט זעהר

 זתר און שריט איז םריט אוױי כאנלײטען
v ער םיעגט עיסר m\ וױ ווענעז, נעםינען 
געלד... סריגען צו אזוי

 לגמרי טאסע נארנישט... האסםו —
 ניט איבער, טיך ער םרעגט — ? גארנישם

 *נייך, םײן אין אוננלויבעז צוליכ אזוי
צוטראנענקײט... צוליב ׳אזוי גלאם נאר

 און מןזעסעז נאנץ ענטםער איך
:ערגסט
ניט... גראשען איין היין טא?ע —
 —i טאן מיר װעלען װאס־זשע גו, —
 און נעזונד זיך צולאכט און ער סיענם

.םרעהיאד. .
 1 טאן װעלען םיי װאס איה וױיס —

 שטארת נישט אויר איר, ענטסער —
 ארײן איה זאג ׳קום — װערענרינ. נתפעל

 איז לוםם די גארטען. ?ראשינס?ים אין
 שעהנער א נוט... זעהר איצט דארטמז

 םילאזאםיר — טענ אזוינע אין טאנ...
 נאר־ אין זיצעז צו ליב איך האב — איו

 א םלויפען איז בוים א רyאונט זyט
.טרוים . .

? י ים זאנט׳גראם

>׳יײי••איןױ1א

□y:ny^ א —
 דערוױיל זיך םארקוקט און yגyאיp ױנגער

 פא־כײ־ האס y:yTK א װאס ׳קױש א אין
געטראג^...

 קוקסטו װאס —
חבל, םײן איך פלעג

 זיך ער רופט — ...Dpyiy: שעהנע —
 yהלאכyםר yj?^ טיט אן ריך ?ול.ט #אן

זיך... צולאכט אין אײגען
 ״שעחנער א — איך זאג — יאכסט —

 נלא׳ אײן :יט דאך ןy^אכ םיר ׳רyכטyנעל
.ש*ן . .

 אן װאך צוסונפטעע די האב איך ~
 — צייטוננ, ^עטער רער איז ערצעחלונג

Dארזיכyקאל םײן םיר לטyנy. — ̂די צי  אי
 9בײ װערען אז לy הויכט — !טײװעל

 װלט cy נאך יאגנ װי וױיס, װער —
טאםאזשנע... רעל אויף ליגען

 םריה־ צװײ די ניט... אבעל העל איך
yאלויסנע־ האב איך װאס ציילען, לדיגע 

ען װענען זאנט  און בוים א לyאונט ז̂י
 ביסעל א אן םיך הויכען טרױם, א טרוימען

 אין אן זיך הויבם dv ן...yבאאונרוד,יג צו
 םיהל ׳אט*אט — וועבעז צו dvgv תאפ
 טען ליד... גאנצעס א פארטיג װערט ׳איך

אלט. און צײט ןyהאב נאל דאלף
^ םײן צו איך זאנ ׳קום — ל א  צו ק

 אנשרײבען oyey װעל איך #אהײם םיר
 םיר ארן זעהן... פיר װעלען נאכדעם און

ציכתל. םײז איז מיל צו זיך לאזען
 פאל איך לעז ארום צײם yקורצ א אין

ליר. נײ־געשאםען םײן קאלעגע מײן
 איך גyםר — זאנסםו? װאס —
איהם.
 ער ריהםט — ברוושל, ׳:וט זעהר —

 קריגען קענסטו װאס גום... inyt — ׳עס
>... איהם פאר

 — רyאיב איך ^לyצ אט ווארם, —
 םער־ צעהלען... אן הױב און אץ־ ענטפער

שורות... צעחן
 ־— ? פערצעהן עפעס אזוי װי —

חבר. םײן זי װאונרערט
םארשטעהסטו, ׳טyסאנ א איז עס —

איהם. איך ערקלעהר — סאגעט, א
 אן זיך הױבט — !שוטה א ביזט —

 א הײסם װאס — זידלען צו ?אלעגע סײן
 סאנעטען?... צו זײ קוכתן װי סאנעם...

 די צוברעך נעחםען... ניט דאס װעלען זײ
 — העלפט רער אויןז שורות צוױי לעצםע

 איז שולות צװײ — םיר ער באפעהלט
 ברודער, צװײטענס, און נעלד ערשםענס

סאנעט קײן ״םילאזאן*" רyד דיר װעט

 זאגען, ע־ װעט ^4םאי לאס ללוהען... ניט
םארשטעחן... ניט עס װעט

 א אײן מיר פאלט -- ׳אזױ אױב
ק רys:יאyנ ^ג  די בלויז םארװאם — נ

שױן אײכ > צײיען צװ״ לעצטע
 טyסאנ דעם םין און ׳איך זאג ׳ןyכyצובר
 טא )ליד װאכעריג געװעהנריך א ןyראכ

 מאלטyד און בלצכען שורות yאי לאטיר
 אכט־און־ םון רן קיפא א מיר האבען

;?!!...yo-HD א — שורות צװאנצינ
— lypyn קולץ^ צו זיין ניט זײ 

חכי. ניײן באזאיגט םלעגט
 ‘נא לעלסטו װאס !,זאגהט הויץ —

 אױס־ DW עס װי זעה אט A רישקײטען
?יםען.

̂עגע כיײן  פון לענג לי באטראכט קא
פתיר: איז און שורות די

אאטי־lי9קסy ז״ זײ. םאר נוגyג —
כײ... װי סײ רעז

׳דײן אויה ליד דאס לyאיב שלײב איך
 גע־ װי גלעסעל עטױאס אותױת די כ״אך

ניט זא̂י טארpדאyר דעל כרי װעהנליך,
 מיט פיר לאז און שװינדעא דעם כאפילז

.yציPדאyר רyד אין חבר מײן
 עישטער דער אין אלײן געהעז טיר

אדרעסען די זיצט עס װאו אםטײלונג,
 אידי• א מיט םײדעל, ביאס א שלײבערין,

 אריגען. שװארצע גלויסע די אין חן שען
 זי גריסט Dyi:^: ׳ד איך גליפ פליהער

̂עגע. מײן  זײנען כייר אז װייס, זי יזאי
 ווער איך רױט... װעלט און ן״yטאלאנט׳׳

 באיזוםע־ מעהר נאך איהל פון היננ^סען
:טישעל איהר צו צו נעה און חן נעם

 אץ־ פרעג — V שרײבט איהר —
אזױ. גלאט

איך... שרייב אררעסען יא... —
אי* איך פרע: — ן...yסyאדר אזוי —

 א פאי איהר באקופט װאס — בער
נאאױו... איך גyםר — שורה

 זיך צושםײכ^ט איבער״פרײבערין די
:חלעװריג

אדרע־ פאר אז איהר, מײנט װאס —
 איך ?... שורה םון אויך פיפן ומטpyב סען

 הונדעלט סאר מאה... רyד םון ארבײט
צװײיגילדען... סעזyאדר

 א סיט נשyם א yבטב קאלענע, םײן
 נע־ פאר געםיהל ןyעלטpנםװיy שטאר?

 םויס־ מיט זיך סט1פארכ» רעכטיג?ײט,
 אדמיניס*• די װאו אפטײלוננ, רyד צו מען
ט yיyטרא ^נ : אויס רופט און ׳זיך ג

!עקספיאאטאטארס באנריטען, —
 בא?װעם. גישט אוין פיך םיהל איך

 נע־ םארדינער א דאך איך בין אזוי, אויב
 אככדאון־צװאנצינ םײנע פאד איהר. גען

וועל אננעהמען, זײ זאל פען אױב שורות,
 ױכעל... דרײ קרוב באקו^ז דאר אויר
שרײבען ראך זי רארף לובעי דלײ פאר.
א... בײ

קוםם) («לוס

 קפמנם דרעסםאכער און וױיסם די פון הױז ױניטי
םען'וני13 דעס פרײסאנ, איכעראנסאנ זיו

)1 זיים םוז (מױס

 זײנע םים פוראל אזא :עפאכט יאהר
 װעט יהױז ױ:יטי דעל אין דע?לאםאציעס

 א איז ןyטyאויםםל װעט און זײז װידער
פראגראם. נײער

 װעס פראגלאם מהיהאלישער דעל איז
irל־yפיר רyD•הפ’באר דער באםײלינעז זיר נײמו־מארגען ך

IL, גוריה. אל. פון
52552552S55553
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מתכה.) » םילװער (גאלדי
 םארגען, נײע־ א אויף געהט לעבען נױין איבער

 — געפלעקט הימעל םײן האם גאלדיכקײט א
דיעלעז׳ >י<יי« געקוםען איז נײער־םארגען כײן
— העלען אין דערהויך םיט דערהויך פון

 װערען דא געקט זײן םיין װי זעהן. איהר װעט אם
- ענםפלעקט גאלדקרױנענדינ אויטשײנענדינ,  י

 אנקװעלען נעקוםען איז נײער־םארגען םײן
------------אנקװעלען ניגון א װי צוױם. א װי

טוםיען. זיך װעלטען װי הערען איך מענ
 — פאנאנד ני־ט קלײב איך ;אויפשטײגען—אפנרונטען

שײנע; םיר געקוםען איז נײער־םארגען םײן
-------שיינען םיר װײט־װענ דורך בלא־װײט, צום

 פרעמדעי די פארלויפען שוין פאראוים םענ
 — האנט, אויםגעטראנענע רויב צום

פאראײנעו, זיך געקוםען איז נײער־םארנען םײן
-----------פאראײנען זיך שװעלען םיט שװעלען װי
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 ערד׳ םײן זאפטיג הײנט טאקע דאך זיננם
 - שפאן םיין געפליגעלמ און וױיך דאך תהט

 נערען צו געקוטען איז נײער־םארנען מײן
 ־ — נערעז צו לויםערקײט םיט אויפװאך, םימ
 שעה״ען, אײנזאטע איהר. װאונדער, דערציילט

 — מאן אין רײםקײט די איז אוםנעצאםט
 װערען דא געקוםען איז נײער־םארנען םיק
--------ווערען דא דערהויך מים דערהויך םון

 װעט ער װערשאן. אלבעלט שסילעי•
 םוז פיאנא רyד אייף *עןyװ באנלײיט

 דעש ררעבעז גנױערע״ װערשאז. פיס.
װאר. נעקהםיע האנצע-ם

 הויז ױגיטי רער פוז :.':;ycypy די
 די בײ נאר :יט טוב ױם א :עװארעז זיא

 אינטערנעשא״ אונזער פון פיטנלידער
 ארביײ :אנצעל דעל בײ זאנדעדעז נאל,
 פאר װי פאל, דאס און ו^,ו:ג.יבא טעל

 ארבײםער yy:»: די װעט ז,yא'אהר
 ער־ דעי בײ פארטראטעז זײן באװעגוגג

 װעט יא״ק נױ אויסער און נוננ.yעם
nyi זײן םאלטלאטעז אויר דאיט יאהל 

 ל׳yפילאד םון באװענוננ ארבײטער די
 און װײסט פילאדעלפיער די פיא.

 הויז ױניטי זײער האבען לyספאכyדר
 פאי־ זופער דעם ip^yii און זyבyגyאױפ;

 טnyארc אין װעקײשאן זײעל ןyנ■נyבר
'ארקער. נױ די פיט זyצוזאפ פאלק,

אויפמערה* אפאל נאך ;;,מאכ פיר
 ארויס־ װילעז װאס י־י׳ yאל זאם

 רעדזשיסט־ צו נלײך זיך אהין, םאהרען
 פאר פאכען קאנען זאל פען כדי רילען,

 .אקאפאדײשאנס׳/ y:,o"i: yאל די זײ
yiאלע װי איז״ אפיס רעדזשיםטרײשאן ־־ 

 װ. 16 ױניאן, ^yד פוז אםים איז מאל,
יאלה. נױ סטריט. טע21

 קא־ הויז יױיטי דער פון נאכיעז איז
 ?ײט,/: דער תרר כייר שיקען מיטע.

 און פרײנד פיצע די צו אײנלאדוננ אן
 ־yj זײ קױז. ױגיטי nyi םוז באזוכער
 שעהן אוז גוט װי געװיס, נאר רענהען

 םיל און םאלבלאכם, ראלט האבען זײ
 זײ בלויז גענוג איז ov דאס גלויבען,

 הויז ױניטי לי װען װיסען לאז^ צו
 װע־ איבעריגע ראם און אויף זיך עפענם

 האפעז מיר טאז. אלײז שוין זײ ל{[\
 רעס ערעפענוננ ־*ער בײ ערװארטען, אוז

 :רעסערען א נאד דארט טרעפען צו יאהר
 נ^אפעי דא־־ט האבען מיר װי עולם

 אױל האפעז מיר און םאר־א־יאהרעז,
 פונהט זײז אױד װעט עולם דער ראס
 באנײסטע־ מיט פול און צוםרידען אזוי
 םאר־א־יאוזדען געווען איז ער װי רוננ,
 או, עיעםענוננ, דער סון צײט איז םײ
 ויא־ זוסער גאנצע* י־ורר נאכדעם, םײ

קײשא?.
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an 8םעמנערשי אונזקר ןון װ*רם יעצפע
 WHH פון רעסערענדום־װאוט דער

BMnpnopo 191א םאר jpipi סטרײה א 
 ניט קענען סיר און אן, סאםענטאן נעחט

 דעם איבער |91זא גכיאות גיט לױלען און
 אויך אישטימװג. דער פון עזױטאט1

 אפייו װ^רט אײן מיט :ים סיר וױלען
 מינ־ די סאכען צו איז עס וועמען אױוי

h ip t h  poon, 19שטים זאל ער וױ: 
in םאד n װאס ס,9אל סטל״ק. א געגען 
זאי מעפנער^יפ רי אז איז װילען, םיר
 נאר קען זי יױ שטארק, אזוי מאל דאס

 אזױ ױילען, איהר צו אױםדרוק געכען
 עס אז מעכטינ, און חױך אזױ שטאלק,

 ‘סײ ב״זע די פאר^יםוסען םחען זאלען
>ip װעײ ױדאן, רער פון שעאיס די םון 

 זײער סיט גר״ט אזױ איםער זײנען כ*
i?״ דאס אז לפול,3 p i די פיחחור, די 

 א ארױס רוםען װעיכע ױדאךכאאסטע,
 די װאילסען ?״, ניט װען אז, סטרײק;

 די אין דצען געכייכעז רוהיג ארנײטער
 ״עהרייכעך זײער געמאכט און 19י9ש

m און םרויען זײערע םאר <עבען r p.
A  זײן יט1 ?אל ער נרױס וױ וואוט, דער

ip אדער םאר ip i דין װעס סםרײק, א 
 נעבאט הײייגער א און וױיקאסעז נלײך
 וױי זי ניט םיחרעחפאפט. אונזער םאר
 ארױם־ בכח סאר זיך חאיט זי ניט און

Ph h iyw! ניויכט, זי ניט און סטרײק, א 
 קען סטרייק ארױםנעצװאונגענער *ן אז

 די ארבײטער. די םאר נוטעס כרעננען
 אז. ׳זאך אײן נאר װיל פיהרערשאםט

 א אויוי אפװארםען גיט זיך וױל זי כאטמ
 װאס אחרױת, נרױסען דעם םון מאמענט

 מעםבער׳שי• די זאל ׳איד,ר אויף לינמ
 ר ה י א ארױסזאגען םרײ און םראנק

 םון ניט האיט סיהרער^אםט די מײנוגג.
 זי ^אזט דאס פאסוי. צום אױםהעצען

װעלכע םאר דעםאגאגען, די םאר איבער
 ׳גאט ליבען םון כיתנה א איז סחוסה יעדע
 װעלכע ׳מחות צודרעהטע די םאר אדער
 באזונ־ נאר א סטרײק יעדען אין זעהען

 איז פיהרעריטאםט אונזער קדױטה. דער
 םון עיקר דער געבױט. אנדע^ נא:ץ
 טעטיגקײ־ און שטרעבוננען איהרע אלע
 םאר־ מענלץ־ װײט װי ׳זעהן צו איז טעז

 וױ ארבײטער, די םון לא;ע די בעסערען
 הא־ זאל ער אז זאינען, צו םענליך וױיט

 יאהר, גאנצע דאס דורך ארבײט סעהר בען
 םארדינען, מעהר זאל ער טעגליך װייט װי
 זײז םאריעםארקערען כיעגליך וױיט װי

שאפ. אין ח^יכות זײז און אײנםלוס
 געכרויכט דערצו עיקר. דעד איז דאס

 פױטיען. םארמײדענע םיהרער^אםט די
 מיטלען, עהרענהאםטע ׳זיך םארמםעהט

 ארבײטער־ױנ- קײן װעלכע סיט סיטיען,
 סרשמ איז ;שעהמעז ניט זיך דארף יאן
אויסנענוצט, זײנעז סיטלען אילע ווען ׳דאן
 או הויבעז צוועק, צום ניט םיהרעז אוז

 סאמף. א םון דענקען צו פיהרער אונזערע
 םאכט די ניס םארשםעהען באםעס די ײעז
דאך בילײבט דאן י(שר, און ^אניק םון
 צו וױ ױניאז די םאר ורעג אנדער קײן ניט

 זײער צו בתים בעיצי אונזערע ברענגען
 אײ־ אונזער םון מאכט די דורך באזינוננ
 םון סאל״דאריםעט, אונזער פון נינפײט,
 וױילען ענטמלאסענעם םעםטען אתזער

 האילטען צו און ארבײם, די אפצרןזםעלען
 און ■וסט שמיל, יאננ אזוי מעיער די

 אז אײנזעחן, מוזעז באסעס די ביז מױט,
זײן. נים עס סען אנדעדמ

A
 ביז האבען םיהרער אונזערע נון,

 םרידליכע א<ע #אלע אננעװענדעט איצט
 אונ־ װי מאנאםמה עטליכע מויז מיט^עז.

 אײנ״ אײן איז האלטעז םארמטעהער זערע
ארויס־ די פאר בתים בעלי די םיט טענה׳ן

 םאדערוננפ; םאדערוגנעז, נעממעאטע
 אויסנעטראכט. האט ױניאז די נים װעאכע

 נױם גרױסע די אוז צײט די װעלכע נאר
 אכער סראנט. צום ארויסגעתקט האבעז
בתים בעילי אונזערע נעבליבען זײנען מױב

 קורצ־ צו ארנומענםעז. אונזערע אאע צו
 קענען זאאעז זײ אז ׳זײ זײנען זיכטינ

םון װײטער ברעסעיע א נאר כאט^ו זעהן
 אינםערעסעז. םאםענטאנע סאײנע זײערע

 פון ארגומענטמן אײזעךםעסטע די אױןי
 ביז זײ האבען םיהרערשאםט אונזער
 םים סאםיסטערײ, םיט געענםםרעט איצט

ס  pc םאראורטײיע עתםםע די צו אא̂י
מז דעם י  דעם כזאכען םיט •ובאיקום, י

 באתיבען זײ וויל די אז אנמםע^
נוכא^ אח האב ויחנר םח

A
»8נ  ym\ צגססער צנדלימר זיחנר חד

 לליי־ א רא נאד איז אס אמבאקאמס
trtm וײ m 4חאטנמ טון אמראחי מנד

 ניינחנר זײער װאס צו א״גועהן עכדייך
 אור־ אכער םיהרען, טוז און סען עח״עגית

איצט כיז האנדי־ען זײעי םון טיײעגדינ
 פאראױסזאג/ו. זיה ד^כט ״םיד טעגען

 דאס האםנונג, י.נא«ע א דא איז עס אז
 פאדע־ גערעכטע די נאכנעכען זאלען די

 איז, גוטען. סיט ױניאן דער םון רונגען
̂יר ̂י נעיעכט. די דינען ׳אם  וױײ אם״

 ‘קלאולרסא סאסע גרױסע די אז ד/ סעז
קאםף. אין נעחן צו בארײט ניט איז כער

 דעי װעט ׳נו עק״צגות. זײער דערםאר
 און עס. כאװײזען װאוט איגעגעבעגער

 ^טארל ; םאי » נאך וױדערהאלען מיר
 םוז עס אז איכערצײנט, דינען טיר וױ

 עגדעױמ ראדיקארע א װערען געמאכט
 קלאוק־אינדוס־ דער פון געכױ דעם אין
 ודאן1 חנר po ׳צײכות די ודן און #ע1טר
 כעלי אונזערע כדי אונטערנעהכיער, רי צו

 אנ׳צטענ־ אן מאכען שענען רילאכות־זאלען
זאל עס כדי און ׳לעכען ביענ׳עליכען רינען

 םאד סורא די װערען םאריאגט ענדיליך
 און ;סיעק סארגעדינען ^רעקייכען דעם

 ׳אז איבערצײגט. דינען מיר וױ יעטארק,
 דורך אזיסםיהדען ניט עס קענען םיר װען

 אונזער עס איז ׳לא:יק דורך ארנומענטען,
דעם, םאר רןעמםען צו םליכט הײלינסטע

 איכי* די פאר עס איז רעסטװע׳נען פון
 איז אפיער בא^טיםען. צו אלײן טער
 עס וױ איעס, דאזען צו יעכט זײ בײ

 ניט װי קעםםען. צו גיט נאר אבי נעהט,
 אזא פיט זײן כיענען טיר אײנםאראזטאנען

 די אױב ׳אבער דעניןען, און פיהיען מיז
 אזױ, םאיט דעמען און פיהרען ארכײטער

 איז עס וױלען, זײ װי בלײבען, עס רוז
̂ער  און אינטעיעסען, דיערע ױניאן, זי

 י׳עצטע דאכ האבען םוזען און האכען, זײ
װאדט עגט׳עײדענדע

A
 כאאײנ־ צו װעםען־עס־איז ניט ׳נײן ״

 אונ־ איז װארט רעצטען וײן אין פלוסען
 אז ׳איז באצװעקען, סיר װאס ציי, זער
 גאנץ ױך בײ זײן זאל קיאוקפאכעי דער

 זיך בײ ער איז טוט. ער ײאס קלאר,
 טעיטע1גע״ ,ד אז איבערציינט, םעסט

 רעא־ כיוזען ױניאן רער םון םארערוננעז
 זײן קענען זאי ער כדי װערען, ליזירט
 *עטי* ער װעט דאן חױנד״ זײן נדט זיכער

 םאר־ ראן װעט עי סטרייק. א םאר כיען
 אויוי װערט װאס קאכיו״, דער אז ׳עטעהן,

 א וױרידיך איז ארױם;עצװאו;גע; איהם
 אי*ס װעלכען, םון הײלינעי, א נאבעיער,

 ארײן, זיך צו זעלבסט״אכטונג מיט סענש
 איטרײס־ ניט זיר טאר און ניט ער קען
 אזא אין אז פאר^טעהן, װעט ער לען.

 אונ־ זיך שוױינ, א םאכען צו מאםענט
 ״נידעריגער זיר כיאכעז צו טערצוגעבעה

 איז װאסער״ םיז ^טילער און נראז םון
 הענד סיט זיך װאיט ער װי זעלכ^ דאס
 די אין נעבונדעז אימןרגענעבעז םיס און

 װעט עי באסעס. אונזערע PD ססשלה
 קאםוי א מײנט קאםף אזא אז באגרײםען,

 ױנ־ זײן םאר םענעעדװירדע, זײן םאר
 גליק, און םרײהײמ כיסעלע זײן םאר ׳יאז

 האבען דורות םיאע ׳םייע ורעלכע םאר
נעאיםערם. םיל אזױ

A
 טאמער םארקעהרט, טאמער אבער

 םאדערוגגען געי&טעלטע די אז ״ער נלויבט
 אז לעבענס־וױכטיג, אזוי גארניט זײנען

םאר אײנצושטעלען זיך לוינען זאיל עס
 קעי זײ אז ער, םיינט מאמער אדער ;זײ
 ניט אוכדטטענדעז קײנע אונטער נעז

 דער דאס און װערען, אויסגעםיהרם
 דאן אוםזיסט, זײז װעם סאמױ נרױסער

 אױסדרוק נעכען צו םליכט זײז עס איז
 צו און נעדאנסעז איז נעסיהלען זײנע צו

 דאס וזאט ער סטרײק. א גענעז ׳מטימען
 טאקע דערםאר דערצו. רעכט םולסטע

 ױניאן דער סון םיהרערעאםט די האט
 רעסערענדום־ דאזינען דעם באשטימט

 דעם דורך זאל איינער יעדער כדי װאוט,
 פעטטע זײז ארויטזאגען קענען װאוט

 ניט טאר אבער סײנער איכערצײנוננ.
 דעם אויף שםיםען םון צוריקהאלטען «יר

 װי נים, אליה נאר װײס ער דאס נױנד,
 נאנץ א איז דאם װײל שטימען. זאל ער

 םיםער, און גרינדליכער נרונד. םאלשער
 זײנען םא^ונגען םארשײרענע די וױ

און ווארט דורך נעװארען דיסקוטירט
 איז עם4 און נים. ׳®ײז םעז תעז מריםט,

 זיי- װעלםג ארבײטער, זײ אז אונםענליה
 זאלעז ױניאךםעמבערס, וױרקליכע נען
ײער נעםאםט האמנז נים  באשםיםםע ז

מז זימנר טיינונ^ מ ױ ײ װאס ו  װי־ ז
ס יעז, א ד ך אויסדריקען ויי םוזעז און ר  ח

1װאמ זימר
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 װ^ײנער חנן,9װ |9ו§ 19אע װעט ריטעט

רמ>ט91 מיר «ײן. ניט ואל ער
 דורר סאיאריטעט h חא§ אז זאגען, צו

פאר ענטש״דען ןיף װאוט גרויסען איהר
 P® קאסו״ א מײנץן עס װעט יזאסן״. א

 אין טעסנערשי•. גרױסער נאנצער דעי-
V) p§ v 'וןרץר האט װאוט זײן m m* 

 |.9יל1ו ויין n ווויפדרומ |9svj דאר«ט
 ־91 איכ^עצצחלט װאוט ר9ז־ אנער איו

 וזאט ט9סאיאריט גרױסע די pH װאר^/
 *9פאי די ®אר ן9ט«99 ו9 |9§9כאשי

 |93חא 93ל91ו ײ, אי*ע טיזעז דאן ׳ן9רומ
 ‘בא דעם אמעהטען דאנענען, נעשטיטט

 ײון r|9fvn n אן ן90אנצושלי דך שלוס
 וױ אזױ ׳כחות זײערע אי*ע מיט קעמפען

 דעם םאר געשטימט אליין װאלטען די
 חיסטארישע גחיטע רי אין סטרײ®.

 ן93חא ק^וין-טאסנר די װאס סטרײקס,
o* ניז r ,9 געםיהרטiMf| דט יןײנטאל 
 I9J"1 מיר וױ און, ,039P0 שײן |9וו91

 דעם אין אױן זײ ן9י9װ ׳איכערצײגט
 ניט קאסף גרויפע־ כאםארשטעהענדען

 און סקעכס די צו דין װעט װעה דין.
נע־ דך זאלען אזעלכע אויב םאררעטער,

 נאגײסטע- סיט פול שאסף. א !םינען
 אױפא•- סיפ פמ גױטיג, װען t רו̂מ

 װעט ר9 דאס אוו/ ׳דין ער װעט םערונג
 און ײט900119 זײן איז איכערשטימען

 איצט יז3 האנצן סיר װאס אלעס, כיאכט
 אפילו אז ׳קאן אץ שטעהט צוםיל נעהאט.

 אױף קענעז זאי לײכטזיז םינרעסטער דער
ן.9ר9װ טאלערירט פאמענט א

r, ערנסקײם געװאלדעע די po דעם 
 גארניט וןען קאסוי באםאר^טקהענדען

ױי מיר און װערען. איכעמעשעצט  ז,9ו
קיאר dv זאי סעפכמרשיי ;אנצע די אז
 געהט ױ א״דער םא»ישטעהן. גרמדליר און

איהר דורך וױיען איהר אױסדריקען
 ױנ־ אונזערע אז ׳ניט װילעז טיר װאוט.

ארוטטראנעז דך זאיען יאךכיעמנערס
 כעםא־־שטע* דער אז געדאנק, דעם מיט

 שסיי־ א ביױז דין װעט קאכיוי העגדער
 נרעסטעי■ דער זײן לועט דאס ׳נײן כעי.

 געװא- אויסגעפאכטען איז װאס ׳קאםף
 עהזיס* ױניאן קי׳אוקמאכער די זײט רען

 די םאר קארוי א זיץ װעט דאס טירט.
 דיגען װאס סארערונגען, וױכטיגסטע

 *m און נעװארען, ארױסגעשטעלט אמאי
 ׳ערנסט מיט םול !לײכטזין קײז — פאר
 נייט םול און עגטשלאסענחײט, מיט םול

 ױנ־ אײנצעער יעדער םוז איבעריענװג
 סיר װאוט. דין אינעבען יאן־טעםכער

 דאױגער דער אין אז האםען, אכער וױלען
פעסכעד־ גרױסער אונזער םון ענטשײדונו

 םו• םורא, פון עלעטענט דעי װעט שיפ
 קיײנע נאנץ א שפײען שװאכטוטינקײט

 ׳הױפט־געדא;ק דער דאס און ראליע,
 בא־ סעסכערם אונזערע אלע ײעט װאס

 די און נאנצקײט די זײן װעט הערשען,
 םון וױרקזאסיוײט העכסטע - כיעגליכסט

 נעםיהל שטארקען זײער פון ױניאן, זײער
 םון און סאלידאריטעט, אײנינחײט, פון

 ארע םאר אײנכיאל װאונש גרויסען זייער
 הלאוק־םאכער דעם םארזיכערען צו טאל
ברויט. םעגליכעז זײז סיט

 דעוי־ סון באסעס זײ אס טוען װעמען
% ״סראמעקםװו״

 האט השלום, עליה ״פראטעקטױו׳/ די
 ״לײ- קײן מעחר ניטא אויסגעלײזם. זיך

 נעמעלדעט זי האט דעפארטמענם׳/ באר
 מײנונג, אונזער לויט פחןסע. דער תרך
 ביסעל א ״•ראטעפטיװ״ די זיך האם

 סון מעלדונג דער מים םארשסעטיגט
 די זײם טוים שױן איז זי טױט. איהר

זי אז םענליד, ׳כאטש יאהר, ■אר לעצטע
 אײנ״ איהר נעװאוהט. ניט אלײז עס האט
 אין איז קלאױדאינדוסטריע דער אין םלוס

 אונ״ זעהי א נעװען יאהר פאר לעצטע די
 ארביײ ■ראצענם דער כאדײטענדער.

 איה- אץ באשעפםיגט האם M ײאס טער,
in איז יאוזר, ןאר לעצטע די איז שעפער 

 דעיארט־ ״לײכאר איהר אז קלײנער, אזא
 שטאך קײן נעהאט ניט פשום האט מענם״

 פראקםישע אלע םאר דאס אזוי, מלאכה,
 געװען צוריק לאנג שוין ער איז צוועקען

 ״סראטעקטיװ״ די װעלכעז בר״מינז, א
באנראכען. צו םארגעסעז זיך האט

A
 דער א̂י מעלדװנ זײ האט דעם צוליב

 אױם- האם ״יראםמקםױו״״ די אז סרעסע,
 דעפארטםמנט, לײכאר איהר געלײזט

 בלויז ױניאז־קרײזען די אין ארויםגערופען
 רא* קײן האם ?י געלעכםער. הילכינען א

 קלאוק־אינדוס־ דער pא נמ׳עסילט ניט לע
 לײכאר־דע- זאנענאנטעז איהר מיט טריע

 איהם האבענדינ איצנ^ און •ארטםעכט,
 אראס גאנצען איז זי איז אויםגעלײז<^

po .טוט דעםטווענען םון אבער םאריז 
 איז קס װאס לײד, ל9ביס א אונז עס

 ניט תזןנען מיר ווארים אזוי. װירקליך
צוריק יאחרפז סיט חאט n אז םארנעסען,

 ד9ד «ת 9ראל נרױםע זעהר § נעמיילט
 ־*91 וי איז סאקטיש קלאוק־אמדוסםרחג

סיאוק- חגר p» ם§כם 9אײנןױג די וחח

/אט1
M ױ ט*ר§, w» |9ר0 n

im w riijtv* ח pm 
r 9חיםט9ט ח W מאכט, ^ r t i 

i 10 |9פוול911ארײ m  n  pH( 
HוnH3lיl9oאטיס9§ד§1®א 9ד PH 

911 /O1911I9O99011HO9| 93יl"f 
m 199101 pH |9900fllMlH Ô ר9די f 
n 01930911 טסכט ♦i  po- 19י ffi 
- *n m m W g  n  or» ,tm §o§
0 I93M19H91190 9ל tO W »31H 

10 191 po |9i19טסח§9אל ®w m 
01HPH3 v 190110 091 11* װאס

ff3 -03P11M1# 0191 ױ HI &9<H* 
990 19 nOH09ל; TO f9H PH 

חו ס19צט9ל ר1אי mrt 1ר"
o אט1911מי n י r§ • ו t

p 9 סון כספט910אױ זין װאלס iנד 
^91י9TP 0*9 0י0 ט1לא991  <19§י
נ 90םױל1םא ° ר»9נ

A
 is רחמות סיססר § ננאסנו^

w h מס j בײ י i n n  o n װאס 
jftiv אסא< im ״חטיװ9אט1״• i 

i9on דאס סיצט. איז ױ װאס i אי
1 i9fiiHװײי ׳חסנות n §§H MPlT n 

i טאן i ĥ סט9נ ii^H אױסן 
3’939< P-| 1190 נאר, H יתיאן 

VBRrJV'i'■' ,?Ksraחאס ױ 93י9װ ן,9111191פא ’1 סיט
a חנר וו^ריס י«נ«ן. ניי«ס n ון• 

 די וױרקיױ איז ם<וד,ר:גג«ן
iv אין ••,r היײנןם on סין u ro •ד 

 DTI «ו •ורי• קיזוה־אינדוססרי•
 וזיןן א״יטען, אמויינע סון ׳מטאנד

po ivמאג w d p y o i ו דער*. 
o האט v o e w n i ארני הוגחןתת זיינע 
ויןן האט <ר ראס אזױ, טעד, טז  סי

 *נמסען נעםענט און נעשענם זץ־
 חותם ה»ט ױניסן די םעקמורער.

nוב«ו װער, װער, אז, ערװארט, נט( 
 tpyeuMO •רןוטעהטיװ •יינע אס

 »ו סזנאו־ איווט זיינען ױעינע
t װעי׳עו ױרדיס, i אן אי׳ןז כ o *נ n

o אײיסג^^טעי־טען irw r t r if JVונקר .׳,
 0כיומר׳*ם־םאנוסע«ײידזר ר*דנע די

״ נלינד. זײנקן מן ז ױי ו ו ני » j ג n 
) ייינ׳ו?. יײ ומלט װעינער אויו• י  מד י

 נדיימד m סים זיר נאנסוען *ו ׳»טאט
ןײ הןוס יתי)|| די װ*ס נעיענענהײט,

in ױ נענענעו n i י-נמדינ׳ לוריש 
 ייי •) ייארעמען, א״ו איז זיי האיטען

 זי« 1א ;קנרים זייערע אין צוריק וױלען
 נאג• זײ«ר ניי נלייכען נאר נים װייען

m ,אימ^ ניז װי נאד״טוננסיל^ודנקייט
t ג*לי«) אין זױיעז זיי נאר rn iW M 

 ליי־ «ײ לעכענם״קארט. דער סון װערען
 <ײנ*ה ׳ןוטיקעל אײגזינען ױיער אויוי זען

 גענ׳ר גאר יײ ח*ס מ^ס דע«ארטםענט,
i קןן יענען. םון סמן » נען n ןאונז 
in ואנענאלטע אונזערע םון  dvoyo 

װ״טער? נאף

 אםילז 1• זאנען, זיי לאנייר אכער
in נים זיי קענען ד»ס n ’DDMK, קי. אױנ 

 לאסיון װ<«|. ניט נ)ור עם זאל ױניאן
 אוי«ד ליט הלימן יי1 1» דערמאנען, ז״

R דעיארססלמם לייכאר ז״ער גענױט i 
 n איו עס ג*ר װילען, סרייען ןײער

i n 1910 •ון ארנײטער״קאמי נרױסער• 
, נעיװאוננעז זיי האם ױאם ו ז  או מו
o n, יסוסממר׳יוני* גרויםע י1 װאס• 
in געקענם חאם n ’DO’iM איחי חרך 

p ,1910 אין קאסו* נוטיסען in(• ניס■ «ײ 
o אי n ס«וך ס*ל 100 די וחןם זעלנן

nvop i*o r 6ני עגיאו קלזװקםאכןר 
 נא־• 1סי ?1924 אי) אויססימ־קן סענעו
אזינ : mourn די םאנען מ די ,  ימי

ױיי װעיעז׳, 1נא ז«ל *ן |pj״l סיר ו  נ
̂ורנ־ם  op וחןס יתיסן די אױנ זיכער, נ
 tv ײנליר,01העכסם־וואח איז עס װעלעז.

Mip i נאמליםןן װעם ױניאן י1 t( די 
JJ-13P n איז מהען טויטע t ” t און bni 
 קי אויי *נוחונחמ ענקמיע נאנמ איחל
 די, סעכםינע, די שםאריןע, די ינע,1לעכע

 קלסוס׳איד די וױרלליך האנען וועלמ
in אין יע1דוםס n סאכט — ins סיינען 

o׳n אונזערע עט m «e, נעה«ן װעלכע 
d 1אונטע p i םויממענםס די נ«וסען, 

j זיינען װ׳ןיכע איז אסם׳ו״, i>p it י«ך1א 
 זי♦ װײל םאראײנינונ^ 1זייע *ולייזען
 איל1סא m״t אױםלייזענדינ •ז װייסען,
 mp ײענינ?ר םיל זיר זיי ײ?לען נינומ,

n זײ ײעז װי, העלםעז, נען «  |prn ם*יד 
אײנינם.

i t יתי אונזער פץ ערעםנוננ דער
הױז.

שען װי  ו טו«י?סיאינסט םיי׳ע די י
 oonpjiVD אינמ?ת?ס<-נאל אונזעל
p אין הויז ױגיסי it•  D D nvo א 
ן •לייי. נ?הויכןנעם נאםת ו  סיס י

 װעת^ לעכ?ן דאס איז װאס עכט.1
v ס ען1סא pלpני נ «י I נ

ס ײן ברויס י1אוי ,ני ל * ip p יp 
i n םענס״ v ,װאו לענען« «m j 

tppno o בלויז n נדוינ^ מסיקעל 
tv עלענד־ v  ,(PtpP ,ס לעבען י װ* י ו י

tpap> i t  oipn. י י׳ומס׳״יייו י  1ײי
t f tn n  op ם ם די אײנ, די מכי ע נ ם

t באנײאמג די i t

־;miמו
 אונזער פון עזאלוציעס1 און קאמיטעס לי

באםטאן אין קאנװענשאן אינטערנעשאנאל
 IP3PP נײגדליר וױי ivt-o•׳ אױב

lyopruo o n סון ipirt’D n סון ip i 
«3vr»jipor^• אייד נמילי און no 

m גוסא, נע׳»«נאל1אילטע iv ivp נים 
 לײע*1אינע װי זאך, vivovo n׳p סאן

o ל א ,ןג w iiv ip i p, אויו ויי o n 
ovP p״p׳ivo י1 װ»ס אורטײל, :p i,״ 

1P3’V IPJVIDPJO-n* IP3V1 0P0
vi 1 די ויך ס9ב IV ,JJiinpipipי 

sp'o pv i• (P3vn opo'ovp pjpT’mvo 
tוזאyoנגp׳yoBלupiuvp Ptjvs h  o 

mm , m ,װי דט v״iv r’o ipp i p j, או 
;t opo'opp ךי P| 110 3״ «0 W 3  |Pלױז 

 י1 איז אזוי ,pjpsipppjonv ,טליכ,
,iv n n ’jvnv  |v po’dvpא*]וט»נ,ן3 ״ 

 חאי־ 3pp״K׳n סיט ,ipovtyipi 28 סון
»m p, אלס ivoipro, נאכלין, נ. און 

in •לס  iv po ’ovp,  h  .ivoyippD״* 
ojpriY" איז v3׳ipjvok 22 סון p in■ 
 ipipo- •לס ,urtpn .m סיס נאטען,

in ,|voן opo ׳ip p jp b, לס• iv o p ippo;
 IVPM0P*N3 איז ״VV> 1• PO'ONP״ -1

n  zi noלpנtPov, אלס ד:ס)ו, ס-ס 
ivoipro, און r n, ,סלס װיינשט״ן 

ru v iv  tv po 'dvp,  n  ;ivonppo־ 
oo;po״ v׳ipjvervs t 23 סון :~n 

r׳n, סיט tvoT-t ,o, אלס ,ivoipro 
,PNivrvi iv po-dvp n ױן *ivot'N 

n  >vj»rpjל”Jv r,ס״ ppopp .o o’o־ 
n׳ro|׳ p t- ir i n  iv, איז lp:vorv3 

 tv vo-ovp, ,I ; ןpגאטpלn 22 סון
 ״ivn-pinp ייד״ױני)וןdPp 10«’« יאננ
mלv ,jpnvp j* פאניס סיט ro  D״>n(

v1׳ ;ipovjpipi 21 po iptvonn tי 
o tv r  u p ir iV ’tn iv po-ovp.׳ uv 

?v ip jp rn  ,o jn ir r v  o(po-t^vop
i j p  oinoviptvvP ,o in ir j 'v ױניסז־

 איז אע,13 •?רלמםיין a סיס לל׳׳,3ליי
n  21 no ivjvorN iלpנאטpדי ; ן ,u p 

orov iv pd -o,לם ׳ד^3סיינ י, סים ״» 
ivoipro, און i״nppo oiv ,Jip3t־ 

n  22 no ipjvorvs nv ,ipoלp*נא 
,ivn-pi-ip iv po-ovp ;טען  h  PM״ 
i מיט p i j v i i  .n, לס* ivoipro, ס. און 

ipo ראםסאן, p ippo  o 'v, איז vorvs* 
______________ז.pנאטyלn 21 ®ון נעז

איז נייסםינ?, און pa^pnpp כחוח,
*IvivniHS צו וױדקליד
נעשאםען וױ איז ד-ױז ױניטי ,ד און

 באנײ• נויטינע די איעעם 1911913 סאל
אוגכ
 םיז סביבד״ דער *םון 11119119 919י
 ם91 1םא װיכטמ rn צײט צו ציים

 גים וױמזליר איז עס גליק. סענש+כען
 i9D’H ן93?ײ3 צו סענשען םאר״ן געזמט

 ׳ן19ז צו ■לא״ן, ן93יל9ז ם91 און איין אױף
 ארומ׳ ,19יס'1■ 93ל9ז די סאג״טענליך

 93זעל די מים 1נלי9־ט1םא זיך ן9אג1צוט
9PiHi9i,| גיט און ן,911זא און דאנות 

 םרן 9יק111אײ y״i זיך איז ן9הס911ארײ
 9ײ1 נע91שײ1סא און סענשע{ !אםור,

 ׳עס איז װיכםע חר9מ װי ז.9ומ1רשײ9
 ישענד1פ1ע און ט1עסא19אעט מעחל וױ

 י;ען19חאכ □9ד ן9םארבײט צו עס איז
9099-̂3111 v i שעהנע- די םאר יארק 

 הויז, ױגיטי הײסט װאס ׳לט9װ רײצענרז
 אױס־ האט אי1עשא119אעם די װעלכע

♦1911י9 911’א 1םא ויט391

 011913 09 31119119 א| 1HD 0א11
pH לאזעז1םא אס1 ן939ל םס91אײ PD 

opt ■9אל סיט שא r״pi ײז און צרות  י
d 1סא pi סט91םא פרעכםינעז •,pin 

1 1HD1א6 ,09?1לא 9119193י1אצ3 י
 1םא ׳טײך ן91נ9םי11זיס״מ שטילען, דעם

 י1 9לכ911 ם,9סײ^19קס9 9191שײ1םא די
 זײ I9H גייה9טאנ*ט תרך ן9מאכ סם9נ

d נאר |93הא pi יר און צי,191 |9װיל® 
p לערלײא ip i ih נס9פאתנמ 9סאציאל ! 

 ־19טב9מ iptun 1צ 1צ תםעז 1םי איז
 נט9ס9 יז1ח ױניטי ר p י י א :שיא
 בליײ D9H pn ׳ײםאג1ם ז9ר,סט91 ?יך
d יז3 אםען 193 pi ט9ס אט1םא .19מב9י

?3 ,ppro-ip9193 טיט זיך צט11א ip i־
 אי־ י1 הײט.1919ל91 19נתיס 19193

m rn o ז9אנזאא אס1 כחלת, 919אײ םלן 
 919אײ 1םא פט1ל ר91אסת-רײ מים זיד

>1 J9 inאס iPPmoiH ׳9יי1 מיט זיך 
 םאל 119יז1ט איז 9יק11אײנ שעחנס

1 oipn1פא י1 ױאס ,1אלא1 9טליפ9 י 
i, אײך ן9ל9װ אפתה |9וואכ  •I9D0HP 

 יא־19נ יט1393ים1א יט3 איז חױז יתיטי
 1איה אם11 ס,9אל אפיט.1• 1םא ז9ר

 פאסט. ס9 וױפיל יט1ל 1נא איז יזוײנט,
op אלן #יז1ח יװיטי 19אײ איז op איז 

 םון טײ< ר9חיס3 § ן9וו ,1שא א נאסת
 “39מ סון םאתוםעז oipii חויז יתיםי

 אן 3י19װ §נץ3 זיך !919193 9יכ9װ ׳|9§
אי־םשאחו^3§א9319ם1אי 191 טיט

i םים דך &מצט :םאל א נאד n 
 1(יא אאמח, 1םא חײם3939י9נ ר9נדױס
rw ז,93י39סאמ  pH^ ױ19מ וױיט וױ  י

rt װאקיישאן 19אײ |9ננ91®ארכ PH 
J n n  w w  i r 'H

ימנאױסקי. ש• שץ

 1איה און צלזאמען, 9אי* זײ עכע;ט1
 האבען נאטען9י91 217 אז זעדזן- ט9מ

 קאמיטעס. 1U די אין אטײליגט3 ?יך
p ip i ih  I’H נע־ ניט ?יינען עס װערטעה 

fPii ױו  גע־ האנעז װאכ ׳91ל9צ1אײ ני
i סון אלבײט די טאן p i ,קאנװענשאן

 סטע9י1 י1 ׳ױעז91 ס9 איז פאמטיש 1א1
 קא־ אי*ע 1911 ז.9אט19דעי* ט9יט1מאיא
 I90H91 גיײפצײטע זיך ן9ױאלט ס9מיט

ip 1צ i חאנ־ 091 אין ן9װאלט ׳ײט31א 
 ־91 300 די םון ן93כיי91 ל׳אל 1§א3911

 װאל־ די po יך1א »יז -83 לױז3 ן9אט19ל
 נאי וױיל ן-9הל9ם otiopi 9פיל ן9ט

 19אי אזא צלליב װאיטעז די םח 9םיל
iPiiH  IH 19 פט1א191 נהײט919י911א* 

ס.9ט’קאכי n פאר שײנען
*נ נױטינ 1פא ן9האיט9ג האב איך

d אױוי ן9אװײז1צ pi, םא- איעכיאל אוס 
 -1פא די צז סחי א ן9מאכ צו סאי 9אל

 ׳טיאך9ל3שםױד ppr< די םיז יױסחמאן
py אז ih i h רשט9באה איז שאן19קאגוי 
 91זיכםבא11א אן ס9«9 םון ן91א1ל93

D111T3P1־H0׳Pfc.
dpip 1צ 1צ זיך 1איח d p i, לי וױ 

 ־91 לט9שם9119זאמ1צ ן91זײ ס9קאסיט
n§n,| ט9כמ אז ׳ז9םינ9נ 1.1אי װעט 

pn 191191 אױך איז 9קאםיט 1919י 
h ipoh io ihd״in n  i p i 1פא צװײ- 

o םיז 1הע9שם n ן9ם3א193זא ^*"Ip p i 
d אזױ םלעעל. i’dpi 1איה i n  pn 

 א-1אמיסס זאים93 האט װאס ,9אםיט9
i9 19איב טײל11א itvh נעז i םיני־1א 
i םיז 9אצי1סם n שאנאל9119ם1אי ihd 
 *pipe הײםאן, ל. יאחו־ צװײ 9צט9ל רי

 ים3 איז עו־ אויב .9 יאקאל םון 19דזש
ipd ipp i פרן ז911םיטי י1 צו i n קאמי־ 

 זײן סינם9אכל11םא ט1יש 19 האט ׳9ט
9 .03’lD191.13 א1 0וא1 י H DH־91 9ם 
 י1 װאס איז ױיזעז,1צוא1א הײט1ע19<
i םיז 9אצי1סעיסט1§ n שא־9119אעם 
 האט91 האם ip ײזם.131פא האט אל3
1יןלא מאכעז 1צ הײט1919ל91 9טט א
ip 1םא הט11*11שטא pn שם191צ i קא־
0*90, 1913H1 PH 19 1םאV1H1 i n 
 ס.1ט־רעיא9יט1א1פי א איז אז9נ״9י13א9

I93"p שטע־ ט19191 יט1 איה□ װאלט 
ip .d איז ז91 p i ױין טאז91 יט3 האם 

 אלס יט1 איז אט׳19ל91 אלס יט1 םליפט,
 זאנאר האט ip .ripo 19ל9ציפי1פוײ
 זאלױ91 לי ן91191ב1ײנצ1א הלט9ם1םא
 אינ־ איהם האט לאקאל זײז װאס ס,9צי

ז.931913צ!1ײ1א ט1!אי1סט
op □pn d מיט 11111בי1פא אין p i 

 B'riPDOPo י1 1פא לױכטע upt זײז
 אע- אז 1צ tnpnww זיד 9 יאקאל םון
□ipoinonp איז װאס ׳ך91שי9צװיײנ

ipo ippuhd אױוי i n שאז19111קא 
D צװישעז in ’ipiB הײ־ ל. און זעמאז 

ipiplpiiH ip אט 191911 9טאק מאז i* 
הײם.

d j p i m p h : ן א מ נ י  ז
in i i3 ,נאם9ל91 א איהל זײנט הײמאן 

i צו n שאז19װ1קא Y י-1א 1איה זיעט 
 *91 אלס לאקאל 19אײ םיז הלט9מו9ס
i 1איה זיעט ארן אט,19ל n  lit קאנ־ 
o 1191 שאז39װ i i p p̂ ipאלם ׳ן91א
 אע־ י1 פאיגט9נ 1איה האט ? 19לכ9אז

 אריע־ אח ׳לא?אל 19אײ םון ס9סטת?צי
 האט ip װאס ס,9צי1זאל91 י1 אפט139נ
1 ז9מ11931א

1יל9י ם9 : א ז א מ י י נײה ה
 איך איז ר,91ל9צ1אײ אז pn איך װײל

9אב1ים1א מײן איז op אז יס,1 האלט
 סיט ׳ס9צי1זאל91 י1 ן911ײ131צ3ײ1א

 איע־ יט1 בין איך ילפע9וי םיז 9איעמ
19גאאמט א אז למשל װי ׳19שטאנ1פא
upo ip יט1 זאל ipp 1םא בלריז לוי זײז 
.poiPD אײן

ו ט9ו נ ע ר י : ז ן א מ נ י  ז
>' ױניאז 19אײ איז אכיט 19אײ איז װאס

ט9ל91 א : נ ן א מ י י TK ה
i9D9iP90 i ביז n־i9rnpipo לא־ פיז 

.9 ?אל
d h i m p i i : ז א מ ג י ז

 ס9צי1זאל91 ייט31א91יס1א א'הר האט
? 9אצי19^ 19אײ 1פא

1 p ל p ט א נ : ז י מ ײ ׳9י ה
.93טלי9

d i p i ’ t p i b : ן א מ ג י ז -
 9 ילאקאל אז סט,1א1191 יט1 האפ איך
 פאר־ ס9צי1זאל91 9לכ9װ 119אימ האט

 צ־11ק DHipin מי אזלי 19אב ן,91צושלא
i 1צ אכט1בop 91 האט מאן n יפ־1א 

d^pohtpipo 9 םון ip iאיז שאז,19װ1א 
upt op א־1י ז,9װיס 1צ סאנט919אינט 

iid ipirro i n  on ־91 האט 9 לאסאל 
ihd  fpim 19 יט1 3נױטי ivי1 ז9פיל 

האם לא?אל זײן ױאס ,09״ײ911אינםט
ײ חאמ ip װאחם אוז ,1939393 איהם  ז

o 1צ טזאנס19 n  ip t d ip םיז לאמ1פא 
 שאז19111קא n וואם ׳tPo§ip>n די

 9לכ9אז ipiinnwHD ,oippipiH חאם
n9צי1זאל^

ט א נ ע ל ע ן ך ן א מ ^ זײ ה

9001190 PiPOiiPHH פון 09רעזאױצי 
ipt iih יאחאר jpi’i אכט1ײגגעב1א שוין 

p םיז ען1ווא91 ip i ih ,לנישל, װי י־אקארס 
imppipiH H טים ארן רופיאנל, פרן 

p ip i ih, איך בין נעזאגט, האב איך װי 
ן.91שטא1םא1איי ניט

: ט : 9 ד י ז 9 1 פ ן א י כ ג י ז
ip פון טשערטאן אלס i ׳טאןי19קאנװ

 ד־ ן9י*;צוגעכ אי אױף אײך איך פאדען
ip צו ס9זא^וצי9ר i :אי| און שאן,1911קא 

ipo^upnpi dpi די טיר ן9ל9װ גא:ג
ipr.iHP ip אױײ ן9ז9ל1פא ס9זאליצי91 i־ 

 ע״ין ירט11א991 זײ jpipn דאן און *טאן,
jpi ן9נ919ג19איב און ipipn רי צו 
.19ל11הא צום ס9קאטיט 919שי*ד1פא

ohipI ;יט ׳אלזא p i יט און הײמאן; 
np ivn 191»; אן d kip p̂ i דיא קען‘ 

V2\ די h p d1גע:1אי אז ״ PDlpn זא־9ר 
 ‘1פא ז.91װא9ג ירןט1119אונט איז 9לוצי

 נאט9י91 אז ׳אױס dipt op הרט,9ק
 19אד !Poll □pi האט9נ האט הײמאן

 זא־9ר י1 ן9י?11צו19ט11א ן9ױי1 ן9בײז
 הײ־ נאט9י91 לאהאל. זײן פון 09לוצי
 נאניל ן91זא אop 1 מוז איך — כיאן

 יPD 1 191אײ !91191 איז — ׳אפען
jp 91י1װײ d h ip ip i ײ9 ניט האט װאס 

 כאטש ׳גאט9י9ל אלס םליכט זײז םילט
ip האט dh.i p i ז9:הײט919ל9נ אלצ 

.w in
p 9אי איז אזױ, dpub און in in 
ip ן9זײנ 09קאסיט iip i ל91ציא1 פראפא 

dh u pt וועל־ ,91י19י לי ן9אט1ט1פא 
ih אין יט1 ױין צו באקאנט ין91זײ כע i־ 
ip םיט בשוה שוה ן9צ i יסטרא־1סי1א 
 האבעז און ן91םיהרונ 91איה איז 9צי

19391 צו 19הײט1919ל9ג psK אט191
 איז סײ ן911ו1סײ 919זיי 1צ אױסררו?

d אףף סײ און 09'קאמיט י1 pi םלאי 
ip פון i ר91לײ 19אב נשאן.9האנװ

 זיי באנוצט װײדג גאנץ זײ האכען
 וױיל ׳1םא19ד צ* .9כםpip 91״r טיט
p 91 9אל ז9ואלם191 ן9האב זײ in iH־ 

po h ipi; אז ׳ײסט1 אין ארי□ אזוי 1פא 
 זיך לועט op אס ז לויבט,191 ]9האב זײ

 ,1פא191 צי זי/ צו ן9ײד1 צו נארניט
זייער פיהלט91 באך9נ האבען זײ זוײל
 לאי דאס אריםק׳יט, 91ייסטי1 9191אײ
טײלעז.11א צו 19?9ל רי איבעך איך
 ־91 די 1צ 19ביא r.pi איך 19אײד י
 םיהל ,111191צוגלי ר9זײ און ס9צי1זאל

ג צו חי איך,  1901911 פאר א גאך ן9̂ז
 יט1 19אײנ 19מ .09קאמיט לי וועגען

 לי מיט זײן שטאנעז1אײנםא אלץ אין
 אנגענו־ האבעז זײ pdiph ן,9כאשלוס

 פרא־ 9391םארשײ צו נאצוג איז מע\
jpi װאס ׳ר91אײ ביז איך און ipp זיך 

 איעפאלשםא־ אלץ אין ן91,19ל919 טני
i״p 19אב זײ. מיט נען p i ניט העז

jpodpippun זײ פון d pi ז9גרויס pip■ 
 ר־93אי און פ;ײס #״ן19ליג9ט1אי פון דיט

 װי־930ארוי ן9האב זײ וואס נעבענהײס,
 אין אויך װי ,IPOItjtSPI 919זײ אין זען
 9191שײ1םא לי 19איב טײל1או 19?ײ
 פאר ז9מ1ס911פא ן91זײ װאס ׳אגען1פ

 19ד9י בײ דאס זיכער, איז זאך אײן זײ.
pih id אנל191 191אײנצי 19זײ איז

|.9באשלוס 919זײ 9אל םון
 די [9אכט1באט 1לאמי איצט אלן

 אכט1ב911םא |9זײנ ױאס ׳ס9זאלוצי91
ip i ikd  ip ik h v i שאן.19קאנװ

 אכט13911ײ1א ן91זײ ן9אנצ1 אין
91 130 diih  m nnyiװעי־ ם,9צי1זאל 

jpipp pd װי 391911 ?לאסיםיצירט 
i9 םאר 09צי1זאל91 )1 ;פאלגט i מײ־
ip פון םיהמננ טערער i שא־9119אינט 

ip□ אל1 i pm זײ־ י1 .9י1וסט11אי
 11א ,09צי1«אלPDD19D 91 י1 191191 !91

 9<ןײנ ן9ם1ק911פא יט1 ן9זײ: זײ 19איב
 הײ־191שײ1*&א סײנװגס 91נ9ײט1בא
 שטאר־ א פאר ציעם1זאל91 למשל, |.9ט

jpipp אין ײז6יזײשאךקאמ1א11א i p i 
ip אין ױניאן, 1919י 19אד i ־9י 191א
ipi ,וציעס6,זא9 ו שטאלט pipii! יס־11י 

 !9זײנ ׳ליך1נאמי ׳דא עז.1ילציאךפרא1
ip 1 שוין iip iצױ ל9אביס ן9נג11מײ י 

 שױז זײנען זײ װי אזוי 19אב ׳טײלט
i i p d 9באהאנט 19װײניג 19אד IPiKiD, 

 ־■91 יט1 נשאז9111יוא לי זײ צוליב איז
סט.91עשטו1ים1א שטאלק ן9װאר
־91 ז9האב 9װעלכ ׳ס9צי1זאל91 )2

o^m ni װענען ip i םיוזתננ 19ליכ19אינ 
i פון p i .193זײ זײ םון 9מאנכ ייניאן 

I9h h ip i 91צושלא1םא ױי ווייט, אזלי! 
 ן1ם שטאלטונג9אומג 91י119פאלשט א

193הא 91911H ; אל1שא9319ט3אי 191
 אין I91H19119 po'iipi ט191עפא1 כלויז
d pi איז און בײ9ג iiiid ’D i n.

 אמיס־ ין1ש ן93הא ס9צי1זאל91 י1
9dhpi,! װי op 1 האט n n iH91 יט* 

n #זײן סאנם n i צו ח»:אטמן. 991שטא 
o n םאלט tpipp opwi^Htn 9 יד1אHV״

 HD91* ז93ח§ 9לכ911 ,9אל 191911 01391
D in, ז9זיײ װאס ,0193090 די או

9
IPipnpi 1סא [pinup! |9שלאס91אױס

ip צו i .״י ט ji ־913ארײ צוליק ן9זאל ל
 ל־911 ,91י19י ס אײך י11 !,91911 !9011

o ן9האב 9כ ipih d pi, 31לו11הא די אז
 דא־ ipi 1צ באצמ אי! ב. .9 .1 רעם םון
 ־191יקאנ רי זאר ;ר.ײט919י־9אג; 191זי

ן.9צורײןוױיז שאן
 זאלו*9ר 9ריז אז ׳זיך י־.ט9שט1םא

 ק*1שטא די "פען9איויכג ן9האב 09צי
poo 91 נײט ,111191אױם opi,זולטאם 

ipospn װאליל 1919ל 919או:ז ״צויז איז 
 כדי !,P19V.0091 פין 19אב כאקאנס,

iptא p i piprn ן91יכטי1 א ז9י-אב ן9זאל 
:ru n״ d pi !p ip ii, ״6א זיך איך ל9װ 
 װאס !,PDipoאלט 91אײני אױף !pspop׳
inn בא:וצט !9ני,ז iiP i ױי~ בײרע פון 

po,! און pospn3װ1מײ סײן לױט ׳, 
 191י1װײ 19אד 1190 א !91י11פא
.1נ1191לי11צ 93לי11י11

 יט1 ז9האב װאס ׳ס9זאליצי91 )3
 *9ט1אי די מיט שײכװז 9י.ס91י1 קײז

ipo pi םון ip i אלם שאנאל,9119ט1אי 
imppipiH די למשל, יאז.1־ױ1ײ1ט א

ip פנן i 19 י1 ,1111י191ט־9סאײDHH- 
 ס9צי1אינסטיט 919שײר1םא [id שטיצװג

 piHiD י1 ,11יכלא1א און יקא19אמ אין
8 ipiphשל,א ס9ס 19טי ײ ק ע װ. אז. א. ס

" 1פא 09צי1זאל9ר )4 בײט,1א 9:
 ־9יםנ1א דאחלז עשאנאל319אינס די װאס

p״h וױ ן,9מ ip i קא־ ׳1989יאן־ש11י 
.11 אז. אלן ל9לײב !,9אס*װ198א

אנס91 שױן װי  9סאס י1 ן93הא ׳ז
אי91 9סט1ויכטי1 ip 1פא ס9צי1,ז i ־1אי 

P3sph ,sH^rpnpo ן9האב D innop i 
n לי y o ” ii םיז 13קו1שטא1פא i n יױ 
n 1 יאן,1 n i  ipdiipiomihע נ H ױי 3n* 
ipo ן9האב אין 19ט iiihd םאמליך n hi 

ע ױינ i םיז צײם ו n װי שאז.19111סא 
i p i כשאז9לאנװ די האם איז, אמת 

ױ1װי ט1 קל  jyi'DiPO’i םיל DiHPPi י
שםאדט ponipi א לםשל, זײ. ז9װענ
i אין 111גומוזײס י1 ט19סאל91 האם n

 אל־1919זש1 א םח צלקװפט 19יכ1
i$ סטרײס,  i p i, 1.190 פיז 11שטעלי1א 

in ס,19אתאנײז n רי m s9oriH פון 
ש39איטאלי אז  װאס .19גאנײז1א ז9י

n קאנט9ג טאזינ9קאנװ י1 האט n iH 
^־91 די ז9טצוהײס11 װי !,90כאשלי א  ז

1 ,opwסיט ליך,1אטי pi□ ,זחדץ תנאי 
9 .1 ip i. .ב opu ײס די אז הן,9אײנז  צ

d 1םא רײף איז pi, די אז 19אי • ־  א
 לונג1האנ אזא ארן אזא ן9מאכ ן9119שם

ײטי ט1ינ1אוםבא ;3?
ip אפילו i בײם1א910י1א אם,11א1פ

tpp .ip םוז i. װי ,19לכ911 און 11באא 
op אויס, הט9ז opu צו ז91,1םי ip i

ipt איז 9צי1װאל91 19קסט1שטא iih 
ip 1 אין אויר װי יתיאז, iאינ־ 1אנצע 

ynoon, 9קײנ ן9ום191ים11א :יט האט
ײי ן,9באט9ד  א-19ל91 9סט1מעה י1 װ
 בא?זאנם נרי9ג נאנץ lynyi ן91זײ ן9מ

d מיט pi ונ-191פא 91זײ אלן אם11א1פ 
 |91עװא1 ן9מ1נ91אנ איז ip און ,191
.1שטימי3אײ

ih d ip i ריעגען 1מי אויך ן9האב 
 זײ װי װיכסע, ס,9צי1זאל91 ם1סא □91
 װאס 1י1ײ1ו 1»19ז 1א1 — ן91זײ 9אל
 י1 ן9ריק1יס1א ipipp 1םי ן.91זא 1צ

 |901באשל 919נום91אנ 9אל אז האפנמג,
 1א1 ,1פאפי אלים׳ן ן9בלײב ניס ן•9ל9װ
 !,Pipii 01פיה9יסג1א װירקליך !9ל9װ

911 pH״91 9011 9אל י1 !911913 ן9ל 
ipohomt, װאס o ik ii ip  ipo זײ פוז# 

 ״91 י1 1צ 193אי לײך1 !9,191 1מי אח
 פאליטיק 9ליכ191אי י1 193אי 09צי1זאל
i פון n שאנאל.9319אינט

ip 1לאמי iih d ih ״1זאל91 י1 פון 
ip 9לכ9װ ס,9צי ip h 09פמ אכט13911פא 
 אז םליך,91 און :שאן,91קאנו 1919י יף1א

 שמאל־1פא ן9זאל 17 ארן 11 ,1 לאקאל
ip !9צ ip h לאקאל אז ;לאקאל אײן אין 

 לאקאל אײז אין ז9אײנע1םא זיך זאל 25
 B8 11א 3 יאקאל אז ; 22 לאקאה סיט
ip ז9זאל ip h  i p i 'h אז לאקאל, אײן 

 אײז 191911 ז9זאל 38 און 90 לאקאל
 ן9זאל ס1טײלא לײדיס י1 אז ;לאקאל
ip iph 11אא3 ס1זשאי1 פיז טײל א 

 ען1א1ם 9אל י1 .11 אז. און .n אז. ן1א
 אין ן91א1191 ס1יסקוסי1 אפס ן9זײנ
ip i •יב1ל1 איך און קײס׳/1כטי9191״ 
 ־piiv ס9נײ ואס109 העז איר אז ניט,
ip צו !93 i .דיסקוםיע ip i איז, פאקס 
p .i ip אז i. .איז 11פיהת זײז אין ב 

 ,1נ1אכיאלגאב"י p-ipi 1ײני11 י1אז פװקט
 י11 י*אקאלס, י1 פון צוסײײנג 1פא אלן
ip נא־4אביאי י1 װען ט.19ק1פא עס איז 

n ii'o א*ז נױסינ, ײס1א ריז ײזט1ו ip 
 כייט □pi 1םא איבייס און □,91 1םא
 1לאנ ניס ip ראס אזלי .nini3 9אל
 ־0911 9אל אז ס,1פיה91אויס יק11צ

 *pnpi 19זאל □1909*5 9אל און ,19מאכ
ip i י1 אז 11א לאקאל, אײז צו HoDpn 
 איק ן91יל3 ן9זאל 19המאכ1קלא און 193

 ״1919 אזױ פונקט ארן .11באא לזשאינט
i 1. 9. 3. 91 האט יש1 p iאז ײט,31א 

וײ1צ אין !Pipii סײלט1צ זאל 3 לאקאל
 אז ה!,9ז9אײננ האט ip !ph לאהאלס,

ip פון לי i ’iD םאראיי״ טע1םיה91יס1א
 ־1פא פונקט צו !עםיהרט האט נמומ

91 pd ipp״91 האט !9מ װי !,9לטאט1ז 
 רי אז ,1סלא ם11א1 איז עם האםט.

 יןאנס91 נימ האט האמוענשאן איצטמע
n קײז ז9נעמ1א y n n וױ ז,9ס1באשל 

׳).13 זיים אײף (#לום
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דערנײער״ארבײטער־טשארטער
ענגלאנד אץ

 םון זינ פ^^יטײעער גרויסער רער
 גרייט ענגדאגר, אין פאי־טי לײבאר רער

 רע־ סאציארע ברײטע םאר װענ רעם צו
 דערוױיל צוקונםט. דער אין ם#רמען

 אין ענדערונגען טיםע קײן נאןי זײנען
 ענג־ םון יעבען געזעליטאסטליכען דעם

 קוקענדיג ניט ש#רגעיזוםען, גיט לאנד
 ליגט רעגירונג נאנצע די װאס □,jn אויף
 אר־ און סאציאליסט^ פון הענט די אין

 צױ קײן ניט ^בער איז דאס בײטער.
 ‘פא סאציאליסטישע די םון ריקציהונג
 צו פי״אן סטראטענײעער א גאר דערומען

3»iyD»r םאר׳ פאזיציי;ס ריכטיגע די 
 און ארבייט צוױשען קאםױ גרויסען רעם

 פאנאנרער־ זיף םוז װעלכער קאפיטאל,
יאהיען. נאהענטע רי אין שטיילען
 װעיכען אױף פונדאמענט, רער

 ארבייטער־ ענניײטע רי זיןי ם׳באזירם
 דיער און ױגיאנס די זײנען רענירונג,

 ױניאן ־ ״טרייד דעי — םעדמריישאן
 אינסטיטושאן דאזיגע די קאנגרעס״.

 םון ,פארילאםענט גרעסטער דער איז
 אר״ איצטיגע ךי װעיכען םאר ארבײט׳/

 םאראנטװארטליף איז רענירונג בײםער
 אװ ״הויז דער פאר װי װעניגער ניט

 פאליטיש^ ^טםטע[ Djn — סאטאנס׳״
װעלט. דער אין טאר^אמענם

 איצ־ רעם אין אז זץי, ס׳םאר״פםעהט
 דער םון ראיציע די איז םאםעגם טיגען

 װיכ״ באזונדערס םעדערײשאן דאזיגער
 דער םון זיג ענםגילםיגער דער וױיל טיג,

 דער םון אפהעננען װעמ לײבאר־פארםיי
 צענט״ רי האבען ס׳װעט װעלכע ?ראםט,

 ענגלישען רעם םון ארגאניזאציע ראלע
 די םון פיהרערס די ארבייםער־קלאס.

 דאס פארשטעהען עננלאנד אין ױניאנם
 איצט שױן זיף גרײטען און גוט זעהר
 דער אין קאסז״ טאליטישען נרעסםען צום

 ארבײטער״ עננלישער דער םון געשיכטע
 ד. יאהר, ©0 לעצטע רי םאר באװעגונג

 ״םשאר־ רי םון אױפשטאנד דעם נאןי ה.
 םון וזעלםט ערשטער דער אין טיסטען״

ה. י. טען19
 קאנגרעס יעהרליכער נעקסטער דער

 אפגעהאל־ װעט ױניאנם עננליש* די םון
 סעפ־ םאנאט אין האל איז ומחנז מעז

 טראקלא־ װעלען אירם אויף םעםבער.
 רצר םון פאדעריננען רי וועמנן םירם

 אין ארבײםערשאפט ענגלישער גאנמר
 סאציאל־טאלי־ סלארער א םון פארם חנר

 צײט סורצער א סיט טראנראם. טישער
 םון םיםינג א פארנ*חומעז איז צוריק

 םרײר־ אײ סאונסיל ״דזשענעראל דעם
 עק־ צענטיאלע די — קאנגרעם׳״ ױניאז

 די פון פעדערײשאן דער םון ועתוטיװ
 בא־ אנגענומעז האט וועלכער יוניאנס,
באזונדערע נאמ א האבעז װאס שלוסען,

 ארבײטער־באײעגוננ רער פאד כאדײטוננ
 גאנ־ דער אין נאר עננלאנד, אין נאר ניט
װעלם. צער

 פארע־ איצם האט ״סאונסיל״ דעי
 דעם אונטעי פראגראם זײן םענםליכט

ר נאמעז ע ט ײ ב ר א ״ ״ ר ע ט ר א ש  ט
 פײן ס׳איז און םשארטער) (װאירקערס

װעט האננרעס דער אז ׳ניט צוױיפעל
 אײנשטימיג, ניט אויב אננעהמעז איהם

:שטימעךכיעהר געװאלדיגער א מיט איז

פרמגק, הערמאן דר פין

 צוריק, יאהר 80 טיט װי פונקט ׳הײט
 גע* האכען ארב״טער ענגלישע רי װען

 *טשאר־ ואליטישצן דעם פאר סעםפט
 פאר־ צום װאהל-רעכט םאר ה. ד. טער״

 חאםןי דער הײנט אויף װערט יאםענט,
 םארפולירטע שארף אונטער געפיהרט
די־יט־ און קורץ זײנשן וועלכע יאזונגען,

לױ•
 דעם פון פוגקטען וױכטיגסטע די
 וױ זייגען ״ארכײטער־טשארטער״ נײעש

:פאמט
 באדען, פון נאציאנאריזיױנג )1
;אײזענבאהנען און םינערא^ס ׳מײנס
יכע }2  אר־ סאקסיפאי׳ע געזעצ̂י

;שעה 44 םון בײטס־װאף
 םיגימום־װײדזשעם געזעצליכע )3
; אינדוסטריע יעדער פאר

על־ אין ivoysH פאר פעגשאגס )4
; יאהר 60 פון טער

 םוטערס, רי םון פענסיאנירוגג )5
 קינ־ זײערע ערנעוזרען דארםען ;יעלכע

; דער
 אײ געגען םיטלען װירסזאמע )6

 ענטשפרעכענדע און בײטס־לאזיגקײט
ארבײטסלאזע; רי פון םארזארגונג

 לעהר־װאר־ פון אײגםיהרונג )7
 און באים ארבייטסלאזע םאר שטאטען

 לעהר־װארשטאטען אויף װי םײדלאף,
 א םון צייטען אין דערװאקסענע פאר

;יןריזיס
 ארבײטער רי םון םארזארגונג )8
;הײזער מיט

 םאלה רעם םאר שולען בעסערע )9
 ױניװער• דער ביז פאבליק־סקול דער פון

 אױסגצהאלםען דארםען שולען זיטי.
,שטארם דער דורך װערען
 די םון םארבארײטוננען )10

 מױניסיפאל-אונטעונצהממ־ און שטאטס
 די פארכעסערען צו צװעק דעם מיט גען

 די און םאלק פון לעכענס-כאדיננומעז
פאכליק־סערװיס.

 סאציאל־עקא־ נײער דער איז דאס
 די װעלמז םאר ״טשארטער״ גאםישער
 אנ־ יעצמ וױק ארבײטערשאפט ענגלישע

 10 די םון אײנמלנע סאכמי. א הױבען
 ארױס״ אײנםאל ניט שון דינען פוגקמען
 קאנגרעסצן די דורך געװארעז געזאגם

 םילע םון םארלויף איז ױניאנם רי םון
 אכער האבען קאננרעסען די יאהרען.

 פאדע״ ארױסנעשםקלט צײט יענער אין
 סאציאל״עקאנא־ םארשירענע םון רוננען
 פראגראם- א אלס רעפאדמען םישע

 דער םון ענרציל דער אלס מאקסיטום,
 צױ װײםער א ארכײטער־באװעגונג,

 איז אנדערש גאנץ קונםטס־אידעאל.
נײער דעי :איצט לאגע די אבער

 פראגראם- רי זיק דארױ ״טשארטער״
 ארבײטער״ צנגלישער דער םון מיניפום
 נא־ דעם םאד םלאטפארם די שאםט,

 װאלען כײ קאמוי פאליטישען הענסםען
 מױניסיפאל״ די אדער פארלאםענט צום

 גרוי״ די באשטעהט דעם אין קאינסילס.
 ״טשאר־ נײעם דעם פון באדײטונג סע

.-טער

שארןש און קורץ
ג. ב. י. םץ

 האינעז־ די םון *ײנעי בײנדער״ םר. זאנט
tjv ״װע! :״■רווםעתטיװ״ נלודעזענער דער םוז
 םארערוננעז איהרע םארנעיײגט האם ױני*ן רי

 ניט םארראננם זי האט ״*ראםעקטיװ׳׳, רער םאר
 ?א:םיא'ירענרע א ײי װעניגער, ניט און םזןהר

̂אםט  כיזנעס אינריװירועלע רי אין •ארטנער
ױעז 1אי :איר םרענ םעםבערס׳׳. איהרע םח

 רי איז ויאו געװען, אסת א«ילו ױאיט רוום
? עויה

 ױניאן רי ױאס נאר:*ט, נ«זי איז רווס מר
 און הערם אררכה םאנוםעהגמודער. רי ם«ז װיל

 רער־ צו סעהר ױאט בײנדער םר. װ«ם שטוינט,
נא־ א שאדערוגנעז, רי םה -איינע :מהיעז
 )ארבײםס־װ*כען צאהיל נעװיםע א פאר ראנםיע

 אװעק t'dpkc נעיםם םעים.r ױגיאו רי װאם
̂עז, םיז אימענםום־רעכט ד«ס  הא־ װעיכע םעג
 או־שנעכוים זארנ און פײז םוז יווהרעז םים בעז

 ד* אינאניזאציע״ קלײדער־«ראדוןוירענרע »
 איצם בױ האב איר געייעװס נ*ר מײז איו ביז

רא• אײנצינע די אז נעםײנם, פ ׳ ר רע י י ל  ק
 םיר װ*ס ־־נ»ניזאצ'ע.4| ע ד נ צ ר י צ ו ר

 עס װערמ ױנייו, קל*וקםאכער רי איז ׳ה«בעז
 םיל *זוי ארלײטער רי נעקווםט װיריזייך האם

 םוז איד הער עד׳שם ז*רנ. אוו אײן םוז יאהרעז
 .■יאםעהטיװ״ די נואי איז עס אי בײנדןר. מי.
 *ראםעקסײו די אײנ ניט- איד םאר׳שםעי אײ
 *i־:m יע:דק סיײרןר־«ר*ד̂ר rno* די עס איז

? ױניאו רי vm וז«ם םו ניזאציע,

אכי♦ ה*ם אױס׳ זעיזס עס װי כײנרעד, סר.
 ■ונקם דעם איז אויו ױצױת רי צוםישם סער
 זײ• ׳ײר ראכט איצם, כיז אײגענטום־רעכם םוו
 האבען װ«ס כאנוםעקם׳שורער, די נעװעו עס נעו

 די םון אײתנטום־רעכם דעם אויז* נעװעז עובר
 די האבעז רעם צוייב מאהע אוז *יבײםער.
 ה«* זײ כיז קעםשע, םירע אננעשיהרם ארנײטער

 צױ נים זארען כווסעס רי אז נע׳«ועי׳ט, בען
 אײנעג־ גאנצעז וײער ארכײםער רי שװ נעהםע־

 איבערלאזען זײ םאי אויו זאלעז זײ אז טום,
 װײ• שריט א *רבײםער רי נעהעז איצם עיעס.
 זײער םוז כרעקעל א נאד םאדערעז אוז םער׳

 איבעי קעהרם בײנרער, םר. ?וםט איינעגםום״
 רי אז -ם־יםז״, רער אין וױינט אוו «עלץ, רעם

 איײ ן י י ז איהם בײ צמעהםען װיל ױניאן
 װ«ס לאכעז, צום איז עס בנאםנות, נענטום!

 סױ כאסעס אונזערע ארנוםענםעז וױלרע א םאר
 םאי םארזנםםע־־עז צו זיר אום נעברױכעז, זעז
וועלם רער

 ם*ר נײנדער םי. tv נים אינוטזןנט אז נאר
 יד רער םיז םירערוננעו ד• צוריקװײזען ז״ז
די םים קאנקורירעז קענ׳נו ניט װעם ער :נ'«ז

 «ר*דוזירעז ורעלע! װעלמנ סאנוםעקםמורצר,
 ינער, קוונרישינם ניגדױניינ אונמר תלײרער
 njn 1אי נלאם י*ר רעדם tvo ,דקר וויריזליד

 ײני*ו דע־ שוז םידערועצ? די ®רײז. װמלם
 זײן it mtm m קיתר צותק רעם ר»ר ה«ב^ן
װע- נעסאכם ימנעז מיײדעי ײיי ?תיער׳ אס־די

 ױניאן-קאנגרצפ דצר װי דעם, גאף
 ראטיםיצירצ^ ״טשארטער״ דעם װעט
 קאנ״ וױיטערדינע h אויף שוין װעט

 1ד סון םמחןרײשאן דער םון װצנשאגס
 נאהאגדעלט ניט סעוזר ױדאגס עמלישע

 ד/ םון פראגע ס׳איז װעלכע װערען
 •ראגראס דעם אין ארײן געחען װאס
 אסענדסענטס םון אױסנאס דער (םיט

 טריחער פונקט. יענעם אדער דעם צו
 דא* די איבער דיםקוסיעס לאנגע םלעגען

 אױוי צײט סך א צונעםען פראנען דגע
 םאר״ זעלטען דט און קאנװענשאנס די

 אמאניוא־ וױכטעע ױיט א אן שטופען
אגגעלעגעגהײטען. ציאננס
 פון איצט קוסט ״טשארטער״ דער
 דער פון פיחרערס די סון ה. ד. אױבען,

 מיט װי דט און ארכײטער־באװעגוגג,
 םא־ יאליטישע די װען ׳צוריק יאהר 80

 די םון ארױשמקוםען דינען דערונגען
 דאס ארנײטער*םאסען. ברײטע סאסע
 אײנ• זײן אפשװאכמן ניט אבער װעם
וס  אר״ ענגלישע די אױוי װירקונג און ̂פ

 א פאדערען אכער דך ס׳װעט בײטער.
 נאגצען דעם איכער •ראפאגאנדע ריזיגע
 געדרוק־ און לעבעדינע דאס דורך לאנד

 נאך עס האט עננלאנד וױ װארט, טע
 דאזיגער דער געוצוזן. ניט איצט ביז

 צוגעגרײם איצט שױן װערט סאמפײן
 ספעציאלידרען חנמער םאױשידענע און
 םון ױנקטען אײגצעלנמ איכער זיך

 םאלק צום סופען צו כדי ״טשאיטער׳/
 אינערצײגוגגס- גרעסטער דער פים

קיאפט.
 דערבײ זיף האנדעקט ״עהען מיר װי
 גים און ארכײט אויםקלערומס אן װעגען

 10 די וױיל ײאפאגאנדא, יאליטישע »
 שטחג־ רי אוים דריקען םאדערונגען

 דזר פין פיהרער די און כונגען
 אינ־ די אץ ארכײםערשאפט ענגלישער
 ארכײםער־ גאנצען דעם םון םערעסען

קלאס.
 ערטאלג םון באדינגונג ערשטע די

 אײנ- ד• איו האסטײן דאזיגען דעם אין
 חנר םון אתאגי?אצימ פעסטע און ח״ט

 יד״ױניאנס. טר די דורך ארכײםערשאפט
 ערשטע דאס אלס נאקאגט איז עגגלאנד

 אײג״ און שטארמר דער לױט לאגד
חור םון ױני^ךארגאדואציע חײטליכער

 סרן דועלט דער אין ארם ערשטען דעם
 אלזא, סארנעםט זי ארבײםערשאםם.

 אויו אב*ר ארכײם. ארגאניוירטער
 און פלעקעך רא וײנען זון דער ״אויזי
 איצם ביז גאו איז ענגלאנד אין אםילו

צעגט* גאמ א אױםצובױען געלונגען ניט
ארכײטער״כאמעגונג. ראליזירטע

 חיינט שוין וײנען ענגלאנד אין אויכ
 װעלכע ארבײטער, קײן ניטא אינגאנצען

 אכער זײנען ױניאן, א צו ניט געהערען
 גע־ װעלכמ ױניאנס, נענמ םאראן נאף־

 פעדער׳ישאן, ױניאן דער צו ניט הקרען
 םון ״קאנגרעס דארט, הײסט זי װי אדעד

טרײד־ױניאנס/ די
ארויסגעשטעי״ט, איצט זיך ס׳האט

 כמעט נאך זיןי נעםינעז עננלאנד אין א?
 נע״ װעלכע ױניאן-ארנאניזאציעס, 300

 ס׳פארשטעהט קאנגרעס. צום נים הערען
 אוםכא- סײסםענס זײנען דאס אז #זיר

צאל קלײנמר א םים ױניאנס רײםענחנ

 איז עס קאנדימאנס. נינדױניאז אונטער רעו
 סאדערוג• איחרע דורו וױל װ»ס יוניא!/ די ר*ר
 רעם ם*ר אוססענליו סאכעז גאנצעז איו נעז

 tv אגדערמ, נים מקײססירעז. צו סװזמ־שא■
 סװענדשצ* ערנעדװאו אלײן ראט כיינדער סר.
 ױני«ן* כלוםי־שםידינע זײנע ײעלמ איו ׳«עי

 רער לינם יס*דא געםאכם. װערעז נאיםענטם
 איר• אסת׳ע די ייז דאס «ט ״ כאנראכזןז וזונד
 נע־ נלײכזןו זייז און כײנרער םר. װארום זאכע,
 סא־ די אנצונעהסען ׳שװער אזוי םאר עס םינעז

 v נאר ױאיט אכער, ױנייז. דער פוז דערוננעז
 כײנרערס די װי זעהן. באלד װעט איהר ױײלז.
דיכורים אנדערע רעדעז אנהויכעז “נ> װעלעז

 סקװער םעריסאז איו באקם א וײים איהר אויב
 דעםאהיא• דער םון tvripv.;v? דער צו נ*רדעז

 און קרינזןן, נאר עס א־מר קענט גארםײ, קר7טי
 םויזזןנר צוױי v נאנצזוו אין חנם. בחצי נע־אדע
 רא זי־נען עס אונםזןר, דארום זיך אײלט ראיאי.

 ס»עק• זעיםעגעם דאזינען ד׳;ם אויף כעלנים נענונ
םצ*א*. נרויםע די אויסכאמו ותלעז װאס םאקי,

 אי• נעיאטענע צוױי די אייך נעםערעז וױ אוז
 ייעב, ייו לעייארד הינדער׳ םיליאגערסקק רישע

̂אשט אונזער םוז היים סאבזע ,ר  זײערע ? נעזע
 סיליא! tn;t*o 15 זו ס«רםינ זײנעז םאסקס
 *ivo צווײ דאזינע די ראםעװמז צו אוס יאיאר״
 זמחר, זײן װעל אי־ יח •ייה׳ דער שוז סמעדס
 נים 1ומלז םילייז בנ די אױב ער׳שמוינם, זעהר

 דזמר אונזערע אײו װירלוננ נױםינע די ה*נעז
. Djtnivrn אוז ריס

ני

87( n w o yo װ׳נדמר ח^נען די סון 
מ 8 י«תר«ר, 60 װי  טוץ ױ נ#ו Iײ*

im םעםנערם. w i\ דער נ»**ט«הט
o״ y v w" סנ«ר ױ;י*גפ 200 פון נ*ר 
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^’lyp װי inya נ־ט יוײענוננ ’’^? a 

oroa'iDar^apa.
 נייעם דעם ס*ט *וז*סענח*ננ אין

D״iyD״n*״ ia ro'י*ט ױערס ןר׳«
 יוי8 די פון נסדייטונג די nyoyij נ«ד

y7apa> yjytnyi פאונסייס, * םרײד 
orvoo’ipy yD7yii ׳»ױן a ץ »  y»a< נ

t iy צייט, :g)״iy ניט r v w  iv w i 
nyn’ic זיינען זײ in ja n a o די סון 

y jn 'm aD טריידס w v tv i  Dgn זיו 
a)׳ o n ;שטעיען זיי דיסטריסט at>a 

”oyj מין a פאי «ױ מיט 7p טרייר־ 
o ױני^ n  ),a on«ap .די דיסםריחט 

piapy7 ען טרייר־קאונסייס  » עויי
a n נרױםע a i׳oaiaaa o n  l םון

i n וױי< װענונג,8ױניסדנ עננ<יעער 
i כנעם׳חרם1דו |yp זײ דורן נ«ר n r i 

8 ia¥08 ייגחײט<ינP•”( סיע »ין 
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oyi 8 תרננעםיהרם yo’in  aגיוײ־8ת 
o אונטער •״!oap-iaK׳ n זונג8ל: 

j>a»iy i ױניטנס״, ,m טו ,נעס n  pa 
ו7הוי«טזעכ איז  inanyi lyoavao י

i 18 דורו nדי 1®י נייט >y>apa 1טריי 
oP'Diiap.

 טו־ײו- y7apa> y>a פה רנייט8 די
d p i  d7’d; i«p איוום D rn iB B P װע־ 

in יוו־ו a «ינט8דז׳ o n  P» yo’oap 
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י 1»י טיהס n< י  .d^ d jibp  y?apa 
 ניזיי־8תylapap 8 די סין סעסרןטארען

 IPP’n* רענמיניעסינ *רסען1 ש$ו:ס
מן8נ כ  <o;iap >aiyope׳n «ום רי

a אויוי la po wnyoigp >yry»o a 
ע8י  o>manaD |y>pi oyo’oap ?יי

n n i a  ia i  tyiyii ײי ײענען iao w- 
i n i ’D די i n  pd in '> i yi7m»” a 

a pa ia n ’in p r ia ^ v|׳ ״yiypiaot 
lyaiyp i n m ’ia ’iiwiDnyDyD pa״ 

.oeair
ta ,inyt atla iPiyp t b עננ״ די 

 iao- ניט Ban נאווענוננ |8ייני לישע
>m a אירר 1»־ ' ?tica תם תרך 

 םעיזיר איהרע po םך a פון אײעקגאננ
חד m סון ר״יזען ר• אין םיהרער ססע

bo 8 נירוננ. ip 'dכער a IB B ra ,צײם 
pa b ענערניע, י1 װען ib  i n די 

b נם8ױני די םון קאםםס־לוסט p i 18י 
׳שװער־ די םון אײנעם «האלטען8 םעו

i סטע n  pa Diynatpy נז^יכטע pc 
iy i באײענוננ. ■ראםעםיאנאלער

 yiP'Da^p Dai ta ,lyoan 1םי8ל
o וועט ח1ני8יוני1ײ1ט סון לאנר n 

לטען.8ויטה8 ניענווענד עקזאמעו

 וחןם ם«ר ׳ס*נסםערס אזעלכע אײםװאיזמו
 ו װי דאסזעימ, איז םענישעז v עדכיארדעז

םלי v tfroimpis ידער ױיי־ים׳ י סרעטמו
חעכססז דער סים דעם םוו רײדצו וד?ללע איז

 דן ײירקליזי איז דיס - נלײכנילםינקײם,
 ז װארום נערערם, זוױ? טבזןך ש־עלליכסםע

 א פינסטערס §זעלכע אײסײאקסעו ניס לעו
 א לעכעז סע;של*כע ד»ס װאו נעזעל׳שאשם, א

 m איז װצלם? דער אויי זאר כילינססז רי
 vd סאנסםער̂כ צװײ דאזינע ,י אויב װײס׳

 נעװינם ורעז װ*יםעז ז״נעז׳ זײ װי יאיכעז
 װא זיי װען סארד״ שוידעילירעז ̂זא כאנקהז

 ײיעו שון סיליאנעז די אז געװאוסם, פעז
זײןן ר1סכ איזןס אײף קענעז םאםעס

ת nvv rtvyo « pv 09י ניר׳ נ  #כזןר ײו
p« 19J0P ov o דצי r  4ap«e אתזצר * ״ *

מ ךי אינסעד » » jivp נ rtf mb nruirDVpiM
וחוײלסאג, יעותז »ח ̂ײוסום pb יצמו v »יז

 סיג אײנפארשסאנעז איד כיז אכא איע נים
 אויסמלער: זיד יזאכ איד אבזי־ *םאריוערםס׳׳,

 נ זס V* העז סאי יאס ניי שוױינעז צי
 oipynvB ז״נעו פראנתרײך אין םאר״שוײינעז

 פלחםה־טשו דער ,אז װײזען װעימ װאוזי־עז׳
 VB די סון אײנאוואײעמו זיד אננעהויבעז האט

 ןי rwcv אכיסזןל דאד זיד ײילס לע■׳ שכזריםע
 6גע אח נעדאלתעו די אין ענדערוננ דעי םים
 vb. רער חוסס םאלת, טיאנצויױשעז ne לעו

 אויס ניכם אין עדיםאריעל, זיין םיס װערסס״
 א יזע■״ צ-ייזיזסזן די אויף וו«סזר ק«ינמ ׳מעי

 ®ראנזויזײו ,ד •ז 4תי(8וסו באותות נאװ״זס
 דיזק •לץ זײניז קר*כתר קליינז יוז םארכהג־

 דז נזלז אסת׳צר «ז הרעסזנר. איז טאיסער נית
 נעאר »יהר וו«ים װומז ודיםאריצר־שרײמןר.

tv 8 זיד זײמז סיר tnv:»vר* v ?װי ײײלזנ 
 rr חיח V. tv רוצרםעל״ on mb נים יצו *י
«r »  p ניס ■טריואס גזני״ו mi r i  unvi 

?1 ה#מ חגאד דצרמח מז נתז tv סיי,

w סדמח trtvo א v r: * אןימזדרימו »ום

 1 דעם פון מיטינג פערטעל׳יעהרליכער ערשטער
באארד עקזעקוטױו נענ. אױפם-ניי־ערװעהלטעז

 דאזיגער רער אי? טרט אײן אין
 נאר- דער םון שלוס דער געװען מיטיננ

 אין קאנװענשאן אפגעהאלטענער װאס
 האט םראגען םילע גאר װארים נאסטאן.

 דעם צו איבערגעלאזען קאנװענשאן די
j .װײל ערשטענס, נאשליסעה צו ב. ע 

 קאנײענ- די האט זײ םון מאנכע איבער
 אלגעפײ;עם אן םאסען געקאנט נאר שאן

 טארשידענע װעגען #לםשל וױ, נאשלוס,
 שטמדט; םארשײדענע איז קאמו״נס

 באשטיםען, נעחאנט ניט אבער האט זי
 גע־ זאלען קאםטײנס די װי און װען

 טאקע זײנען צוױיטעגס ;ווערעז םיהרט
 צײט אין םאננעל צוליב םראגעז סאנכע

 געװא• םאתעבראכם נים 1נא ןלאץ אין
כאשלאסען האט סאנווענשאן די און ׳עןר

 דזשענעראל צום איבערצולאזען ױי אױך
 האט רעם חוץ א באארד. עקזעמוטיװ

אויסטיהרען גלײן נעםוזט ב. ע. נ. דער
 קאנװענ־ דער םון אינסטרוקציעס א״גיג*

 קאסיטעם אויסװעהלען ׳למשל ׳װי
 ׳האט װאס ,1 לאהאל און 9 לאקאל םאר

 אפנערײנט געקאנם ניט נאטירייך,
וועיען.
 האט וױדער ׳זײם אנדערער דער פון

 םאר־ זיד נעסוזט םיטיננ ערשמער דער
 א םון אויסארבײםוננ דער םים נממען
אלע םאר פראגראם באשטיםטער נאנץ

 אינםער־ דער םוז סעטינקײםעז וױיםערע
 רי אין ױניאנם םילע אין נעשאנאל.

יארק נױ אויסער שםעדם פארשיחננמ
 באדארױ עס װי נאנצעז. איז נים איז
 ארײנגע־ זײ אין זיך האם ov זיין. צו

 סארם א אטגעלאוענקײט, סארט א ריסען
 ױניאן דער םון םונקציעם די אטאטיזג

 אין ריכטיג. אויסנעםיהרט נים ותרען
 רא איז עם װאס דעם, *וליב ־— אײניגע

 און, שעםער, די איז ארבײט וױיניג נאנץ
 אויױ אפ עם ויך שפיגעלט נאםיײיה

 צום עס איז אנדערע אין ױניאן; דער
 וועלכע די, םון שולד די מייל נרויסען
 ױניאנס, די םון שפיצע דער אן שטזןהען

 בא־ האבען װילענדיג, ניט וועלכע, ױן
 אןז פעהלער, טאתטישע פאנכע גאנגעז

 ניכד א איו דעם צוליב זײנעז ױניןונם די
שטקדם, םאראן צושמאנד. נעזונםען

 נאכלע־ זײער דורך ארבײטער. די װאו
גר־n גאנצען אין זיך האבען םיגקייט

 זײ אבער ױניאן. דער םון חײםעדט
 צו אוםשםענרען די דורך אן הױבען

 און געװעז, זײנען זײ נאריש חי פיהלען,
 איז איצם אז פיהלט, ב. ע. ג. דער
 ברענ־ צו סאםענט פסיכאלאנישער דער
 די אין פארבלאנדזשעטע די צוריט מז

 אזעלכע דא זײנען.אויר עס רײהען.
 זײן מענ עס שװעד וױ ײאו, שמעדט,

ער אבער װניאניזם, םאר קאםפײן רער

 באלײדינוננ דער נענעו םעםם8יר נרוממז ז״ז
 דורד יאסאן נענען םטײםם ױגײטעד אונזזןרע »ון

^ די םח אוינמזליסוננ דער  אםערי־ םוז נעזער8י
 תלבםמםארר. באנעהט און נמנש א נעהםם לא,
 •ראטעסט םארם דער תראות םערקװירדע, אין
 יא*אן םאינעז. ערנםטע ־־injrt צו םיהרעז קען

 אוםבאקאנ־ דעם םוז הארא־קירי דעש כיים קאנט
 םלא אםעריקא נענןן צארז דער יא״אגעזער. םען

 •רע־ םילע איו העלער. און העיער אי*ן קערט
 גענעז באיקאם א נערוארען ערקלערט איז מר

 װעדם עם ;®ראדוקםעז •?אני׳טיג אטער אי-ערלײ
 *vt םיםיאנערעז אםעו־יקאנער די tא תשארערט,

w קלאר, דארום אמ עם װערעז. דעפארמירם 
 אוים־ tvםאכטל pא לאננרעם אונזער אױב אז

 עם1בײ או̂י אנער ער איז נוםעם, dj׳bp *וטאן
םאדים• אםת׳ער אז אױםצוטאז

 איבערצונעהז אוםמענליו םיר שאר איז עס
 יױ צװאנציג־יאהרינעז דעם שםיל־שױײנעז םים

 איד סאניםארױם דענװער דעם םון בילעאום
 װײם׳ איר מאל, צװײ באמך צו נעװען דאימ ניז

 שאר אויו• םום םאניםארױס דאוינער רער װאם
ע ר ^ ז נ ו  די פון יזרבנות די םאר קראגלע, א

 v באסםאז, םילאדעלםיא, יארח, נױ איז סעםער
 2יי םאר לעבעז זײי ניט? װאו םוז *ייז קאנא
 די סאר נאר :ים עדוח בזןסםער דער איז יאהר

 םו; גרויםםוםינשײם די פאר אח דאנד ברײטע
 םענישעז, אײנצעלנע און יוניאנס ערעtאונ ש־יע
 ע1נרענעצלא אוו נמנשלימ םי̂ם די םאר נאר

 דענ ז י א םעגיזחו םילע גוז איבערנעבזןנהיים
 אום רםםעrװr די אונםער האבזןן װעלכע װער,

 אויסמד צײםעז ערנסםע די אח אוז ״םקנדען
 םײו אינסםיםוציע. נרויסע דאזינע די האינמז

 דער צו װיניטע בעםנמ אח נרוס מרצליכםמען
 אלעס םום װאם אינסםיםוציע׳ נרױםער דאײנער

 םארקלע־ צו םענליר װײם װי כוחות איהרע איז
:tiny ̂ז דעם  קיאג;־ אונזער tie עלענד נרויסז

װצלםעי. דמזןר

 ױי איז ,vt דאכם סען, האלם זײם אײן םיז
םעל* אײע צװ־שעז nc ,tjnnB םיז יזז

 tv םײנזןז׳ װי'לליר tjtp tjm ר*ם ,ptv קקר,
 ־1אנד* דער םוז םשױדןױיםעז. איז לעבעז םיר
 ״םייפצײ זוכעז אײן אין םען לםvה ^יט יער

rםראר,לtIf,* וזײם סײלעז םאר ז^עז וועלמ 
yv>vj tlטזoMרוvפ tm פארניננתז קענעז

װזנלם חי»קריםישזנ v n«B dvp םױ, עםזןדם.
ovi »יןבעוי םיר ינער1ו1 איז איז

 שוין װערען, געפיהרט אוגכאדינגט סוז
 יענע אין ארבײטער די צוליב אזוי גיט

 צע:־ אנדערע די צוליב װי טםא, שטערט
 םאר אינדוסטריעז, אונזערע םון םערס

 פיעצער ניט״ױניאן דאזיגע . די װעלכע
געםאהר. גרויסע א ?יינען

̂אנט, װי עטװאס. נאך דאן  איז כאי
 ערװעהיט וױדער ב. ע. ג, גאנצער דער

 אבער ״אן.יקאנװענ דער םון געװאחנן
 אלע אז נעדרוננען, ניט נאך איז דערםיז

 דארפען סרעזידענטען * װײס אוגזערע
 זײ װאס פאסטענס, די אויף בלײבעז
 לױט #מאנכע םאמומעז. איצט ביז חאבעז
 א האבען רארםען םעהיגקײטעז, זײערע

 אנדעיע, טעטינקײט. םון םעלד נרעסערע
 קרעדיט סעהר מיט װאלטעה םארקערט

דער םאר נוצעז פעהר םים און זיך םאר
 אנרעד אז טאז געיןאנט אינטערנעשאנאל,

וטש װעלכע, ארכײט,  ברײט, אזוי ניס ̂כ
 איגע־ אין װיכטיג. װײניגער ניט אבער
 װינשענסװערט זעהר אמאל עס איז מיין

 פיע־ נייע םאוגעםען זאלען פענשען אז
 סבינה, נײער א איז ארײנקופען ׳צער
 אפםרי־ זעהר מאל מאנכעס וױרקט דאם

 דערפאר כוחות. אײנעמ׳ס אויף שענד
 גע* פראקטיש איז ב. ע. j דער כאטש
בער, בליבעז  אויסנאם דער מיט דערזע̂י

 ווײס־פרעזידענ־ נײע צוױי אונזערע םון
 שעהנוזאלץ, י. און אםדור מאקס טען,
 בא־ געװיסע א אז נויטיג, עס איז דאך

 סארט א דורך קופען דאך זאל נײאונג
 איכערבײטעךזיך אן דורך אפ״, ״שײק

 פאר־ די מיט אויך װי ארבײט, רער םיט
 אונזער פון ארבײםס־םעלדער שײדענע

 װאס #אלײן דאס שויז אינםערנעשאנאל.
 נױ אין סײ ארגאניזײשאךארבײט רי

 װערט יארק נױ אויסער סײ און יאריז
 מאס־ גרעסערען סיל א אויף םארגענופען

 נויטיג, אוםבאדינגט עס םאכט שםאב,
 אינטערנעשאנאל די זאל יעדען םון אז

 װאס בעסטע, סאפע דאס ארויסקריגעז
 א װירקליך איז עס איהם. אין רא איז

 אינ־ דער פאר סײ םארלוסם גרויסער
םענשען רעם םאר סײ און טערנעשאנאל

 װערט ענערגיע גאנצע זײז װען גופא,
 סע־ די אויף םיר, זאגען טארוחננךעם,
 םארהעלטניםםעםיגעד א םון נערזשמענט

 געקאנט װאלט ער בעת ױניאן, ?לײנער
 זאל ער ווען מעהר, באדײםענד אויםםאז

געלעגענהײט. גינסטינע די האבעז
 געװארען אנגענומען איז דערםאר
 דאזיגע די ב. ע. ג. דעם פון אײנשטיםיג

 פרע־ װאס טעמיגקײט, פוז פראנראם
 אמת, םארגעשלאגען. האט זיגמאן זידענט

 בלויז פראגראם דער נאך איז דערװײל
 אז זיכער, איז עס אבער פראגראם, א

 פרע־ דער װעט םעגליך, װי שנעל, אזוי
 פארװירק־ זײן צו צוםרעםען זירענט
ליכוננ.

 געװארען נעטאן שויו איז עטװאס
 דע־ איסטערן אונזער הינזיכט. דער אין

 אױסגעברײט שטארק איז פארםםענט
 ארײננעהםעז אויך װעט ער געווארען.

 סטײטס, נױ״עננלאנד די וײטוח זײן אין
םארנאכיעסיגט איצט ביז זײנען װעלכע

נעװארען.
 דעם מ'ט פאל דער איז דאסזעלבע

 ביז דעפארטםענט. םידעל־וועםמערן
 פערלשטײץ װײס־פרעזידענט האם איצט

 זײז ערםילען גאנצען אין געקאנט ניט
 פאר ארגאנײזער אלס-דזשענעראל םליכט

 אין טעטינקײט זײן םידעל־װעסט. די
 גאנצע זײן םארנומען האט שיחאנא

 די דאס איז, רעזולטאם דער און צײט,
 אזעל־ אין ארגאניזיישאן־ארבײט נויטיגע

 לואים, סט. טאליױא, װי שטעדט, בע
 ארום שטעדטלאך רי און קלױולענד
 פארנאכלעסיגם שטאיק זײנען פלױויענד
 אזוי װערען. אנדערש מוז דאס געװארען.

 שיהאגא אין דרעס־סטרײק דער װי שנעל
 װײס־פרעזידענט װעט ענדינעז, זיך װעם

 פאר ארבײט, די אויפנעמען פערלשטײז
 באשטיםט אז אנםאנג םון איז ער װעלכע

 אר־ דזשענעראל אלס נעםליר, געווארען,
 אי־ און מירעי־װעסט, די פאר גאנײזער

 יױ די םון םענעדזשםענט די בערלאזען
םענעךזשערם. לאהאלע זײערע צו ניאנס

געװארען, באשל^סען אויך איז עס
 דער פון אויםםארשונג גרידליכער א נאך

 מאנטרעאל אין אז קעגעדע, אין לאנע
 שטארקער א װערען אויםגענומען מוז

 םמנים אלע קאמפיין. ארגאניזײשאן
 ארבײט די װעט מאל דאס אז׳ װײזען

 מעהר \ײ\ אינטערנעשאנאל דער פון
 געװעז איצם ביז איז דאם װי אנגעלײגט,

 אר־ די לס זײנען מאל דאס פאל. דער
 עם. פארלאננען װאס אלײן, בײטער

 לעצטענם האבעז זײ םאדשטעהט, איהד
 הא־ זײ סיזאן. ״נוטען״ זעהר א נעהאט

 און ארבײט. אין נעבאדען ממי» זיך בעז
 נאר האמ עם וױםיל מען האט געארבײט

נע־ איז עס אז אבער געסטאיעט, כוחות
 אויםנע• זײ האבצז הנל. םד צום ןוסעז
גזד האבעז סעזאז גומעז דעם אז וונעזי

םון פילע זײ. ניט אכער ׳באסעס רי האט
 גויטװעגדיג װי אײן, רארום זעהען זײ
 א יצער'ן11ס אי;ס ;האבען צו איז עס

 פון םאריאנגען זײ און ױניאן, שטארקע
 זײ העלםען צו ,‘אינטערנעשאגאי רער
 די מאכען צו אונטעמעטונג רער אין

 בעכטע די אין װי שטארק, אזוי ױניאן
צייטען. םריהערדיגע

 ?אגע די דט אױך איז באסטאן אין
 גע־ ניט־י־אנג דער גלענצענדע. קײן

 אזא געװען ניט איז סטרײק ענדיגטער
 גע־ עס האבען ארבײטער די װי ערםאלנ,

 םארהעלט־ די זײנען אויך געװאונשען.
 ניט גופא ױניאנס די צװישען ניסע

 זײן, באדארםט האבען זײ װי אזעלכע,
 דער אין םיל זעהר שטערט דאס און

 אױס זעהט עס װי ארבייט. נויטיגער
 דורך אעטערנעשאנאל די װעט איצט,

 מוזען םארשטעהער איהרע פון אײגעם
 צו אויםמערקזאכיקײט ספעציעלע געבען

 אזוי לאסטאן, איז אנגעלעגעגהײטען די
 אלע םאי 4אײנכיאי זאי׳ען ױניאנס רי אז

 גע־ א אױו* װערען אװעהגעשטעלט טאל
באדען. זונטען

 אין דא איז יאגע עהנליכע אן און
 ארבײט בקיצור שטעדט. אגדערע אײניגע

 א נױטיג איז איבעראר ירונ. דא איז
 לײטענרע שטארקע א און אויג װאכזאם

 געװא־ באשלאסען איז דאס און ׳הא:ט
 םאר װערען אינטערנע״טאגאל די מוז רען,
yss ױניאנס. אונזערע

 פארשײדענע אין ארבײט די חױן א
 טאן צו װאס םיל זעהר דא איז ^רטyשט
און טויזענטער :גופא יארה נױ אין

 איבײטערינם און ארבײטער טױז^טער
 אר׳ ניט נאך זײנען טרײר אונזער אין

 רעזולטאט נאטירליכער דער גאניזירט.
 כייר װאס ױניאנס די אז איז, רםוזyד

 אז קלײן, צו ^װאך, צו זײנעז ה$בען,
ל ייען  קאג־ זײ דאס ז^נעז, קאנעץ ̂ז

 טרײדס. yiPDpyiDyi זײערע טראלירעז
 רyרגישyנy זעהר א נויטיג איז רפארyד

 יארק נױ •אין קאמפײן ארגאניזאציאנס
 אנגעװענדעט lytiD זyמיטל yאל גופא.

 צו איז, yרשטy דאס ם.yד פאר װעח[ן
 פיז ?אונסיל דזשאינט םyד ארנאניזירען

 זײנעז yלכyװ טרײדס, פארשײדענע די
 יארקער נױ דעם אן אנגעשלאסעז ניט

 און קלאוק־ די םון באארד דזשאינט
 איז אנפאננ אז ױניאנס. רyדרעסמאכ

 איײ מיט נאן גשוארען םאכטyג שוין
 ןyהאב לאקאלס 4 צוריק. זyמאנאט :ינע
 דזשאינט םyד אן אננעשלאסען זיך

 צוליב זיינען אנדערע די nyn קאונסיל,
 זyבליבyנ אורזאכע רyאנד אן אדער אזא
 דזש/ד דער װײמענס. רyד פון הזyשט

r^ y j ג ניט האט אפיסy,צו װי פיהלט 
^ איצט, זײ. צװינגען ב  קאג־ די אז א
 אזא אז באשלאסען, האט װענש׳אן

 זאל לאקאלס ארע פון קאונסיל דזשאינט
אנ־ קײן זײ jy>yp ̂זyרyװ עטאבלירט

 דאזיגער רyד האבען. ניט ברירה דער
 גאנ״ז א באזיצען װעט קאונםיל דזשאינט

 הילף רyד טיט און ׳מאכם yבאדײטענד
 אויפגע־ קען אינטערנ^שאנאל דער פון

ארבײט. םיל זyװער טאן
 lyi^syi^ באשטימם װעט ראם

 איצט מעגליך. װי שנעל, אזוי װערען
 אומ־ די :שטערוננ שטיקעל א דא איז

 די און יארק, נױ אין לאגע באשטיםטע
 yגרעסט די פון אײנעם פון אויסזיכם

vzqvp, האט אינטערנעשאנאל די װאס 
 אלע װערעז נאטירליך, נעהאט. װען

 צונרײטוננ רyר אויף םארװענדעט כוחות
 געװי־ א פאר און קאמף, גרויסען צום
 ארגאניזײשאן נויטינע די װעט צײט סער

^ן. בלײבען מוזען ארבײט מג  אבער או
 אזוי אז ג^וארען, באשטיםט איז עס

 איגטערגעשא־ די זאל מעגליך, װי גיך,
 yjyt'py^: אלע צו צוטרעטען גלײך גאל

 ^טעpyנ די םאר אז אזוי, טעטיגקײטען,
 אויח ײערען אנגעםיהרט זאל יאהר צװײ

 ארגא־ שטארקסטער דער זyגעבים yאל
 אינטערנעשא־ די װאס דרײװ, ניזײשאז

אונטערנומען. װעז האט נאל
ל |y:ypDcyi םון  אויף רyזyל רyד ̂ז

 צוליב אז אננעמען, :יט מאםענט א
 איז ארבײט רyנyנומyםארג נרויסער רyד
 ט^מענטאךנויטװענריגע ד^ם רװײלyד

 באשלא־ איז Dy געװ^רען. פארגעסען
lyn ,אויםג זאל באלד אז נעװארעןDyירט 

 לײבעל ױניאן א םון באשלום nyn װערעז
 די פאר ױניאנס, עמבראידערי די םאר

 העכד רי םאר ױניא;, Dרyבאטאן־מײק
 אזוי טאקערם, און רסyפליט םםיטשערס,

 נלײך jyjyp זyזאר ױניאנם דיזע דאס
v האבען iװאס דערםון. נוצעז נויטיגען ם 

 לײבעל אלגעמײנעם דעם פטyאנבאםר
 צו־ א דאס v* האנסױםערם די םאר

 שוין ןyאנp זאל זי אז ארבײט, גרויסע
 בא־ איז עם רyאב װערעז, אונטערנומען

 {vvrwi שוין זיך געװארעז ןyשלאס
 צו זyיטוננnםארבא yנויטיג אלע מאכעז

 אינ־ נוי&ינע yאל מיט זיך םארזארגעז
 סאמענט, DyT אין אז אזוי, םארמאציעם,

קע־ וחנט לײבעל אלגעםײנער חנר װען

:V} ט הי עפי ײננ  זײ cy^H זאינ װעדען, א
הרונ;. זײן ‘פא א;;י;;רײט ײגפי א

 r* 1לײכעי רעם כייט פארבינדװנ אין
 כ־־ורער פארגעקוכען ב. ע. נ. דעם פאר

רייב^ דעם פ*ן טעגעדז׳צער פענינג,
 ל., אװ פ. א דעי־ םין דעפאי־טניענט

 אי;טערנעשאנא< די אז םארלאנגענדיג,
̂ט אנשליפען, דך זאי*  צו מיטגי-יד אי
̂כער דעפארטטענס, דעם  ארבײט װעי
^ין אין לײבעל ױניאן דעב ־,פא אלג

 רyד אז זיד״ פא־שטעהט שטא־־ק. נאג*ו
 װי ׳שנעל אזױ באשלאםען, האט .V ג.

2ysK אנצושלײ זיך םארטיג, זײן װעט 
יײבעל״דעפארטמענט. דעם אן סען

 פאר האלמ ב. ע. נ. דעי וױיט וױ
ײנ פון אײנפהירונג די וױכטיג  חעץ לyל

 רyגעװיס א פאקט. פאלגענדעי דינעל
r.דיש געיועזענער א ׳ר*ױױס ־,; yראל 

 עשאנאל אינט־ער דער פון אי־׳אנײז^־
 ̂ךyיyװיס די איז גערוען נאך איז ד יוױ;
 ביזנעסמאן ^רפא^גרײנער אן איצט און
^ טואװינג־פיקטשור די אין נ ז י  איז ב

װpyקזy ראלyנyדזש צים געקוטען  וטי
 ןyלyטt•יפארצו פאדשי״אג א כייט באארד

ט רyד פון נעשיכטיל גאנצע די נ  ־yרנyא'
־yאפ ןyזאל בילחגר, זיא שאנאל

 פונקט, און טאסען. נרויסע די צו לירען
 םרץ yoDsry3 די איז עס װיכטיג װי

 אזוי ׳בוך א אץ אינטערנעשאנאל דער
 די אז ׳רyװיכטיג נאך און װיכטיג, איז

 װערען נע׳טילרערט יזענעז 4זאי געשיכטע
 םון זײן םוז װאס טאסען, נרויסע די פאר

א גרויסען א שEפי סטי אנדי  רט.yװ ןyאנ
ם זעהר האט ער א ^ ד ע  םאר רעדטyג ב

 yעטליכ די אז אויםװײזענדיג, פיאן, זײן
 מונגyרנyאונט די װאס דאייאר, סויזעגט

אל די \vק ?אסטען, דארף שאנ  אינטעתע
רן צוריקקייגען לײכט  yנyפארשײד די דו

 זyבyגyג jy^yii װאס פארשטעיונגען,
רס.yאטyט yנyםארשײד די אין זyרyװ

yא ןyהאב |y;yr,0Dyi םון r n  ys 
 זyנויטיג Dyi or^oy3 ניט ןyנםyארגומ

 צװײפעי־ נעװעז איז עס און אײנדרו?,
אל די אויב האםט, טעינ^טאנ  װעם אינ

 זיך זyמyםארנ צײט איצטיגער דער אין
 װײס־פרעזידענט װען אבער, רעם. מיט

 צי y)K^ די לטyגעשט האם ברעסלאו
 אד־ סארשםעלונגעז די אײױ קענעז װעט

 און ׳לyלײב אונזער רעזyװ װערטײזט
 נע־ איז דײװיס מר. םון רyנטפy דער
 זיי־ סענעז, oy םעז װעט רyזיכ אז ׳בען
 װײס־פרעזידעג־ yרyאונז אלע כמעט נען

 Djn פאר ג^יוארען באגײסטערם טע\
i»ss. דער אויף שוין טאחע און :py־ 

 זyװארyנ באשלאסעז איז זיצוננ סטער
 צױ צו דײװיס םר. זyבאאויפטראנ צו

לויט װעלכע, ארבײט, דער צו טרעט^
 כיאנא־ זעהכ א נעהמען דאיף חשבון זײז
צײט. טעץ

מא- yסאנטyאינטער גאנץ םיל נאך
 m אויף וכיעזpyםארג זײנעז מענטעז
 האם אזוי ב. ע. ג. דעם פון מיטיננ

 א נטyםyרy האלפערין װײס־פרעזידענט
 װענען yבאטyד סאנטעyאינטער גאנץ

 סימ ׳נטyארטמsדע ^וקײשאן אונזער
ayi ,אונז אז רעזולטאטyר yדױקײשאן 

 א ןyװארyג באאויםטראנט איז ?אמיטע
3'yo^ אר־ דער אין ארײנצו?וקען טיםער 

 און ̂דyפינור״ה א בלויז זײן ניט בייט,
^lytt^ jn מע:שע\, אײן צו ארבײט די 

 דאך קעז ŷסטyב דאס טוענדיג װעלכער
 ny װען װי גוט, אזוי טאן אלעס ניט

 מימארביײ yפולסט די געקראגען װאלט
חאמיטע. רyנאנצ דער פון טערשאסט

 עדיר •אונזער םיט צוזאמענהאנג אין
קאימיטע א ערשינען איז ארבײט קײשאן

 טשײלד אװ אפסיז ״נ^^אנאל דער םון
 גע־ זיך האט y^yii לאפמענט׳/yװyד

 װי אויפגאבצ, נרויסע איהד אלס טאכט
n װײט ^ y o אונז זעהן צוyרy הינתנר 

 דענ* ז^נסשט^־יג אלם אויםװאקםעז
 די איז דאס םרויען. און מענער נדעyק

yD̂ yt אויפגאבy קאנװ^טאן די װאס 
 אננןד ̂זyאויסצופיהר באשלאסעז האט

אונ״ באסענעז צו באשלוס דעם מענדיג
 נפ״ טי־ײר־ױניאז םyד מיט ?ינדער yרyז

 זyבאשלאס האט ב. .y נ. רyר דאנ?.
 מים אסס׳ן דאזיגער רער זyלפyה צו
 אז איצט האט אסס׳ן די כוחות. yאל

 םאר aoypnyn:'p א פון אונטערנ^ןונג
 צר ?ינרער, די װאו זומער־מאנאטען, די

lyoxt ד מיטyםוז גענוס ם w n s  nyi 
 נע־ lyjyp אויך זאילעז לופט, רyבערגיג
jycrj, אונטyהאכד פון לײטוננ דער ר 

^yD:yoy ^גפ־ די םון ביסעל א לעהר 
 אין זיעעז ,װעלכע ילעהרעז און זypראנ

 ב. .v נ. רyד םרוכט. פארבאטענע ס?ול
 קאמיט^ א עשיקען צו באשלאסען האט

 ווןד אוז ׳סלאץ רעם זעהן זאל yלכyװ
 פח ם^גחײטעז די סיט באחאנט רען

 העל־ מענליך וױיט װי און אסס׳ן, רyד
ז.yאויפגאב איהר אין איהר פעז

 צו געװארעז באשלאסען איז אויך
 טאז,נyאנװp דער צו לןאמיטע א שיהעז

 פאלי״ פראנרעםיװ םאר קלױולענד איז
 בא־ זײנעז ?אכייטע אלם ^^.Mpy טיחל

 זינמאז״ פרעזיושנט נעװארעז שטימט
םײנבערנ. און נינםא

 טיyװאנז סאחא פון םאל דעם םאר
 קאמיטע א אז נעוואו^ז, באשטימט איז
 װאם זאל העלצר און באראן* נינםא, םון
o« סיט זעדזז זיך זyג'כסט אם r נאווער־ 

 פאריאנ־ און מאסאטשוזעסס, םיז נאר
ryj דיזזנ םוז שיי^אל דער אז איהם, םון
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 ®ון פיש די מיט טראגעריע רי
צוריק. יאהוען םיליאן 2
 קאלײ פון טײל ױרליכען דעם אין

 כרעג דעם םון םײיל 12־10 א םארגיא,
 װאס שטעדטעל קליין א זיף נעפיגם ים,

 דעם אט הינטער יצאטגאק. זיןי רוםם
 בערג־ םון רייהען זיך ציהען שםעדםעל
 * ארױס איצטער גראבט םצן װאו

 *לס געברױכט װערט װאס שטײן, סארם
איגדוסטריען. נעוױסצ אין םאםעריאל

איצ־ טעהעןש עס װאו דארטען, און
 הונדערטער סןי א םון במתלאןי די םצר
 םיליאנען טיט אסאל, איז הױך, די פוס

 אדער םעהר א נעװען צוריק, יאהרען
 ים, פון טײל ארוםגעצאםםער וועגיגער

 ים דער אט בוכטע. א רוםט םען װאס
 4 א םון שטך א םארנוםען האם םײל

 ים םון זיים חגר םון כױיל. קוואדראם
 װעלכען דורןי אריינגאגג, אן געווצן איז

 נעוױסצ אין םלעגט םיש םין גרויםער א
 דא און ארײנשוױמען יאהר פון צייםען

 םיש די בײ האט װאס רויד, ,װארםען
 גיי אײער לײגען װי באדייטוננ, דיזעלבע
 אהעי פיש די םלעגען קוםען און פויגלען.

 םיט ביליאנען אםילו טיליאנען, םף א.
 אזוי נעװען זײ פאר רא איז עס אטאל.

 דא זיף האכען זײ װאס תוים אז עמ,
 םיש םין יעגער טאן. ?עהר א געקענם

 #רא״ אוגטעמענאגגען. לאננ שוין איז
 םין יענעם האט דזשארדאן ם. ד. נתםאר

 די צו עהגליףי געװען ויינען װאס פיע,
 אנגערופען צייםען, אונזערע פון ומנריע

*קםינע/
 צוױי אוםגעםער םים געװען איז ראם

 אחער איז אײנמאל צוריס. יאהר םיציאן
 אוםנע- םון םאסע א ארײעעשוואוםצן

v ir t ביאייאן דריטעל א סיט אײנם 
 געווײנלױ, װי זײ, זיינען גצמוםען מיש.

 נצ־ איז •לוצלונג אוז רוע. ווארפצ! *ו
י *וכמנן  ױאס איז קאטאםטראםע. ו

 בא- אױ קאםאםםראפע די איעענם^יד
 װאר־ סלאר. זעהר נים אױ *םאנען,

 םארגעקױ דא איז אלץ פון *יעלימנד
 א םיט צוזאםען מרד־ציםערניש אן צמנן

 רעוול־ אלס אויסבריך. ^ואולהאנישען
 דער איז ערד־ציטערנחמ חנר םון &אס

 םארמטעצם בוכטע דער אין זורײגגאע
ש די און ״:ן נע־ גיט חאבען ^

 און ;ים אין ארויםמײיםען צוריפ ט
םאט  װאולקאני^ען דעם םון רצז̂ו

גע• אנגעםילט בוכטע די איז יםבריר
 םייןן אלע װאס פון גיפט, א מים ן
אםאל. םים אויםגעמטארבען ̂יעען

 סך א םון ממך א םאר נאכחנ^
 נע־ בוכטע די איז יאחרען, 'םויזענטער

 קײן אז #אזוי ים םון םארצאםט בען ‘
r ארײנמוױסעז געקענט נים האבען 

 װידער דא איו אײנםאל און
אויםברוך, װאולקאנישער א ,צפוםען

 (דעי יאװא םון םאםע היכמע א און
oprnnl, שלײדערען װאולקאנען װאס 

 ארײנגעגאסען אהער איז ארױם) זיר פון
 םון ם^ר א םאר נאכדעם, ^עװארען.

 בוכטע די האט יאהר, םיליאן א איבער
 עם טיפער. און טיםער א<לץ מנזונפען

 געװען איז זי ײען צײט, א נעוחנן איז
 א מיט םוס. 350 איבער װי םיוי, אזוי
 צוריח יאהרען טויזענט צעהנדליג |אר
 אין נעעםענט וױדער בוכטע די זיך חאט

 יױ־ האבען םימ און יים צום וייכטונג
 ארײנעוױםצן. אחער אנגעהויבען רער
 ערד• גרויםע א געסוסעז איו ענרליך און

 אננע־ דארטען האט וואם ^ףטערניש,
 באדען דער ענחןרוננ. נאנצע א טאצט

 זיך האט בו׳כטצ םריחערדינער דצר פון
 הוגדערטעי םך א אויף |אגטארגצחויבען

 וואם*ר םון באדען דער אז אזוי פו̂ס
'»|t ברענ דער און בארנ; א געװארעז 
 נ2—10 א אױו* איגערוסט זיך האט ים
ארײן. ים אין טיפצר "ל6

 מטעלעז ײידער מיר יועיען איצטעד
 גע־ האבעז םיר װאם םראגע, דיועלבצ
פון ארטיסעל: םאריגען אין *סעילט
 זאכעי, אלע די אט םען װײסט וואנען
דעדצײלט? דא ווערען װאס

 אין אז געזאגט, םריהער האבען םיר
גיאבט לאםפאק הינטער בערגלאן רי

 װײט װי זאל םרײם־א■ א םון םארטירער
װערצן. פארלײכטערט טעגליך

 ז א פצרלעטיי!, װײכדפרצזידענט
pn די םון סטרײק וחנגען באריכמ 

 ערקלערט, האמ מיקאגא אין ודצסםאכער
 גאנ־ זיח םים אן נעהט סטרײק דער א1

 אח װי ענטוזיאום, און שטארקײט וחנר
םון םילצ דאס ;סענ ערשסע ד.פאמע

 או• נאמענעבעז. עויז האכעז באםעם ײ1
 וועלען באיד באלד, אז זיכער, איז אד

 אויך איז עט גאכםאלנען. אגדערע אצצ
 א באוױליגען צו געװארען נן

 צו יאסאי באזונדער א פאר
מיקאגא. אץ דחנםםײפארס פוייישע

 אנגצ־ זײגען באשלוסעז אגדעחנ נאך
 חאבצן איע זײ אמר געײאחנן, נוסעז

vt ײ• װאס אמעמגענוזײממז כױט טאן? 
m פאנוחממאן. דער םאי םארנצקוכמז 
ח זײ ןוחנגא צוימל |אד ממוי  את• בארי

ײצנשאךארטיפלצן. אנ0 ספעציעלצ ארע

ן ע ט ײ צ
באר^חיין. ל. פזן

 1װער« מ<וס ׳»טיינער, סין « אויס ®עז
W »ין ראטעריאל איס גענרויכט ’ryj 

 ׳*טײנער טין דער טט אינדוסטריען.
 עס װייל עוד״, דיאטט«י׳»«״ דף רופט

 וינען, 10פלײ אזעלכע פון נא׳פטעהט
 דיא־ » ״די«ט<ום«ן״. דף רופען װ*ס
 קיײנער נ׳יהרןוסקןפי׳פ »1» איז ט#ם
 איז ויאט»ס א םלאנץ. ײאסער רין

̂ור tvo ivp איהם זעחען אז קליין, אזוי ; 
 נא־ ער סייורטסהאפ. יפארםען » רורך

 נעפינט װאס סײל װייכען » פון עטעהט
 חארטפן זעחר א פון הייטע< א אין זיך

 איו חייט׳ול ד*ם וױיל און סינעראצ.
 נא״ נינסטינע נײ ,op קאו הארטע אזא

 איי־ אױוי פארנייינען אמי ריננונגפן,
 און פןזיסטירפן דיאטססען רי נינ.

 איי״ אין װאםער■ אין נ<ור דך םעהרען
 פאנאניער זיו זײ פילפריען ערטער נינע
 טײיען וױינע די םאםען. ריזינע אין

 חארטפ זײערע אןן פארנינטעט, װערען
חאר• יפזיגפ יי םארנלײכעז. ר־יטיאך

 דפי מאננעם *ן ויך זאסלען טיייען
 די װפן און ׳פינטפן, ריסע נאמ איז

 םפר״ ^װאםעננעפרעסם, װערען יעיכםען
 םיד וופלכק( ׳»טײ|, םין יענער זיר מירם
 אין «רר 9רי*ט*סי* אי*םער רוסען

 יסנע*יינ«נטער1א אלס דיגט װעלכער
אינדוםםריפן. נעװיסע פאר :•אטעויאיל

 לאגד וזיגטפר קאאיפפתיפ, זיד אין
 מע; ײאי נערגעי, א ר» איז פאה,

 ־.np pי׳}וoדיאטא »<א ארויס :ראבם
 אינ״ חטporכא ׳ןוטײנ?ר סין רער אט

 הייטלאך pטop•רpננpוואמv םון נאנץ?ן
ip דיאטאמען און דיאטאםען, ם״ jpp ויו 

 ,op חייםט װאם?ר. אין נאר םעהרען
 אנ־ וואם?ר, א ipup: אםאי איי רא »ז

*PO*o די זיך זואלטען רערע h| פ  ניט י
 «וואסענ?יײנען. און tpnnpn נע?ענט

 פין ׳פיכט ד?ר איו ?רט?ר אײנינ? אין
X רpאינ ?רד ריאטאםי׳טער יער  פ,־פ 0
w הייםט ריפ.  ,op דpםון ב<ודען ר 

 860 אינער זײז onayi ר$ן חאט װ*ס?ר
טיעף. פוס

 בארען «ום ipoipp: איז מעי װען
 דיאםא• פון ׳פיכס דיקעו דעם אם פון
o׳pr ,האט ערד ip jibp i ipo * נאנ־ 

ipv םון טיכט popPppo? פאי־ די םון 
 דזעטרדאן פר*פ. וועלכק םיש, צײטינע

 ם?עלעט^ די ״קסינ?״. ןינגערופקן ה«ט
 דער אין א״ננעפרעטט נ?ײען זיינמז

 דא אז ,op חײסם טאסע. עט״נערנער
 » פו( נ«וחנן דער געויען אםאי איז

 אין געיײנז וr זײנעו פיש די װאםער.
 » אױוי מאם?. ־ ג^כטער ז?ד.ר א

 יאגנ אינטש?ם 20 םון שט״ן שטיפ
אײננע־ ז״נען ברייט אינט׳ט?ס 16 און

i t n די pp;oi 13 it• ipop p̂pd 
ד פון |p•״( fin » פיש, »pnp. ד^נ 
ipu אי« p i די rnpi pp^»’iM in•»

ip םון רױס1 די פיש, די פון פײט i 
הװארראט פיןר » tmipj איז

itfpo א א-ן npo’n j nnpi אח i ’W■ 
tpp o* 1»»י טאס^ ט?ר r ;נאד פארקומן 
 נאשט־מ א-ין אין iPDip די ודען רפן,
 IPדאג פון ררג. װארם^ ip פיט ס*ן

 ipvpj נ־פ איו ו»ס «ז [,pa דריגגט
 ,P0313 » גפר םון טײי ipipty אן

̂יPג pרpאגד  אױך ip״(p סמכיס pp‘פי<ו
hi it  .jo איז ]pup) פ posia.

op יס א'י poipp}30B| רד־ »ן? 
'»P0,ה»ט װסס רגיש inp)npo}iM׳IP3
 פא*־ און |Pni?< יס opi ns טײ< א

opn »>por ר«י אין ארייגגאנג pasia ; 
;»ipotyi m jn פיש וי )tr-v Hunt 

 «פױ• יי ארײו. ים אין פרױסשװי^
*»p די פון ipop p̂po, זײ ווי t־ipr 

»  ט,1«־י שטיינ?ר, די אין oopi«p^׳
 א־| *ל* |PJ( P310OVP»MM״1 זיי »)

 11ד.׳ב ipopow «וס »ס«ד1ו יײט. א׳ין
 *P( א־• ,11JPJ 0BPP( ויר 1P3’» זיי

”*ip «מיסרפ?ן i טיס ז־י ■fo,*ח״סט ״ 
 i׳3 נ׳מוטסרכע• זיינ?ן די אז ;•ר,

 .*•או■ ױאולפאנישייר » װ«ס אורזאף,
ta זיי גײט חסט פרוו tram 1אי to 

 tirpv אגמיס3 ו«< רד״«יסזרג־ש3 אן
 איו — אויספײך מאויפאנישען ■ תרך

 הסס זה ?רש״נוג^ ױינ<ינע1?3 נאמ א
0JPPPJ ,סט יין סז זײן pi: טייל 
potq i אין װאסער, p i, אר״כנד איז 

n v\ ׳ חײס? שטרסס ס.«>r אמ 
D30PP»0 b iv b דסס םיש. רי ddip 

 דאן ipso .|PO>pt ניט פסר אויר
ip ויסלט r’ii* ipo די no ipdp p̂po די 

 ״‘אזע לסמא. [10 ססניס נ«סונ?ן םיש
ps ססגים no הספ יסװס ipo גיט יס 

 פון to ־,uranpn jpo נלױנם ;געפוכ^
t«p>i«ii o ri סיו יספרוו1א IPD1PP3 

 סאר• פיש די הסט ײסס גיפם. ס סהער
אץ אפ־לו פסר סט1? יסס סם׳ע

10»PD” * np.|
 ייסט ivo ײאו פלססט, ו«ס אימר

 איו (,P31DP3 פיש די פון םימלעםען די
 no ־np דיאסססיש? שיפט ס כעדײנן

 ס [pup! איי אױפען |1א ,pn פוס 6 ס
 חייסט צאווא. וואויפסניש? 1פי שיכס

op, 0 דער נסו יסהרען סר ס איP־ 
vttfTDBm ° ' רױ־ יס יייי ®י׳פ׳ יי °

 װאולפאגיש®• א tpoippnoo דער
 הסט יאווא הייס? to סון אױסכמר

בוכטע. רpד סין סרײננעשטרססט
 שנעיפ״ט ײעי׳בער סיט ױייסם סעז

 לען ;ps סון זיר, מעהרזן דיאםסםען
op «יים װיפיי אױסרעכענע[ דעריבער

פאר• ז׳ר זאי?| זיי אז tpip’npj דסח•

nr י f|f •p (« jt» m זיד i» l| 6 » ־ i t .פופ »r<n 
ipp  m פחוי«(^1י* v r n 

o op ipin׳•up ip l in  iP Jn o i f

\ r mprrioi
to i i

pi •<• ד r o »ני pi• *אײ» 
ipo ף.1יס*י1א ײ»»י׳ווד1ײי no אױ״ 
ip j 1אי o on *prii *»03׳ opom״ 

p'n oio. 360 » סון «רד pp׳
ip» די r »  pooidoooop די o׳r 

r יסס א׳י (,poippnpo אי) i npoon 
ii ,np•• o*j  ipupj״׳i פ־ש ipotp 

iption 4 «3פלא סין וסי מיוnprip 
f 1P3'0 ,|P3'1M 1P30״,IPOPfPPO PnP 

 prmpoon סיססט o וסיסן יסד סיי
ig ,op oo»*n .pn eta J60 jio rp 

o ipu pj f'O op '0»׳, otr no r i  |pn 
vo oio 360 ipupi ipoov• יסס

«on r פײנס,  •pn imps npn ip 
p(p*>»ono ofiopj| דייר t p . to«»־ 

o ,o*npn״o npnp epj ,ווייי סך ro 
pn* פון «ייט o PBpnoooooff npn־o 
 oiPPPi גיט *t'O ,no pn opn די
f״l•

r'9 די אין  pdoipb׳lP03 פיו n r 
jpd opn nnp •pr'apoon פײן ׳ pro־ 

o no ip o t״j׳»■'« pj’Tpopor p jM
,t?0 O JJ'T |P ir  |10 B'l 

PJ* IP11PJ I'O PB313 n to׳|*PBpfO
n פון r וײס ipspn ro  no ,o* no 

no bjpppi B 'j npno1״Poiw.
n אין r no iPBS’r  pompsMO n 

1PJ10PJ |Po opn nnp npropoon 
o״,ro  P3>pio no iporpro pnt»j 

ir'BO'tpp eon גסך rpm o no ײ״« 
po| ; ח׳יסס noo to ,OP די PB»r 

BiprtB j'fnjnp* npo סיי יסײי n r 
limpi n אץ אר״נגאננ r'ti pbsis

e no IPW יש t״npno n r ’n iPJ .0' no ipoioiirp««no
ropoo'JBfpnnoo no ro on to 
po'ru o ipoippmpo |PB” » pnpopor 

-pnpojio opn ofii ,r r v B ’»*Tip 
no PB3u n דױכסן r no ire s  o r
■־e אי| נ?ת אין Dlrjonnoo אױזם

no trp s  o r  opinpi 10 אדי ים o— 
ro — סייי, 12  opn או-0803ז?י 
no t׳* t jp b ,יס סיי ײסס אל־י w* 

ro djodp' poj'o ■irpnpj Dipt 0י
oto npi .אײג«עיחײט ro  op יסך 

trp s n r  to ,T*njpBmoBeorm 
n r  |1D נופנמ אססרינעד no די »*ro

n P3lpn no ,ipb׳ t p  propog’n 
Dpn זיך Bn'onpo, ז״נען ipu pj •גליי 

P3; און npo»*o, יי־נ» opn, ײסס 
r די r P B 'P T P  no oeonp האט o r 

iP3’mpjnpBjio posts n r  no ire s, 
npy^eoo npn no ire זיינען a  n r 
PB313 און n ^םון ■אססט on npn* 

pjpj'i3PJnpojio ,t p  npropo און 
ene.■ נאת ייד «*חעו

poenaoeeeP n  to ס*ט ro  n 
ipoippjnpo ro ט״ט *ns 2 nnpopjoio 

 ojpornp ,Dnpn ,pm» jpnne,' ייאז
 vr'j»n»PJ po'iipj nnn אננעד״טעם

 pjpp n־o ?3וועא ײענעו םםנים,
i״n נים r אױס o npjjoo

pn jp jpp 
’I ;לאז•

ן ה ט א « נ ע ד י ז ע ר פ ־ ס י ױ ו
wornw)

n y rm i.» no

 קוליח׳? קאצװיו װאס «ײם נסגצע די
ro  opnpoo no ojpn'tro ro נים נאך 

p ,ipnpn i» ipd ippjd ’ik״i םסל אײן 
 ipie^pos : — זיך Spi np»’o’o אפילו,

ro׳ װי עולם, «ל uisn אך,  op ■®to ו» 
!װײם־פרעזירענם ס inp יעכען

npi .וױ סונפם ניט oPpii net pie 
n אױף <pD3״p נאר r ניט וחוינו *o’tpp 

no •bt d ויר דספט םיר PD ip ii »p| 
Spi פסתסנד נמיםער ס «ו ארײנסוםקן 
 רבותי, — :אױםשרייקן זאל םען און יוננ
D־«D״n p me npn צעבעז םיר Jr v r ! 
n ט1װא r נדערט1פארױא ®צס Djppj 

ppoo — :פערם
 בסלד וױ :?שיח ס זיר פרענס חײנם

ro  op to ארםיסעל נויטינער סזס ניט 
 סיגנסני נאר איהם ipo דסרױ ױאט צו טא
 םס• נאריש זיר ipq תוחי װאס «ו v צען
t״p און כעז r r  יך5pt np 1 אײנקם 3

t יאזען r ’snsps נאנץ ס יײן םסו־יײ איז 
pppe שטיסען ם׳זאי noo נאכ־ און איחם 
o r יאחר םיער נסנ«ע IP tpopnpo 

I איחם
o״i r----------
p', םײחון t»opne op, ניט *P3 pn 
 oonnr BPper — אוםנליס סן דסכם,

tr איז op to n’t םעו ro 'n i p pn’־
D3r סיו יואס ito ניט p p  nnPD •װיים '*tro  npyspa o ppoo npj o s r'tro
. . . D3r

n>ip ponru o ro opn no. #וױי 
 אוםגליס אן פאלת p סיט oepne dp אױב

dp no םסרלירט ipo •non espTipno p 
0»*njpn^P3 n  trp i dp י» jppnnoMO 

tpnpr o r  m npo o r• סין ipp to
0 ני® זיר t v r w\ קיק nnpo -פימרלי 
 א וחנן וױ סאסצנט צרגסטאן און כעז

ip b n p Dw  di» d~p3 pspo אױסקליי

o |P3 נײעם onp o r  *pio D jr 't r i 
o;׳ to .DP3P3npeenoe onp o r 

oson ױ p»3P3 n 3 י  tpילינקײס no 
 װאלט װסל״קאםסייז p no װאולנסריםעט

irflounpo oppor, און p'D'Ppo n 
 nrsesp np: גיס opnps לםpסr ײאלם
זאנסר... גשמוזי npnspse np: פגים

me nps וױ e :ro  tpo אונז נײ pp 
m»p און ניט ipd ױ סיהרט  לױס nps י

tptio .pnrio’oospp נדר no |P3” W 
ipopsip 3* װאחם ליב. םאר סלץpp n 

 אויס־ זאלסט דו בפירוש, זאנט םטיטוציע
 ־ro־o״ii ס םיס •רעזיתמם ס קלייב?ן
o :r ’i, םוז p .|P3Ppo ipo נריחז opn 

?tPO
nrp  ro op ::נרי»P:pi i| — אויס־ 

 opn no זיין npnno npn דסחי טלייבען.
 tp dp ddip נוײננ אוױ !1איים«ו?לײבע

»neo |poonn:op iptdp: i װײם־סחד 
n :r 't ...? סילא D JT’iro  npo, מהיכא 
 ןײן no tpspiop op זיו opn npn תיתא.

npo npsp .Dimpno װײס־פרעזײ 
popn V D3r| ײך וױלט o r  ipnpn op

 נדר men ...fipopr הםות׳ס םלאך
pppo ס pnpnr עםעען «ו פראכלעםע: 

p תסנדידאט n noo״D־.Dipnnpno
opn nps ro טים noo epnnspp o 
ipspn D ir ’t r■ סיר Dir t” P דאנח 

 pלg סון קולות ױף tpspne dp װייל ניס.
tp rn : — קוליתס !®לימ׳ס! —

ipcnpamr ■pp n r  ,tr» *onr ,onpn 
 npo נאסינ^ן w tPDPn חלסחמדינ

o :r ,tpnrD” n npo... 
D»ni־js3PTtpnD

dp װאלס fk nps jpnps סנםיס |pn 
ppp'r די no אייניר unpusis אין -jo 

j זיך ל*זס גסם spom p -iprsnsps
o אים «מ װןילם r  uopumoo a n m i ניס nnpo זאל ip םײל r ’nr tPspp —

d:po'*h» no, ויסלט osppps ipo דך 
 spn■ noo* װסל® די ניי סמיסשםפלען

iropn, '־סל;3ל^ lo’D o, ^נסרסו 
n rp איז לס־םסלעט oon’nsop npi:io 

 להכעיס. «ו אױוי D's npsp יי1 ײ״למו
Paps '( ipo did pen opn! נלאט dpop 

ipt s 'dps |io ipppno « וױיס־סחד פסר 
o s n וױיל ניט. אויך 3טוי *sppip o'S 

ipo ro 3רי  D'S nps pnp: ro  dp opn 
O נאר 'onr דיילאםסטי?. מיילען tpo 

opn ipawmoo D 'onr no םון סויל 
n r ,וועסם rops n rp םין ■Tins, n r

oopn . כירנער די זאלען *odt psr tic 
ipo פמחסים. פאר פיהל׳ןן א׳יר זיך DPOP

װײס־ירעוי• *pisio :הריינ׳נפיים ס !דע:ם
nprpnps n םיי האכעז r  : *no םון 

 *sop P זיין rons װיל n״n .no ס־זורי
o־o״n noo יייסט s r ,»ro. די imp 

poo nioonnsop l"t  opn npsp ro* 
 pnיDPnרpס3pא־תnאולט יי «י nps ליךם

ipospopnp םיז n r «סאר־ ער3חזפוכליי 
d און — טײ pii opn שױן i"t .וסיל» 

s״r היניימטען tpnpo סון זײן :ים 
o rזpלבpן ...vnpp

 כפי :שכל ס •ino נאםאלעז םען איז
ײי  סון םלחםח, ס opnps ipspn to ײי י

n r  no סלחסה t״pnps |ps| סאל־ סך ס
 וחנ״ םאלדאמזזז *עווצזענע ,ד 11א דאטצ!«

ITO IT אי«ס W T O o  W PS 
דצד װעט צוקתפם נאוממסצר דער אי?
s־”״t s ^ r ^ s s s  i a a

 אױף ואיל םען אז ױשר א נעײעז אפשר
 םאר תאנדידאם א צמר״נתז אנחױמנז

_* ?¥?!!¥<*״•רעןידענם^א^נעיו^נעם״
 נאםינירען איהם טאמע דערוױיל

1 וױיס-ארעױדצנט
 נ דריי ארוםנצאילעדם איצט ייעףגז
 װאט דעד ®ח הײנס נצנעראי נצויאיאז.

 דו סון דאוס גינזנראל ^ייא, ראגאז
 הארר-י מנעראי און •יאן״ *חאס
 ר$ר וױ אוזי גאר נצנצראי. א ניאם
 nravp נרױסיר א *ײר איז מצד
vn י א» m װאס עד טגייי b  of 

 שויץ סיר יחדצן וחנחנז. נאםמייס
1וױיס־«תזיחננ< »

V

- ־ ׳
■ סו ס ^ m  m  n wT s

ד מ פו זי
n r  nnn ,מי סיס שנעלק״ס מל  ו

Vf (pnnpo ipopoon» to ׳'  m מד 
mppD n  .osptps npn'no op tvs 

Boorspom h ״,'  no p'»tf«i,J״
oin מפט B s p p s o •  r t- # 

s ■ : י v וױ) •ps Bnplpnp ro  opn 
i״")Ipp'ano |p:npo o r  no p 

op iProPBros ,אױך nnpo ,ps'>op 
2?n np״PS'nsporoosJpt nprs ׳’«מי 

tpotp ,Beorspo’it L  if, זיך *on■ 
t m  / IJ:״o’soo |p םים io npi׳-o

,0-. *npi pi ipspn to opn 
2 p B'o iPotppsnpo'rS ׳ סיליאז*np

l rי»וו o ro  opn:״Ii® np יי ps’b ״«, ttp i« ,vso'o npוי ׳ spo-n־ 
£ 2 פון סודות די אין אוײן װענס 1

 לס::־סאר־ ,ps'lpo. יר "6יידםינ ייי.
:Pspjso ״טיי*

a

ס ע ט םי א ־ די און ר לו א עז  ר
D r v ד ®לן ע נז ־ או ע נ ר ע ט נ אי

מ י מ נ ע װ נ א ק ל ^ נ א ש

)1• e ilr( •9 ו״.(
 ויאר־ס ,Dsprsptispp ®רװמרדימ .»־״
י « ro  >osprps^os.o n r די one״ 

5' ^l” P O's tr'opsspoo o "  n rp  p 
Sso'̂ S . "  ויאס jrsono o ips ,יס,נירסו

אדעי דער םאר סאסעגטאן בצסער איו

’/  סיז psono טװפרןרע א י1 װאםםי״
tronp: osonspnpo סיז ײ

IP סאר r s p i iV  ■K ״י סי׳ י י ײ ׳ ״  י
 ד םיז אז6רעפרעזענטײ׳צ די m ציע

דעם זיך מיט נילדען װאס לאקאלס,
ט נ י ^ י * זאי נאארה ו י י 2י
ז ׳ P באארד, דזשאינט דעם אין קא?ס י?- ייערע באהאנט ײי ציאנעלע.

5 דורר רעפרעזענטירט גרוים, אדער
̂אעגl:יטע *יעדעז םאר זגאטעדעיע ̂ע דעםאקרא ניט איז דאס אז לאקאלס, א-ירDז

לע1טױ 10 פוז א ו?2'ה ^ ײי * וױ שטיםעז׳ םעהר ניט
 צו עם שײנט אויוי אויבען גןון 500

א  « אבעי טענה, גערעכטע ?ק־
עניז, דצם אין טיםער ביסעלע א ארײז 5 omײבא עז

 םעחר ̂ "?»t ניט טאד עס אוז ניט עם
מיט רעירעזענטירעז װאס םטע
ײטי״י םין י:ע,”ט םארשייענע זיד ס,ינע. זײנען אינדוםטריעז דרצס אח »יי

?נרױסע זיינעז םיאיאח דרײ בלויז \ .22 יאסא< אוז 9 ,1 לאקאי איז ט׳ װאיט דערםיט און באארד, דזשאינט םוז אוימעשלאסע; נאנצעז איז ךײ װאלט מען װי דאסזעיבע, נעװען װאלט דאס וואס סינאריטעט, באדײםענדער אוכד אן איז אימעף בלײבען םוזעז קאלס עיאנדע די וועיעז רעירעוענטײשאז, •ראפארציאנעיע האנען זאלען זײ ײעז
 אונסעד זײ םאי נעװארעז געמאכט אויר
 זײט אנדצר דער םוז םונקציאנירז. צו ליד

געװארעז ער^ערט איז עס װי אבער
 W דיסקוסיע, דער םון םשך דעם איז
 אײנציגער חײן װערעז אנגעװיזעז ניט
 לאסאלס גרויםע די װעלכען איז לפא

 גע״ אוםז װעלכען אירנעגד אויף זײנען
 דעלעגאטעז די דורך נעװארעז לריװדצם

 אין איז עס ױאסאלם. קלענערע די פיז
 א<ע, םאר געװארעז קלאר דעבאטע דער

 אננעלעגענהײט די זעדיז קענעז װעלכע
 די װאלט אז ליכט, ריכטיגעז דעם איז

 רעפרע־ סראפארציאנעיע פון פאדערוננ
 דזשאיגט יארקער נױ דעם אין זענטײשאן

 דער װאלט געװארעז, באװיליגט באארד
 אויים* אזעלכער, איס באארד, דזשאינט
 װאלט ער םונהציאנירעז. צו נעהערם

 וחניד די, םון טײל א רעפרעזענטירט נאר
דרעם־ דער אין באשעםטינט זיינעז כע
 זעלבסטםאר״ אינדוסהריע. ־ קאאוק ־ אוז

 א מיט קאנװעגשאן די האט ׳עטענדליך
 דעם צוריקגעוויזען מאיאריטעט נרויסער

̂פ װעלכער פאריטלאנ,  אויבעך -םוז כאם
 ראדי־ גאנץ זײן צו אויס ער זעהט אויף
 װײ< רעאקציאנער, בעצם אכער איז ׳קאי
 אונ־ םאלשטענדיגער דער צו צילט ער

מיגאריטעט. דער םון טערדריקונג
 רײחז א ארײננעקומעז זײנען דאז

 כאראקטער: םאלנענדען םון רעזאיוציעס
 ב. ע. j דעם פון םעםבערס די אז )1

 באצאהלטע קײן זײן קענען ניט זאלען
 עכר אנדערע האבען אדער ארגאנײזערס,

 װערען זא<ען זײ װעיכע םאר םצר,
 זאיען לאסאים די אז )2 באצאהלט;

 םפע־ א מאםען צו רעכט דאס האבען
 זאל עס וועיכצז דורך נעזעץ, ציעיעז

 א םיז טערםא דער ווערעז באגרעניצט
 װיײ די אז )3 ;כאאסםעז גאצאהלטען

 זאיצן באאםמצז א איתענד םון דזשעם
 אז )4 ;דאלאר ioo וױ דוצבער, זײז גיט
 תםען זיך זא<אן וױיט־פרעזידענטען די

 דער אז אח #נ. <נ נ. סון כמנמבערם בלױז
זאי װײס־פרעדדעגט״ ״ארשטער טיטעל

m; 5 אפגעשאפס ini( ײאוםם די אז 
אייז חאנוחןנשאז״ךעלצנאטען די םון  י

םינד צאחי די <ױט ומראן גצצעחלט

m ממזעסען
»

רעחוקמןר דעם ינוײ^ען
j <עזער די און » j

ו ויס.
יע זיינעז רvרעזײנ דיימי«ו.

 •m װי DV03 ושם איחר — (עװיטא!. .0
 געװען •לײו װ*לם איחר חי אוױ /1®רוא«

 סזד קײן ד»ר איו ד»ס ר1•נ ®יםיננ, on אױ^
 נעװארען 0903נ»וי איז or• on 19נ1יו (יס.
 נים, סעחר ״נירענסינקײםי׳. ד^ר איו נ*נױ מאץ

ojr וױציג סזױ נעװעו ניס איו innryjM i, 
 איז ד»ס אוינ זימר, נים סנןר נדר ױינ?« ״»
to /וועימר יינער סנגעיאגוגהײס ov ססס• 
\v 09 איצס וױצלעז. »ו ט צ י א pm ס 

 ל״9װ •סר ׳נחײס9נ9ל9א» 9 ם ס נ ר y זוחר
tn9*Hi• r ם9װ oy ר9נ t וױץ, ס וױ וור,9ס 

no סד<ר 09י ססר קסםײימנם ס ווי נחהר 
 אוז גרסססםיק/ רי נים #ot>o ׳pm ס9 ם.9נ9י

 נ•9י סיר ויסם יסס׳ נסי סניצתס׳ וסװסס נים
 09 דסרי d>9doo ז9ייצםינ 09י pm to קסו׳
i מדרוקם נים n n ײסונ^ ר9סמ? איז* onyt 

 דסז ׳סעז9סל נסו זייז סױז ם9װ oy tni איהר׳
 •סר נחײם9נ9י9ו 9גי900• די ?יין nrio ם9וו

סרםייאי. סיז סיס
 ר9אײ 1939סגגצנ איתר װסים — צרנסם .5

 19לנ9װ סזז יסקסי on אוז נומר, ר9רו׳ס9ל
 בריו ר9סײ םיר װסיםסז ׳ר9סב9ם ס וײם איחר
 קיסו? ס םיז םײנונג די סלס נםייכם׳9*9ססר

 אײו סו?ם9נ דאז ווסיסין םיר נססס ׳ר930ס
 םעות. איז 19נסנצ איז זײם איהר סז ז׳9י9רקי9

 מםסר̂י חר9ז צװ״סיזה סיר to י׳930 סיצם
 ר,9סב9יװיסדם ס ררוי»ם9איב זײס איחר 3אוי

 ׳שרי9סננ נעקסנם װסים ײף3 סזס •ונקם װײל
 09 םיר wwv קסנםרסקםסר, ס םוז ז9ר9װ ז93

 אײר םיר 19ײיל סלס8נ9ד9י י9סכ םסז. נים
 רמםענס,9 םסות. ר9אײ איבער ז9םסכ קלסר
 *9סם ר9י מיט ים9פסרהסנד יס ױניסז די הסם

 אסס׳ז ר9ד ם«ר אויו הסם זי ;ססס־ו ײקסו
 רי םאר װי ז,9רוננ9•סר 9יכ9ריז נם9י9ססרנ

 אױי סכער חםיװ.9■רסט ר9י און רס9דז׳שסב
 קסנט־ םוז הם9בסמם אסס׳ז סמעריקאז די וױ

 די סיז סוהענגינ איײן זײנעז 93י9װ רסקסארס,
 זײ• איז נים װירקליר םניעח די איז ôר9כorדז

 אויםמערקזאם־ םעהר םים נם9לײ9ג איהר װסלם
 גע• עס איהר װארם ׳כםיגתײם״9ר9נ״ די קײם

 דעם׳ ם»ר אניטירט איהר צװײםענם, װאוסם.
to םאראײגיתז, ז̂י ז9זסי קסנםרסקםסרם די 
 איהר זיים, איהר װסס ,rjyo ר9םסדנ ר93ס

 י9י אין ססראײנינם ^יגען ״t to, דסו ווײסם
 to איחר׳ װייט גס,9דריס אסם׳ן״ ריקא?9.אם

 ז9װער ן9אריענענום ?9זסל יןסנטרסקםסרם די
 חסם איחר to אוים, onyt oy ױניסז. י9ד איז

 סײ to חײםם וזסס כסגריף, כםצז9מל נסנץ ס
 ס po יוניסן סרבײםער to ױניסז. ר9בײם

 נ*9ם םוז ,ר 9 ם י י נ ר ס םוז םאראײנינוננ
yv.\ װײדזעעם. אין כסלויגוגג ר9^י ן9קרינ װסס 

 נ9ם י9 מענ?). אזס ניט איז ?סגםראהטסר י9ד
ד9י ר.9ארבײט דער װי *« ץײן זיןי

 וױ ר,9רג9 םיי 19כאהאנדי איהם מענ ר9בortד
צום 9בנונ רלױבם9 זיו װארט בסס ס אירגענד

 סױסצר רעכט k האבען tp'sn די זאל
 די סז )7 ;רערע:אטע) :ייע װעה<ען

snsrnpn ,iprspnsop די n״tpnro. 
 ooi'o'oospo, אויסערװצהלען אױך ז»ל
 וױים־פרעזי־ די םון ,איינער פא? אין און

otpsioD n rp  ,oTss'tr tposr אין 
n rp  ,tp'sr nptsio |p»s*s ,שטארבס 

 opn, םוז ivnpi םאתוםען ■ל«ץ זיין זאל
h האט װאם  |p:onpps צאהל העפסטע 

 npn אז איצט, וױ יט,no 3 שםימען,
 באשטיםען אלײן ivspp >pt ב. ע. .3

 »״:־ «n to )8 ;■ל*ץ ויין אויןי אײנעם
ssinn'S אי| סלייטם סון ליםלעטם םון 

 פאר״ ipnpn s»t osprppsp סון «״ם
n )9 :באםעז r  noo םין 3םיהמ:3ס״ 

o r ־8שאn:עלעKעם )10 ;םיםטעם טעז 
ט3 זאל ^ מ  xp'noD'n א װערען ע:

 2 םון באשטעהן זאל npsppn קאו:סי<,
rלK3Pםpםון ן 'npnp ,און םע?טאמ 

r  prnלע:אםpאױםעתועהיעז ןאלען ז 
יסם*nיםטn און Dnpi״so:np םט^קטיד

 שארא:ם־ וײז זאלעז װעאכע ?ע«טיינם,
 און ?אונםיל,. טp'nיםטn צום טלױnװא
to םון םליכםען די ips'tpn o r קאתםיל 

 אועייט; ױײשאן3אתא בלויו זיין זאלען
m קאלום א Kט3וnp אמען דעם: 

 אײננעםיהרם זאיו ם״npפלאטפ ״סדײע
n r  no jpnpti ״:o"p:'DStnp,אין ״ 

spt npspopo n« װעלכען rp פאל־ ז״ן 
no opp3מיי:ו ז״נע אײיםצעזאנען ״• 

to (12 ; ips ע3אוים:עשלאםע אלע 
inpnps noo onpsovo צו n r .י. ,ט 

p. זאלעז ל.״ *.trim  tPoi:pss"no pm 
o nps no':״ps אזעלכע npspir־P” S 

. .DP'vinptr
 םון tp»*sr: די no O's jpp איך

o r סזױ פאטש באםראכםען סרטימל 
nip די אלע םע:ליה װי ,D»'»inpir 
 spp h* װעלכע םון םעהרםט* די אױןי

opn tprstrn םעסטצן איהר נ«זא:ט 
osp׳B״opsr ״ניין״; no , װי n»o 

pssoo tensps ,o םולעז םימ ש״נט, sr 
no זײ nopnon nos tpss'ip. םיינע 

jnsm אויר װי no קאםיטעם די no 
i  t ip* נאםרסכםונג r r s o  no חד #סירסררמלוסזםז «ס^סו ------ -

t tffi” צו טאלע 19ר9ר,9נ און

נייכ :א־־:י־;־׳; ,ט•- P ם«־ט ער
ו״־י *,9א:’;טא־יג9י• ר־ ד׳;* צ• ע־עז

א־• ר־' כא״;״־;־׳; ־י ז “ב״טע
םא־ ריט ;־־;;,םא*: -א־ ;*HC־

א אבע־ :׳;*......ט רע־
י־-אט־י ;־;;דעז

ov װעיט ojnoryi אן» 
r t  onmoe ivnm ן י  ן

n* איעס in j ײסק t̂ M 
.fyi?!װ׳ןריויןײנ ״-•־דענע

r־•‘ r  c; פאז

»־ *ג £א־א־:ט־;־עב ־9אני י,״ז
vo־ א־־־י ;־־־ov ......... • א ד׳;י£א*

ו ט־פשא־־צט•;־: ;־ט א־:־ א•* א־טא־ס
־2כ׳ «• **טע;’ ״אס ,י צי '¥ נ־־־כע־ע

״ע־עו די ־עפ א־; גען ־• פא־א כי־ז

«א:•* :־ש ?93• tyc כאז צו א־ייי
ד־עס געגע; ...«i צו ױ:יסז, ר9סײ
r,,'־C מ־ט דא: איז צייט•;!, ער

:•ט ־אנע; א־; יױ נל*!י,9סוסם
םא־ם־־גיע• t **ט א*חי י.9אייער :

typjyi םיר׳ to צ•*־ב קסנסראיטא-ס, די t״v 
 רי ס*ט ׳צטעיז װעיעז ׳סעו9ר9איגם 9נ9אײנ 9ר

 םא־ יא עס ױעיעז זײ צי ׳נסר ר.9ײט3סר
tnyor *אז ,,אי; עײ;ם נים, ר9סו 

 איז !9הסכ גיט זײ ו9ל9וו רירח3
 ״אנטר פיז יסקאל ס נױםמ נים
mנytרy איבע־ האכען ר9פיחר 

J93 אזא איבער װי ז,9םרסנם צו 
 א־־נ •ו־־ריל, װאונרערם t)io אוז נינוננ.
 א־• -V אױי װי ארנייטער, to 9POO זײם איהר

 א׳■ איז ו־עיכעי ײסז, oto tvoipyt אץר צו
tyoopnoor ן9•־•;צ'« די טיט נזאץ9ג9ג c 

 ראג סיר ױניסז. י9אונו
 ו פוז ז9סיםיננ רי ר9«פס
y:y\ א״ ר9ר?«אס9»ױםם 

 וױ •סר^ו^ז, איחר 09װ
 י9אייעי פסרעלאנ ר9ד איו oy זינינ
 פרעגם א*הי ז9ױ כם,9ר9נ מסלמססנדינ י930

 וי״לם ײ*ם אשס׳ן, iropy•!־•© די עס 1אי ר9וי״
 א•;••;־ "»ס םסרערוננעז, 9כםnya די ווריק

 * 1רי א־ז דורכםידרען וױי ױניסז ר9יסוסססב9
 אסס׳:. די דאס איז װער ז 9ידאיגרוסםרי0קל

 נע-ןז י*איט ז• ױי אזוי םאן, א איו רעדט װסס
 v יויאול־א׳גײסט־יע דזןר םון חוי«טחײל דער
t»M ס׳־. ד• מיד, זיעעז ? אזוי װירקלױ דסם 

, ypifo'• נױ פוז ?לסו?ס»כער נד9םויז r •י« 
no ruyn נוםיז ם9ד nyio אפהאיט | ױײעז מיעכםען 

 ;־,א םוז װיפיר <י־ב$יםי9נ tycoon• רי סון
 ד• פון באיטעפם־נם ז9װער ר9̂oopוoלp זערע

 -L'r דעם םים [*׳?popyooi• 9נרױס*סײלע
 םיז אײגפס איז און אייז, אײן םים סיר םקז

 םיל ״נןרעכטינקי־ט׳' דער no נסםיצען אונוערע
 ריכט*;ע די םי;ען9ג איהר 09װ װסוי ססרינער

ױסס אז נעיאנט. דסרם װערט &y רקיערוננ:9
־r ייס א*ז, נריאה די ר9מװ*כ אוז נער9?י ' « 
̂קו ביאזען צו ייב זיו זי דסס ר9ק  ^ייט זא

ס.9י9 איז זי *ז ן,9םײנ
 םעםפ-ם. ^12 בי ר. א כעק. םאלקוס, ל.
 צײ אכיסע' א*ז עס װאס ׳ם9ד חױן א — טעננ.
 הססטעז׳' צױגרויסע םיט םארבונדעז און װײם
 א־׳גיאדיג; פרײנרויכע אײער פסינען צו אום
 ־1ת= יאױ 15 די רען9םיםפײ אײך ז9הע־פ אוז
̂טינתיים איז  ־,פ ז״:ע; ברעגנמ, אײער פון נד
 ס•־ ױעיען צי-ט נער9י םאר סז ר,9^כ ר9סנ

 ;־,י יאריו נ־ו פארראזען tyjyp נים אופו נמום
 ־צ'י•9ר. א*יער םאר אײד סיו דסנמו דענפסלם

 דעמ םיט אייך גרסטוייר/[? אוז אײנלאדוננ׳ בזן
 פ*ט אויד װי ׳נכמ9בר ר9אײ mb 1ורסס*סס3גע

אויםנעטסז. האם ר9 װסס סרנײט׳ ר9נום דער
 א״.י םיר וױרען ערעטעגם, — קאהעז. ה.
n זײז, םודיע n n  vo  to ם י ג k.״t 

 העננט רסס נים. װילעז םיר װעו ז,9ר9נםמ9
 צוױיטענס׳ וױלעז. אונזער סון נסנצעז איז סס
 ;,א כאריכםעז די צי םראנע, די נים oy איז
 א״* נים אדער בסעםעםינם ז9הסנ ז9*ייםוננ די
 באאםט•!, רי און ױניסן ר9אײ אויןי typooo 9י9

v 9 הסם איהר װסט ר*מ נסי tםא־ צו ררויכט 
t93 ר ע ד י י א ׳ן9נס*ולדמונג ר?ײ9סל 

ר ה י י ס ס ה ס ס ׳ נ ט ם ו א װ ן  נ
 נים אדער 9רינטינ זיינעז םען3בסרי די צי

mm ,נים האם געאן9?סנװ די דריםענם M־״:־ 
 נרװער-חסס, קיין םײנם, סיחר װי בראכ̂כ9ג

 ׳ז9צונעיסז נים און *יססען9סויסנ הסס m נסר
 ז9הסב 9װעלכ םענמעז׳ סזערכע ז,9נאם9דעל סיס
 אין זאןי ר9א;ד p’p נים חסכען סוז האם9נ נים

tyi’t, ברודער־האס. דעם ז9סרײנצוברעננ װי 
 םיט r:ye א נעװעז װסלם איהר װען רםאר,9ד

 אײעי צו ?יבע 9אביסעל םים אוו מכל לע9אנים
 װארם ארבײס, גרויםער איהר צו און ױגיאן
 קא;• דער םון חאנרלוננ רי אז הז,919אײנג איהר

 נעװעז זײנעז םאםױועז 9אױזר rto וױ נמאז,9װ
 האבעז רורות״ 9נר9קום %י םאר .9רײנסם די

 ז9ײינ סיר ז.9האב «ו סורס װאם נאת*& םיר
m to own סיהר׳ וױ ?לינער, םיל ןײז װערען 

mm 9ל9װ זײ| tnyoenoB, בא־ װעלעז זײ און 
 װאס ׳9בעסט די אלם חאנדלוננ, די tyטראכט

 די אונםער װערעז םיהרם9אויםג נעקאנם האם
 צוקונםטינע די נסר נים ױז נדעז.9אוכף»ם
 סאריסרעז נים נאו noiot ו9האב םיר דורות,

 ניײ־ אײער אוז איהר סםילו אז ריס*גוננ, די
 הוםעז צײם ר9קורצ נאנץ א אין ty?ot כעז
 זע־ בריף אײער םוז װסרים מלוס. זעלבעז צום
 אײנינע אויף חרםה האט איהר to םיר, העז

r ײס1 איהר אױםדריקא. t ,האט איהר אז םודח 
r t ראס דריקם״.9אױםנ ׳שארן• .צו pm גױ א 

 ער כא^ אײו, צו ענטםער אונזער םםז. טער
pm אײו׳ םאר יענד9נמט9צוםריד נים אזוי 
 דארום מענעז םיר אויםנעםסז. ס9א9 דאך האם

 חרםה איהר װעם צײם דצר םים to צרװארםעז,
 גע• האט מעז װאס אנדצרצ, סלעם אויוי הסבצז

א״ד. איז סם*ט89ארײננ באןי
ויים װצר ערעםענם, — סאטינגער־ מ.
v גצהםט װאם x>y איהר t אויםצו־ רצכט דסס 

 װער ך v\n ױניםי רער איז םפרות אױןי אאסע?
 אוז דעם? אויף םםיכות די נענעבצן איױ הסם

סו ס איצט m װערםער • m נופא. ®יסנע דאר 
 װאקײטאז רpײt נצהםען װאם םצהרסמצ, די
 םרויצז, אוז מצנער יומע tyi''t ,t'tn ױניםי איז

ttmyti ר פח פראנע די  יינםערזד םריא אוז מ
 ׳יס אינטצרצםירט "t װסס װימינ. vtyt םױ־ט

«p ז93הס צו mm pn  &no אוז 4םי3צי rn o 
. רופען דסם ו ru מ t um דצם t»M נים 

 נצםם הונדערםצ די נסר אויפיאמר, i«p נױםמ
pn ױנים* די pvt ד♦ וײנצז yooys םבינים 

yv*i hvom .on rtM\ ײײ װסם יײנינא, דס 
m ,ניארװו״. too m ניט וײ צוליב סנסד 

rp  nnntos o tysoo, סים n n n  no סיאײו׳

׳91ני9יו not דא
t ׳-•*,כ א עז p  v איז דאס 

 דצ̂נ זוצגצז חערעז פ•־ r־■» ראי־ ;־־•.■'-׳; י־אס
*ny• t״f צי אויכ יעדט אי־^־׳־אר פי׳ יאס אין

 י9י ז9י91ו ילט11 ז
 0«אי איהר נסי, ע:

 וסמיו ז9האכ ס־ר
ויז^ זיי אוינ יית
91 tvrftviיד נונ•

 vo װאה״יןזאז זייער עז1־;יפא־כ־ צ־ ־•א• «;*,
iy׳ y י90ורוי י9אמז איז ריל זיכע־ א:ע־ 

•••̂ די *־«t ;9יכ9אז v:v" •••;עז פעסבע־
 901 «9 חאס riVDO'nv א־־ ,,א ז‘**, ••ג־טי

 tf *ראסאטסיר זאי א-ס־צער *י
 סייניוס דא איז 1טי״ אי״פ־ז ״אש

 נדר יאס, רא1 :ים אכיע;ייצ :ס
 ויס (•יי nftא•נײ אי כאפי*;*יט.

 0 9נ״י ט^יקצז ״.־ט׳קעי טעי1 א
ײ נ״אי ״?ii ,*Monyn tri א׳ז ר»ס אוז :״
 ?,9»יד toi”ז ז״ י־•ז.: ניים ;v־־•; א*ע י״
•:ye יאלס 90וו סא־ט, יקס פוז אכע־ א־דען׳

 •אר״ אידצז פיוטק גאר ד• י״ נע־־־ן םװ ;־ס
•ipr.yox עכ

ר9א״ ערהאיםצז לא*י**יז ט סערע
 M• נ111919י9 דזןר צ• ־נ״א'־•;! א פ׳״גײ־כע

•סרק פארעסס איז ־,,״? ו;*ט•י ױא״־זערס ר*י
 קיין זײן o*i ;אי זאי איז .,;,־ !(סעז דעש

־ ״ע*עז  19פ»רסצהי ;יט נעיי׳ס ד
 ױירק־ איז ov אז ױ״סעז, ־,ם ••••* •*•:. צו
*v איז פארניעג^ז צו עז1יפא*נע: ניי־סעי א 

P* ’•1* א ביייז ;•ט ה״ל •;•ט ,ivo noאר
ײאכעז זנטריכע טאתז

tun האט 99 - אסס־;. ״פארױעדטס״
 *yi o’i האבען םיר ײסס נקטאז. ר״ר ו־־־ק״־ל

09י יכביד דינער *ים א;'*עז';;ד ז״; לא:ט
 ל.900־א רטראנר9ג רעגהעי tvov:.־ ױי־קײך

 נויי• א נעטאז װירקריר האט ,פא־״ע־טכ״ רעי
 *jm ו״ן איױסנעװיזןן האט עי .•'אס זא;י סע

 tie גרקסטק 9אוגזקר םון א״נעס צ• ;:,ע־הע;
 ר99נױי א ז״ז נעסוזט ־אט עס צ״ט. איניער

 נערטראנד ט*ס שארב־ענגעז צו נעגוס ג־־סטיגער
 יטײם׳ט?< אונזער צו ׳ןגטינדע;. וא־ א *1;‘־אסה
 ר91א״ זײז ט1יוא91 ;יט איפו ב׳שלם פיר י־אבעז

ד; וױרקייך אוגז ט*ט עס נעהס. די סיז  ײי
 יסר ?’א «׳1אי 1א'־;'אדענדי כו;ה, א״ער אבעי
 הארצלי• אוגזער דערפאר או; :•טע, א נעייען

דא;-. כ<י
— ר. m סמ כרענטש און סל ברעגטש

 *rt n* ויעריו yn?93 וױרקייר. :יט ױ״סעז סיד
 ׳19וױיס מיר ױיט זיגעז. איז דאט איהר י-אג׳עז
 93ױעי ז,9נרא^ור •אר א איר-ם םון דא זײ;ען
v דאכט ׳ז*־;עז t, אי׳י איז װארעז9ג א־בערזעצם 
 מד ר*ז9איב pnytt נױיסע אנץ1 זי,ל דיי*.

 PM ר9יױיס ?.y*orvi ניט ער ראמ צ־אריזם
 onyoryi ר.ר90 האס ער ראכ ט־יג•:!, אינזער

 טאציאײזס no ,ױאופס דעם ק״ט1םעט־ זײז פים
 »ון צײט די .tooyi וםעס1 וױ אסזןריהא. איז

 או& פס־אינער, האםעו׳ יאם-ר איז, דעליאגיזם
 מוזאן סיר ז.9הר9צוײחציק נים קײנםאר עױז

 ר9”א כעז’נטי9פ9פאר צו אגטזאנעז זיר דארום
 דער איז pm 9<כ9וי צ״םוננ, א !,א אויפרוף

 *9נ איז װאס איץ, צו נענ:ער׳»אפט םויסםער
 Tn, ;אכיקז ם9י אונטער נאר געהם און נאנגען

ריסגיזם״;
- קסמיטצ באנקעט רעאיף ■'פעאס

 איז יס1 םיזיע וױרקיױ tynyi זיינען םיר
 פח הויפט־טלקר די יננוד oyp:o3 צום ז9הום צו

w דאס ליף.9ר לס9■יפ דעם o אומ 09 האם 
 צו צמי;זסי.ס דסו האכעז םיר וױיל נעםאז, באננ
 אונו פאר סאז9י י9נום א זײו װעם ראס זײז.
 סריי• מיר ז.9צוצוזאנ ניט צופונפס רער איז

 ײ• נאנישט׳ ר9ד װסס רםים.9ר נאר v? םטעז
 Tin םסרלארעז נארניט האם עמחח, נאנצע די

 “םאי נאנצער ר9ד ראם אוז נים־זייז, אונזער
זײט. אװזער אויו• איז יוסט
 9אזעיכ װענינ ז9נ9יו כייר — האאפעח. .1
 3אוםזימ פאד טאז oy»p זא׳י־עז װאס רם,9ואי

 װסס tyiyn נים ז9װייס םיר אז איבערהױפם,
v ים9חאנד ם9 t, גאר אודא• איױ םיר קענעז 

 דורכ• זיד אבער אײןי ראטקז מיר ראםעז. גיט
 1פי סעלרעסעי דעם טיס דעם ויענעז צורײדעז

 •9P אײד ̂וועם י9 אז סענריר, יאקאל. י9אײ
עצה. ריכסינק די נעבעז נען

ר װני ע מ ם נו ״ ״דא ט ר א ױן װ  ש
. ען נ שי ר ע

 נומער יוגי דער ערשיגען איז טענ די
 ״דאס זשוינאל מאנאטליכען דעם פון

 x פיז רעדז.קם'רט װערט װאם װארט״,
 אי-נהאלט: פאלנענדעז מיט זעצער, צ.
 צײנד ;?והר םון װאסער־םעלזעז,, די

דער פדן שטורעם דער א) :מאטיװען .
 ש. ג) געשיכמע, םאר זין ב) װעילט,

 םיז בצרענשטײז׳ הערםאן ד) יאנאװםקי,
 (לי־צד), שםױב דער װי ;זעצער צ. ש.
םריהליננ־נאכם, א ;װינאנראד מ. םוץ
 ״(ליעד) חםילות ;םײנבערנ ז. מ. םון
 nc םײערבערנ, ז. מ. װײטן שפרה םון
 בעי m םיט מעשה א ;ל^שצינםקי ש.

ברצסלזוווצר; נחםן רבי םון תםילה,
, *נאנסען.
 ,דאם זשורסוא םאנאםליכער דער
יאהר. » דאלוור אײז נאר ת*סס װארס״
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װ *w«*װ םעסימײס יאהר א סי מ מ מנ
ס ױו א ט י אנ ס

 יעצטעגס .״ועיט ייאס *ין,6האט דער
1 און :יעדבע־כ םא־ *ננעם^ט V M 

 נ־אנוס אי; כזןגיטא־י-כ, רעב*־א םן*׳;
r sA,o, ניי I 'T V J’n/ אײגצ דער“ 

 חני אין סאגיסאיײם אידישער גער
 בט,>יבא ״צטארה יױ באוױזען יאט א*סט,

nצוױ״ געראכט זיך האט סא;יט*רױם ד 
̂ע יאןן  אינײטער הײיזען, אידישע אי
.€«ײדעז נא^עבאטיש? ױי גוס $«ױ

 איז סאדטארױם כ־ריס בראוגס רער
 כא;י* םריװאטער א געװען אגסאגג אין

 נעװארען נענרינדעט איז אין ם םא־י
 רזר איז יאחר צען .1912 י*יר *ץ

 אינ־ •יױואטע * נעױען סאגיטא־ייט
 א עײוא־בען דך האט און סט-םיצ-ע

 װאוד רעי טים רעפוטאציע גר**סע
 און *ײן־װעי־דער די םון ללםט דעײיכע־

 צוגע־ זעהר *יז װאס דעטבע־כײכיעי־,
 מא/ אין יציױגדדנסיגע. פאר ■אסט

 קאנםארפטױו רעבארא ד• האט 15*23
n״*v* סאד־ דעם אםנעקייםט ,סאסײט

ר ע ד נ ג הי נ ו ל ע ס ש ו א  פ
ױ ױ פדן ר נ ע ס ר א  י

עו ר. .8 ר שו
 װעט עס און װאכען עסליכע נאך

 םארשטעװנג, די װעיען אױ£נעפירט
 גרויס םיט װארםען ארע װעלכער אוי־י

 דעם סאי־הודען װעט דאס אושנערולד.
 טאנ אין כײטא; זונטא; ױני, טע!15

 סר א נאך י. j הויז, אפערא העטען
 װעט ארבײט, שװערער און ןרנרייםוננען

 קיגדער די ווערען אױפנעפירט דאן
 באםרײאוגג״ פרילינג׳ס ״דעם אפערעטע

 אץ גיליגיםש. ס. םרן אקטען 3 אין
 אי״ זץי באםײ^גען םארשטעלוגג דעיי
 ספעציעל א אין קינדער 100 בער

 בא־ 100 אױם כאר, אױסגעשםורירטער
 סאל#יסטען עם^יכע סענצערינס, לעם
 ארקעסטער, סימםאני נרױסער א און

פאישטעלוננ. די גאגלײטען װעט רואס
 רעזשיסידט װערט םארישטעלונג רי

מ. רעזשיסאר כאזואוסטען רעם םון
 איערעכע njri צו סוזית די און עלקין

ליאװ, פון נעװאףען אננעשריבען איז
 דעם און כא* din דירינירען ײעט װאס

 אויפנע־ װעיען טע̂ג די ^רהעסטער.
 אויפדכט דער אונטער װעיען פייט

 און קאסטױםען פאסס. כיאדאם םון
 נעװארען נעםאיען זײנען דעהאראציעס

 אין אי־אנסאן. ב. מאלער, רעם םון
 אפערעטע רער םון סארבײטונניאו רעי

 ױנגע די באטײייגט אויף זיף חאבען
 װײסםאן נחום ײײניער, ז• דיכטעי,

סטרוגאטיט. ט. און
 נעזאיט האט אפערעטע דאזיגע די

 װא־ עטליכע מיט װערען אױפנעפירם
 םאראויס־ ניט צו<יב אבער צוריק, כען

 ״6א דאס איז שװערינהײטען, געזעהעגע
 ױני. טען15 דעם אויןי נעװאיען גע־״ײנט

 טי־ געחויםט האבען װאס אלע. די
 זײנען םארשםע^וננ יענער צו לעטס

 אויסצוכײםען נלײף זײ *ויםנעפאדערט
 די םון אײנער אין טיקעםס גײע אויױ

 אםיס איז אדער ׳טולען ריגג ארכײטעד
 טי״ אלטע די ריננ. ארבײטער םון

 נעביםען טענעז נישט וועלען קצטס
 םארשטעיונג. דער םון םאג אין ווערען

 װ/ד ארײגגעלאזט ניט אויר ױעלען עס
יאהר. 5 אונטער יןינדער סײן ען1

װע־ םאחטטעלוננ דאזינער דער אױזי
 לא-8די ווערען אױסגעטײלם אייך

 סםודענט־ און סםודענטען 15 צו סאם
 ארבײם יאהר 3 נאןי האבען װאס ׳אעס

 ארבײמער יארסער נױ די פארעגדיגט
 נעלע״ דער צוליב שול. םיטעל ריננ

 זאםעל א ארויסגענעבען װערט גענהײם
 נעענדינטע די סון ארבײםעז מים כוף
̂עז אנדערע איז שױ די וועגען א״טיתי יעז

 אפע־ קינדער דעד םון אויםפירוננ רי
 נע^עהעניש נרויס א זײן װעט רעטע

 אהן.עום װעלען עם יארק. נמ אין
 װע־ װאם מענשען, סך א זײז *וױיםעל

 ער^זטער דער אויוי זײן סענעז ניט לען
 אפע־ מאנהעטען די וױיל סארעטעלוננ,

 מענ־ 3000 ארײז בלויז נעםם הויז רא
 גע־ דעם צזליב האבען עילעז די שען.

 די אויםצוםירעז אראנזשמענטס ציאכט
 אום ״םאל עטליכע םארשטעאונג ץעלבע

 דאס נעלעגענהײט א אלעמען געבעז ץו
 נים אבער װעם דאם גייצואװאוינען.

 די צוליב סעזאז דעם װערען אםאן1
 םאר־ וױיטערדיגע און היצען ןרויסע

 הױ םארסומען ערשם װעלען •מעלונגען
 װײ װאס אבער, די וױנםער. ^ננדיגען

 םארשטע־ ערשטער דער אויז• דין ען5
םיט באזארנעז נלײןי זיד דארםען <ונג,

 א*ע איז באס-מעז ט׳העז װאס טיסעטס.
 יע• שולען ריננ איבײטער יארהער וױ
 רער אין זונטאנ און שבת א'יענט, גען

 רינג, ארבײטער םון אפיס אין און םריה
בראדװי'. איםט 175

 א ;,א פאדיאגד^ט א-רם און טאיײם
 ארי׳ פאי סאדטארױס איד*שען נשי׳ן

j קאגשארוטױוס, רע m ־ט5י םרײ. נאד-אנד̂ט
ו*ג• ארינעי/ ?,א יאוזר אײן עישט

 ‘,א אין ארינצר איז סאדסארױס דעי
 צ״ט דאדנער דער םאר אין ד׳צגט, דישע
pvm דין כדט שױן ע• האט o״m  o 

י-מענונג די װאינעז  גײײטע n פון א̂נ
ניאסען. אידישע
 הײד נעהאט צר האט •אציענטען 56

r טיגס * r 1 םון חעיפט א כסעט אין" 
 אגשטאיט דעס םאר^אזען שדן וזאבען

 דינען געזונט־נעװ^רעגצ די צוױשען
 ^ענ־ א איז דאס פרױען. 11 א געװצן

 אד ױנגצן אזא פאר רעיןארר צעגרער
 װאוגדער, ק״ן דט איז עס און שטאלט

 סיטפא״ די געװאװמן דך ראט ער װאס
 אי״ סאסען, אידישע טע1נרי די פון טי

 װעי״כע ארכײטער, די פון כערחויפט
 אגסומען סוזען װאס ׳ערשסע די ױינמז

 ׳אוױ אנשטאי״ט. אזא פון חילו• דער צו
 דזשעגעראל דער חאט כײשפיל, צום

 גע;עכען רי;נ ארבײטער פרן אפיס
 ױנײ טאכער נעקװער די דאיאר, 200

 100 םון סומע א נאשטירט ד-אט אן
 צוױ״ קא^עסשאן יעהרליכע ארן דאלאר

 איהרע אין ארן פיטגלידער איהיע שען
 כא״ האט ױניאן די אײדער שעפער.
 נעשיקט איז נעכעז, צו דאס שלאסען
 זיך באיזאנען צו קאטיטע א נעװארען

 די פלאץ. אױם׳ן סאנאטארױם םיט׳ז
 באגײסטערט אווי נעװאיען איז קאטיטע

 געזעהן, דארט האט זי װאס איץ, םון
 זי האט ׳צוריק נעקופען איז זי װען אז

 יױ די אז רעיןאממנדירט, אײנ״עטימיג
 דעם איז מיטנליר א װערען זאל ניאן

 סאניטארױם דער װײי סאניטארמם,
 די םין שטיצע פוישטענדיגע די םאררינט

ארכײםעי.
?אפ־ ערפאלגרײכער און שטילער א

 םאײ םון טאנגעםיהרט איצ װערט פײן
 ריננ ארבײםער סאסײטיס, שײדעגע

 רי אין אידען סתם און ברענטשעס
 סאר׳ן סטייט, דזשוירזי גױ םון שטעדט

 װעל־ פעטעיסאז, חוץ א כאגיטארױם.
 אײם־ צו גענודען זיך אויף האט כע

 זײ־ אױף פאװיאיאן הפעציעלען א כויעז
 קאפ־ א אן אױן־ איצט םירט ׳נאמען ער

 סאסיײז אין און בראנזוױק. נױ פײן
 סין ריטינכ א סארגעקומען לעצטענס איז
 מיט סאניטאױױם םיז םענעדזשער דעם

 רינג ארבײטער די םון דעלענאםען די
דזשױ דער םון און דארט ברענטשעס

 איז עס און סאסײטי סובערהולאר איש
 א אגצוהױבען נעװארען כאשיאסען

 םארזיכע״ זײ און קאטפײן, טעסבערשי■
 שײנע א שאפען װעם ואסײק אז ׳רעז

 סאני״ םאר׳ז טעפבערס הונדעיט פאר
טארױם.
 אין אידען די איצט האבען אױך

 שטילען א אנגעהױבען סטײט יארפ גױ
 סאניםא״ סאי׳ן יזאספײן סעםכערשי■

 אוקזילע־ לײריס די האבען אזוי רױם.
 די םון דערװאוסט זיך סיראקױז אין רי

 סים־ פאר דרײװ דעם װענען צײםונגען
 ארבײט, וױכטינער רער און ר1נליח
 די םאר טהום סאניטארמם דער װאס

 אױף האט און סראנקע אוםנליקליכע
 אדויסנע- איניציאםיװע אײנענער איהר
 םיט׳ן זיך כאהאנען צו קאםיטע א שיקט

 אז איז, רעזולםאם דער םאנאטארױם.
 נעשא־ שוין זײנען מיםגלידעד חונדערט

 אונ־ זיך האבען זײ און נעװארעז םען
 אסודײנינ״ שאפעז צו סערגענוםען

 א טעפבערס. הוגדערם םינ\* נאו סםען
 גע״ אראנזשירט איז יזאמיטע ספעציעלע

דעם. םאר ײארען
 סיפפאטיע װארימע דאזיגע רײ אם

 דער םאר באוױיז, בעסטער דער איז
 אנשטאלס, דעם םון ארבײם נוצליכער
 איײד סון ם"ל 25 זיך געםינט װעלכער

םײל 32 יאיה, נױ םיז טײל 80 וואור,
 געפפ פרן סײל דרײ םילאיע^םיא, פיז

דיקס.
 שסעדכד דעיב״איגע ŷ# פון אידען

 באקא־ קופעז צי געלאדען װעדען לאר
 זײן כדט און סאניטאדױם םיט׳ן זיר .נמז

נעסם. אננעלעגטע וײן וועלען זײ ארבײט.

 ליבערמאן און װאלדמאן
לאיערם

302 BROADWAY, NEW YORK
TcWrk*•*! W«r* KS MN

.fbםאל אלע ניפ
r. ‘•vייי.

 נע• חאמ א*חר
 די דט ערחאלט

ש־לד, א־מער
 װיסען סעקרעטער »ײער אונז ל^ז«

 ע איחי »דיכ און אדרעס, א״ער ניםוען
דמ דורגאױס ד»ש איז ,גערעכטיגק״ט״

 שאל א*ן ד«ם סעםבער יעדען דעריכער נעטען םיר
 ױ א־פצושלען רעגעלםעםיג, וױיטונג די דט קרינט איחר

:*י* שיקען דאס א,ץ ע־ײת «אר פאלנענרע
ר ה איין ׳| ---------------------עןנ

-----וןדרעש ני־עם וו־־ער
--------נ־רע־ *ערזי;ױר א•:--------;•דעי א"«י

Publication Department I. L. G. W. U.
3 Wwt 16th Street. New York Ctty

!מאונטײנס ר אץ יא שרן אױנ
וראכטשאייעץ דעס א*ן שטאשע; איחר מוזט דאז

WEST END HOTEL
LO n״)  S1IKT,DRAKE

Sullivan Co., S. Y.Luzon Station,

װאינדערכאר׳ איל לאנדש^פט די

געשפאקפיר, א־ן זױבער ׳פריש עסעז דאש

י ן ד ע ז י י ר ג פ י ס ע ם
באהאנדלונג. פרײניינשםע די אין

.$6.10 בלויז צוייק און היי דײזע רי

האכען. גיט חיטה קײן זיכע־ װעט איה־ אין קיפט

Tel. Hurlt'VviUe O-F-4J. Cohen, Manager

ײ א ױנג ו טע וכ
פ ר ה ן א « איצם פי ײ מ  צו ®

רן ע ם ע ר רנ א ס ױ פ ם א ש ר ע ד לי םנ םי
 א כלויז ניט איז ארכייםער-ארדען ראדיקאלער נתיסער דיעזער

מ אין םיסגל*עדער די שאר שארזיכערוננ  און קראנקחײט טץ די
אץ ?ולטור-זענםער אידישער גרעסטער דער אויך איו ער נ«ר טיט,

קענעדע. און אםעריקא
 איר פארםנעשריטעגער ״עדער
 צו םליכט אלס האלםען עם דארף

ר־ע ארב־־םער צום באלאנבען

ר ע ר י ל ג ט י ן ט ו ס פ נ א ״ נ ו  י

מ װ סי ע ר אנ ר ס פ י ט ע ײ ס א ס

א״נצעלנע און

ע ל א ק י ד א ן ר ע נ א ז ר ע פ

 דך אנצושלישען נערופען װןןרעז
ריננ. ארכײטער דעם «ן

 *ום װענרעו זיר א-נםאדםןסויע שאי
:נענעיאל־אםיס

:®«רסאנם רינג רןי 2.500.00Q ראלאר
ו83ססס, $ ח י ל נ ס י  ט

ס 750 ע ש ס נ ת  כ

ם 8 לו ר א ס אני ס
םעםנערם. ק*;סאסוטיװ_ ס#ר

ען 61 ל שו ר־ ע ר הינ
ם*ר נעסל־בען װערט £«ונר »

ם 8 לסע8 ר8פ היי
. ו ע ו י ל נ פ י ם

The
175 E. Broadway. New York.

טײטאג.7ש י י ק ג י מ כ ע ר ע 16ג

ם 8 ר א ען װ עג ר װ ן ז נ ו  א
ל א נ א ש ע נ ר ע ם נ י  א

ר א ב
 גרױסע א אז זיכער, זײנען ריר

 די נעהאט האבען ק^אוקפאכער
 איגטעמע* דעם הערעז צו נע^עגעגחײט

̂א;אל ײ כאר >  ?אד מאי ערשטע די כ
 קאנצערט צום האל טאון אין צעיטען.

 כראגד ז א אױך און .1 אלlאיs סון
 קאנצערט צום לײסעאום, ^יכאר ‘וױי
פון אורטײלעגדיג .11 ױ^קאל מון

 האט כאר דער װאס אױסנאר׳פע, עךד
 זיעען קאגצערטען, די בײ געקיאגען

 ש/ד װעלכע רי אי*ע אז י:ער,ז טיר
m 1אי עדױקײשאן םון ארנ״ט רי

 כא* װארים דכער װעלעז ױגיאן אוגזעד
 צײי־ כאר פונ׳ם ערשײגוגג די גדיםען

 אינטערנע- דער םון כעפנעיס די שען
בא׳ עצט װערט כאר דער ׳ע^אי־.

jn . ^ :Hy- בא־ יעצט װעדט כאי 
 די צוױשען בלױז ניט אינסטיטוציע,

 אידען צװישען גאר איביעטער, אידישע
 א זײן דארףי עס און אלגעטײן, אין

 דער פון פעפבער יעדען פאר שטאלץ
 אזא צו אגגעהערעז צו אינטערנעש#נ*ל

̂ינאניזאציע.
 ׳מעכל סף א פון וױיכען מיר אבער

 װעלכע ױגיאנס, אונזערע פון בעיס
 אבער געזאננ, םאר געםיהל א האנען
 איז שטימע זײער אז פורא האבעז

 וױיעז כאר. א פאר גענוג גוט ניט
 דירײ אונזער אז ערקלערען, דא טיר

מײנונג, דער פיט איז ייאװ, ה׳ נע:ט,
 עט־ נאר האט װעלכער ׳מעגש יעדער אז

 זיף םאר זיגגען קען און שטיפע א װאס
 כאר א אין זינגען אויף קען הויז אין

 גוטען א םון דירעקציאן דער אונטער
 םון זיגגען געלערנט װערען דיריגענט.

 ניט װאס געלעגענהייט, א איז ליאװ ה׳
 איז עס און האבען קען אײנער יעדער

 יעדען םאר פארלוסט א זיכער דערינער
 אנ־ אמאל זיך בדעה האט װאס אײנעם

 םארנאכלע״ און כאר א אן צושליסען
 חגר׳י־ אינטערעסאנטע די דאס. סיגט

 צװי־ הערשט װעלכע אטםאספערע, שע
 אוז כאר אונזער םון מעםכערס די שען
 אײנער װאס פארגענמען גייסטיגען דעם
 אין מעמבער א זײענדיג האבען קען

 די װערם אלײן שוין איז כאר אונזער
 דער פון אפנערעדט צײט, און סיה

 איהר װאס ענטוױקלונג, מוזיקאלישער
קריגען. קענט

 אלע צו דעריבער אפעלירען םיר
 אינטערנעשאנאל, דער םון פעמבערס

 אן אנצושליסען זיך פרויען און פענער
 קאמ־ דער װי לאנג אזוי כאר אונזער

 אז. געהט פעםבערס נײע פאר פײן
 אפגעהאלטען װערען פראבען אונזערע

 לײ־ לײבאר אין אבענד םרײטאג יעדען
 ביאנזװיל. סט. סעקכיאן 219 סעאום.

 דער םון אםיס אין װאן גאנצע א אדער
אין ױניאז פאנער דרעס און קיאול,

 טשעג־ ה. סעק. בײם סט. סעקפאז 219
א|♦ זיף שליסט און קופט סעי.

טשענסער. ה.

 דער םון מיטגלײדער
אינטערנעשאנאל

 געזונט אײער אז איהר וױיסט
אפטײקער? םון הע:ט די איז לינט

 איך אישײקער. אן ״[4אי בין איך
 פרא־ דיזער אין יאהר 15 אזוין בין

 געזונט אײער אז ווײס איך פעסיע.
 םאר־ חענד. איטײקער׳ס אין ליגם

 אײערעז םון הענט די אין עס טרויט
ברודער. א

גע״ איך בין *וריק יאחר 15 מים
 אינמער־ אונזער ®יז מיטגליד א װען

 געארבײם בײשאג חאב איך נעאזאנאל.
 פלע װליס איך אזשודירם. בײנאכם און

 ארבײ־ דעם םון פרײדען און לײדען
 מ״נע אידינען יעצם װיל איד כער.

: אפער םיין איז אם מיבברידער.
 רעצעפט יעדעז מאכעז װעל איך
 !? םאר םעדיצין) ■עםענם (אויסער
אי;טערנעשאנא דער םוז מעמכער

סענט 35 פאר
 געזונם אלעמען א״ך װינ« איך

 איחר ׳*םאל זיך םאכם םאםער נאר
̂ר, א צו אנקוםען מוזש ופרגעסם דאקם
 םײן ו.ין קוםם אפער. מײן ניה דפן

וועלכעז נעחםמ און דראג־סםאר,
 ס 35 םאר דארםט איהר רעצעפם

 *•יגקאןש ם. דר.
נולװארד םאוםחעח 1901

בר»נקם. «ל. ויעיס^נם ד,אר.
.inn*D *ו אײד זיזי לוינם עם

ס, אז ל פ ס ר קוי ס און ס ע ר שרפ ו שס פר
ױניאן װ. ג. ל. א. ,35 לאקאל

אויפםערקזיזםןפרעסערס קראוק
װערען אפגעהאלטען װעלען מיטינגען רעגעלע

ם, ענ «וו אנ פ אנ ם ם ע י, שען9 ד 8 ױנ ,1 9 2 ר 4 ע ײג אז
: «לעצער פאלנענדע ,ד אין

פדעםערס יארקער נױ די
בראד-ױי איםם 175 האל, ״פארמערטם״ אין

« פרעםערם ^ראנזוױלער די
כרוק ׳סטריט סעקםאן 219 לײסעאום לײכאר אין

 פאסירונגעז יעצטינע די צוליב װײטיג אױסערגעװעהנליר זײנען מיטינגעןו די
די צו קםועז צי אויםגעפארערט אי־הר װערט איע און טרײר אונזער אין

םיטיעעז.
35 לאקאל באארד עקזעקוטיװ

םענעחשער. נרעסלאװ, דזש.

. אױגעז ך או̂י ארף פאסט
 און אויגעז, אײערע עקזאמיגירען ק^נט איהר אז איהר װײסט

 קליניק אויגען דע■ אין גלעזער, צופאסען און טריטען זײ אויך
םענטער? העיט יוניאז דעם סון

אג אםען איז סליניח אויגען דער ט אנ ך איז ם א װ ם  5 םיז מי

גלעזער. צוגעפאסםע פאר פרײזען ספעשעל פארנאכט. אזײגער

סענטער העלט ױניאן
א,־?.’ נ-ו םטריט, טע17 א־םט 131

פיבער הײ
 זיך פארשרײבט םא הײ־פיכער פון לײדם איהר אויכ

דעם אין טריטםענטס פאר איצט

ן א י נ ו ט י ל ע ר ה ע ט נ ע ם
יארק נױ םטו־יט. וטע7 איסט 131

וױ אזוי היי־ם־בער, פון ליידען װאס די צו אײנשפריצוננעו מאכען מיר
̂והר. לעצטען נעםאן עם האנען םיר י

 זיך פארשרײכט אפ, ניט לײנט
קאנם. איהר װי שנעל אזוי

מאל אלע מען פארלאנגט דעזײנערס
!פרױען און מענער פאר פדאפעםיע גוטע א

פארײנםטעו גוטע ברענגט אױסצולערנען, לײכט
 מיטשעל דער איז אונםערריככרקורם *ראקטיישעז א געםט
 םאי- אוז ררעםעס סוםם, קראוקס, םון דעזייניננ אין םקול

 הרינעז צו מײנם סקוי םיםשעי רער אין קורם א האוטם.
 םענער הונדערטע געהאים. נרעסערעז א אוז שט־;>ע א מעל

 אוז נעיערענם סיססעם םיםישעל די שױן האבעז םרויעז און
טאן. דיאו עס קא;ט איהר יעבעז. יטעהן א ה־ינט םא-ען

מײקינג פעטעיז און דעזײנינג אװ סהול םיטשעל די
 און צוריק י*ר,ר r>o איבער מיט געװארעז נענריגרעם איז

דערנרײכט: ר.*ט
 א*דעעז נײע
םיםטעםען נײע

 םעטאדען כעםטע
רעזולטאטען בעםטע

 מעסינש קיאסשז. אװענט און כאנ אונםערריכט. נערזענלימר
 א נײד ?יםט אדער טעיעפאני̂ר שר״בם, נאדיננתנען.

אינשאיםאציע םולקר םים נוסיעט ^רײעז
ע י י ר ז ם א ש ײ ר ט ס נ א ם ע ן ד י ר א ע ז נ ו . א ל ה ו  סס

MITCHELL DESIGNING SCHOOLפריעזאג און םיטװאך םאנםאנ, :קלאסען אװענמ

s ױק  אדער סס
סטרײק קיץ ניט

 אטענדען צר צײט די איז יעצט
 אײ־ אײער אץ צײן אײערע צי

דעםארטמענט. דענטאי :ע;עם

 יױ דער פץ מיטנליד יעדער
 צו פרױוילעגיע די האט ניאן

 צו און עקזאמיױרען זיך לאזען
 געוױםענהאפםסטע די קריגען

 פרײם, מאקס דר. פון עצות
 גאנצען אץ דענטיסט, טשיעף

פרײ.

 דעפארטמענט דענטאל
סענטער העלטה ױניאן

םט. טע17 איסט 131
םיםי. ־ארק נױ

םריה to םון םעגײך :אםיס־שטונדעז
4 ביז םריה r:ir ~ 10 ; ••וענם 7 ביז

נעשיאםעז. — זונםאנ נאכטיטאנ.

 אגריקולטור אידישע די
סאםײעטי הירש) (באראן

 אויס־ מים םארםערם צוקונםטינע אי״ע העיסם
 אויס־ זיד װי און םארמערײ װעגעז קיגסטע

 קויםם איהר װעז שװינדיערס, םרז צוהיםעז
םארם. א־יעי

 באיאם איהר אײרער דעפאזיטם ק־ינע ניט
אונז. םיט זיך

 םרײ. אבכאלוט איז מאט אוז ראט אונזער
פע־זעגריד. הומט אדער ש־ײבט

 ,5 ביז 9 םוז — שבת אויסער טעגריד אםעז
אוהד. 1 כיז — זונטאג

JFWISH AGRICULTURAL SOCIETY. INC. 
301 F. 14th St.. New York City

אויסשליםליף קױםט

8 א8ל1 י נ מ ט ע ה  ם

י שנ פ א ס ע אי צוו ש ט

פ ײ ה עו ע ה ם

1 פהעםערס
ן ו ס פ ק ו א ל ק

 ברעם־ װײער די ד$ס װיסען זײט
 בע־ און װעלװעם פרעסען צו לאך

 איצט ביז האבעז מיר װאם ליװיע,
 לײ־ צוגעפעכטע די מים נעמאכט

 וזאלץ אויף צוגעשלאגעז אדער װענד
 אונ־ םיז געװארען ערקלערט זײנען

 אוכד םאר פעקטארי־דאקטאר זער
 םון נערוך דער דען ױזען, צו געזונד

 צופא־ די און פעך צואװארימטע די
 קאנ־ צו ברענגען ק^ן האלץ רעטע

̂ן. סאמפש
 פעטענט נײעם אונזער נאר ױזט

 װעלכע לײװענר, קופערנע די מיט
 די פון געװארען אנערקענט איז

 װאשינג־ אין עקספערטען גרעכמע
 װײ־ סאניטארישע העכסט אלס טאז
ברעםלאך. ער

די ביי באקומען צו

ן א ק ױ ע ט ש א א ל  פ
פ און ע װ ל ע ס־ װ מ ר פ

ײ א א י כ אנ פ מ א ס
 יארק גױ עװענױ םינפטע 123

.2220 אשלאנד טעלעםאז
 לײםעסש די אויך םארקויםען מיר
 םים םםים טרוקענע י סםימערס. פטײל

ג#ר#נשיע. א
ע אויך ח#בען פיר תי  מפ«י:ס יינ
̂רקעם. אין בעססע די םס
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 וזעט ללאוקמאכעו פון סטוײק גענעואל
רעפערענחם א חרך װערען כאשטימט

.)1 «ײ« 1 •ו 0(«<*ו
ר :מיטינג  ‘דאי װעיען קי*אױןמאכער ״

 אי׳״ז י־איפעז זײ און שטרײיזע; םען
 ״!sk זײ זאי*ען גורא, זייע̂, נאשט*פען

 בא־ ין,6א־ זיי זאלעז װארט, זײער זאנען
 אפשטיםמנ רעפערענדים א דורך שטיםען

ניט.״ א-ער כטרײקען וױי׳ען זײ צי
 #®שטימונג רעמערעגדום די

סטרײק. װעגען
 װעגעז אםשרימוננ רעםערענדוט די

 ניײ כייטװאר א; זיר םאנגט סטרײק
 װע־ שורות די װען צייט דער אין )סאג
 אויד אנהאיטען װעט און נעשריבעי רעז

 א װעט שבת םרייטאג. )או דאנעישטאג
 ‘שטיםע די צעהאיך קאםיטע ספעציעי*ע

 װע״ געמאכט באהאנס װעט נאכרעם און
 רעפערענדוס. דעם םון רעזואטאט דער רען
 יערער אז זאנען, צו איבעריג איז עס

 איז 1זײ דארוי זי, אדער ער קאאוקםאכער,
 אפשטיםוג׳.. רעםערענדום דער נײ אײן
 מעמ־ די און באאאט סיקרעט א איז עס

 םואשטענדיג זײגען ױניאן דער םוץ בעי־ס
 געװיםען זײער װי אױט שטיסען צו םרײ

 איבערצייגונ; זײער אויט ׳זײ דיקטירט
 אס־ רעםערענדום רי פארשטאנד. און

 אױםזיכט דער אונטער זײן װעט שטיםונ;
 װעאכער אין קאסיטע, ספעציעאער א םון
 די םון םיטואידער םארטראכתז זײגעז עס

 צױ שטעאעז װאס ױגיאנס אאקאא אאע
 ?אאו׳ש דער םון כאארד דזשאינט דעם נויף
 װעט שטימעז ױניאן. דרעססאכער אוז
 אוחר 7 ביז םריה רער איז םון קאנען מען

אװענם.
 קלאוק־מאכער די װאו ■לעצער

 דעם שטימען װעלען
רעםערענדום.

די װעאען פיעצער םאאגענרע איז

 #דזש# די אױכ סטרייק, דזש־ענעראא א
 װע^עז סאנופעחטשויע־ס און נעיס

 סעט* צו גיט פאדציע זײער נײ נאיינען
:ױניא; דער מיט אען

— באא־־ד דזשאײט םון אםיס אין
סטריט.י<טע5 איסט 130

ױגיאז״ דעי־ פון אםיס טאון דאון אין
עװענױ. צוױיטע 33

 םאנ״ 105 — אפיס ביױדינע־ אין
עװ/נניו. טיאז

 איסט 1)35 — אפיס האראעמער אין
סטריט טע121

 אייבא־ *— אפיה ־,בראגזוױאע איז
סטריט. סעהפעז 219 אײםעאום,

76 — אםיס סיטי דזשױרזי אין
_ סטריט. םאנטגאפערי

 מאנט־ 103 — אפיס נואייעי אין
סטריט נאסעיי
 אױםיאסען װעט װאס קאםיטע די

 אײ עטיםו:גיאפ רעפעיעגדום רער אױף
̂ס אי״ע םון צונויםג׳עטעאט  װאס אאהא

 כאאר• דז/וױנמ איז פארטראןועז זײנען
: םאאגט וױ

 סטי־ און וױיגיפטײן — 1 4יאסאי םון
 ארז יפװאגער — 3 יאקאא םון : דענט

 קױ אוז יאגאיױט^ — 9 ילאקאא ; ■יק
עי  םא׳ און אדפעא — 10 יאקאא ;י
 רוביז; און קאופפאז — 11 ילאקאא ; רער

 סטאנק;־ און בעלסאן ־־־ 17 לאהאל
לאקאל : טש או — 21 לאסאל ; װיטיפ

לאס. נבערג; גר און םאיגאליס — 22
 לאפ. לאנרסכערנ: אוז קאנסקי — 23
 לאקאי :וױיסטאז און לעװין — 36
 לאקאל ; קאטאגיא און טאליסאני -- 48
 ראשינ־ — 82 לאקאל :,שיפמא — 64

 רי־ אוז ערזיפיטא — 89 לאקאל סקי;
םין כרעגםיפ רוסימ־ױילישער :לאזא

דאװיראװיטקז. — ױניאן דער ררםעז זאל מען צי שטיםעז קלאוסםאכער

ססױיה נמנמראל דער פװ םישיננ עושפעו דעד סאםיטמ
 םארםאיטיגט *שויז איז גלײכצײטיג

 האסיטע. סטרײק גענעראל רי געװארען
 הונדעיט דרײ ארום םון באמטעהענד

 ער* איז זינמאן פרעזירענט אעדזאן.
 גע* םון טשעי־מאן םאר נעװארען װעהלט
קאםיטע. סטרײק נעדאל
 דזשע־ דער םוז צוזאםענשטעלוננ רי
 באזוגדערש איז קאםיטע סטרײק נעראל

 צוזאםעגגע״ איז זי אינטערעסאנט.
 ױניאו אסטיװע הונדעיט 3 פון שטעלט

 געשיקט דירעקט סוסען זײ סיטגלידער.
 לא־ די no באארדס עקזעקוטיװ די םון

 םיטנלידער הונדערט דרײ די קאאס.
 באזונדערע רײקע א אין צוטײלכ זײנעז

 דעפארטםענטס. און בױראס קאסיםעס,
 יע• םוז סעקרעטאר און םשעי־םאן א מים
באזונדער. קאםיטע דע

 האמיטעכ באזונרערע אלע זײנעז אט
 גענעראל־ דער םוז דעפארםםענטס און

:באאםטע זײערל און פאמיטע, סטרײק
 םטרײק דזשעיעראל דער םוז טשע־םאז

זיגמאז. םאריפ ®רעזידענט קאםיטע,
םײ;* י. — װײס־טשערלײטע צוױי

 דעפ םון םענעדזשער דזשענעראל בערג,
 סטענקעװיטש דזש. און באארד, דז״טאינם

באארר. רזשאינט םוז טשערםאן
 רזשענעראל דער םון סעקרעטאר

 סעת״ לאנגער, לויס איו קאםיטע םטרײק
באארד. דזשאינט פון רעםאר

 םיוד רער אונטער —־ האםיטע האל
 רובינ״ ד. און װאנרער ה. םון רערשאםט

סקי.
 לאנגער. לואיס — קאםיטע לאא

משערםאן.
 אונטער — קאםיטע ארגאניזאציאנס

 אלע אוז העלער י. םון םיהרערשאםט דער
םענערזשערס. ױגיאז דיםטריקט

 דער אונטער — קאםיטע סעםעלםענט
 רובין רזש. פײנבעדנ, י. םון םיהרערשאםט

םינקאװסקי. ל. און
אינטערנעשא־ — קאםיטע םינאנס

 נינ־ ס. און באראוי אב. סעקרעטאי נאל
 1אי 48 לאהאל פון םענערזשער םא.

סעסרעטאר. באארד דזשאינט
 אונט־יר — vאמיטp טאון אװ אוט

 האלסערין דזש. סון םיהרערשאםט דער
 סטאי• רזש. םון םיטױירקונג רער טים

סעװיטש.
פארזאםלוננעז סטרייק רפא ?אטיטע

— אז איהר, וױיםט
״רוסילאב״ לײן סםײט סאײעם די אז

 צויײ ארקץ•8«אםאז^ר־ אז אנאנםירם חאט
 איז עסםינא1’■® און רוסלאגד «ען

 יהרם8גע װערען עםיגראגםען ? געװארען
 קאנסטאנמינאפאל. צו אדעס מון רעגולאר

ן אז ערוואר*, סען י  מען זאל צײם קורצע א י
 אילעקסוונדריע. ביז אדעס פון •אהרען קענען
 סינא־ םערקיעע הליםאר רויכעיפ איחי אויב

 אוגמער״ דעם סיחלען אן איחר חויבם רעמס,
 ג;• א *ין םאבאק םערקי״ען צװי^ען איד

םאבאק? וועחנ^יכען

 און אשסיז מ. — אוגטערהאלטוננען איז
הײמאז. ל.

 םוז לױױי, ל. — קאםיטע רעליף
טשערמאן. ,1 לאקאל

 אונםער —■ בױרא אינפארמאציאנס
בארקין. םון אױםזיכט דער

 אוים־ דער אונטער — סאםיטע ®רעס
 ירעןײ טשערמאז, דזשענעראל םון זיכט
זיגסאן. רענט

 רעכ זײן װעט קאסיטע סטרײס נעיאל
מײ דער םארנאכט. אזײגער 6 םרײטאנ,
 דזשע־ דער םיז םיטינג ערשטער דער

 עװעי-ו, זעהסטע 725 אין זײז װעט טינג
ט;42 אוז טע41 צװישען האל ברײענט

 נע אױר חאכען חאל דיזע אין סטריט.
 סטרייס דזשענעיאל רי ויצוגגען האלטען
 קלאוק״ גרויסע סריהעדדעע פון קאםיטע
 אײנטײלונ; דעי לויט סטרײקפ. מאנער

 פריהע די און תאםיטעס סטרײק אלע פון
 אז ?יר חױכעז עס װאס צוזאםעגחונםטען,

 זיא קאםיטע סטרײק דזשענעראל דער םוז
 װעפ מאשינעריע סטרײה רי אז זעדןן, צו

ארדנוגג. בעסטער דע• אין ארב״טען

 א טיטינגעו ױסטױקט די
 דעמאנסטראציע שעהנע

ױניאן. דער םאד
 בא• פאסע םאכ;יר טילאיט די אזױ וױ
 ־ איצט דעם אין אישוס רי צו זיר צ*הט

 באלעכאט־ט, די טים צוזאםעגשטױס גען
 ערנ איצטיגער דעי־ אין פיהייט זי וױ און

 דײ די םון זעין פען יזאז לאנע סטיײק
 װאס איבײמער, רי םון םיטינגען סטײסט

 די ערסלעיען צי געװארען גערוםען זײנען
 אװ״ פאנטאג םיטיגנ רער לאנע. גאנצע

 געװעז איז לײסעאום, :יאנהעסען אין
 מאנ־ םון האל דער ערםאלג. גרויסער א

 זײגעז גאלעריס די און לײסעאום העטען
 שעהנע א גע־יען איז עס געיאהט. געװען

 די ױניאן. דער םאר דעםאגסטראציע
 דזשענעיאי׳ זיגםא;, •רעזידענט רערנער,

 ד םון פיהרער און םײנבעיג םענעדזשעי־
 ס. מאכער אוק‘?' איטאליעגישע

פנענופען זײנען  בײ־ םיט געװארען א̂ו
 װאוגדערלי־ א נעהערשט האט עס םאל.

 געױען איז טשערמאז רעי ארדנונג. כע
 דעם םו; םענעדזשער דעױ ׳סלוצקי ס.

דיסטרילט. שא«

 רעד נאר נילײר םארנאכט, מיטװאד
 םאי• אזא נאו םארגעקוםען איז ארכײט,
 םון ;ײסעאום, מאגהעטעז אין זאמלונג

 אע- זײגעז װאש שעסער, דיסטריקט רי
 דיסטריקט״ דעם םון אויפזיכט דער טער

 דארט זײנען ov שוסטער. ה. מענעדזשער
רעדנער. זעלבע די געװען

 עטליכ׳ן נעחסטע די םון םארלױף אין
 אג- אלע װערעז גערופען אזױ יועלען טענ

 ,דיסטריקטעז זיירע לויט שע®־, דערע
̂ע װעלעז נאר אזױ און ׳נאר  ארכײטער א
 ס*ט באקאנט געגוי גאנץ זײן טרייד פון

מאםענט. איצטיגען דעם פון לאנע דער
 א געװען אויר איז אװענט םא-טאג
 םעק- איז רעזיעערס די םון ביאסםיסינג

 לאנץ די איז דארטען וזאטעל. אל#ין
 דעזײנעיש י־י םון געװארען ערקלעיט
 סעק־ כאארר רזשאיגט םון און בעאםטע
לאנגער. לואיס ברודער רעטאר,
 נײעס א םארםערמיגט האט ױניאן רי

 אי« םארלערסערט װעלכער אנרימענם,
 םאדערונגעז די און ®ונקטען אלע די זיר

 צ,• אױיסגעשטעלט האט ױניאן די װאס
 אינדוסט״ סלאוק דער םון באלעבאטים די

 צו נעשיסט װערט אגרימענט דער ריע.
 דזשאכע,״ און מאגופ׳גקטשורער יעדען

טרײר. איז
 אונפארםאלע*׳ . רי אנבאלאנגט װאס

 אױ רזשאכערס, רי םיט קאנפערענצען
 װאס מיט זאגעז צו שװער דערוױיל נאר
 עס האט ד.ע־*וײל עגדיגען. זיר עעט דאס
 רעזולטאטען. קײנע געכראכט ניט נאו

 קאנםע• אזא נאר כארקומען װעט םאגטאג
 די םיט םארהאנדלונגען די װאו ׳רע:ץ

װערען. םאיטגעלמצט װעלען רזשאכערס

 פאו־ מאנומענט שטעלט יוניאן מײנערס
מיטשעל דזשאן פיהרער שטארנענעם

 איז פענסילװײגיא,׳ ססיענטאן, אין
 א געװארען אויםנערעקט זונטאג לעצטען

 דער םיטשעל, רזשאהן םון םאנומענט,
 םאיגערס די םון םיהרער םארשטארבענער

 אמע־ דער אין װארט־םיהרער א און ױניאן
 םאי־ די לײבאר. אוי פעדערײשאן ריקאן
 נע־ מאנומענט דעם האט ױגיאן נערס

םון אדמיניסטרײשאן סיטי די און שטעלט
 א באװיליגט דעם םאר האם סהרענטאן

 א אויוי ׳שטאדט פיטען רעכטען אין ׳סלאץ
 שטאד־ דער לעבען ׳פארק א אין סקוחנר,
געביידע. קאורט ט;שער
 דורכ־ געלעגנעהײט חןר כײ איז *עס

 אײנדרוקסםאלע אן געװארען געםיהדט
 םון פאראד א געװען איז עס צערעםאגיע.

 םון קױהיעדפעלרער םילע םון םאינערס
 כיאי־ טויזענד 15 איבער פענסילװײניע.

 םא- אין געװען זײנען גענענר םון נערס
נאנצע רי איז דעם חוץ א און ראר;

 דער װען סהװער, אוים׳ן געװען שטאדט
 צו געװארען. אױםגעדעקט איז םאנומענט

 אננעקומען אויך זײנען צערעםאניע דער
 פאריפירע״ םרן ױניאנס פון דעיענאציעס

לאנר. אין געגענרען נע
אײנגעלאדען האט ױניאן םאינערס רי

 בא״ צו זיך באװעגונ; ארבײטער גאנצע די
 צױ האכען ױניאנס םאסען ארן טײליגעז,
סטאטוע. רי וצמן9בא צו בױסען געשיקט

 איז אינטערניישאנאל אונזער אױך
 םא־ סרעױרענט און אײנגעיאדען, געײען

 םילע די צוױשען געײען איז זיגכיאן ריס
 געקומען זײנען װאס ארבײטער־םיהרער

 םא־ דעם פון אויםדעקען דאס בײװאויגען
 » סאר שטעלט םאנומענט דער נוםענט.

 אין ארבײטען זײ װי מאינערס, םון בילר
 מאינערס װי בילר א נאך ; קוילעךגרוכ א

 בילד רריטע א ; סטרײק אין ארױס נעהען
 קלײן א אין םאמיליע מאינערשע א םון

 דעם םון סראנט אין און ;שטיבעל ארים
 בילדער רי םיט מאנוםענט סארםארנעם

 םיטשלע׳ן םון םיגור כראנזענע א שטעהם
םאינערס. די םון םאר־קעמםער רער אלס

 געװען איז אײנדרוקסםאל באזונדערס
 םאײ 15.000 איבער די םון פאראד דער

 יןנאסע אנגעהאלםען האט װאס נערס,
 געצוינען זיר האט לײן די שטונרען. צװײ
םאח־ ױניאן זײערע מיד אויםהער, אן אהץ
 זעילטענע א נעװען איז עס םוזיק. און נעז

 םאר׳ן דעמאנסטראציע מערקװירדיגע
אמעייסא! אין טרײד־ױניאניזם םון נײסט

װירלוליכע
אמעריקאנער

דאלערפ

! ,T O

חםלאנד

 פרייזען ביליגםטע די
 אװ זיכערםטער דער

1װעג. שנעלםטער
דעפארטמענט. פארעין

לאטוױא
עסטרײך
אונגאון

ױיטשלאנד
i INTERNATIONAL רומעניען
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 קאנפעדענצען וױיטערע די — געגען. שטימען 449 בלויז — סטרייק. א פא־ שטימען 3,ו403

 אומ־ דין צו שײנט םטרײק א — עזולטאטען. ר קײנע ניט ברענגען דזשאנערס די מיט
 ד• מיט קאנםערענצען די באצוג אין סטײטמענט דגמאנ׳ס פרעדדענט — פארמײדליך.
 א נאך — מאביליױדט. שױן קאמיטע דזשענעראל-םטרײק ריזיגע די — דזשאבעדם.
דאנערשטאג. דעם דזשאבערם די מיט קאנפערענץ

 אנגעצױגענער־ איצטעעד״ דער אין
 םרל אינרוסטריע קייאוק דער אין לאנע

 םא-געסומ;, ניט דערװײל איז יארק ניו
 ‘פארםאי ױניאז די און ענרערוננ, קײן

 ־“גענעיא א פאר םלענער אייע קאםט
 אוםםאי*־ זײן צו שיינט װאס סטרײח,
םײרליה

 דער כייט קאנפערע.צעז כאנײטע רי
 אסא• גא־כיענט ל;ידיס ^טוירטשענטס

 נאר האבעז דזשאבעיס. די סיאײשאד,
 רעזולטא־ ליינע געבראכט :יט דערװײר

 גאר אױף :אך זיף טען האט דערוױיל טען.
 עס װעדען זאל עס :עאײניגט, ניט
 דענהעז צו בארעכטיגוננ א :עבען איז
 סע־ פרידליכען א בײ שוין האלט עס אז

 טע;12 דעם דאנערשטאנ, טעלםענט.
 נאר װערעז געהאלטען6א אפילו דארוי ױני

 װי אורטײלענדיג אכע־, סאנםערענץ, א
 קאגפערעג די אױף צונעגאגגען ויז1עסי
 איז איצט, שיז דזשאבצרס די מיט צען
 זא םען אז פארצושטעלען, שװעד זיר

 סעטעי־ םרירליכעז א צו קימעז דארט
מענט.
 (זיזײ. םאמענט איצטיגעז דעם אין

 געייכ־ אויגעז טויזענטער צעהנדליגער
 י אוױ״ פונקטען, צװײ או*ף טעט

 געידי װערען װאס כארײטונגען
 קא:פ< די אױןי און ױניאז, דער
 םאלשט<ײע.־ די םיט אן נאך־ ;עהעז וואס

 טױ־ ארן טויזענטער דזשאבערס. די םון
 םאראינםערעסירט שטארק זײנעז זענטער

 האכעי קאנפע-ענצעז די אויב װיסען, צו
 לאנל׳ די ענרעיעז צו אויםגעטאן עפעס

 פאר געפונען האט זיגםאן פרעזידענט און
 לאנםע נאכ־ן בײנאכט, כיאנטאנ נויטע
 ערסלעה־ פאל^ענרע די םאכעז צו רענץ,
:רונג

 נאנצע און שװעריגסײטעז ״פילע
 ארויסגעװיקעלט זיך האבען פלאנטעיס

 װעלכ׳: האםענוג, די קאנפערענץ; כײם
 קע־ װעלעז סיר אז געהאט. יזאכען מיר
לײזוגנ איז ץס װעלכע א דערגרייכען גען

 אינדוסטריע רע־ אין פיאבל/<םען די םון
אויסלעשען. אננעהויבען זיך האס
 צו כיאל איע פאי כיאל אײן ״בדי *

 ברע; א צו םאיהאנדלוננען רי בױעננען
 םארשטל• די םין םארלאננט כײר האבען

 (ד• אסס׳ר ״מױרטשעגטס יעי־ םון הער
 .,מי לאיער, זײער פון ארן דזשאבערס)

Iאן אױסצואףבײטען בלופכערג סעםועל

 פארשלאו כאזונרערען יערען צו ענטפער
 פאר״ האבען מיר װאס ױניאן. דעי םון

 קאנפע־ איצטיגע ביז אלע בײ געי־ענט
 האבען צײט זעייבער דער אין רענצען.

 זי־יערע ־לנטםעי דער אז פאדלאנגט. מיר
 פא־שלא^ א םאי װאס קלאר. זײן זאל
 װאב ;אז נעהמען זיי ,ױניא י־ער פון

)2 זײט יין״h (אלוס

 בא יארק נױ פון קאונסיל ױסטױקט
עו צו דך נעמען צו שלסט ארנייט ו

a»םסינה»דט־*«זײכנ,ו

 איז ױני טען9 דעם אװענט, מאנטאנ
 באזוכטער גום א געװאדען אפגעד׳אלטען

 די סון *<ןז*קיסױועס אצ« די פון םיטינג
 לאמאלס. אינטסרנעשאנאל יארקסר גױ

 בא־ דשאינט צום ניט באלאנגעז װעאכע
 גע־ אםגעהאלטען איז מיטיננ דער ארד.

 אונ־ פון רום קאונסיל דער אין װארען
 אונטער בילרינג, אינטערנעשאגאל זער
 קאו;־ דיסטריהט דעם פון אויפזיכט דער
 אין געװארען געגרינדעם איז װאס ׳סיל
 אזנ־ פאר םאנאטען ®אר א םיט יאיה נױ
קאנײענשאן. לעצטער זער

 קאונ־ דיסטריקט דעם םון געשיכטע די
:פאלגט װי איז סיל

אפנעזונ־ עלוי דא זײנען יארק נױ אין

 יױט ׳:יט קעגען װאס לאקאלס, דערטע
 דושאיגם צום כאלאגגען םאכען, זײערע
ר 00 באארי דרעססאכעי (in מ
 זײנעז אויסנאמעז אײניגע מיט ׳ ױניאן.

 יערע:־ .געזונט. אין שװאר ילאקאלס די
 קלײנעם א בלויז זײ קאנטראלירען פאלס

 זײנען װאס ארבײטער די פון פראצענט
 זײ- עס און פאכען יענע איז באשעםטיגט

 איבײטער, טויזענדער צעהנדליגע דא נען
 דאר־ װאס װאירקערס, :ארםענט לײדים

 יע־ פאי אנער װערען. ארגאניזירט םען
 עס איז באזונדער לאקאלס די פון דען

 ארבײטעי די און טאז צו אוםטעגלץי
ארגאניזירט. ניט בלײבען

י*) זײט אויןי (שיוס

 V 1»ױני װעסםאכער
 סיה אײן פיהרס 22 קאל
 נמ־ סאנסאםפשאן אדן

נעפים
 רע• פון מיטנלירע• אקםי־וע די

 האבען 22 1יאקאי ױניאן, ררעסםאכעי־
 ,אײנ^ו געשטי־עבט צײט לא;;ע א פאר

 ׳ קא און •־*̂יק 4לאחאי דעם איז פיהרען
 האכדי ז־אס װי בענעפיט. סאכיפשאן

 נאר אקאלס ׳ קלאוקכיאכער די :עטאן
 א׳;ץ איז עס אבעי (׳צוריל יאהרען מיט

 שאםעו םוז אייע יד ;.4עיפאי אהן געװען
 דעמא׳צע איז ױניאן דער אין םאנד אזא
 די צװישען *עוועז פאפו^עי וױיניג נאר

 םין מיטגלידעד די צװישען דלעססיאכעי,
 רי םוז פאי־לאננ דעי און ,,יאקאי רעם

 נים פארבליבען איז כישכיבערס אחטײוע
 םעהר די פון װאונש גוטע־־ א װי כיעהר

 איז טרײד־ױנ־אניסטעז םארשטענדיגע
לאקאל. רעם

 v^h נעױארען אכעױ איז פיאגע די
 דרעז־ די װען באזונ־עיס, און שאיפער,

 טראנסםע־ זיײען 23 יאקאל פון מאכעי
 ‘יאקא׳ .22 אהאל£י אי; געװאיען רירט

 ערשטץ די פיז אײנער געװען א־יז 23
 ױניאן. י.יאכער הלאוק דער פיז ס1לאקאי
 דעימאנטע די אײנגעפיהרט האט װאס

 דעפ פוז םיטנלידער די אוז בענעפיטס,
 ־שײדען גע*ואלט ;ימ זיר חאבען לאקאל

־גיז איז עס ׳דעם ־םיט  צו פרילרע יוען ז̂י
 ניט האט זואס לאהאל א צו באלאננען

 י ז בענעםיט. אזא אײננעםיהרם
 דאפ נױטע װי געװאוסט גוט שוין האבען

 ו פ םראנע די און איבײטער די פאי־ איז
 בע״ האנסאמפשאז און סיק א אײנפיהרען

 נעשטא״ כסדר נאר אזוי איז ׳פא:ד נעפיט
.22 לאק. םון טאג־ארדנונ; רער אויוי נען

 געלייזח פראנע די אבער איז ענדליר
 מעסבער־מיטיננען רי אויױ געװארען.

אפנעהאלט;: זײנע; װאס יאקאל. דעם פון
»16 זײט אויף (שלוס

.24 נוםער .גערעכטיגקײט-□

ױני»דנײעס .2 ?ײט
 םירא־ די םוז בארילם םינאנציעלזנר ר.. זײט

 יוני^ז קלאוקסאכער רעיםיער
 1»א rto'oup רער םח כאריכט רער 4 זײט

 עריוקײשאן״. טרײר־ױניא! «י«עיס יאננ
— בענעםים קראנקען אײן םיהרט 22 יאהאר

 שעהנהאלץ. י.
םארשײרענעס זייט
 קלאוק־ רער םוז טעטינקיים יאוזר א ו> זייט

 װעגעז .1 לאקאל ױינאז א*ערייםאדם
״ארם׳׳״קאנםקרענץ.

 אברהם — האנארארען ערשםע רי 7 זײט
 םוו כאנריםוננ םארש§עםינטע א רײזעז

כאזאנאװיטש. לעאן ~ יײםשלאנר
ט  אויסנעשטרעס־ די ערװארםוננ. אין s די

 םײי רי םוז ברורער־האנם טע
 א'נםערנעשאנאל זער

נאטיצעז.
ש. — *וריקנעװיזעז האם ןאנווענשאן װאס רעזאייציעס רוצען רעם װענען <ז ?ײט

לעאז אײראוא אין לאנע נײט די
n כאזאנאװינ^פ ip שאייי איז —
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אונ־ צו ינערם
רעדאקציאנעלע —

 יאנאװסקי.קאנװעגשן די
סו וײט

פארק פארעסט אץ הויז ױניטי דרעסמאכער אה וױיםט
ױיי גוטען פרײטאג דעם זױ עפענט ______________  jk. .

 װעם קאנצערט אין — אװענט ליטערארישער און קאנצערט קלאםישער א געגעבען ודערט געלעגענהײט דער צו
 און שױשפילער אידישער באריהםטער דער װערשאן אלבערט פידעל־שפילער באװאוסטער דער באטײליגען זיך

םאלאנמען, אנדערע נאך און רײזען אברהם שריפטשטעלער און דיכטער באליבטער דער רובץ, ג. קינםטלער
 םין הויז ײניטי די םון ערעפענוננ די

 איל דרעסמאכער און װײסט אונזערע
 םוז בערג״ .בצ״יע די אין פארה, םארעסט

 טור ױם א נעװארעז איז פענסילװײניא,
 אונ״ םוז ױניאנס לאקאל די בײ נאר נים
 דע.־ בײ זאנדערז אינטערנעשאנאל, זער

 באװעגונג ארבײטעד אידישער נאנצער
 פאהר;ז צו זיר מען גרײט אומעטום איז
די אנבאלאננם װאס ערעפענוננ. דער צו

 אינטערנעשא־ די און בארר דזשאינט
 שיהעי ׳יארק נױ גרויס םון לאהאאס נאל
 װאס דעלענאציעס, ערעםענונג דער צו זײ

 הומד װאס עולס דער אז ׳מאכט דאס
 צו אזוי ׳איז ערעםענונג דער צו ארויס
 אי־ז פובליקום, רעםרעזענטאטיװ א זאגען,

 ױניט• די פון עפענוננ די םאכט דאס
 קאנ* עםענטליכע סארט מין א םאר הויז

װעגשאן.

 באטײליגען װ װעט אינטעונעשאנאל
m קאנפמרעח קליזולאנד דער 

פארטײ דריטער א פאר
 אניטער־ אונזער םון סאנװענשאז די

 באשייאסעז, האט באסטאן איז נעשאנאל
 בא־ זיך זאל אמאגיזאציע ראם־אונזער

 פאר קאנםערענץ דעם אויף טײאיגען
 וואס אקציאז״ פאאיטישער פראנרעסױוער

קו־ דעם לאיװאאנד אין עפעגען יךז װעט
רזשואאי. טען4 םענרען
 נײע סײז ניט איז האנםערענץ דער

 שויז עלזיסטירט ארנאניזאציע די זאד.
 זיך האט ױניאן אונזער און םריהער, םוז

 צי נרליד”םר נעהאצטעו
 !י1£הא עם ייאס טינ ערשט׳יי דעם םון

 װעט הלױולאנר 1אי האנםמרענץ דער ג«ג22:!י:י איז םונהץיאנירעז. נעהױבען
טרייר״ םר א םון צונויםנצשטעאם ןיין

 נאציא־ הערפערשאפטען, ױניאגיתטישע
 פראנרעסיװע. םון צענטראאע. אוז נאאע

 קאאפעראטיװע םוז גרוםעז, פאאיטישע
 םארמער־ארנאני־ גרויסע םוז םאראײנעז,

 ״פארמער־אײ־ געװיסע םון און זאציעס.
קערםערשאפטען. פאאיטישע באר״

 קאױואאנר אין קאנםערענץ דעם אויח
 דאס האםענוננען. םר א געאײגט װערט
 צוזא׳ גרעסטע די זײז יערענםאאס װעט

 האבען װאס עאעםענטען םון מענקונםט
 פאאיטישע אאטע די םון אפגעריםעז זיר

 קײן איז עס און אאנד, איז פארטײעז
 װעט סאנםערענץ דער אז ניט, םראנע
קאז מעז געשיכטע. ®אאיטישע םאכען

. 03 וײט אויף (שיום

 צוזא־ נראנדיעזע שעהנע, א איז עס
 םיטנאידער טעטײע אאע םון מענקונםט

 אינטע־• גרויסער אונזער םון טוער און
ױניאן. נעשאנאא

 םארשמערט איז, ערעםענוננ דער צו
 דער גסװארען אײגנעאאדעז אויר ׳זיר

 או;• םוז בא^־ד עהזעסוטױו דזשענעראא
 באא״ד רער און אינםערנעשאנאא זער

 ע- דער צו שיקען צו באשילאסעז האט
 מאריס םרעזידעגט קאדיטע. א עפענונג
 װײס״ די און באו־אף סעקרעטאר זינמאז,

 אוז םײנבערג י. נינפא, ס. פרעזידענטעז
 נעװארעז עדװעהאט זײנען דובינסקי ד.

קאמיטע. דעי אין
 ז ה' ױניטי דער פון ערעפענוננ רער צו

 נאג־ דער םון פארטרעטער הוםען
 אױר ק,םעז דעם חוץ א אוו פרעסע צער

 מוזילע־*, אקטיארען, פאדטען, שרײבער,
 איגטערעסאני׳ סתם און לעהרער מאהאער,

 rv װעמען מיט פערזענאיכהײטעז, טע
 צי זארגענינעז א און אינטערעסאנט איז

 אינטערעסאנט־זי אזא און פאיברעננעז.
̂ז הויז ױנײ די אין כיען געפינט עולם  ני
 גא:צ<! דעם נאר עפענוננ, דער צו כאױז

 :עפינט אהיז קוםט םען װען זומער,
 עוים. אינטערעסאנטהטען דעם דארט טען

 א אין ערגעץ געםיגעז קאז םעז װאס
זוכיער־םלאץ.
אי) באזוכער רי צוױשעז נאטראיר,

 א דא איםער זײנען הויז ױגיטי דער
 שעהנע טאקע און מײדאער, צאהל גױיסע

 באזונ״ א גאר צו ;יט רא• און םײראער,
 האט דאס פלאץ. גאנצען צום חן דערען

אהין. תומען װאס אאע אז װידקוגג, רי
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