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 יוין געחיולטען װזןיען מססיטיגנען
 לײסעיוס, סאגחעיען *ון ימיןן קו»ער
«ר*םײ רי •ון ידחןסיר■ װערען װעלכן

 ?װוור*וול״ וון רעתער נעגססמע
« ♦ •
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 •ון •ײיעל די 19 גנב׳עע ספרי«, *ער20
g r־«i» try rrל ער ױס ׳  קעגעז ני# ̂ו
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4winp gvg ב•• מי יז gn» געגו• זיד 
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אונזער
 װאיר• גאדמענט לײדיס א*נטעד;עשאנאל די

 אץ געװען שטענדיג איז װעלכע ץדאן, ר,עדס
 גא־ ארכײטער דער ®רן דײחען ®א-ער׳שטע די

 אינסטיטוודעס דיע עטאכעלירען צו װעגונג,
 מעמבער־ גרױסע איהר ®ץ כענע«יט דעם «אר
 :זאך גדױסע א נא־ »ױ»נעטאן יעווט ח»ט ׳8שי

 דע«ארט* עױוקיישאנאל ע,־פו>לגױיכען צום
 סאני• די און סענטער העלט יוניאן ra מענט,

צו ערשט קוםט אינסט*טו«דעס ט״שאן

g] ר ע ט ײ ב ר ק א אנ  ב
ר א ס ט װיגנ ײ ר ס א  ט

ר ע ט י י ב ר א
 מא־ ®ון א«טײלוננ יעדע האכען װעט כאנק די

 אױו» װערען געפיהרט װעט און ביינקינג דערנע
באזיס. קאאפעראטיװעז א

 פארטיילט װעלען כאנל, דעד פון ®ראפיטען די
 דעםא־ די און שעדהאלדעדס רי צוױשען װערען

 די «ז מעמבערס און לאקאלס ד• — דטאדס
 וואידקערס גא־מענט ל״דיס אײ,טערנעשאנאל

 בא־ װאס ארגניזאצ*עס אנ־עדע די אץ ױניאן,
באנל,. דעד אין זיך ט״ליגען

 א װערען צו געלאדען װערט מיטגליד יעדער
ױניאן. דער פון אינםטיטוציע נייעד דעד פון טייל

 יוניאן, אייער פון אפיס אץ וױסען כאלד לאזט
 דזשע־ אץ אדער באארד, חשאינט פון אפיס אץ

 אױכ אינטערנעשאנאל, דער «ון אפיס נעראל
 דע• א אדעד שערהאלדעד א װערען וױלט איהד

דעד פון םאזיטא־־

אל אנ ש ט?רנ?  אינ
ן א י נ ק ו נ א כ

 יװאס שערס די פאר אפליקײשאן אן 7גלי מאכמ
 דץ װעט ■ראפיט דער .קױפען. וױלט איהר

 נע• װעט כאנק די װײל נעװעהנליך, 7 נרעסער
באדס. תאאפעראטיװען א אױח דדעדען פיהדם

ימיאן יװ קרעוענומ ײ
מױי• דעם סתוי חערט

*װענט
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»  פפד םקוחי ה׳זיטח ימיטו ד<ר פון »

fl a n0״J׳ix i .ױעט פײעדוננ די פיז^ן 
 ױגי*ן סיז *דיטפרױס »*ן פ<ותווס׳ןן

 סט, סע17 »ו*סט 131 סענטער, ה׳נילטח
i n n ײ׳גיען o w n*דד, פון ײעײנו ו

 דירעקטטר רער פר״ס, ס, דוט>רדזט
i* םון r u נטידסטטן, 91 יט״ דר. יייז ס׳ןגטעי׳ ח«יטח

H׳ חןר סיט iwojni חעיטח חןר פין 
mpo> דער גןפײערט ייערט טעטיגקייט 

 סון טעטיגקײט דןר פון יפחר ספרטפר
 יכנוד *ון סענטעו׳ חעיטה ױנ*טו דעס
o n װעט v iv m] ונטער־ »ן ײערעז* 

w טון חיויטוננ i i n v די nn*>io*o 
פניי די סון ת^ מ ט  זיינען יטקטיס א־נ

קממן, «ו נעי*ד«ן
 נזעט־ די נעיטדען װערען נאזוגדערס

 טעס• רי סחוחי, ח׳ניטה רn פיז נעיס
 עקיעקוטױױ »ון רעייו׳ די פון oרvב

*i׳ די יוון <*סטיס די פון שסמיטעס e• 
 קסמיטעס סאג־ט״טאן ׳ יייז טזועמײט

דרעס־׳ןןעןער. ײון ?יטיק״ די םיז
 סטי קומט עיעפנונ; די ;עדענחט,

ר פרייטסנ דעס מנ  העיטח *ונ**ן 1»' יי
סט. טע17 איסט 181 סענטער,

 װע״ קלאוקמאכעד נאלטימ^ר
 ®אר־ די #רגאנידדעו לען

שעעער. בליכענע
M ז׳יכ ךis («לוס

yyjg די ארן גוג i רנײסער״באװעגונג• *v אױDגyרyנD.
Dgn og i ארײנגעטרסגען אכער 

 רײהען רי אין D^njyog^roiy מעהר
 װי «יע און ױניאדסרכ״טער, די פון

 םאסען־ יזןצטער רער כײ jyogn א״נער
 רוהען צו גים םאר^^ראכען פארזסםיונג

y די |y;gn כיז o ^ y װ ׳פעפערy^yן 
gרגgנידרט yn. ^

«אר g האבען סטרײק םון צײט אין
אד־ די טען ••צוהאי אום בתים, כעיי

ױנ״ דער אין זץי אנ׳ןןליסען םון כײטער
tnn^yw יאן, ^g בyסyרy כאדיננונגען
עײ- די גערײזט ׳מע*ער yרyזײ אין

o y rn, םgרpלyארכײטס־עטונ־ די נערט
אנדערע אײנגעםיהרט אױף און דען

y^nyoy3ong.? װי שנעי אזױ אכער
םון זײנען םסראיבער, vm סטרײק דער

א געווארען אױסצעס^ו^ען v1*? די
נישט טרייען כתים כעלי די גארנימט.

צו־ באדינגונגען סלטע די כרעבגען נאר
דער פאר אויםןוומסנעז אויר נאר ריק׳

געזוװאומען געװען זײנען ױי װאס צײט
װי ארבײטער זײערע כסהסנדל^ צו

פון אויסנאהסע רער םים און מעג^וען.
אר״ װאס נשמות, םארקויםטע עטייכע
קאנ- אלס מעפער •אר די אין בײטען

״פײוואדיסס/ אזוי אדער טראקטארס,
ivivv קײן מאכען נישט ארכײטער די
גרויסע א דארט העחשט עס און לעבען

נעה״ גים װעט עס אוםצוםרידענחײט.
די פון ארבײטער די ׳זײ 1אי לאנכ םען
שעסער עטליכע ארגאנחירטע ניט גאןי

וױלען זײ אויב דאס אײנזצהז, װעלען
לעבען א סאכעז געזוגו/ ױיער סארחיטעז

װערען סאטיליעס, זײערע און זיף סאר
עס זיי קענען םענשען, װי כאהאנדעלט

װעיכע אתאניזסציאה זײצר דורך נאד
א צװיננם װאס סאכט אײנצינע די איז

םאר- זײן חסימען צו מאנוםצסטשמןחנר
די םעגריכקײם א נעכען און מסרעכען

דער לעבען. א מאכעז צו ארכײטצר
םון געײארען אדחנסירט אמ סיטינג
םון •רעזידענט װײס האיפעריז, כרודצר

די האם וועלכער אינטערנזדפאנאל, דצר
> קאנטרי־שעפער. די אױף אויפזיכם » * » ׳ ♦

 זיןי באנוגענט אינטערנעשאנאל די
 מעםבערם איהרע העילםען םיט כלויז ניט

 ^טונדע א און מעהר דאלאר א תרינען
 אינטערנעשאנאל די ארבײט; ווענינער
 האט זי װאו שטאדט יצדער אין טרײעט
 םון איטײלוננ אן עםענען צו לאקאיס

 לעצםע ארבײט. צדױקײשאנאל איחר
 סי- ערשטער חנר געווען דא 1אי ויאד
 טע- עדױקײשאנאל אן אנצוסאנגען טיננ

 םעם־ באלטיםארער די םאר טיגסײט
 נצ־ *דרעסירם איז סיטיגג דער .Dרyכ

 וױיס־ קאחן, ם. םאניא םיס םון װארצן
 אינטערנצש^נאל דצר םון •חהידענםין

 דע״ עדיױןיימאנאל םון סעקדעטערי און
 וואלםסאה טחערצזא םיס איז ■ארםםענם

yo^yii צײט לסעאר א פאר נצוחנן איז 
o פון סויערוױחאר n ״^ 'i r העלטח 

 םער דער טון כדםנליד y איז ,-סאגםארי
o סון תולםי n אונײ *אינםצתעמאנאל 

 וואולנד סיס ^יארפ. נמ אין ווערזיטאט״
 וואמינגםאן אין יצצט זיו נעםמם סאן
 אדײקײ־ רי אזיא אויפפאסען װאס איז

 באלםיסאר. אין דא ארכײם לצאגא<
” באזוכטי נוס נעמא איז סיגדננ רער ^ ̂ yAAAAA AthftA AAAAAMIAMaAAA פרייםינ׳ טגנפפסמפן ייו Byn ארכיים V3«aov pn»i9 on.*

GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)

w r w ױניאו װאירהערס נארםענם ליידיס אי־נםערנהשאנאל דער #ח ארנאו
pbick s c u mNew York. Friday, November •- ,׳ 1923. 1923 נאװעמבער,  JV'02 ,שרײםאנVol. V. No. 44.

 קאנסטרוקטיװער פון פראגראם
שאנאל אונזער פאר ארבײט אינטערנײ

 הע־ — אינדוםטדיע. גארמענס ליידיס דעד פון צוױיגען אלע פאר ארבײטס־װאך ־שטונדיגע40
 — םרױען־קלײרער. אױה ױניאךלײבעל א איינפיהרען — סלדילס. מינימום די כערען

דעםאימען. אנרערע נאך — בױרא. לײבאד א אײנשטעלען—ארבײטסלאזעךאינשורענם.
װעינע־ ״נ/רעכטינק״ס״, רי םון ט*ר
דעם פון זיצונגען איע בייגעװאױנט האט

 םון מיטינג פערטעי־יעהרליכער דע־
 באארד, עקזעתוטיװ דזיצענעראל אוגזער

 גע־ א»געהאיטען װאך לעצטע איז װאס
 םארענדיגט זיך האט מיקאגא, אין װארען

 װאס פראניאם, שאגסטרוקטיװער א םיט
 לײדיס דער סון צװײנעז אילמ ארום נעסט

 גאנצעץ איבער״ן אינדוסטריע גארמענט
 געזאגט, ׳שוין וױ מיטינג, דער <אנד.

 פאר* אבער י&יקאגא, אין םאדגעקוםען איז
 צױ קליװלאנד. איז זיך ער האט ,צנדיגט

 גע- נויםינ עס איז אורזאכען, נעװיסע ^יכ’
 אריבעמעטראגען זאר מיטיגג דער צוען

 האט דארטען און ק?יװ<אגד, אין װערען
פארעגריגט. זיך מיטינג .דער

 מי־ דעם פון טעג עחעטע די װעגען
 אױם״ זײנען װאס םראגען, די םון טיע,

̂וסען די און געויארען געגומעז  װאס בא׳שי
 עריטטע די אויוי געװארען געםאסט זײנען

 אי^ערגעגעבען י»וין מיר האבעז זיצונגען,
 ביײבט הײנט םאר און װאך. ןלעצטע

 קורצען אין איבערצוגעכען איבער אונו
 געװא־ נעפאסט זײנען װאס באיעלוסען רי

 װאס זיצונגען, לעצםע גאר די אױוי חגן
 אין קליװלאנד. איז םארגעקוטען ?ײנען

 ציהען דא מיר װייען צײט דערזעיכער
 לע־ אונזערע םון אויפסערקזאםקײט די

 הײנטינען דעם שון 9 זײט אויוי דאס זער,
 סעריע א דרוקען אן זיך׳ פאנגט נוםער

רעדאק־ דער יאנאװסקי, ש. פון ארטיקיען

 איע ארוכירעדען װעט ער און ׳באאח־
 אױשגענױ זײ;ען װאס פונקטען, וױכטיגע

מיטינג. דעם אויף געװארען כיען
 •ונק- װיכטיגסטע פאכיע די צװײעעז

 'געװאדען, באיעיאסען ױינען װאס ׳טע;
 רזשע־ דער דאצ פונקט, דער זיך געשינט
 נע־ ישוין זאי באארד עקזעקוטױו :עראר

 אײנצושי- אויף פי*ע:ער אויסארבײטען כיען
 דואס איבײטסיװאך, טטוגדיגעי־40 א רען
 ארבייטט־טעג, שינף פון בא״שטעהן זאי
 גאר־ יײריס דער אין צוױיגען איע שאר

 יאנד. גאגצען איכער׳ן ,אינדוסטר סענט
 צו װערעז גע״שטעלט װעט שארערוע דיזע

מאנוםעק־ די שון אסאםיאייטאגס די

 עפ ײען גארםענטס, רײדים שון טיצודערס
 װעגען האנםערידען צו אויסקוטען וועט

 װאם טרײ־ אין אגרימענטם די באנײען
אויסגעהן. קירצריך דאיפען
 אין שונקט װיכטינער צוױיטער דער

 צו ׳איז פראגראם קאנסטױקטיװער דער
פא־ די אין טיניםום די העכעיען

 געװא־ עטאבלירמ יטױן זײגען װאם כען,
 מיגיםום־סקײלס אײנצושיהרען און ׳רען
 ניט :אך איז דאס װאו פאנען, די אין

 ׳א*ז פי־אן דעד געװארען. עטאביירט
 זאלען פקײיפ כייניכיום איצטינע די דאם

 ױניאן די דאס און װערען, אויפגעהויבען
 זא־ פחיײש די אז אפהיטען שטרײננ זאי
װערען. אויפנעהאלםען יען

.)0 זײט אויןו לוס0(

 ספעציעלעז א אר̂ו זיגמאן פרעדדענט
פילאדעלפיא אין מיטינג

 זײן אץ מומט ו לאקאל
דדים. אײגענע

 קלאוקס דער פון מיםןגלידער די
 װערען ,1 ל*ק»ל יוניאן״ איערײטאדס

 אפיס דער ד^ס געםאכט, אויפסערקזיום
 אין װאד נעקסםע םופ® ױניאן דער ®ון
 חאם לאקמל דער װו>ס ח״ם, אײגעגע ?ײן
 גע• אפיס דער געקויפט. צוריק לא̂ב נים

 דזשאינ® פון בילדיגג דער בײ זיך פינם
 בײם סםרים, מער25 דעו אויןי באארה
 גענויערס, עװענױ. לעקסינג»*ן קארנער
ײאך. נעקסעט

 אהטא־ םעז29 רעם אװענט, םא:טאג
 בײנע־ זינםאן •רעזידענט האט ׳בער

 רעם פון כ*טי:: םסעציעלען א װאוינט
 קלאוקםאכער דער םון באארד דזמאיגט

 עם װעלכען אױף פילארעלשיא, אין ױניאן
 די געװארעז שארהאנדעלט וױדער איז

כינשה. לינקע
 פעמ־ די ױגיאן, דער אין ״לינקע״ די
 יױ ״טרײד זאגענאנטער דער שון בערס
 אן איז װעלכע ליג׳/ עדױהײשאנאל ניאן

 אלץ טוען אונזע^וניאז, געגען אפאזיציע
 אין טומעל אגצומאכען האנען זײ װאס
 שון קעם די שארטוםלען זײ ױניאן. דער

 פראנען, פאליטישע טיט ארבײטער די
 שאלי־ קאםוניסטישער םון שראנען םימ
 ױניאן אונזער מיט האבען װעלכע ׳טיס
 זײערע װענען ניט. עײכות שום סײן

 מי־ יעדען בײ נערעדט װערט ■אליטיקס
 און צייט, גאנצע די שארנעכיט עם םיננ,

 ניט מיטינגען ױניאן די אויױ קאן מען
האבען װעלכע פראגען, קײנע אױםנעמען

 קײן איז עם טרײד. צום שײכות א
 פארנאכ־ װערט דעם דורך אז ׳ניט םראגע

 ױגיאן דער אין ארבײט ױניאן די לעסיגט
 א האט דאס און ׳שעפער די אין און

 אר* די שעדיגט עם װירקונג. שלעכטע
טרײד. אין בײטס־באדינגוננען

 אוישגעםא־ האט זינטאן פרעזידענט
 דער צו דאס באארד, דזישאינט דעם דערט

א װערעז געםאכט באלד טוז געישיכטע
.)16 זײט אויןי (שלוס

 אונזער זיץ זאל װאו
 - קאנװמנשאן נעסםםע

 אין אדער נאספאו אין
? כאלסימאר

 מיטיננ פערטעל־יעהרליכען דעם אױןי
 עקזעקוטיװ דז׳שענעראי אלנזער פון

 ־אויפגענוטען איז עיקאגא, אין באארד
 ׳שטאט װעלכער אין םראנע, די געװארען

 נעקסטע די װערען אפגעהאייס^ן זאי עם
 איגטערנײשא״ אונזער םון קאנװעגישאן

 געװארען גאטיגירט זיינען עם און ,‘:אי
כאלטימאר. און באםטאן יצטעדט, ציױי

 דע- שון בא^טימט װעדט עם װי
 אינטערנײשא- אונזער םון קאנפטיטוציע

 עקזעקוטױו דזשענעראל דער דארף ׳נאל
 אי״ און עטעדט צװײ נאסיגירען באא,רד

 פון מיטנלידעריטאשט דער צו בערגעבען
 רעשע־ א דויך באיעטימעז צו ױניאן דער

 די פון װעלכער אין אפשטיטו:;, רענדום
 גע־ זאל קאנװענשאן די עטעדט צװײ

 י1בארא םעקרעטער װערען. האלטען
 אאקאלס אלע צו ארויםישיקעז באלד װעט
 גאג־ איבער׳ן אינטערנע^אנאל אונזער םון
 טעל- אפיציעלע אן קענעדע און לאנד צען

 לא־ די םיז באאמטע די װעלכער אין דוננ,
 זא״ זײ באאױםטראנט װערען קאל״ױניאנס

 םארבארײ־ די מאכען אנםאננען באלד לען
 אפיצטי־ רעסערענדום דער םאר טוננען

קאנװענשאן. דער װענען טונג
 מיטגלידער די פאר ׳אלזא בלײבט, עם

 עס װאו באישטימען צו ױניאן אונזער םון
 אין קאנײענשאן, נעקסםע אונזער זײן זאל

כאלטיפאר. אין אדער באסטאן

!אױפמערקזאם דרעססאכער, און קלאוק

 אונױוערןי ארנײםער אונזער פון עועפענוננ די
אװןנד. שכת װערעו געפײערס װעט סמס

\rנאוועםנער סזפען דהם
 װע־ פײנבערג י. װײפ־פרעזידענט אוז באראף סעקרעםער זיגמאן, סרעדדענט

 מיפד דער םימ קאנצערט קלאםישער א — רעדען. קורצע האלטען לען
דזשײקאבסאן. סאשא שפילער םידעל באריחמטען םוץ װירקונג

 עדױחײשאנאל דער םון ע-עשענונג די
 אינטערנעשאנאל אונזער. םון טעטיגקײט

 דעם אװענד, שבת ווערען געשײערט וועט
 נרויסען דעם אין נאװעסבער, טען10

 אויר־ װאשיננטאן דער םון אױדיטארױם
 צװי־ מלייס, אוירװינג היײסקוהל, וױננ
סט. טע17 און טע16 ?»ען

 איז אראנדזשמענטס ספעציעלע דורך
 דעפארט־ עדױקײשאנאל דעם נעלונגען

 סאנצמרט דעם םאר באחוםען צו סצנם
nסאשא םידעל־שאילער באריהםטען ם 
 איײ שסילען וועט ער ז׳צײקאבסאן.1

 זי״ זײנען טיט וױיאליךםאלאס. נינע
^ אונזערע דאס כמר, לי טנ  די יועלעז טי

פױױ. םיט אױפנעהםעז נײעס
 אין וועט דזשײקאבסאן סאשא אחוץ

 ס»•־ די באםײליגען זיך קאנצצדט רצם
 ווציכצ ראשסים, װאלף טהערעזא דאגא

 באקאנם גוט מיטגלידער אונזערע איז
 שון אריעז זינגצן וועט זי םריהער. ®ז

םאלתס־ל^ר. אידישצ און אפעיאס
מאא דאס אויך ווציאן יאחר, אלע ײי

 עז־יױ דער םון רעדנער גוטע אייניגע זייז
 װעלכע אמערילע, אין װעלט קײשאנאל

 עדױקײשאנאל דער מיט סיםואטיזירען
 םיט און ױניאן, אונזער שון טעטיגקײט

 די באנריסען זײ קומ^ן צושרידענהײט
ae זײם אויןי (שלוס

 נאײעמ־ טעז6 דעם דינסטאנ, נעקסטער
 און קלאוק די און ׳דעי עלעקשאן איז ״בער

 ארבײ־ טאנ יענעם דארםען דרעספיאכער
 דער טאנ. האלבען ערשטמן דעם בלויז טען

 אג־ דעם לויט איז, טאנ האלבער צװײטער
 נע־ א טאנופעקטשורער, די םיט רימענט

 װאך־אר־ אלע א^ טוב, ױם זעצליכער
 ן’פאר באצאלט באקו^ען דארםען בײטער
 בלויז ארבײט מען כאטש טאנ, גאנצען

טאג. האלבען א
 טאג האלבען צװײטען רעם דינסטאג,

 קא־ שעפער די ארום נעםינען זיך װעלען
 ארבײ־ די און ױניאן, דער םח מיטעס

 דער בײ טרעםען װעט מען װאס טער
 דער צו ײעחגן געױםען װעלען ארבײט,
 װע־ און ױניאז דער םון ליאםיטע גריװענס

װערען. באשטראפט שטרײנג לען
 סעקרעטער דער לאנגער, ל. ברודער

 גלײכ־ אונז בעט באאו־ד, דזשאינט םון
 נױ אין דאם םאכען, צו באחאנט צײטיג

 ארגאניזא־ נעװיסע א זיך געםינט יארק
 דזש^סטיס רײס ״די נאמען מיט׳ן ציע
 שע־ די איבער ארום געהט װעלכע לינ״
די באקעטפען צו געלד, קלײבען פער

 די און ארגאניזאציע. סלען קל,יקס הו
 אויפנע־ װערען דרעסמאכער און ?לאוק

 די צו געלד קיין געבען צו ניט םאדערט
 אדער ארגאניזאציע דער םון קאלעהטארם

 װעלכער אירגענד פון קאלעסטארם צו
 וועלען זײ סיירען ׳ארגאניזאציע אנרער
 אונםער־ דעם מיט קרעדענשעל א האבען
 דזש. דעם םרן סעקרעטער דעם םון ^ריפט

באארד.

טעטינסײס קױוסײשאנאל די פאר יעצם i לאהאל
ערעםענונג. די לכבוד קאנצערט שעהנער א פאר קומט ארוענט שבת דעם
לא־ ױניאז אפערײט$רם סלאוס די

 אננעםאננען, װינטער לע*$עז חאם 1 קאל
 עדױסײשאנאל אונזער םון הילוי דער םיט

 דים־ און לעקטשורס געבען דעיארטמצנט,
 די איז םיםגלידער, די םאר קוסיעס

 יארה. יםידנױ קװארטאיען םארשײדענע
 י1אוי לאקאל דער האלט צוועס דעם םאר

 עװענױ, בעטנײם אין רוםס קלאב
בראנקס.
טעטיגיזײט די רט7וו סיזאן דעם

 שאר קוםט ערעםענוננ די און םארטנעזעצט
 נאװעמבער, טען3 דעם אװענט, שבת דעם
 ״בעטגײט אין האגצערט, רײכען א םיט

 172 אוז עװענװ בעטנײם האל׳׳, מענשא־ן
סטריט.

 די פון הלאוהמאכער די זאלען
 צו שארפעלען ניט הארלעם און בראנהס

 ער־ די לכבוד האנצערט דעם צו סיםען
.1 לאהאי! םין קײט טעטיג־ עדױקײשאנאל דער פון עפענונג

םאינד&לט־פארצײכניס
.44 נוםער ״גערעכטיגקײט״

דענייש. ר. מאקם - װ«ו. ד< .2 זײט
 םװ באארד רזשוינט םוז םיטיננ דער ד.. זײט

לאנגער. ל.—ױניאז. דרעסםאכער אוז קי«וק
רע*ארםםענם. ערױסײש»:«פר אונזער .4 זייט
ט ײ  שיקאגא םוז באארד רזשוינט םוז םיטיננ .5 ז

 רא־ מ. — ױניאז. ררעםםאכער אוז לראוה
םארשיידענעס. פאפארט.

ט ײ  ארנאניזאציאנס־םראנען. אוז טרײר .6 ז
סארשײרענעס. .1 זײט םוז עיוס

ט ײ  נלאז• ב. — (ערצעהלוננ). ריבע ױ:נע .7 ז
דעמעל. ריכארד - רירער. מאז.

ט1 ביכער.7נאטי רעראקםאר׳ס םוז .8 ײ
 טיטיננ םערטערײעחרליכער זעהטטער ס זייט

שיהא• אין באארד עקזעהוםיװ נענעראר םוז
יאנאװםקי. ש - נא

נ ב י — שארוי• אוז גורץ סו. זײט
 דײטשיאנד איז האנםר־רעװאױציע רי זו. זײט

ש לעאן — םארש. אױםץ ט װי א אנ כאז
 אינטערנעשאנאל אונזער פח ענינים .12 זײט

 װער שינסעלשםײז. כ — רעמ1 דער איז
לעבעדיגער. דער — (םעליעםאז). י וױים

אררחןרטײזםענםס שםועסען. ?ורצע .18 זייט
שיוסעז. אוז אדװערםײזבחןנטס .15 אאוז 14 ?ייט
 אינ* ?אם«ײז סווציאריםםי-ךןר דער .1» זײט

 סקולטאג ה. — ?איענדאי. טערנעשאנאר
.1 זײט פוז ש־יוסעז
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m י ף11 ד א mJET דענ־ש ד. מאקס פיז JBf
פארז/ ז^ענױ פון קאנמד*םױר ױ

ly נוהסטען ^ y v n• צױ דף ױע^ען 
 פארד־פ*ו-ור^״ vsn די ץוןדעגחוטען

 טיײ־ען פאי־עײרעגע ,ד םון קי׳אבפ רענט
n א אױוי לאגד םון jnyfij*p, רו כדי# 

 פאיטײ *עי®^י*יטי y״j x ן1ארנא;ידח
 פאח״ הענרי מיט פרירי׳ינג, קוכיענדען

6H םאר תאנדידאט D i r m n.
 עס וױ ויעען, פאיד־זלאבס די

 מיט געױארען אמאדדרט אױס, װײזט ,
 *ו| פארזי-םאשין, דער פון •עטיץע רער

 װע־ דעױױיר נאןי ׳פיױינט םארד באט׳י.*
 װעט ער »ז אװס עס וױיזם דעם, .נעןי
 אן איס ארױסטיעטען גיכען אין נאר

 די קאנדידאט. ־ •רע?ידע;ט אמטיװער
 גערױ װערט דעצעטבער פון ק^נםערענץ

ivd איײ באאײגפ^וסען צו כדי ט׳עמעות 
yj איהם פאיטײען גיױסע צוױי רי פון 
חאגדידאט, זײעד• osb ;אסינייען צו

: זיכער פאקטי^ *בער איו ?אף איין
 יאי־ נאיעטימטען קײן גיט דיאט םארר

 פארטיײאנגעהעריג* אדער טיײנעיױסען
 דער זײן צו צױעטיטעז װעט און קײט

 די פון װעי״כע^ איתעגד פון יאנדידאט
 װעט דאס אױכ און פארטייען, vאלט

 א טאבען ער װעט -געאיננע̂ן ניט איהם
 א גרינדען צו איג״^ט^נגונג yp־woK״

 העי־פען איהם זאל װאס פאי־טיי, דריטז
ריםען׳/ צו אפביציע דין אין  עס ^̂י

onyr האט םאיד אז ניט, אױןי זיןי 
 יאליסיפ yנאשטיסט איז עס װ^כע
/opjy^i, אדער  ה*נען זאל ער װאס '
rv i2 קעפפײן. זיין אין ארױפצושט^ען 
 ע* דזאט צוריק סאגאטען פאר א סיט

 !יר זאי לאגד דאס אױנ אז ערקל^־ס,
ען ^נ  א דארםען זאל און נױט א אין ג

 ׳ציק־ איהר ןyריכט צו jymyo שםאר^
אג^ ער חאלט ו*ל, מ^ל א  זיינע ם

 טעג פאר א סיט ערשט און דינסטע.
p o it ירעט ער אז ערקלעהרט, ער האט 

 נאר װעט רy אױכ ?ויידזי&׳ן, סופארטען
 דאס מאכען jypno אין ערפאיגרײף זײן

 נױטיג אויכ ׳אות)פױ»י ׳ןןארפע םון לאגד
* די כאנוצען דורד :* )v און אררעע 

.pyv.v דעם םאר פיאטע
 װענען םראגען, אנדערע אלע ןyנyװ

 נט*yזידyרl א םון מײנונג די יכעyװ
 םארד מוױיגט וױכטי^ איז ?אנדידאט

 ע?א;א• רy^^עכטr iyT עקימגות׳דיג.
 רי װעיט; דער םון צו^טאגד סייטער

 חו דער ;םילחסווז נײמ אױןי אויםזיכט
 ?ײנע — בא׳פסײערוגג ;סילען קיוקס.

 אינטעיע• זvנKםר y־uv3vin ריזע םון
פארד׳ן. גיט םירען

^ינ רyvגאנ םארד׳ס טי  כח *יייי
 אײטימחגנ״ש, אמעמײנער דעד אין ליגט

 בי- א סאכין יןעז אײנער כאילד וױ אז
iv #אױטאסאכײל יליגען  ]W אנ־ .1אוי 

 אײ־ אז ;עקאנאסיע רעגירוננ א פיהרען
 נערנ נאנצע אנזאםלען jyp װאס נער
 ברעגנען אױף קען ׳זיף פאר געלד טיט

יאנד. גאנצען דעם םאר ■ראקועריטי
 אונטער־ זײנע םון ■איליטי? בעסםע רי

 פארד אז געבען, צו אכטוננ איז מטויער
 פאר חאייה און ^וױיגען זא^וױיםער

 רײנוננען דינע ארויסז^עז ניט ?ײנןם
 װי לאנג אזוי רעדע. א מאכען אדער

 װעם מענ׳ט, סיסטער^זער א ײבט5בי ער
 א אלס װערען כאםראכט םיילע פון ער

 איז םילאכ?ײט םארד׳ס װאונדער״מעגש.
 ווען ארױסישטעילען עחפט זיןי װעט אילץ
 װערען נעצװאוננען ענדליף װעט ער

עפענםליכקײם. דער אין ארויסצוםרעטען

ם. יאחר א פ^זיז
 אין איצט זיד גמםינט איטאיליעז

אױםרמגונג.
 םון יאהרצײס עחפםער דער איז עס

 םױ און אױפמםאנה םאמיםם^»ען דעם
 ילאנד עק אײן םון ארום פליהט סא^יני

 די אין נעהםעז צו אגטײ^ אנדערען צום
 איהם ^כבוד ײעחןן װאס םעסםען,

 רע־ םײערליכע האיצם ער אראנזטירט.
 זײ־ םאדערטאױוי ער װעילכע אין דעס,

 אין די^זען צו םעסט נאבםאיצגער נע
 האכען זײ װאס מאכם, די האנד ״זײערע

 די םיט סטראמעם ער און םארכאאם,
 ימנינע, די אלע סםר^וגסעס עמסםע

ען וואס  ארויסצולא״ דערווענען זיר וח̂ן
אוסצוםרידענהײם. םון מםיםע א ז*ז

 רזד דאזינע די סיז קלימאסס דעם
א אין דערנרײכם מוסאליני האט דעז

yר iyפאר (עהאיטען ד׳אט ?ר אכ1י ׳ 
ijyv iw  jryvciD נאװאyDגטy -״*אוואר 

 האט iy סייאן. אין רצטײײך׳' צע
v '«וןר אין iv i ג ססרא׳צע אyטאן 

w״ איטייל^ן׳ס u w,* אויסיאגד פון 
m o w, חאס און )V2VW\ אגצוהyרŷן 

 אױסצױ ןyענט'ציאס ז4א א^טאיוען אז
 רטערyסyםארגר איהר/׳ אז פיחראן,

 אפגע- און אנערחענט 4זא' *רץסםיוש
 דער אין אויסיאנד/ אין jynyn ׳צאצט

’nyv דצס םון ׳צפדאך p גיאי- זייבע אין 
yoo3’H יא^רyזיך סוסאיליני האט ̂ז 

 ןyארלאזD זיר קען רy אז כאריהמט׳
 צײט די אויכ אז און אימעע, דין אױף
 א ארויסלאזען זאל ny און \v^p זאל
nnםארנד וױיטער נויטיג איז עס אז ׳ 

 איטאייען, פון ״ראר^״ oyi צוזעצען
 םאיטיסטי׳טע זײנע אין אירעע דין •^ט

 בריגדעי׳ גאכשאגען איהפ גאנפאי־גע•
הײט״,
 פױ םון איגטע־עסאנטער נאף און

 איז ״עװעלד דער מיט פאנען כאײיני׳פ
 אויסזיכט דער װעגען ע־קי־עהרוגג דין
 ״אויכ איטאריען. אין םיײהײט םיז

 #ער?יעהרט ער האט פײגט׳/ סרײהײט
 אידנוגג די איכעררײסען צו כטyר ״דאס

 ער- ׳גאציאן דער םון אלנײט די און
 רע־ רער פון ?אפ רyד אלס איף^ קלער,ר
 מיז אזא דאס םא^יזטא, פון אין גירונג

 זײן ניט םעהר קיממאיל װעט פײיי׳ײט
 דאר־ געגנער אונזערע איטאייען. איז
jyc װערען ורעדען פיר אז ׳בױע; ;יט 

 האט עס װאס דעם. אין וױיכהערצע
 ווערען םיר און םאתט, א איז ■אסייט

געהן׳/ גיט צוריק
 בא־ דאזינע די םון כיסעי היכיט א

 בא* נאטירליך, איז, רײד ריהכיערייטע
 ״הײפייטעז דעם םאר געװארען צװע?ט

 די פארלעטאר?ען צו כדי און נענדױך״
 םאישיסטי^ע א«ג/ך*װאכטע נסyצטyל’

 רײחאן. אײגענע זײנע אין דיסציפ־״ין
ov רעםסינען צו נויטיג סישפעות איז? 
 די אין נײסםער vi:v-vv, יעװאןי די

 וחגלכע נוםא׳ םאיןזיסםען רי םון דײהען
 אלע אין זיך צוױישען ארום זיןי רײסען
 פאר״ דער װענען איטאליען םון ט״יען
 טראץ ״זינעס-יויכ״. דעם םון טײיוגנ

 כא־ פאל׳עע און באריהמערײען אי־ע ,ד
 איטאליען איצם זיר געפינט ריכטען,

v בעסערער א אין גיט :t f למצטען װי 
 ארויםנע־ האט פוסאליני װען יאהר,

 איטאליע;. אויף ?נאפעל זײן יצטעיט
 אז צונעבען, דעסםװעגען םון מוז םען

 איטאליעז כאםרײען צו אױסזיכטען די
 אױ נייעסטע איהרע םון יאך רעם פון

םאגעיע. *inyt זײנען זורפאפארס

w דט יאח o n  ?n*or nr m tm 
צו דט נאר #רסטײט־«»רק^חר1וןיגט

 גאגרא״ זאלאן קויחמן רי אז הנמאזען,
 און /Oרyײנo דט״עגיאן פון װערען כןן

 אינטער״ קײן דם איו קוילאן נראנון
 קױהיץן n װען אפילו סטײט״חאגחג^

 סאחאײדע- אין ג^ויקם /אכחנם װערען
^טאאטען. נע

 ענט״ וױכטימ א wo אהן איז דאס
 כאדײטוגנ א האבען וחנס און ׳צײדונג,

 צױ דער אין זyסy■ראצ עהנליכע אויף
y»? קייסעס yטליכy אין ?ונםס. ^ y 
 צו גמגױגס געמען סyא^׳צrרו ?ײגען.

 ױײ יו^אנס סרײד די אז סײגונג, דער
 \[,מאח דעם םאר פאראנטװארטליך גע;

 די דורף נאר ניט ןyלײד סyכאס װאס
 דורף זאגאר גאר ױדאן רyד םון פע׳עים

 סיטגלײ איגרױוידועלע פון פעיפים רי
 אין אורטײל דער ױניאן. דער םון חנר

 יטובח קײס קריהילען קאראנאדא רyר
 נוטע א האכען װעט ױניאן דער פון

טענ־ דאזינע די איצו׳פטזלען װירקונג
.r:n

םיעערס. די פון זיג נײער דעד
 ?אראנאדא דער םון פראצעס דער

 ױנײטעד די ;ענען ?אפפאני* קאול
 יעצ־ איז אםעדי?א אװ װאימןערס פײן
 געװארען. געענדיגט ענדליף װאך טע
 גע־ קאפפאניע די האט באוואוסט, װי

 און צװײ װעלכע ױניאן דער פון פא;ט
 די װאס דערפאר מיליאן פעדטעיל א

 i p•סטרײ םײנער דעש אין האט ױניאן
 I אױױ ?ןאדען אנגעטאן איהר 1914 םון

 ׳ םעדעראל אר?אנסא דער סופע. דער
 קלא־ די ענדליר האט קאורם דיסטריקם

;y .צורי?נעװיזען
 דער מוין איז ענטמײדוגג דיזע
 האםפאניע די װאס דורכפא^ צװײטער

 •רא- דאזינען דעם אין ערליםען חאט
ojnr. סוי־ דער האט יאהרען א םאר 
 אורטײל דעם אוםנעװארםען קאורט רים
 ?אם־* די אז געריכם, ?אמנערען א פון

 םון מריגען צו בארעכטינט איו ■א:יע
 שאדעך דאלאר 700,000 ױניאן דער

 םײ־ די אז עמןלעהרט, האט און ערזאץ׳
 נײעם א צו בארעכטיגט זײגעז נערס

 גע׳טענה׳ם, האט קאםפאנימ די םרײעל.
 מטעתננען די םון רעזולםאט א אאס אז

 דער םימ אנצונעחן ױניאז דער פצד
 סםרײח דעם םיז צייט דער אין ארכײם

 דער נעװאדזןן געמטערם איז 1914 םון
 האנ־ דעם און אינםערסםײגדםארקעהר,

 כידוע דאןי איז סטײטס די צװישען דעל
 געריכםעז סעדעראלמ די םון םאיכט די
 װאס אבער, אורםייל דער כאשיצען. צו

 נעװא־ ארויסגעגעבעז וואד לעצםע איז
 ערק^עהרט, קאורם דיססריחם ®ח רעז
יינ״ דמר אין גאר איז םיינערס די אז

שטײנםעץ.
 דער געיעטארבען איז װאף הײגטמע
׳עטײג״ טשארלז ״םכ׳עף״/ עיעקםרישער

.YV*2
 אייפאן, אן ג^׳טארבען איז ער
 א זyופpבא האט ער װאס דעם טיאץ

ארי גרויסע  כא״ געלעבט האט און סא̂י
 קײן געװען ניט איז שטײנםעץ ^יידען.

 וױסענשאסטס״ א גײאט אדער עיםינדעד
 — איב״יטער אן געװען איז ער פאן.

 א פיט פענ׳ע נאיערער אפת׳ער, אן
 םאריעטע״ א מיט און הארץ גרױסער

 אין גע?וקט האט װאפ לונגפ־קיאפט,
 בע״ א דארט געזעהן און צוקונפט דער

 צוםרידענערע און כערע,רp,ני סערע,
 באריהפ־ דער שטײנפעץ, פעגשהײט.

 אין נאד נים m עיעפםרי?ער, טעי
 סא־ » ארבײטעי, אן ג^וען הארצען

 ‘בא אפטױו זיר האם ער נאר ציאליסט,
 געדאנ? דעם םארשפרײטען אין טײליגט

 האט און וױרטשאפם פאאפעראםױוע םרן
דערצו. ביעעטראגען םיל

 שטארקער א נעװען איז שטײנםעץ
 פור־ דעם פון נכיא איכעיצײגענדער און
 אינדוםטריע. דער אין ארכײטס־טאג צען
'vd גרויסע טעהרסטע די װי ניט h•: 

 רזאט צײט, אונזער םון שאםטסלײט
 אויף דױ ארבײט אויף ovwvi שסײנמעץ

 שסעלען צוםדידען דארוי וואס עםװאס
 אן װי ניט און םאדערועען םענשליכען
 שטײנטעץ זיף. פאר און אז אויםגאבע

 ארבײטס־טאג, א; םון געטרױמט האם
 שטע־ צו צוםרידען גענונ זײן זאל װאס

 האט און ^רונגעזyםאד פענשליכע יען
 געםאכט עפעגםיליר לאנג ניט דא עוישט

 זײן מיט דעם. װעגען ער?לעהרוננ אן
 גאר אז געזעהן, ער האט אויג געניטער

 :־yo םאר זײז פעגליד װעט ניכעז איז
 שטרנ״ סורצע זעהר ארבײטען צו יפען
 קענען צײט דאזינער דער איז אי! ימז

 אלע ישםעלען צו צופרידען גענוג שאפען
באדערםנישען. זײערע

 אר״ ?ײז געהאט ליב האט סעץ3שכױי
 םון געזוכט ניט מעהר האט ער און כײט
 באדערם־ טעגליכע זײגע װי ארבײט זיין

̂יין איבער ניט לאזט ער ני^ען. אננע״ ק

i9 2 3 / r
m rw r  v n v tp, זי״ איז איחס סאר 

 חעיםע צו סיגתי א נעוחנן ארנײט
h נעסער  p w o סיט״ די:ע פאר וחנלט 

t פאכ^ו צו און סענשען i| בע• א איחר 
m n v m  jnyo, ליקליכערע)

. װעיט ספעןm ״רױמע״ דאס
אײננעצאסט,

 n ^דער סטרעסעםאדקאכיגעט דער
 חאם סטרעסעםאן פון חאיכע-דיקטאטור

 סא<״ רי דג״ א איגעחאלט^ ענדליף
 ארײ;• חאכען רעגירוגג רער פון דאטען

 פאריא״ ואקסי׳עעז םyד אין סארשירט
 yr>ov די ארעסטירט חאכען ׳םענט

 דאוט זיך חאכען װאם סיטגיידער
;̂yםוגyדער אז ערקלפחרט האכען ̂ן 

 און סעהר ניט עקדסטירט נטy■אריאמ
 פון הערשאםט n אינעמעגעכמן חאבען
 ?אסיסאר, א םון העגד די אין יאגד

 פון געװארען כאשטיסם איו װעלכער
כערלין, אין רעגירוגג צעגטראלער רער

v דיזע u v iw אעע• זײנען טיטלען 
 חנר װאס דערםון, רעזולטאט אלס נרמען

 ענטזאגט דר חאט ?אכינעט זא?סישער
 אױםםאחניומ דער אויף רעזיעירען צו

 כער- םון רעגירונג צענטראלער לער םון
 צװי״ געהאט האט ער װײל דערםאה לין

 ״רױטע׳/ עטליכע רyמיטגליד זײנע שען
 געװארען געםמלען ניט זײנען װעלכע

 װעלכמ, און סטרעםעפאךרעגירוע דער
 האכען געװארען, כאהויפטעט איז עס װי

y״־3y; גאנצע די סכנח אין געשטעלט r 
מלוכה. רײטשער דער םין

oy צו צוױיםעל נרױסער א איז 
 נא״ ער1 אין אםת עיעס פאראן איז עס

 םיטנלידער ״רױטע״ די געגען שולדיגוננ
 זאף אײן קאבינעט. זא?סישען דעם פון

 אין שטאר? זעהר אבער זיר װארםט
 סאנא״ און מאנאטעז שוין אױנעז. די

 כױ קלי?ע פאנארכיסטישע די אז טען,
 האכען זײ און באװאריע, אין שעװעט
 אונאפהענגינע אן ערקלעהרט םאקטיש

 אױס- א« זיןי זאגעז און דארט מלוכה
 כער• דער פון אנװײזונגען די צופאלגען

'^nyj .די םעהר, נאד און רעגירונג 
 זאגאר חאכען םאנארכיסםען כײערישע
 סאלדאטען טויזענד צװעלוי םארכאפם

 האמנן און סלוכח רyגטראלyצ דער םון
 חד צענטראלע די שיאט צו ג^אכט

 סםרעסעמאדחד די האט דאןי גירוגג.
 nsn נעטאז״ גאתיט זײ גענען גירונ;

 םורא ניט סםרעסעסאן האט אבער םאר
 טאכם נאנצע זײן אנצואװענדען געהאמ

 וועיכע זאקסען, איז רעגירונג דער געגען
 דעקתד זײנע אויסנעפאלגט נים האט
 אונ• אן פאראן סשםעות אי? עס םעז.

 טאנארכיסםישעד א צײישען םערשייד
רעניױנג. ״רויטער א און רעגירומ

 האכען איבערנעגעכען, װערט עס װי
 געענםטערט זאקסען םון ארכײטער די

 חאנד- אונערהערטער דאזיגער דער אויוי
 אין עס גענעראל־ססרײס. א מיט לוננ

 סטריי^ אזא צו צװײםעלהאםט, אבער
D אוםשםענדעז איצטיגע די איז װעט m 

 איבערתוייט איז עס אויםםאן. קענעז
 וחד ארבײטער אילע צו פראגע גרויסע א

 ער אויכ אנשיליסען איהם אן זיף לעז
 די םון װערעז סאנ?ציאנירט ניט זאל

 אין העדקװאדערס • ױניאן צענטראלע
בערלין.
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ו ע כ & נ ט ו ד ק ס

אן !אויםטערקזאם ,23 לאקאל ױני

מיטעג מעמבער חשענעראל א
.םקוירםםאכער אלע «ן ען8גערו װערט

8 נאװעםכער אכענד, דאנעדשפאנ
•ינקפליך. אוהר 6

סטריט טע4 איסמ 85 האלל, ראיאל אין
- צוועק -

 נאמינײשאנם לעצטע און צוױיטע
. לאחאלע םאר ע ט מ א ע ב

 באזוכען צו אויםגעפאדערם זײנען םקוירם־םאכער אלע
 jib אקםיװיפעם דער אין אנםייל נעחםען אק םיםיע דיזען

לאקאל.
 כײם געווארען נאםמירם זײנען װאם דיזע אלע אױך

 ענם־ םינױנג דיזען צו קוםען דארפען וועלען םיםיע לעצםען
נאםינייסןןנס. די «ן נעחםען זײ אױב פערען

נרוס כרידערליכען םים
23 לאתאל באאו־ד עקזעקוטיװע

נמזערםאן. נרינכערנ, ח. נמנעדמתר. לינד, ם.
j .ביכלעך ױניאן זייעחן *ימאן םוזען וחולען אלע — ב 

ארײמאננ. נײם

 חנה פח כאארה רזעאינט פת מיטינג
ױניאן דרעססאכער. און קלאוק

קאםיטעם.
;yoojy םארלאגגט לי אלדזשעמאן 

 פאר שטיצזנ סאראלישמ און פינאנציעלע
יד״ ער קאספײן. סאציאליםטישען דעם

 גחײ א אן םיחרם פארםײ די או ללערט,
 זזחר דך םאדערט עס אוז סאספײן עןס

נעלט. םיא
 טp״ryמyאיכ וחנרפ פארלאנג דער

פינאנידקאסיטע. דער צו
צושריפטען.

 די דאס אינםארסירט, 1 לא?אל
 וײ צו זיו חאט כאװענונג אנטי-פאשיסטי

 און שטיצע םינאנצימיפ פאר נעװענדמט
 iroipyipy זײמר םון סײנונג n איז עס

 זאל כאארד דזשאינט דער אז כאארד,
קמרפערשאפט. די שטיצען
 דזשאינט דעם פון דעלעגאטעז די
 אנטי-םאשיססי ז־י אז ערקלמחגן, באארר

 געשטיצט צוריס יאנג נים איז באװעגונג
 דער כאארד. דושאינט דעם םון געװאיעז
 פארהאנ־ ניט דעריבער װערט צושריפט

רעלט.
 האכען זײ אז אינםארפירט, 3 יא?אל

 DVi פון פראסא?אי דעם גוטכעהײסען
א?טאכער. מען5

 ןyהאכ די אז אינםארפירט, 10 לאפאל
 םyד םון פראטא?אלען די נוטגעהײסען

 און טען7 דעם םון באארד רזשאינט
 דעם םון אױן־ וױ סעפטעםכער, טען28
 אװ באארד דער פון און אהטאבער, טען6

 טען26 און טען5 דעם םון רירעפטארס
סעפטעפבער.

הא־ זײ אז אינםאיפירט, 89 יאפאל
 פון םראטא?אלען די גוטגעהײסען בען
 טען28 דעם םון באארד דזשאינט רעם

 א?טא- טען5 דעם סון און סעפטעפבער
בעי.

 דאס ׳אױך אינםאדסירט 89 ראקאל
 פראטא?אלען די גוטגעהײסען האבען זײ
 רעם םון דירעפטארס אװ באארד דעד םון
 גיאםולירען זײ און סעפטעמבער, טעז26

 עטאבלירען פאר באארד דזשאינמ דעם
 דער דעפארטפענט. ארגאניזײשאן דעם

 דעם, פיט צוםרידעז ניט אבער איז לאקאל
 איז ארגאנײזער איטאליענישער אן װאס
 אנגע׳עטעלט ניט דעפארטפעט דעפ אין

 אז באהױפטעט, לאפאל דער נפװאחנן,
 אר־ ערפאלגרײכעז אן דורכצוםיהרען אום

 אינ־ אונזער אין קאמפײן גאניזײשאן
 כא־ װערעז עס װעלכער אין רוסםריע,
 ארכײטער, איטאליענישע פילע שעםטיגט

 איטאליעגישער אן דאס נויטיג, זעהר איז
 דעפארט־ דעם אין זיך זאל ארגאנײזער

געםינען. פענט
 איבערגעגעכען װערט צושריםט דער

םײנכערג. םענעדדפער דזשענעראל צו
 םיז מעמבער א בראוױן, ר,. כדודער

 דושאינט דעם צו אפעלירט ,11 <א?אל
 דעם םון אױסשליסונג זײן געגען באארד
 איהם גענען אזי עס װי נאכדעם לאפאל

 ער אז קלאנע, א נעװארען ארײנגעבראכט
 ױניאן ״טרײד דער םון םיטנליד א איז

ליג׳/ עדױפײשאנאל
 איבערגעשי?ט װערט צושריםט דעי

 דזשאינט דעם םון ?אםיטע אפיצ דער צז
באארד.

 אנוחד איז זיגפאן פאייס פדעזידענם
 מיטינג, באארד דזשאינט דעם צו וענד

 איצ- דער איבער איבערבליק אן גיט און
 ער אינדוסםריע. דער אין לאגע טיגער

 ע?זע?וטיװ דזשענעראל די אז ערפלערט,
 םערטעל־ לעצטען איהר בײ האט באארד

 אויםגענױ שי?אגא אין טיטיננ יעהרליכען
 און חלאו? דער װענען םראנע די סען

 זײ און יאר? נױ אין אינדוסטריע דרעס
 נזאשליסע. נעװיסע צו געסומען זײנען

 צוערשט אז גלויבט, זינמאן ^רעזירענט
 םארהאגדעלט סראגען אלע די דארפען
 און באארד דזשאינט דעם םון ווערען

 ײעיצ־ באארד, דזשאינט דער וױ נאכדעם
 םיז ?ערפערשאםט םיהרענדע די איז בעד

 פוםען װעט יארק, נױ פון קלאופמאכער די
 די װעילען דאן בא^לוס, געװיסען א צו

פראגען. אלע די דיספוטירען נמפבערס
 א געגעבעז װערט זינפאן פיעזידענט

 באארד דזשאינם דעם בײ אװאציע !רויסע
 אײנםירשטא־ זײנען דעלעגאטען אלע אח
 דער װאס רעפארפען, אלע די פיט נען

 בא־ האט באארד עפזעקוטיװ דזשענעראל
 קלאו?״ דער אין אריינצוכרענגמן שלאסען

 אנער?ענעז, דעלענאטען די אינדוסטריע.
 דז^ענעראא רער װעלכע רעפארמען, די אז

 אנטשלאסען איז באארד מ?זעקוטױו
 מעגליכ־ א געבען װעלען ארײנצוברענגען,

 לעבען א מאכען צו ?לאוקסאכער די ^יט
 איבלען צאהל א אפשאפען אויך וועם >וון
טרײד. אין

 גע־ מיםיגנ דער װערט דעם סיט
̂פיאסען.
באריכט. דירעקטארס אװ כאארד

קאםיטעם.
 וועסם 242 פאץ, װ. ח. פון ?אטיטע א
vv36 ,̂ערם, סטריט  וײנען די אז ערק

 דפר צײם. װאבען 4 ארך אן סםרײפ ווין
ניטי״ױניאן א געװמן םריהאר איז אאי•

 דעם םון געװארען געסטאפט איו און שאפ
 םעחר- די חנפארטפעגט. ארנאגיוײשאן

 אפגפססאפט דעמן װאס ארכײמר, סמו
 װאו. אגדערש איצט ארכײטען געװאחנן,

 ל״טע דרײ גמכיינען נאױז וײנען עס
 חאט סיואן דער וױ אזױ און ססרײק, אין
 אז ײ,1 םארלאגגמן אגנפםאנג^, ׳פױן ויר

װערמן. רטyחעכyג וא< כעגמפיט דימר
 yםירפ די אז רט,y^pרy שיץ נחחנר

 מאנוםעק- טום y^כyװ ׳שאפ דרעס א איו
 איג־ דער אז און דזשאכינס און ט׳פוריגג

 אפגעסטאפט גאנצעז אין איז שאפ סײד
 סטרײק דער אז גיויכט, רy ו;ערוארען,

װערען. םיחרטyאנג וױיטער דאחי
 איכעמעגענמן װערט פארלאמ דער

דעפארםפענט. אתאכיױישאן דעם צו
 DPtio״ םון רסyאםp םון vo'Difp א

^py" ,פיהרען אלײן זײ אז ערקלפרט 
 טוען זײ און שא• dvi אין סטרײק דעם אן

 דער סארלוסט. גרױסען א ?עחר פיט דאס
 און אנגעםאנגען שוין זיך האט סיזאן

 זאל בענעפיט זייער אז ז,yאר^אננD וײ
װערען. געחעכערט

 אינעמענעכען ײעיט פארילאננ רyזײ
דעפאיטפענט. ארגאנידישאן צום

צושריפטען.
װי :אכדעם אז ערקלעיט, 9 לא?אל

 ״ט. םירפע דער פיט אגריפ^ט דער
 נעװא־ אוגט^״ג^ריכ^ איז ק^םשטײן״

 פידש^־ס פילע ז״נפן סיזאז, לעצטען ןyר
^ באצאהלט אי  זײ ספײל. ר׳ןyאוגט ג^ו

y j” f| רעם םון געווא^ן פארדנערט דאן 
 סלוצלי׳ן, כרודער און כאארד רזשאינט

o איעס וןז y rfw o ג װעטyװעחןן טאן 
̂^D די פאר ןyריגp צו כדי  די רסyיני׳

 ד^: אינפארםירט לא?אל רער ס?ײל.
 אג־ רyנײ א װעט גיכען אין אז כאארר,
ט ^נ  jy-iyii אונטערגעשריבען סוזען רי

y מיט iםאר^אנג וײ פירפע. זעינער «־y,ן 
 װעתן, אינסטמאירט זאל אםיס דער אז
 אוד װעט אגרימענס נײער דער װען אז

^jVDnsryr ,םיגיש^יס די זאלען װערען 
ס?ײל. די קריגען

באוױליגט. װערט סארלאנגט דער
באריכט. םענעדזשער׳ס דזשענעראל

 אז באריכטעט, םײנבערג ברודער
jy* ?א׳סישאן די האט פאנטאג ^ D y jj 

 אונט^וכונג, דעי פאר גרײטען צו זץ־
 צװײ געװארמן צונעשטיפט איז רועילכע

 די אסאסיאײשאן, דושאבערס דער שען
 אונזער און אסאסיאײשאן אמערי?אן

 נעמאכט װערט אונטערזוכונג די ױגיאן.
p אװ ״ורײז דעם עטאכלירען צו ir^ B־ 

 נעטאן ?אז עס װאס זעהן, צו און שאן״
 די צוױשען שטרייטוגגען די כנוגע װערען

 די און ?אנטרא?טאיס די און דזשאנערס
 די אױױ האכען קען דאס װאס װירחונג,

 ער?לערט, סײנכפרג ברודעי ארבײטער.
 פא̂ן דער איז העטםילד ט. הענרי אז

 אסאסיאײשאן דזשאבערס די װעילכען
מר. ארב״ט. דעי פאר באשעםטינט האט

yכא imm פיידמאן rפDrD חנד *ח 
 ,D אטא |1י אסאסיאײ״צאן אפ^־יחאן

 ״1•י^ נרודןר *v רyד פון רyנײ
 Dfn רווטמ2או;ט די אז נלױכט, רנyב

 װוט ד#פ אױכ און ןyאנםאמ גיײך זיך
f די וױ imin\ אנגדפיהיט fW ,>וױ 

oyii דאס inyr זד אױוי וױרק^ן 
 אינדוסטרי^ דצי אין אראנז״צמענטם

״yi פיטימ רyד tr\vv □yi פיט

.pyo ימננער לואיס

 דעם ■רעזענטדען
טשערמאן.

 ©',,P רyד םון ארכײטער די פיר,
p^ * p ^עװ, סעדיםאן 105 ?אמפאד# 

I נטירט212פר ן2חאכ יאר^ דו f f  Hr 
n נרוחנר ׳דטאן2שאפ״טש ifn ^ רי  פ

נ אלפ וױ?טראלא רyהנyש א פיט " Iצ f 
 יװיאד רyנוט וײן פאר i;i;ypny;B פון

שאפ. אונוצר אין איבײט
: yאפיטp יעאפ

 העיי ?אסין, סעם
גאלדפארכ, ו. ?לײנםאן, א.
,pyo רעפנא^ מ.

— אז איהה וױיסט
 געװארען גץססכס ?ײגען ®אי־בארײמונגען

 דער צו עי־עהסןן די ®אר ליטא דער אין
 • לוי •911 אסעסבלי, נ*לער9נ*«י «וידיי«ער

 oyi ציעקסען זי דאלף קוונסמי#וציע איחר
 מײס• קאונשיל/' גןציןנאלען »ידי«ען

̂קס א »ז ׳איחי  דאזעז װערט איז םױרד כ
(* סיגארע®? אנדעיע פון במקסעס

ל ע נ ן ש ו ר א ע כ י ז
'יערעי אױסגעצאהלט דאלערס

פון טיילען אלע אין

ע און פוילען ש ד כ לענדער ש
 דיעזע פון זעהן קען םען װי

װערען רעםי«ס,

איבערשיקונבען געלד
אין •וילען אין אויםנעצאהלם

אמעריקאנעה
דאלארם

װאכען 4 אדער 3 אין
נעװענליכע! א תרד

אטערי־ען
עקםפרעס

מאני־ארדעת
 עקמגאםישם- חןר איז דאס
 אריכער־ אווי ווי או*ן ®ער

 דער נאן נעלם צושיקען
הײם. אלטער

 געלט שיקען אויך קענט איהר
•רײזעז םעםינע צו קײבל בײ

טיםציניעקגראדנאנזשעכאםשינעק
,1J i its
voi!r
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1 דמארס־ עױוהיישאנאל אונזןר nr םעםיכסײס•
סעזאו חײנםינען מענט

״in *ױנ״גוער ««ו1# א־ן ; 
װעריטעט.

̂וז צור>* ױאו א ג״יט ̂כ  *Jf ריר ה
FriJ««n O *ט1ו df ױאה געיױזען. fl| 

 *O'P niff jin אין ױןחןן גצי״צמט סיזאן
 יי נײ ט»ר הוןי־טצן איוטןר ?ענטעיה.

m* דצם מון חי״אסען v״tn )W ײ * 
ו ן ײו אודװציסיטצט. נ

o ײין פיס״סורס דױוט די ציױשען n 
p ױדײצרביטצט אינייטער f  o n א 

fr דך װעט װאס חודס s i r m ריט n*- 
nm ציאדעמצר t^M vv. קײש דצי 

o r• נצפיהרס *i r r נעהטע די פון 
iw* דע* אין אײטאײםצטען m p r i f 

:פא^גט יױ װ^ט,
 lie אװצישטריט, פ־^ופעכ^ור .1

r היטי יארח דו דעב W f P, גע־ װעט 
י קורס א נצז מ י  םונדארצגט ״דןר י
 אין צײױ^יאציו״. טאדעמצי דצר פון

o n װעט קױ־ס ;*i n n  i m i f j <ד 
o* אויזאכצז f צױױ״ ד• אױזי דןאי*ס*ן 
 of יואװו♦! און טאג, צו הייגט לסאציע

 ד׳ײנטי- דצי םון אנטוױיזי״וג; די םײזי־ט
צײױליזאציע. געד

 םון סארכיאן, י. *־,, סיאםעסאי .2
 װעט ױגיימרסיטעט, קאי־אמיא רעם

 און ואי*>טישצ >1״ אינצי קורס א גענען
.,אינסטיסוצ !4ס^ציאי ׳  װעט עי ^

 <רד ניאניע פין פאלזוף דעם אגאיידראן
ivs, אײנצעי״גע אוץ־ און jy ; * r y i, -אי 

 און ארמװג, איצטעע די כערציטאכען
 נצסער סטזרעגטען די העיםען דעט ער
 דעפ פון ?אן דען װאס סארסטעהן, צו

o װאס צו איז דע־װאיטעז, n האן 
סיי׳יען.

 דעם פון סא£אס, ״. דײוױד .3
n נרוקװאוד n * p״t, אין װעט p t יזי״אס 
 די %%ילוו\’ cy װאס ראלע די אנוױיזיז

 -רא *n אין ארנ״סעו א^ריקאגער
o אין צױױייזאציע. דערנער n י׳אס? 

 פיי׳אזאפיע רי װערען דיסקוטירט װעט
 ארעײ?אנעד דער פון טענדעגץ די און

W א וױ ׳נאװעגומ ארנײנמר W 
 nv h אטאילגאסײ׳עאן, און םעדעײימאן

 פאײ פון ױד^נס סון זאםעדזממאוננ
r״j r jn נא«ױ#גאי*»ט?טען. און ראסען 

 סון ילײכאר-האנסראי דואי״יולי^גיזס,
 יאנאיי!אוימ2גא די ; אינדוסטריע דער
ודיטעד. אזוי און אינדוסטריע רער פון

 קיץ דאס זאגעז, אינעריג איז עס
 אוגוער ®רן טיטני״יעד אינטעדיגענםער

 נײווא״ פאיםזדוז גים דארןי ױניאן
ל,ורס. דעם װאױנען

 אוני- דעם סון יאוױן, ל. דר. .4
 דיסיןױ ױעט מאנטאנא, איז װערסיטעס

o טירען n עיואגאםי׳עען און סאציאי״עז 
o אײ-א*א. אי; צו^טאנד n  -,y ױך 

 אײייאוא, סון צי-ײזגזקע-ט ל»מ גיט
vדוס- סאלועט א״ז געלחון אױן איז ר 
 איצטי״ ,ד יעסודירט האט ע• און אגד4י
;y א״־ע די פון ^אגא vW :, * n : n עד 

 לױנ- mrw האס ע- אין באזונט, האט
 אנוײגעז לועט ער דאט^אי׳. טיגע;

n• גמסאכט האכון עס רyנךvר װעיגע r 
 *ױ נע;א;גען דינאן עס װעיכע איז גרעס

 עיזאנאס^ען ס#«*איעז׳ oyi אין ייק
״ זין, ■אייטי^״ען און נ ר  װעט מ

 איא די אויף אג«ײגיז זיד, פארמטאחט
u n m n jy יעצטע די »יז דינעז ױאס

i® יאהר ׳עטייכע f o w r f איע די אין 
ער, נאזדכם״ האס ער װאס י^-

א^יאס־ סון ■ראפעסאר .5
o אוניחערסיטעס, כיא n איאס זײן אין 

 כאדס עקאגאם^ער רn״ אױפנעמז
 inM’»<3• וחוט ער און רעניתגל/ םון
 דn די חינטוד ״טםעהס װאס קראפט רי

 סיי״ יצױס זײגוז, װעיכע גיױנגען,
i און וױכםינאד, סןי • נונל n ’ t r א 
nגרעס F סון פארמן די וױ ראיע n 

o אין רענירווס n ק^אס am אמ*װײ 
 אר״ ^ידונגען n אזוי וױ וחןד*ן, זען

 •ירסײוז, ■אייגד^ו די תרן כײםמז
n דורך r n ,יאדדסיסייײ עפומוםױוס 

o» וחגיעז OF קאורסס. m טטורס n  r 
p דיססמדרס קי״אס w «  h  tm m׳ 

i די סון םאאריזןס n »ון פארמן n f o- 
ען. גע ג תו ^י

6.
 פח דירעקמא*

 דייד ל*ס9 אין«ײן mm דע«ורסמנ»>
prr»wp»w> a קוטיומן n פון נ*זיס 

n״ i f j in ^ D ן1!איניװיל  ודאס tf י
^ i« סירזיד » םאמן ױ  « סטיי װאס ו

m וױרקולנ נחיסע• « n  of י־רי״וטנו די 
fo א ןפו מימדסאר y p, ד מ י ד ן  ײ

in ^ o מןד אדפ^ ■דאויזמױס^ ראר *ח 
iF^nr, יייז •אל^סימעז iv r^o fjfpF 
IF3F7 ״ דאס פאלק. ®רןomFi Dyi

 ״nmoo די חילייז » םירסיל׳ח נים
o «ון יײז n ו «י»ס* m  tn 'D ife 

 *י״ 1»<ומ׳»ױסו יייז ייד׳מס אייגזמ«
ר n ד1יטל1סא דסד מ m oײז ׳ jm fff

if o f i m ,סאציא־ אזוי וױ •אר״ססוחן
iF jjnnH f געכיאכם, ריערען
« A

r װאס JF011P י1 o אנ־ דא חאכןן 
ifof^ o r t  i n n  , m w i די סיט 

y^ io jyY ןראניyרyד פון ןFמאדער• ר 
א נןד ױ^ו  אנער זײגען דאס יע.2^ו

 *F11 װאס סורסאן די פון טיד א ניױו
jn געגענעו jnFH ארביײ אונזער אין 

iyo ,אודװןרסיטעט
 קורסען, Fbנyרעכyאױסג די חמ א
m n אזעיכע, װערוז געכעבען אויו 

 וו ^FיYס•ע איגעכען, ויך וחויען לואס
fFflfPil סא־ די םיט סטודענטען די 

F%a#Y עקאנאטי און:*n םין ׳׳סדאנעז 
 «ונקט דינען װאס און טאל *ו היעס

 yרכיא:טnםריחער די וױ וױנטע אזוי
.IFO חוד

F in| װעי״ען קורסען אנד^יע די
מאי. |yo״i!Y א י4ט

 ■אדן אײד רעדמדסטױרט
אודװעחיטעם. ארבײטעד

 דער *ו קוטט עס #אחר1 יעדען
 אונױוערסײ ארכײטער רעם פון עםענוגג

oyo, צוס סיטגרידער סך א אן קוסען 
F0r iF| ,קאנען זײ וױ אזױ און קורס 

 באזארג^ זײ וױיל אדײגכעהז, אי״ע דט
 רעדזמיסטריײ םיט אםרידעי טינ דף

 צו נאכדעם זײ האנען חארדס, ׳פאן
jyoF^a .׳עוילד װעטעס אכער טענות 

 זאלען אײגענע^ דיער גיט אױכ אי̂ז
Mr קארטען, פיט כאזארגען םריהער רך 
 טיאנעי קײן iy:^n ניט .די י*ען1ול

אדיעצומומען.
 יײן איז ׳פטעהן דא־פען צו דט כדי

 זיף רyפיטג^יד די iys*r. װא״טןן׳ און
 זyק^אס די פאר סטרירען,nדFר גלײןי

 בא־ און אוגיװערסיטעט ארכײטער אין
jyoip און קארד, יעדזישיפט־ײ^אן די 

m n  Mf מװע־ קײנע האבען גים דאן 
 אומ־ םארמפארען ;ysyv זײ ריגקײטען,
 זיצוע ער׳עטע די ןyאטעגד נע׳צטע־ט

אוניװעיסיטעט. אדכײטעד אוגזצר פון

 סעג־ ױניםי אונזערע באזוכט
טעו״־יס.

 זיינען סענםערס ױניטי אוגוערע
 פיט־ אונזערע םון םיעלע אפען. *צוץ

 די צו אננע״עלאסעז דך |yoan גלידער
 גע־ גא:ץ שוין לעדגם מען און חלאסען
 נאך איז קלאסען די אין אנעױ שטאק.

 צו סטודענטעז טעהר םאר •יאץ דא
 מיט־ אונזערע זאלען און צגגל״ש, לצדנצן
ר מ  נעי*עגענ־ חןר מים כאגוצען דך ^י

n& אסען.4ק' די צו אג׳שליסען דך און ״
 אין װערט קיאסען ענגלייעע די אחוץ

 עקאנא־ געלערנט סענסץרס טייױ; די
 איז גע׳שיכטע טרײד־ױגיאגיזם, ׳פיסס
 סיא־ דיזע סאכד^עקטס. אגדע׳יע נאך
אנפאנגען. \vzrn אין ײעיצז פעז

געפי־ לעזער די װעאצן אוגטעז דא
 ױניטי אלע די פון אדרעפען די נען

סצנטעיס.
 אויםםערק־ די באזונדערס ציהען סיר

 דעם צו מעםבערס אונזעדע פון זאמיזײט
 אונסער ענגליש דױײסחוהל אין ?לאס

דאוױדאף, טר. םון פיהרעחשאםט דער

 װאישימטאן n אין נצגעכען יוערט װאס
 אין .724 רום אין סיןוהל, הײ אױרוױנג

 סף א םאר «לאץ דא איז קיאס cyד
 -F1 אז צרװארםצן מיר און סימניל^ר,

 םאײ זײן זאל קיאס אין פיאץ דער
נוםצן.

 אץ טעטמקײט ערױלךישאנאל
שײקאגא.

 ׳שױן, וױיסצן לעזער אונזערע װי
 סיזאן הײנםמצן דעם מים אן זיך םאגגט

 אין אױןי טעםיגקײט עדױקי^אנאיל אן
 ׳טע־ דצר סאר א׳׳עגער איע ׳שיקאגא.
 געווארען אױסנעארבײט דינען טיגקײם

 פאניא רFסטFװr םון הילןי דער מים
 אין םארבראכט האם װעלכע קאהעז, ם.

 די צײט. װאכען צװײ ארום ׳שיקאנא
 טעםינ־ עדױתײמאנאל אן jyayni אידצע

 ;עװארצן אױפגענופען דאיט איז קײט
 מיטגלײ די פון באנײסטעדונג פיל םיט
ילאקאלס. אינטעמע״שאנאל די פון דער

 נעהאט דארט האס קאהן מװצםסער
 םארטרע־ סיט קאנפערעדן דדפאינט א

 לאקאיס, אינטערנעמאנאל אלע פון טער
 אױסנעארבײם זייינצן ■לענער אימ װאו

 ־FD עדױקײ״״שאנאל דער פאר געװארען
 ױע־ ויאס לעהרער רי צװי׳שען טיגקײם.

 ארבײם, דער אין באטײלינען זיף דען
 פראםעםארען נאװאוכטע זיך געפיג^

 און אזניװצרדטעטעז ״פיקאגא׳צר די פון
 װערען געגעבען װעיעז װאס קורפען די

 און אינטעיעםאנט ooryn זיין װעלען
באלעהיצנד.

 גע־ דאיט װעלען װאס קודםען די
 געםינען לעזער די װעלען װערען געכען
 צײ־ דער איז ל><ץ8 צװײטען א אויף
 דדפאינט דעם םון באריכט אין םוננ,

 דרעם־ און קלאוק •עיקאגא די פון באארד
ױניאן. םאכער

̂ן טעםייגקײם עדװרךישאנאל  א
קליװלאגד.

 פון באארד דז^אינט דער אויף
 אגצױ פארברײטוגגען פא:ט קליװלאנד

 טעםיגקייט עדױקיײפאנאל אן פיהרעז
 כי. פאניא מיס סיזאן. הײנטינען רעב

 אונ־ פון סעקרעטערי זמזצקוטױו תאהז,
 לעצ־ איז קאםיםע׳ עדמקי^אנאל זעד
 דער װאו קלױולאנד, אין געידען װאך םע
 דער םון באארד עקזעקוטױו ראלyענrדז

 זײנע פארענדיגם האט אינטערנעישאנאל
 אײ־ D«ny; דארט האט זי און זיצוננען,

 דער םיז באאמטע די מים מיטינגעז ניגע
 עדױקיײטאנאל דער באצוג אין ױניאז׳

טעםיגקײט.
 עדױקײישאנאל די װעגען נענויע.־עס

 באריכ״ ומט קליװלאנד אי; םעםינקײט
* כיאל. צוױיםזזז א ווערצן טעם

כאה אעטערנעשאנאל אן
 סאסײצטי׳/ סינגינג ״ישובערם די
 בראנז־ פון ױניאן קלאוקכיאבער די װאם
 איז געגרינדעם, האט ,11 לאקאל װיל,

 ר׳שות דעם אונטער ארונםער איצםער
 דעפארטםענט עדױקײיטאנאל אונזער פון
 און אז הײנט פון װעט כאר דלר און

 ״אינטערנעלןאנאל רוםען זיך װײטער
י״רנא

טיט־ יעדען נעמאכט װערען פראבעז
 בראנזװיל אין אווענד פרײםאנ אוז װאך

 סטריט. סעקמאן 219 ליייסעאום, לײבאר
 אינטערנע^טא־ אונזער םון םיטנלידער די

 זײ־ זינגען, לערנען זיך װילען ױאס נאל.
אנצרשליסעז. זיך געבעםען נען

אינפערנעשאנאל אונזעו־ פװ צענסמרס זניסי
נעעפענגז. זיך האבען םענםערם ױניםי פאלנענדע די

7:30 אום אן זיך םאננעז סאאסעז די
צענטעו־־. ױניטי ם־ייד איםט

טאנהעםען, ערוענױ, ערשטער נעכען סטריט. פערםע — 63 סק:ל פאכליק
צענמער. ױניטי וױיםטמײקעױם

מאנהעםען. םםרים, טע20 איסם 320 — 40 םקול פאבליק
צענטעד. װניטי בראנרןס

בר#נקם םטרים, שארלאם יידן איסם פארק קראםאנא — 61 סקול •אכליק
םקול. ודי אױחזינג װאשינגטאן

םםרים. טע17 און «ליים אויחױננ
דייח־ידאף. םר. פון פיהרוננ די אונגוער ענגליש, אץ קלאם ס?ול היי א

 אודענט דאנערשמאנ אזץ םיטוואך דינםטאנ, םאנםאנ, פיטעם קלאס חןר
סיזל. הײ אױרוױמ וואשמנםאן םון 724 הם אין

צענםער. יוניטי בראנסס צוױיםער
כראנקס *ארקײזד, קלעדםאנס אק עווענװ וואשימםןזן — 42 סקוחל ■אבלי־

צענטער. װניטי־ בראנקס לאוער
בראנקם. םםזײם. םע135 און פליים בראון — 43 סקול •אבליק

צענםעד. װניטי בראנזוױל
4בחקלי עװעגױם, םאטער איז קריםםאפאר — 150 סקול פאבליק

צענםער. יוניטי וױליאמסבורנ
 4ברוקלי סםרי̂נ םעקקימןז און ןךוענױ כושדױק ,147 םקדהל «*כליה

 יזגיטי אלע די אין ווערם אדוענד̂נ םיםוואד אץ דיגשגזאנ טאנסאג
דארט װאם םאבדדטעקםם אנדערע די חױן א ענגליש, נעלערעגם ךענמןןרס iMtt•*M ■ן II >>*■> >.>$!lit געלערזןנם. װערלז

 לעק״ װעם װאולססאן פעחןזא
באלטימאר. אץ טשורען

 לצק- װעט װאולפסאן ntnFno מיס
iy w D אינדוסט ״די איכערy nלy און 

 אסערי- םון ענטװיק<ונג ױניאן טרייד
 טען2 דעם ןײעגד, סרײט^נ רצם קא׳'

 קל^ווק- דער םון *םיס אין גאןועטכער,
 סטרים. אלסקװיט 201 ױני#ן׳ םאכער

 פון םיטגלידער פאר םרײ אין אײנטריט
/ װ. J ל. א. דער

*Deny די געכען װעט פײגין דר.
 דינס- לצקםמורס 4 םון סעריע a פון

ay 13 #אװעגד ט^ג iג^וװעםבער. טען

 לעקטשורען װעט אייקינס דר.
 איכער קלױולאנד אין

פסיכאלאגיע.
 דין אנםאננצז ווצט אײקינס דר.

 סאר סײקא<אדז^״ ״ווילײד אין קודס
 דקם פלימ^וגד אין רnםיטגלי אונזצרע
 דאד נאוועסבצר. טצן5 דזןם ם#נטאג,

 לעקםמודס 6 פון כאישסעהז װעט קורס
 ^וםיס אין ווערען גצנעכעז װצם און
 סופיריןאר 203 ב*ארד, דדס^וינס ®ח

ביידינג.
 זײ| *נפאננען װעט אלױוער א. כיר.

 און צילצן סראבלעסצן, ״די איז קורס
 באוחד ױניאן טרײד דער םון מעטאדעז

 נ$ר סען8 דעם דאנערישםאג. דעם גונג״
אװענד. אוהר 8 װמטבעד,
 קלײױ סון סיטגלידער אונזערע אלע

 באזוכצן צו נעראםען װערזןן לאנד
 ךײ אײנלײטוננ־לעקטלוורס. ער״שםע די

 װעילכען איז בא^יסען קענען װעלען
 לצק״ די צײט װעלכער אין און סלאץ

 דעד אין ײערען געגעבען זאלען כדשורס
צוקונפט.

 םרײ איז קורסען די צו אײנמריט
 אינטערנע^א־ דער פון םיםנלידער פאר
נאל.

 קארנהאױ■ דר. און דאגלאם דר.
 לעקטשורען װעלען זער

שיקאגא. אץ
 דצם לעתט^ורען ײעט דאנלאס דר.

 אוחר 8 נאוועםבצר, םען5 דעם מאגטאנ,
 דעד אין ארבײטער דיא איבער אװענד,

 געזעלמאםם/ עקאנ^טישער מאדערנער
 לעתנמארען װעט קארנהאוזער דר.
 דעם »סיכאלאגיע״ ״סאציאלע איבער

גאװעםבער. טען7 דעם םיםײ^ך,
 אוני• זאלעז אויסקינפטע םעהר פאר

וועג״י זיר מיטגלידער שיקאנא׳ר אןרע
328 ב*ארד, דזל^ינט םון אםיס אין דען

 אײנםרים סטריט. בױרען װען וועסט
 םים״ פאר סרײ איז לעקט^ורס די צו

אינםערנעש^גאל. דער םון גלידער

 רעדךי צו טיקעטס קאנצערט
פריתען. צירטע

 דעפארטםע^ עדװקי^אנאל אונזער
 אראנזמסעגמס, ספעציעלע געמאכט האם
 אינטערנע־• די םיז םיםנלידער די ד$ס

 טיתצטם באקוםען זאלען לאקאלס
 ם^לגצנ״ די צו פרײזען רעדוצירטע םאר

:קאנצערטען דע
 ד< פיז רעסײטעלTטאנ דמם פאר

 טע|3 דעם אווענד. שבת דאנקאךטענצער.
ה#ל. קארנעגי איז נאוועםבער,

 םו| װײאליז״רעסײטעל דעם פאר
 דעם אווענד. דינסטאג בערנארד, אול9
קאתעגי אין נאוועםבעי, םעז6

 באתזםען ויי<עז וואס םיםנ^ידער. די
^ift רעדוצירטע צו טיקעםס a ד< םאר 

 װענד זיך זאילען רעסײםעלם, דערםאנטע
 עדיוקײלןאנא►• אונזצר םיז ^םיס אין דעז

 סטרע• טע16 וועסט 3 דעסארםםצנם,
יארק. נױ

̂רען  שאפ־ דעם פרעזענט
שערמאן.

 ליטםאן ס. םון מאפ־םיטערםאן דער
 »<םער סטדים, נמ26 וועסם 130 ת#.,

 די םיז ירעזענכדחט װלרם נאפארמגדק,
 און װאםמ נ^חנגצם א םיט ארבײמצד

p ro ער וחום ארבײם, גוםע זיק פאר 
 דינד ױיד וײ מאיי םאי׳ז נעס*ז האם
 ברודצון אימ־זמצגם, בחנצס מיר קעז

one םיה. זײן םאר
קאםיסע: די

o v ^ irn ,סממלמאץ
שניידצר. הערדי

— אז#װײםטאחזר
 נ6%װן ײײיויצנצר. I* ד^יוווראגי. דאן
 די• וון *יבערזעדזנג «יז געײוקס האם

״ •יז ״סססרדין  פיר• רזיס אין t»* *יין
̂ Ni יאחר » ייצעז *ו געײארצז *ורפײלמ

»%וי געגצנ קלאגן ?יי נןיעננגיס.
י— נציחיל• האם אר או נעײצז. ו ײ ו  צזאי

 לןבסײצ יוחיג דזז^יצן mim און חאם
 וואם סםוקער^ *ז #איחר ונייסמ ?

 םאחרמיע אס גל^כצו סניניס זייוצז
 K« •ון נאסאג• ימיצז •n װ״ל סױר»ד,

•סנאק? ®ידקי״צז רימאם ײ־אצ.

■Kfik‘

4■ 1 •

טמזיתןםבקד, םען2 ®רײפאג י י ק ג י מ כ ע ר ע נ

P רעם פון טיטינג רעגעלער א 'r־»
 י. װ. ג. ל. א. באארד דזמאיגט נא׳ר

 פרײטאנ געװארען אפנעתאלםצן איז
 ב<ודער אתםאבער. טען12 רעם אותנר,

פארזיצענרער. נאװאק מ.
 טיטינג לעצטען פון באריכט דער

גוטגעהײסען. און םארגעלעזע[
 ער״ 81 לאקאל םון רעלעגאטען רי

 םארלאזען ניט האבען זײ אז קלעהרען.
 פדאטעסט אלס באארד דזשאינט דעם
D נאר ire נעווען איז עס וױיל D F ir. 

דירעק״ אװ בן^ארד די םון באריכט
טארס.

 נעזו^ורען אפגעהאלסען איז טיטיע א
 אקטאבעי. םען10 ,דעם אװעגד מיםװאף
פארזיצענדער. נאוואק נרודער

 טםער לערושער ראםר., בען ברודער
 וועלכצר .5 לאקאל םון םעםבער א ,161

 ער־ סעלצער, און םײנדער בײ סטרײקם
 האט אםיס דער װי אזוי דאס קלעהרט,

 םאר־ דז׳שאב קײן געגעבען ניט איהם
טםרײק־מןנעםיט. זײן ער לאנגט

 װײזט דירעקטארס אװ באארד רער
 גרונד, דעם אויף םארלאגנ, דעם צוריק
 א-5- האט באארד דדשאינם רער װאס

 אלע צאהלעז םטאפלן צו שי^אסען
 אנ־ אויף זוערמ עס סטרײק־בענעםיטס.

 ברודעי באטי־עפענדען דלם אז געװיזען,
 םארשײרע־ צװײ׳ געװארען געגעבען איז
 ענטזאנט זיך האט ער און דזשאבס נע

 אז באהויפסענדיג ארבײטעז, צו דארט
 זע^נע די םארדינען נים דארם קען ער

פלאץ. אלטען דעם אױף װי געלד
 םיאגע די אױפנענוםען ורערט עס
 קענא־ אין ישאפ איצקאװיכדשעס װעגען

 צום רעקאםענדירט װערט עס און שא
 זאל סטרײק קײן אז באארד, דזשאינט

 איז עס װײל װלרען, גערופקן ניט יעצם
 עס ארבײם. קײן ניטא יעצם דארט
 קע־ פון ױניאן די אז אנגעװיזען, װערט
 טראבעל, גענונ שאפ דעם גיט נ$דשא

 ווערען וואס סײנס די סיט ספעציעל
 פיר־ די אז ^יאפ, ארום ארוסנעםראנען

 אר־ ארגאניזיױטע צו ״םער״ ניט איז מע
בײטער.

 פון מענעדדשעד ביאליס, מ. ברודער
 גע־ א ארײן ברענגט כאארר, דזשאינט

 טען15 םון אםיס־באריכט שריבענעם
 אין פטעםבער.yס מען15 ביז אויגוסט

 גע־ אטענרעט איז צײט דער םון נדשף
 קאםפלײנטס נעשייבענע 167 צו ווארען

 בא־ דער כאראקםער. םא^ײדענעם םון
 טטגעהײ־ און םארגעלעזען װערט ריכט
 דעם איבער דיםקוםיאז דער אין סען.

 םרא״ די באריהרט װעדט אםיס־באריכט
 סליײ רי אין קאטערס אנשטעלען םון נע
 ווערם אםיס דער דרעס־שעפער. נע

 אין קאטערס אנצושטעלען אינםטרואירט
םעגליך. נאר איז עם װאו שעפער. אלע

 פון םעמבער ליװײ, טשארלז ברורער
 םאכט ,146 נומער לערזשער ,5 צאקאל

 די אוםקעהרען איהם זאל סען אפיל אן
io ,שםרא- איז ער װעלכע סיט דאילאר 

 נריװעגס דעם בײ געווארען םירט
 5 לאהאל םוז דז^עגאטעז די כאארד.
 בא־ נײע דא זײנלן עס אז אן, װײזען
 די װערט דארום קײס, דער אין װײזע
בארד. רזשאינט צום צוריתגעשיסט קײם

 ארײן ברעננם הענאס סעהרעטער
 טא־ דעם סאי באריכט םינאנציעיען א

 םארגע־ װערט ער סעפםעםבער. נאט
נוטגעהײםען. און וצײענט
 צושריפט א פארגעלעזצן װערם עס

 וזאס םינישערס, 2 װעגען 59 לאקאל סון
 אינעל און ?אהן אײבראם, בײ ארבײטען
 איבקרנע־ װערט עס סקײל. אונטער׳ז

 איבער האנדלען צו אםיס צום געבען
דעם.

 װײס־פרע־ פאר ^טעלט טשערםאן דער
 קאהען, ס. פאניא שװעסטער זידענם,
 דעם בײ נעווען אנװעזענד איז װעלכע

 ערקלעהימ, האהן שװעסטער מיטינג.
 שי־ רי װאס צזםרידען זער»ר איז זי »ז

 צום ערװאכט האבען מעםבערם האגא׳ר
 איז זי און עדמקײשאן, םון נעדאנק

 אנצױ שיסאגא אין נעסומען ספעציעל
 אז אן, וױיזט זי ארבייט. n פאננען

 םון נעװינעז םיל וועאגן ארבײםער די
 די װאט עדױהײש^ונאל־ארבײט, דער

 און אנגצפאגנעז׳ האס אינטערנעמאנאל
 שי־ רי אז האםנזינג, די אויס דריקט זי

 רי אױםנוצען װעלען מעםבערס ?אגא׳ר
 ^ךי םיט באנוצען זיד אח נצלעגענהײט

in נענעבען וועלען װאס קורסען F ii•
אויך, באריבמעט סאהן שורעסםצר

 סיט סאנ&ערננץ א געהאם האט זי יאז
 און סחופעסארצן פר^םינענטע עטליכע
 צױ זיינען זײ אח מיסאגא, םח יצצהרער
 דער םאר צײט דיעד אפזװנצבעז פרירען

 םיםמנ א אז פארלאמם. זי ארבײט.
 ז*א םראנצ די ײאו וחןרזן, גערוסען ואל

r ווריפנענוםצז m? לענער אלע אוז• 
 זי אײחנר ודצרען אױסגצארבײם ואלעז

שיסאנא. סארלאזט
ם רעדצ ווזן׳סp שווצםםעד  צנ־ וויי

t די סיז אױטגצנומצן סחיאסםיש p f i 
FWU.?

 פערלשטײן ם. \וײס־פ*^ירענט
 באריכטעט, און םראגע דער אין רערט

 גענעכען ורצילען קורסען פאלגעגרע די אז
:םעםבערס רי צו װערען
 דער םון טאקטיפ׳ און. פאליסים .1

באװעגוננ. ױניאן םרײד אםעריקאנער
 פראבלע־ און צװעקען געשיכםע, .2

jyo ארכײםער־ אםעריקאנער דער םון 
 אויםטערק־ ספעציעלער םיט כאװענונג,

 ליײ אינטעתעשאנאל דער צו זאמקײם
יוניאן. ײאירקערס גארסענם דיס

פסיכאלאניע. םאציאלע .3
 טאדערנע־ דער אין ארבײטער .4

נעזעלשאפס. עקאנאסישער
 אינסטי־ עקאנאםישע םאדעתע .5

םוציעס.
 און פובי!יקום א םאר רײדען .6

געזעצע. פארלאםענםארישע
 הא־ ארבײטער װאס פליכטען .7

jyn ניט־כאשעםטיגטע. די צו
 װעלען געגעכען אויף װעלעז עס

צײמ. צו צײט פון יזאנצמלטען
אויף, באמערלט פערלשטײן ברורער

 כאארד עקזעקוטיװ דזשענעראל דער אז
 דא־ 300 פון סוטע א באװילינט האט
 אז דענקט, ער ארכײם. דעי פאר יאר
 רעקאטענ־ ער נענוג. זײן :יט װעט עס

 װע־ נעשיקם זאל קאםיטע א אז דירט,
 באאיד עקזעקוטיװ דזשענעיאל צום רען
סומע. גרעסערע א פארלאננען צו

 פערל־ ברודער פון רעקאמענדאציע די
 פאמענ־ און גוטגעהײסען, װערט שכדין

 רער אין ערװעללט װע־ען פערזאנען דע
ראפאפארט, מ. ביאלים, ם. קאטיטע:

 אײ־ באארד; דזשאינט םון סעקרעטער
 שװארצעג־ ;81 לאקאל פון זענבערג,

נאװאק. מ. און ,81 לאקאל םון בעיג,
 פון םענעדזשער ביאליס, ם. ברורעד

 אויפמערהזאם, פאכט באארר׳ רזשאיגט
 פארלאנ־ זאי־ באארד רזשאינט רער אז
 באארד, עקזעקוטױו דזיטענעראל פון גען
 װעגען םראנע רי אויפגעהמען זאל ער
 גע־ װעדען װאס פרױעךנארטענטס רי

 אםאל־ רי אין דיונדערטער רי אין םאכס
 באשלא״ װערט עם שעפער. גאסײטעד

 אויף זאל ?אמיטע זעלבע די אז סען,
 דזשענעראל בײם פראנע די אויםנעהמען
כאארד. עקזעקוטױו

 עהזעקו־ דזשענעראל דער װי אזוי
 אין מיטיננ זײן אפ האלט טױױבאארד

 דזשאינט דער באשליסט שיהאנא׳
 מאס־מי־ א פאראגשטאלטען צו באארר

 דעם םרײטאנ, אויף קאנצערט און טינג
 פון האל האםיא אין אקטאבער, טען19

 באארר דזשאינט דעד האטעל. מאריפאן
 גע־ זאל באנקעט א אז אויף, באשליטט

 דזשענעראל דעם לכבוד װערען םאכט
 טען19 אװעגד, שבת באארד עקזעקומיװ
 פאוער םול םיט קאטיטע א א<ןטאבער.

 איז אראנזשמענטם אלע םאבען צו
 :פאלנענדע די םון נעװארען אפאינמעט

 םשער- ,81 צאקאל פון נלאסםאן, ר. בר.
 נאלד־ ם. בר. סאםיטע; דער םון מאן

 לאקאל םטײן, ם. בר. ;5 לאסאל שטײן,
 בר. ; 54 לאקאל בארנשטײן, בר. ; 18
 װאלטער, ל. בר. ; 59 לאסאל פעקער, ם.

 .104 לאקאל וױץ, בר. אוז ,100 לאקאל
רעפאדם. קאמיטע

באריבטענ^ ראפאפארט סע^רעטער
 געהאל־ איז מיטיננ אפעךפארום אן אז

 מי־ דער זונםאג. לעצטעז נעװארען טען
 בא־ ער באזוכט. גוט נעװען איז טינג

 װעט זונט$נ נעהםטןש אז אויף, ריכטעט
 מײ פ#רום אפען אן ײערען נעהאלטעז

 אן םאר װאס פראנע׳ רער איבער טינג
 דער אין זיף נויטיגען אויםבעסעררננעז

סיסטעם. װאןײארבײט
רעפארט. אםיס

 אז באריכטעט, ביאלים מ. ברודער
 דזשארזש פון ,אבװעזעגהײט דער רורך

 ארביטרײ־ םון טשערמאן ה^רנער, ה.
 א אנגעקליב^ז ?יןי ה^וט ב^ארד. שאן

 הײסעס 6 װעלכע פון הײסעם, צ^הל
 הײנטיגע נעװארען אויםנענוםען זײנען
ײאןי״

בראס. שומאן פארהלאגט ה^בען מיר
 ניט אין ארבײט ארוים שיקען זײ אז

 מיר און שעפער, רעדזשיםםרירטע קײן
 אונפארטײ־ אן אז םארלאנגט, האבמן
 זײע־ אונטערזוכען ז#ל אדיטאר אישער

ביכער. רע
 דער באװיליגט האט רושאדזש דער
םארלאננ. ױניאן׳ם

 אפייײ אז ליװײ, בעז םון סײם רי
 נעווא־ אװעקנעשיסם איז װעלכער טאד,

 און קירשבױם סירפמן דצד םון רען
p.* דער גענען נצװאדען ענםשײדעט איו 

 בא• דער אז יגרונד דעט *n* ױגיאן,
 אװעקנק־ איז אפרײםאר מרעםענדער

 רארם האם עד אײדעד נעווארען שיסם
ןױים. װאך א נמדבײט

קאנםערא־ שוועסטער ם\ן סייס רי
 ארבײט ווצלכצ י*הער7בןוםאך א ״װת
 םישמל ארץ האנדסאמר סירבמ דצד כײ

 געיוא־ צגםשיידעם איז םסײל. אונםער׳ן
 םמ־מע די מגיאז. רער נונםםעז צו חס
i טאר בצק־פײ כיצאהאזנן םוז v i נאנ־

דא־ם. ארבײט ?י זינט צײט דער
 פירניע רי כאשולדינט האנען טיר

 א־ױב ״טיתט זי אז קא״ און קאלן טאקס
 שע־ יצדזשיכםרירםע ניט אין ארבײט

 בי־ די פארלאגגט האבען םיר און םעד,
 אונטער• זאלען לאנ״פאניע דעי פון כ/סי

 בא־ האט דז״טאדזש דער װערען. זוכט
פאילאנג. אונזעי וױליגם
 פירטע די אז באװיזען, האבען םיר

 געטאכט לאט טישעל און האנדפאכער
 םיר שאפ. נאךױניאן א אין איבײט
 פון א־כײטער רי אז פא־לאגגט, האבען

 בא־ ןyקריג ז^לען שאפ פירמע׳ס דער
 בי- די אז און ארבײט, די פאר צאהלם

̂מן םירפע דער פון כער  אונטערזוכט זאי
 ענטשײ־ האט דזשאדדש דער װעיצן.

די זאל םירםע די אז דעט׳
 איהרע אז און ארלדא 125 פון סוםע

װערען. אונםערזוכט זאלען כיכער
 פירטע די אז באװיזען, האכען פיר

 כא״שעפ־ בלײער און בראס. ארבעטמאן
 םינישערס צװײ איז אפרײטאר אן טיגט

 האט דזשאדזש דער סקײל. אונסער׳ן
 פון זײ זאל פירפע די אז ענטשײדעם,

 פולע די צאהלעז װײטער און אן הײנט
 בא־ זיי זאל בעירפײ אז און סיןײל׳
 טען9 םyד םון בי־ױז װערען צאהלט
א;. דזשולײ
 װע- דיסקוסיע א זיך םארציהט עס

 װע־ אלנעפײ; אין און רעפארט דעם גען
 ארביט־ איס הארנער ה. רזשאדזש נען

 עגרליך װערט רעפארפ דער רײטאר.
גוטגעקײסען.

, מ. ט ר א פ א פ א סעק. ר

 ארנײסער די פון נײעס
יארה נױ אץ שולען רינג

שולען. די אין געזאנג
 אנגעלויבען פען האט װאד י־עצטע

 רי:ג איב. י^־קער ;ױ אלע אין זיגגען
 ״פולען די אין נעזאנג' דאס ישולען.

 אויםזיכט דער אינםער הײ־יאהר שטעהט
 מו־ באקאנטער דער :לעהרער צװײ פון

 רער און לי^װ לעא דיריגענט און זיקער
 טא־ די פון געזאגג־לעהרער געװעזענער

 ל. שטײנװאורצל. הער שולען ראנט^׳ר
 און אנפיהרען פריהער װי װעט ליאװ

 שול־כאר ר\ א. גרויסען דעם דיריױרען
 אנפיהרען װעט שטײנװאורצל ה. און

 אלע פון קלאסען רי אין געזאנג דעם
 אחוץ שולען. ר. א. עלעםענטארע צעהן
 א אנגעשטעלט שולען די האבען דעם

דער םאר געזאגג־לעהרעדין ספעציעלע
 זי:־ באװאוסטע די — מיטעל־שול ר. א.

 אוגטער קלינג. בערטע פאדאם :ערין
 געזאננ־לעה־ דדײ רי פון אויפזיכט דער
 שולען ריננ ארב. י. די װעלען רער

 די אין נעזאננ דאס אוועהשטעלען הענעז
 פונדאפענט. גוטען א אויף שולען

שולען. די אין טענץ
 םדיהער־ די ,dphd םילדרעד פאדאם -

 ארב. י. נ. די אין טאנץ־לעהרערין דיגע
 האי־יאהר אויף אויך איז ׳שולען. ריננ

 פאדאם שולען. די מיט םארבליבען
 טאנץ־קלאסען די אנםיהרען טyזו פאקס

 ספעציע־ א שולען. רינג אדב. אלע אין
 ארנא־ יאהר דאס איז טאנץ־קלאס לער

 װאס קינדער, די פאר געװארען ניזירט
 םע־ ספעציעלע א ארױסנעװיזען האבען

 װעט קײאס דער טאנצעץ. צו היגקײט
viy> |yDip«a אהן לעקציעס פרײע װאןי 

נעלד.

 װיײ ערשטער עלמאנ׳ס מישא
סיזאן. דעם ריכדיטעל אלץ
 דירעקםאר מוזיקעל באװאוסטעד דער

 בא• דער דאס באהאנט, מאכם ױראין, ם.
 עלמאן, מישא פיתזל־שפילער, ריהםטער

 אײנציגען און ערשטעז דעם געבען ותט
 אװענט, זונטאג דעם סיזאן דעם וײסײטעל

האל. קארנעני ,אין נאװעמבער טעז4 דעם
 םוץ זײנען טיקעטם םאר פרײזען די

דאל. 2.50 ביז 1

 ארויס• שטײםער םאלי
 סאװעט פון נעטריבען

רוסלאנר
 אנ^ ױאך yצטyל איז רײטשלאנד פין

 גע* װעט װאס ני־יעס, לyשטיק א נעליפען
 וױיסט יארקער נױ די איגטערעסירען וױכ
 וועסען איז ראס און ריעפפאכער, אין

 פיט־ א געײעז איז וואס ישטײפער, פאי־י
 געישטאנען איז און ױניאן דער פון גליד

 סא- רוסישע רי םאי אײזצן און שטאי!
 סאװעטעדיענירוגנ. רער םאי־ ראנרקעס,

 טעם, |y:'D3n ayi שוין זי וױיס איצס
 הער־ באלשעװיסטישצ די סײנט עס װאס

 איז ?י ײאס נאס, דאגקט זי אין ישאפט
 לעכע־ א רוסראנד ״רױםען״ פון ארױס
דיגע.

 איהר װעגען איז װאס :ײעס, די א-ן
:;עזאגט װצרט בערליז, םון אגגעקופען

yשטײ י4פאי tארויס־ איז װצלכצ ̂ר 
 סאראײגיגטע די פון געײאיען געשיקט

 ארױסגע־ אויך איז ,1921 אין שטאאטען
 טע; די און רוסלאגד פון געװארען טייב^

בערלין, אין אנגעקופען זי איז
איגגאג־ איז װצלכע שטײמער, פאלי

 האט יאהר זעקס־אוךצװאגציג צען
 נעםענגניש אין פארבראכט יאהר דרײ
 םאר* זי אגד.>רוסי און אםעריסא אין

 שארפ־ אויפ׳ן סאװענדרעגירונג די דאפס
r די אופן. פטען r ;y i:  רוסישע די פון :

 םײנונג, איהר נאך איז, באלשעוױקעס
 םאראײ־ די פון רעגירוגנ די װי ״ערגער

שטאאטען׳/ :יגטע
 נײן :אך מיט ױ איז פאר־א־יאהר^

 גע־ ארעסטירט אנארכיקטען צװאנציג און
 פעט־ אין אגענטען ^טשעסא״ פון װארען

 זיי אז באשולדיגונג, דעי אויף יאגראד,
 פארכיג־ געהײפע אין געשטאנצן זײנעז
דפאן עפא פיט דונגען  אלעק־ און נא̂י

 באהויפטונג, פאי*י׳ס בער?פאן. פאגדער
y אין טעטיג געװען נאר איז זי אז i־ 

 ארעס־ פאליטישע םא״ הילפס־ארבײט
 הילסכ אנארכיסםײשער דער דורך טאגטען

 פאליטישע yרוסיש די האט נעזעלשאםט,
 א;־ אין :עהפען ט>געװאי ניט פאליצײ

באטראכט.
 שטײטער פאלי םען האט צוערשט
 סיכיר, אין פארשיקען פיט געסטיאשעט

 ניט סטראשונאק דעם האט טען אבער
 ער?לערט זי האט דאן דורככעםיהרט.

 אגנעהאל־ האט װאס הוגגער־סטרײה א
 טעג עחשטע די אין טענ. זיבעז טעז

 אויס־ זיך באאפםע ״טשעהא״ די האבעז
 ״אונז הונגער־קאמוי. איהר פון נעלאכט
 איהר זײ האבעז בלאפען״, נימ װעכטו

 װאפ ניט. אונז הענסט ״דו . געזאגט.
אמעריסא?״ איז ביזט דו סײגסטו,

 באפרײט פארט זי מען האט ױלי איז
 אז באדינגוננ, דער אויף געפעגגניש פון
 :*,קי זיך און רוסליאנד פארלאזען זאר זי

צוריקהעהרען. ניט פאל
ער־ ױינען ד, זאגט באלשעװילעס, די

 זיך הטyםר זי און קאפיטאליסטען םון נער
זײ. םון געװארען פםור איז זי װאס

 זיך צוריקצוקעהרצן ניט פלאנט פאלי
 די םון אװעק ביז ״איך אמעריסא. נאך

 זי־ יאהר צװײ ״נאר זי, זאנט סטײטס״
 אויױ פריזאז סיטי פערסאזyדזש אין צען
 קײנ־ זיך װעל איך אז באדיננונג, דער
 ניט װיל איר און צוריהקעהרעז ניט פאל

 רענירונגס־באאפ״ אפעריקאנער די :עבען
 בעםען װי ״סאםיספעסשאן״, אזא טע
 לאנד. אין ארײנלאזען צוריק מיך זאל מעז
 םאר־ די איץ זײנמן הרובים מײנע אלע

 װעל איך אבער שטאאטען, אײנינםע
 איך װאו דא, אויסקופען איז עס װי שוין
 דער װאוהין דארטען, אדער איצט, בין

פארטראגען״. פיך װעם צופאל
 םאר־ זי האט געפענגניש רוסייטער אין
̂ישן  ד איז זי, זאגט איצט, אבער װאנ, לא

 װידער שוין װעגם זי נארמאל. שוין
םונט. זי,בעצינ און זעלס

מאגען שלעכטער א
 «נ- פיעלע אץ אפענדיםיטים בלום, אונרײנע קאפ־שמערצען, ברענגט

עקם-ראקםקראנקהײטען. דערע
אד דער ש^ל אבפיוד־ם־םעד ט
אדדנוננ אץ טאנען אייער האלפ

1
 עס ®ערהיט וױיט דערזעלבער אין און םערשםאפוננ קורירם עקם־לאקם

 םער־ און שלעכטען א פון קוםען װעלכע קרמנקהײטען, םיעלע םון אײך
.,םאגע שםאפטען

 יאהר־הונדערם דיעזען פון ןרפינדוננ וױכםינםםע די איז עקם־לאקם
םאנעז־םפעוייאליםםען. םראםמענםע םח רעקמםןנדירט ווערם און

D& דרןןנ אצי אין באקם. א סמנם 50 און 25 ,10 np.
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.9 ר^קיור מעמנעלפון כ^^רד

V, דע־ pc רעדאיזטא* ױע־טער I‘ 
:רעכטידזײט״

W( ױעט nn־g אז האו», איף tv] 
 ערחלצה־ •ע־זענלינעי סיין פאר •י־־אץ
 *mi 9 לאיזאר pc רערבציס די צו ױננ
nyro דעי גען f'g יאגע o n  pg אל“

קאל.
ojyorny איך ודל ynry^ny,; ד^ס 

ד p«p ;yvyj דט חײן ניז איף  מ
 IIHg "ongc cnyprgn דער םון בער
pc תאסװי דערoo׳ 'ongc nyy,  pg ״

Tny |g ״*ר״ד דער pc גיט אױך '; r 
ץ איף ריד. ה״שאנאי*  מ*כד א ;ynyj נ

nn pc -yc ״y o g j jW ig r| / מ י
Jg* רער װעגען ם־־אנע די ניז 'jr m o 

M9jgr"Piny לע״ PK .1 ענט^טאנען< 
m דעי pc P'e^gc pg אינטרינעט o

03goyj ogri jp ױגיאן  *g jg r"p rn y, 
jy פרײגר y»inj g םיט איך דאס y 'i 

nyn pc ליג nyrnyn .pyng איך יוען 
n״yn; .נין איך םיײ ovjmp i f גים 

gnojgngc־no,^ אױyoי h  i f סינד 
pc nynPj דyר *;ycgn y ^ m  ,fg'Ji 

oT סיף iy iry צום V'oipytpy באאמ״ 
pc לאמאי, אונוער

 u?״v yofy'* די •אסירט ogn װאס
ny ysg ;y װ״סען, אייע j" f t o  o n- 

yngiiyj o^nyn; א אלס ytpy y f jg j- 
png \vyv כאארד. לװסיװ  to  ;yn 

pg רעי y iro iw p y, ס האנוןyj v• 
ogn א yo 'iiy j; אאסאך y in i f; דך 
y3gn t און o; ך נעוױסע סאײאננט  ר

yongc.; חד ד» געײעז זײגען װאס 
> ;yongc

jyorny,דער דרעכמן פראגע די ס 
n״  i n <  "qvoo'o jyoM np i M r 

oyo'ogp ■gtr*,וױ '׳ ogn o n  m 
;.ycnyj

h די  ;ynyj t'g y;gnc yo^nv 
y;gie װyגyדער אין ס^חראטיערע ן 
go h• און ױניאן.  fynyj jyyv  Ogn 

&pc jjn r די yipy ojn pe o-.yooyo• 
 יפנפר אין gpn po* 9 נ^ארד סוסײו

o פ*רי*גגט, lyogn מיר > «ײט n 
fy jn c  y jy i’ ingc iyo^g |yj:ioo^?»o 

pc טרײד y^gi| כרײם -yii o-roiPDH 
עי אין oyong:’o n און רען  יוני*ן י
 ותרפן. נעהערט און oropycoyi ואל
 pc כאאכיספ די \yyv צ״ם יעגער אין
 ח^כען געװ*רען, כאשטימט ױני^ן דער
 סנכט׳ מיט און ׳וו»היעז םארלמנגם מיר
t װײיל o גע׳םענה׳ט, האנען o n אזױ

 קאנטטהט אין ?yoip כאמסטע די װי
 ר״y זײ דארפען מיםנילידער די מיט

tfv yv דײ סיטנלידער די פון וועחןן 
רע?ט.

 םון עסטער די אין דאס דריטעגס,
 בעס- די געפינען זיך זאיען ױניאן רער
 די כדי ׳מעגמען םעהיגסטע און טע

oiyiayo באהאנו^ילט ריכםינ ?אילען 
 ווען וועדען םארסראסען גום און װערען

 סיט אױוי |yoip םראכ^ס פאחזוײדענע
 פאריאנגם, fyogn סיר כ^ײכתים. די

o n .אונםפהינ, זײנפן וות^כע נאאסםע 
 און pyyy■^ זײערע םאריאזפן זא^ען

n האכען םיר g r• װעיכע די קריטיפירט 
אונםעהינ. בעווען וײנפן

 םארמטאגפן איז אונז בײ םערטענס,
^ יעדע אז געװא^ן, ■y r ’o ריכםומ 

jn םאיערירט אח רעסאעקםירט סו? im, 
t װײי o וױ אזױ אז געג*ױבט, חאכען 
 סיטניײ פאראז jyyn ױניאן דער אין
 po ריכסוננען ■אייסיסע vלt םון דער

 y»^ חנרינער ?ײ םואנן ארכײספר״סיאס,
ווערען. םאלערירם אח רעס*ע?םירט

 נעגאנ- נאארד עקזעסוטױו דער איז
 די איז װ*ס און וחןנ^ דיזען אױו״ גען

 ״yrpy דער אין איז אי*ם װאס אורזאכע,
 האט וואס א•אזיןױ^' אן דא הוטױוע
V ■אסירם

וח̂נ סיסטעם׳״ דע^ונאםעז ״עא• די
o וועבען וײנז. א אז אװעסילעגען איןי n 
 יינסע די וױייל רײדעה «ו סך « n איז

 ■רעדיגען ורעילכע קאםוניסטעז, אדער
 •רינ• אין נאר זײנע! נעדאג^ דעם איצט

 יסי• זײער וױי< אידעע׳ דער נענען צי■
 צענםרא־ א אויף געכױט איו כיאאגיע

 אױכעז, po באמייסע םים אידעע לער
 בא־ ?ײערע ניט פאלנען װע^כע די און

 אע״ אדער דיסןױילינירט װערען טאיסע
n זײערע po ארױסגעװארסמן נאגצען g 

גאניזאציעס.
 צװײםער דער צו צונעהן וועילצן סיר

 ױנ״ דער אין דעמאסראסיע — םראנע
gp i די וואו דארם, יין. r i g-

 םיגדערחײם, רער איז זײנמן סוניסטען,
 כױס ויך זאל םען דאס ׳?ײ םאריאננען

 דrיgo זי אוז מכענען םינדערהײם דער
 n תרמאן ♦n וואו ^yog רםgד רימנן.
r אן זײ, זאגען סאכנ^ k  rognpgojn 

 צו םו איינרעחמי*״. בורדפואזצ g״
n m  ogii ן וואהיעז? די מ

< «ום מ* ײ אי ב ק  זײענדמ ^22 ^
«p הענה יינסע o n  tyciginno ogn

yr^gg ipg^n( ו צי )^ • #i^n g ii fi 
yJ ogn pgראנט TPi ,ogjyooj^gig 

T f ogn o n סן r r i  M V M ) onon 
»pg |fr יי#ור f ««f ׳סיגס "f l l f lM f i 
 ,o^nnynro nyn סיס nnyr ןין

ynyv fyjgncן nyn^g ( f ir iy g o
jyoip די צל yjro^o y^yjyn^ די װאו 

•lyognongc fg  •^nyooyo
pg איצט lyo^pĵ nyc «n jy^yii

,9 ?gpĝ  pc yooggo yrog’g ♦1 pc
nyn pg n y rM  p  pc y>ĝ  p 

nyj^V’g ,צײט p  pjgn g ׳y״yooy 
yn;yony| אין ypooprg nyn, איז 

yjgs p  ,yiPm o g איו ooy^r pc 
yngnyj nyry,( ̂׳ל די jgng t̂ סח g 

o^cngc onyv •gr nyn סיט pyn 
enyc׳ imfn oor^cogp p  pg דט 
uyog־yw% p ^y״ -yfpy oyn pc 
 נוט. גאנץ ogn fyo^n כאאיד קוטױו
ny3g ניט ;jycgfl ng די ogn דט 

 Igj ogn jy3gn רgנ קדיטיתייט,
ojp^ong• ngjgt! אלץ און ngcnyn 

11<pc ŷ ygnoo’i ’ong p V ׳‘& **gpg 
pjyn yny איז t̂ pg טיו pny on

/׳jp;yDr;g ogn איז ײיןי/
 pg Dnp’OPP nynnc jyogn ױ>

n " i  w>m  /fyrjyo o-^pgog\ נא״ 
g;פארנחגסמס. בנעז nycg רחנז •jyo 

ny^i pc jyr זײט -ynangc ifnyjgo 
,DJP^ongc W  jycgn ,ojyo 

pngoy pg פארטײדמס! pyn ngj pg 
ngc׳ f p^n״yny^t pniyi |yj -אײ

ny^f pc ;iynyo v>yi ,ארסײ• pc 
ycpj ny^i, אא ?jp;yorjg ogn 

y^Pnny ogn איז
FJjnn ŷ צו איצט gnc nyonyc nyn? 

lie hioop yr^o^g• n y ’ fynpypgo 
oĝ p-nyo’png, סיט llW 3iogp p 

 nr אממנייןי ngj oyn װאנאן ign איו
דניו די אסייו, רײחון ^ ngj vg גי n

(r וײ iרgװyנ op^ryj ogj pc ty״ f  1y 
ogPmyo’png oyn fyoynongo, און 

ypg w װg■ nyn jg  fycgn og^ yי r 
o״ly j^ t c u r i n g  nyng iy j j i j 
 נוכ- וײ דאחי ivo און ״nyoynngc״

lyoo’jngc v*cyotr.
 ״gjng yj^oyj^g p |y;yr ייצט

Ig’ jv  mn pg iiroyPcgnc-ojgpgT’j. 
nyn o סיר n  ,ojjgfngc |yogn 

tg inpogoy pgi riggo o j’genn 
pg ogii .o jyoongcrro jg ’f g r jg r g 
p  po yoonnyo p  ogii ,yognig p 

 go pip; » נים אפייו jyoip ״יינלע״
oy ogp סדט p  pg ogn ? o n n  Tf 

ogn ,yognig וײ on^ogp^go jycgn 
p« ?o;yoong»yn ?ytp װיז -y j i 

yoni צאחי iroipy?py o n  pc fynyo 
-gn xyjgP grg p y n n  lycgn nnggo 

y זיר כײ ?ײ בען jn  p  fyogPrgo 
ngf»p סאכען צו po ,onyooyo p  ngo 

tg צו n jyo ip  ’n וואחיאן p  i^ g t 
״fynyr, כאדיטינט איג^ען איע

n איז nyog חןר^ײל n  lyoipyj 
ynyo פון nnng nyטoבאװאו j’g n n- 

ngo pg ;g nnng n n  .*gjgsr דןי 
 ;עהטט סעז |yp ngj נים, n’o גמםעיט

pg אגנאםראכט p סאכט o n  n  pg- 
ipmpyipy pgnyjymװ #טע;  n n  og 

gn ,ogn nggo| ו י n קײן go^j י n jg 
pg .nnng o װי וחוג n  iporomfjg 
ם איסימן אױכ  typ נים, ogn נעמי

jgp nn jyo ip  n n  i t  m ^y c g  ny- 
ig r jjn i. כץ עגםו״*ט װי «nng  t 
ingiiyj׳ pm איו ogn זיך ,o m g in n 
p  ogn סעגממן gnק נמז  כאשיןד ייי
i f  jvd סײנתז Pgnyjym o n עקזע״ 

ogn t ? j p y jn n  o’ j  ,nnggo iro ip 
p  ngo ponn jy fjfiipy igp  p םעכד 

i f j fp  onyo .םעז מיסי< ?ײן ogn צו 
pg onny ניס זײ j םען וױםיל ogn וײ 

 -ppצו ny^t תחי ogn enny^pny ניס
nyn po n וױי^ז m g  o n ״pyoj^g 

g jg ry j״> n n  po n n ^ jD ’D p  \ f m 
pragn .jn ^>  ig ^ r םיס דר זײ o n 

nnyT וחוניג o jyony j. ךײ y j |y3gn־ 
o^gn ^ כ ײ  fyogn iig nyn’Dnig5 ני

tn p o if  o ng  igoyj צו t ppyor״-y 
y rp p  yno'^go n.| זײ fyogn גאנץ 

g* גום jg ry jnyo j’g p  ogn .ooignyj 
oyn ב*שלום איחז־ pg iPnn^oonn 
t T זײ אױכ ig  inyorgn fy^yn״ony 

n n  po ny-ng o n  p rw ip p if  pg 
*n  >gpg^ n n  oyn ^g jg rynyo j’g 

prngn ign •inyn onn'jgjng די T t 
n ניס pg onyow: גיס n  T ig  opipyj 

ny;py’ ino איז ׳צאנמ׳ n nyof»ynםקנד י 
onyo ^איצס. זיר געםינ
9 ^gpg^ po j j ’o^Dpy^yo g 

r f rw y o g p n  p  lyo^nyjou ogn 
ivoipyrpy o n  fio o^nnnyo n n  po 

nnggo שסימז 200 םיס J82 \ym 
gpgp po n̂ איצם n ^ jo ’o p  jyjyp 

n n  pg OTDgi ogn oy ogn |nyt 
nytng po ig’ j r קייל^ n n  ngo *גאג 

nyf ם ״ * op ogn pg בלײבס !go i t 
onnoyo p  ngo ייז ccnpnr n n

o n  pg ען מדנ go ifo יי o ry־

vp o mm p tw *חור  '
a  w m f  w t  Py t n  W  (1•—  “  —  - י^>*ן ד׳ןר j |im»< '״־

i  y jr׳ 
iff* •ד

ynn ח   & r י׳וז׳ 
tf« <ti >«o> <ר

rf*4-
ג«ונ

. r- . ,״., ,, ׳**<,״
t y ייד ♦#im ,in n ס«׳»«ן, די ײ־נ 

e ד׳וגי/׳ון, װ׳ןיג« f i די i t mחןר ״$
תו t׳n "1״י* מוי ײ יו«י*ן די וױ ווי  יו

m ײ «#י׳ןן» irv j יי ײיוו *וזין»

J

1

w n« « » r י»י •  m  wr# n h i׳*nr>i  5ו *m •nnp am in prrm'i* מל
h• \mmmw*i»w •י«ו nn M י1 ••י> WW»I *ןר״« i«9m b׳j frHt ײו i« ivpjri *•n*rn» jinn ו״ויל« *,iw* ד איוו, njn |1• ifllWMlf ,(•*«ווי* ו״ «ר1 ׳

0**n «•*׳inw ii, גדי
» י״ו •»o»n ,u n * r 

d’o m r  n• V3M*
f i t  v i i ד׳ןד *tn *  •*t « *n 

fי«י«ן ״ ■im 
ומס, in(׳v »יס

,)i p * ו v o 1 פ h,
,0 יןהיוי n• רערנןד נןאדד ׳מז׳ןוופימ

g ע ל ו * on»nt ארנײפ ממססוהסיוחןך *וז 
ו ו ר ו ע ז נ ו ל א מ מ מ ו מ מ י א

i r i f lW ׳ •I ־*״•ער״ יוני•! סודטארי
 t<tt דט •׳נמדי׳ומר, יייז ניט »ז

סחענ־מע־ *ייז ניט יוז ״סװעס־׳••••״
>Dikr וון t«1 ״(.

מ ד׳ןר זיך נ*«»חט נוןזונד׳ויס ג י • 
 •*( •עי׳ן׳ןרט ד> ןון ל«נ« ד«י יוױף

 אײיס, זיד יױיזט op װי חי׳^מסרייד.
 ויגי׳ ד• וון װ״דז׳ו״סיו״לס ד• זי>{«ן
«ותנט«ת׳נומי)«ן. ׳*<רס

mb (rp די כ״ r ' r i ׳?‘•f dpi״IM 
ף י סי ו * נ י ד װי ס * רו ס. סיני ײי  (”» סה

po,?״ « P>*9i n  ■wa ipipopn ״*• 
iw  • i  im ,n«p*j»״i n׳ « ,i jn p tn p r j 

ר ח?י»רט״, א  ח«ד״ ןןמ<׳ןר״ מי די,
o אין נסטסןמײח׳נו. יון n רײד» t*n 

9W »נ«ר  •  ip o rv p jr 'nרpp וסיי׳* 
n סון יולג n ,רנייט• o n  |1H ל חןים  ו׳

 י** נ»א׳ונסט־ס די m זיו, סיט נרסכס
trre י«ן tp ra o  irtpp » נ סיגי׳ »י

n p r פיר ps o n>״ i t( די rv \p p fm M 
o n ,ר ח״סס«• • ip jn n ’ t ,דייו•

fl'oippfpp itn p ip tm  n n מ»דד
o n  i w v m  a n ניס מחר nr ־  מ

מו * ח י ro-o » י fp  n r t t w ר״ איז? 
j n a r  •  (nn*anrj**ir w n p i  ofnpv' 

pi\ יין ק»גסר»י ,W  ip r*i*a  o n
o כדי n fv w חד ו«י w דס מ ap פיר־

im p. י רי» a 3ס•י»' n jra rn  ya*oap
fig פטינ«נדז די n״: )P O Jn*rm o 
 ח«יו«רן, ד«׳*. #ײננ«ת, י, נינס•, ס.

iim n n jw i .n ^  *״oop ד♦ .ipppn דז
po ד ויעט י ן n «ו נעתמן דך נ n ״ י •

 m ייין apJi« װיכסינןד • ג׳ןך
 *btap ױ נ?ס«ר *ira װי יייז, ■ר»ד»ס
in * ^ n די \onpo*vr די *זן pinotap■ 

ma>P n פון ס*רס n ױן on n אינמסס־ 
n w i  *n ra , tn זסײ זייןחז ירנייס 

in מסיכס im ייו *«*n ta tr  ia, יונ־ 
a nte נסרסי.1 יתיןן* n n ■  o n  o*o 
n וחנרם  o n  ,onnaetr ױניסז t$ i 

i t  oon  o n  m an  o**» n n t*  i t
tn m to jia ר די מ  ontSimn *n (ic, גי

jnn| נסי n* ייניסו )t t ’ otJ o n  o n 
T in  >at *,n n  •iao I t  ro *u  nag 

8*11 ,m n  o } to e t» o tcי* pinotap״ 
*ifrop ttitao  m a  m a m  a n a e 
).tro B tra g  in to  } f t  n n

*preuao *n o n  ,t*a epua a nat 
m ar n n iro ויין *bj i t  otog*}gnaB 

a nto**na n  in*o;an נעמיםע {nat 
ta w  *n .tar*o a nun o**na m an 

*n o n  ,opjianjBor a n  nna ontee
oan ,m aopi זייג׳מ orogpraa 

t *to vaflo f*a, מן ״ e ז r o m a i 
a m a o  i t חרכ׳ז יזכ׳וז nna* i t t t a i׳ 

pianp *n *n o il »ita opjia סאנוםעיז־ 
nna  o n m re די o in a m. **» ״*'*» 

-r n  n n  nag j*o*u , *wa op«• vn 
m o o n װי*»ia (o*oagp}ag n r( זיי 

i וימ׳ק t m  a t r im  n  oreorm o ײ  נ
ma» *,r ^pra>P נים l ” t itiJiamrM

o i*a׳>nao (ton o**t w ויר n n r a 
).tu i]*oo trag

a מקס מיכסימר■ oantn■ n n  (,a 
r a ,אױך )a (m n  onm aot >a* op 

n רנייםסלסמז8 n  .ntae o tm r r a 
n itn irg  p itii tto}antJt*ia >ai mao 

a n  ( itרנ•יםpר n  (ia 8ב»  טים•8י
a» mas n n> זייז o’ cwpg o n  nao 

r םח ta  n״ra  map oan ,nto נסװי־ 
ito ” t  to נים poipag( קיין O tra i•טי 

13.»
oa■ יײ onnao נ{ייכ«״םינ n jn, עס 

anrg nag**> a (m m  itoa rM  >ar 
n to ra(׳ n  . ia » r n n  (id ?anojbp 

nto«gna׳ pragma (pj*n oar,סםינט 
m ar זײן ra*3i’ n n  (,a on*noo*m n 

nar itoipag map (to  >ar o**gna tia 
ך nag**> n ײו n >4בײר o n  o n 

n םי< n  ito}pn נםד*ייחס8ק יתיסו n 
ponprn’i i} n״  (ia o סםאנ־ )8יתי 

t 'n o o n j’a n n  pa onn an .ככיי
pg כולס^ חמ o ijngo חןר •ggg 

i r t n  onn*gpjr*a Mpr o t ra ,oan3 
tfri pa > t o * * }  i a * 3 i *  a־־ 

a pa ,tn נארםענט יײתס o o n ra 
ga»a «  f t  a tria  pp iaor׳onn וחד 

T n o  n  ta , tn( יטאעז nai ttB’ iP 
מ ל ת • p׳*}n n  ttgan mMr oan ,n n 

la’J r , מי ״ a p*t Dim o ל n  oan 
n ,’נ«ר»;ט  ia תייידעל ogaoti ( tr * r

a ra  ot ,ittmp pa חעכסט jbp* 
,O'D*• t}a  pa oanjana- tivopinoo 

opr op pa 8מ»י t onpn״ppm  n  i 
, n oan• »/18 םיח, f r p ip  p tia j *n 

an• otn oa in it f l ;a  ItPan opii* 
n t i ” a oan ,ipg*}pn*nnao 1» oani 

*n (io motjpg oip itgp} pa inn*g 
gna |Poat^PD*ini״n»o, ^״1 ײיm 

nv p}a n  (*a orootrag״iV3 דעד סון 
״ }oan ■t’noorira oitonai on 

ponan la’ jv  *n opn (nn*gipgnri(
n ipgan* פיי׳ו p>ie ,n ,ftanp»aap 

DBarnpn’}|o*o n n  pa »m *iio *o 
rp o j*a  ntm a jib״a a r> .ט*ס יתיסו 

Itoao *n po it> ’ ii ite m a n a B  o n 
otn יהרס6תרכנע סל׳ז tnpii.( סיס 

anasײגינטע op ito  opn (pofitnp 
3 ra  .(nn ’Bgnn ניס r>a כײס *five 

i ” iiga>o,g ra. איינס m - t  r a רי 
o f i  (a*Ji* יוי1א נ?חן tp3ja o n*׳;*pg 
i f  i ito, טיס ppivopinooiaP npn 

•ipnaiipi ito a rp i r a  oan ,oaman 
o n  •!, ia יpg’>nf>PbnpD ipopp( •סי 

o»* סון p*oippnr? }anp jpm  nptna 
naaa,. סיטינג אױ־ o tn חיפ־ נלייכעז 

nao׳a npina po (pgp> o n  pa rד* 
<.aiar**npo

 ױניםי די אץ שטודיחןן דאס
*ננעסאנגען. שױן ןסענטערס

 »יגפערגעש*נ»ל די »*ן שסודירע? ד»ס
 »ננעס«ננעו שוי? V? ח*ם מלםעי־ס ױגיס♦

 ז1»ננעגענ װזןרם װאס סחויס •שבליק ד♦ ייז
 »ד די חוץ » זײסוגנ. דזני mb 4 זײס יוויף
jn n מכדזשישסס d«h ד װעים ד«רס: 

 1ײי סזננסער ױניםי יער9' *יו »י« לצינס,
>r « נסיננעי וור ענגליש, ס«ר סייס• tm 
?נסד. •דוז |

 גאו ס*ר ■י*ץ ד• נ«וי »יז קיאמו די »יו ,
תו I1M ססודפנסזנו *  ימ* פח סיסנלידער די ו

 נעיענפג־ דוןר סים נאנוווזןן ?יו יימאלש זוןרפ
 די איז ר*דזשיסםריר*ז ויו היז uro |מײם.

ס מ מי ו n» ױני«נס י»ק»י r<9 פח ו י  י
 — רםםענם״Blז^ צדױקײשיאאל mb שפיס

I* ײעסס you ססרים

 8 איהר חאט
ד נ י ם ש א  װ

מיאנא שסיעלט
?

אײו׳ זו נוןפיחל מרםלימן « אײנאיאנמז vimva ױ» איחי איז װילט איחר אויכ p< סיס אינירצז פר־ Tt סשי r*< זשי זי אז ron r* iwjm un**B ,שייעלפו איהר חײסט איױ
סאלקם־ליעד די םאםע א

«יו
װאלסםאן ל. א.

סאמאםםא־ סת׳ם סוזיק םיס v. אומד oyn <י*ז/ דאס שיימו מחנז װעס איזזר ijm משמװיסש. קאסאאויםאר לעו i איײז tg tftgmin סוסונמ אײפר tg אײצחנ vn n rp ’trwg׳ «m tr \w *  aim n g״ny יתפנד tyoMtiv ר םיס ^ קינד. י
םענט 25 ■ױמ

:n  ovorng 
A. L. WOLFSON
C. o. rorwara

175 EmB Bnadvif, 19. T.

L
ן

e י י p i 'י o'כ jJ ר ע גl»8 נאװעםבער, «ןן3 סרײטאנ,
»«..

.g
 װאכען, ׳טענ םארגאנגען זײנען עס

 װיג־ דער םארגאנגען איז עס זזדעים.
 שױן זײנען [yogj די מנײ. רער ׳םער

 די רײן רײן, *סאדם די ׳רײן נעיוען
ig יז1בל לופט. j  o^gpאון בילײו, ׳ eg* 

 צוזאסען יגם1געװא ogn דן געצעחרם.
y אײן אין pngiTP סים o 'f^ בײדע 

 געווען בײרע רס^yארבD D>g געאיכײט
 דעכזעיכײ אין מסודירס בײרע ׳ארים

 געגרײט זיף־ כײחג הײ״, ״אױוניגג נען
 ׳חגרזיטעטס־עקזאשענעס1ד1א רי םאר

 ילעבען אינער^יף {g םעחר oayty; בײדע
יעבען. אויסעףליך אן װי

 אויף דן איז םריחילינג אנחױב אינ׳ם
 װי #א#געצעד״רס און בלײך אזױ געווען

 ער װעיכער אויף עו־ד, די װי לוםט. די
ly איז o ^ o ig c n y u r  g ,געטראסען 

ן1א ער האט jin א דױ־כנ^עבט י yu r 
irny ייו איצם iy3g װינטער. j פריה־ 

ogn nyoj'ii ly דורכ׳ן לי::. f jg j אין 
 g נעװאוינס ערד דער םון גערערים רי

 טונ־ םארבאה^טענםסע די אין םײער.
 קױ דער געגרײט זיף ogn קעלהײםען

 און לעבען, Dgn tg און ,nyoit סענדער
tg 2 םײער דאסgn|? גאנצן די זיך 

 אונםער טי^ כאהאילסען געסױט צײט
 רי סוױ־װינםער צום איז עיד־סאר^ דער
 איז יטװער צו א§גןףפװאכט. נעװען ערר

yiiyj| אויסצוזעהן אנמסרענגוננ די 
 נאכגע־ זי האס לסװי פארהאיטעוועט.

v iv iפראצען געװארען. װײכער און ן^ 
 נע־ ם׳איז מרכגעשלאנען. זיר האכען

פריהליגנ. ערכ ורען
 שכת־נאכםײ ?יהלער g ng איצס

 נעהנ־ זיך ײתס ױעלט דער אויף סאנ.
 .אין פריהלינג. רער זיכערער און מער
 זיןי ריסעווען לוםס דורכזיכםיגער דער

 די םון ריטלאןי ^ווארצע די םרעהליכער
 אײדעל אויס זעהם װעלם ךי בויםעי.

 אק־ יא«אנישע װי פיניאטור^טעהן׳ און
t װארעלען. ik צװײ־ די םון יצען6ש די 

 ערל.6 יליכע1גר'ךבל אויס זיך שיםען נעז
 אנזעהעװדײ בויסער, די וחגרען גרינעד

 אויגען די פאר ת'ריגער.1םכמו און נער
 װירסליכקײם g אין חלום g זיןי ורעכם
 םון םאנםאססישסײס זױיטע די ארײן.
 ריטלאן, סיט בויפער װינסארדיגע הוילע
fy װאס irw ir פאר־ שנײ איבער׳ן זיר 

ע ו םריהלינג דער שװינדס.  ׳מ ר ו׳
 אוי־ םענשליכע די םארבײ זיןי כאשאפט

 פאר- װי בלױליך־ליכטינ, לוםםיג, — נעז
 דורכנעצויגען איז היםעל דער טאנ.
 אמעריקאנער בלײכען םון אדערלאןי םים

נאלד.
 _ דהי אילעין ׳םעיר דהי ״אילעין

לאװאײבל,
 אװ לילײםעיד דהי אילעין,

אםטאלעט,
 אײ eg טמײםבער האר אין האי

nyigo איסט..." דהי םו
o אין n שפאצירט חדר סלײנעם 

 אוסגעלום־ ברײטע, םיט קורראמ ארום
 ניט־םיהלענדיגער g םיט םרים. פערסע

nyjjtfgoyo שטים oyny^gn איז ער 
 דער װעגען שורות פאעסישע רי זיף

 געזעםען איז וועלכע אילעיז, שעהנער
 ז1הריכז g אויף חרר, אינ׳ם אלײן אײנע

 צו ארויסגעקוהט האט יעלכער1 #טורעם
 סיס געהיט דארס ד״אס pg מערכ־זײט

n y r^ rv 'o ליבy לyאון שילד כסלאט׳ם 
onyjyjO>w t צום d איהם םאר g זיי־ 
 ־yo םונ׳ם גלאגץ דער כדי צימנל. דען

 זי ווערען. םארטונקעלס ניט זאל טאל
 טא־ אויגען, די אויסנ^תס זיך האט
 האריזאננר םונ׳ם ין1ש זיך באװײזם מער
y ריננ \ nynרײבvםארװאוגחד אדער ר 
 האט םײדעל yo'ng די .g ...nyo'n םער
ngj איו ל^£לאט אז געװאוםט, ניט 

ס n סיניגין njn אין םא^ב y 'iiy j'j םיט 
g ,שם איז אס11 ליבעnypng חי n n 

סויט.
i r  o>gn ngnnip| g n בײ ' nכטny 

nm rביז• אח ׳ nyng אהן y r 'n j.; דאם 
 אי| גלויבען nnyo לעyביס א איהם ניט
 !,yo'nnngD nnyi פלענם איחם זיד.

 און אנשטתןנגוננ |ng אזױ iyp דן ־װאס
 אויס־ אויױ ןyנnyלDאוי ׳דינnכלא^ר־י

in װעניג n  h םון שותת oyopgB y>g 
D און 'n 'r, וy1לכy סענען םוז םען ngo 
 מיט .Dyjyogipy ־ ״ריחמענםס״ די
 ,ngnmp טראכט ?נאה jig כםnםוnעה
tg דן g ddpmii ^נעגי on'in ny 

 Djyo״fgn שוין אן ny^nyn ־איהם
n^o .!yngn i םײנט f םיס ״טיג1בל און 

nmn pc y.־o א 'f'n n — םײנט־ די 
oy o םי? שאםט n־o if  n g n תלםיד־ 
חכם.

 עס לינג.nיnD איז tyo'inn איז
 lyopgn Dy בױם. pg' rgnj ײאקסס

nyj'nynn in y ii pg n y :''o r ײ אין  װ
yיnל' ojh nybjiK כער. rלאנג ן? •pc 

 לn1נ tynimr דעם |yjyn שותת די
אר־ ?יניג on"nann ogn ogii םאסום,

to, אילעין שעהנע רי גינעוױע, קיניגין 
ען □yn און כ לי ^  װערט לאנסיאט, ^

 ער הארסקײט. o'ngnmp צושםאלצען
 לעבען, צו יגnאומע ס׳איז אז טראכט,

 םען tg nyDg ניט, זינריגס םען װען
g' D rn j't, םױ פארפאלגט מען װערט 

ײן.1 אײביגער אן
 בעט אוים׳ן אויסגעצויגען ליגט רן

 :ע־ דורכ׳ז .o'^py'ngc שװײגס און
 cpiynnyn nui'yn אייגענע די םרן •יל
שטים. o'ngnmp אמאל םיט ער

 יעהרלי־ רyn רgם קוםס iy3'j איז
oypjgD w םון yiyrnyDjycD nyn ̂

 ־yט g איז iignmp ny3>yn אין ןזאםט׳
nyj'O /םיטגליד ny םאר שלאנט jy'jn 
yoy.|'^3 צוױי

 — ,yogn קײן ניט agn איף —
onycojy .דן

 צו צו nyojyny: זיך קוקט ?ודר^װ
 װי ערשט׳ ny opnyoK3 gn דנ׳ען.

nn לyצטny און בלײף איז onnyfy:Bg 
n לעצyD .צײט y :" i זײנען אריגען 

in א טיט ;.yngiiyj טיפער o o, םאר־ 
 DPgogn ny גיט לyשסײכ ןyיגnנyהyשט

y n ^  g iy':n :

jnyi זי אז איהה אן Tn ogn יטטארק 
 צוא־ זיף nn'K ogn מסתמא נו, ליב.

yDnyii^ זשע .זײ nyn in רyרװאP־ 
nyjyD — דו נאף. גיב oDgn זי ngn 

 לא־6 םון ניט דאך ביזט ליב? אויך
 דאף נלויבסט • ? װי ,nyjjynjg טא׳ס

 לטyװ די איז לטyיקוײװy h אז ׳ניט
^... םון אי

 צױ דן זיןי האט ־'טtנהyנyםארל אין
 n זעזgלyרגyארונט אטn ער לאכט.

ogn ny .;yj'ig תרב׳ן-לאנ־ ליב. זי 
ngj-,;yj לgנגyאיז װעטער, ן oy איהם 

pלyngiiyj ng.; םיט gp nynלטyליכ־ ר 
 פאר־ א איז דן ;yn שנײ, םון סמקײט

pyשג׳טny שy^̂  אײנזאם ̂ןnyש ngj ד
vth  ;yjjgjyjoingגאס^. רי ר nyng 

 האט nyoj'ii גאנצען א >' א^ם — זי
 זטgלyj יטj זיך םון װארט <זײ\ ראר זי

ynyn: !
n' לyצטy סל ר\ האט דואוכען פארng 

o>n'cy-j, אײנג איהר צוליב װיyשפארט־ 
 בײ זי ;ny? צו םאדלאנג nyn איז ?ײט
 װיל ny שטארסער. נאף ;yngiiyj איהם

 אי^ר געגען 1אפיל גװאלה םיט ;ny; זי
y^'ii oy:yj^  טאן: ny טy11 י1אז ;.'

Dyii ny נאכנעב^, כלוםרשם ny3g 
1 ngjnynחנם y nyזיף ישט Bgרעכyנyן 

 nyoj'ii, גאנ^ן oyn nge nn'g סיט-
ojynnyj ogn ogi< זײן ngn אל־ סיט? 
ny .;yny''B yo ין1ש האט Djyo"fK3 

i און ׳nopj ן1פ ji:yn oyn י^לטDyנ f 
oyn איז noj'gngB g ngj ;ympyjif* 

nynjynu נyזײט : םי^ל 'n:yiig ayjy 
^1ש nyn אין ־yjny3'g, איז זי ;yn ל

yogno; די oyn pc ^y w ^לאס־ציפ? 
 רבײײכע nyn אין ײןnא שוין ngn זי איז

osyn זניונװז. פון oy איחם האט 
 םאר״ nyn osgoyjjg ינnנyצאפל איצס
 װאס ׳ראם ס*-*ן צו יענעדיג י:אנג
ogn טויט. זיין 1צ געשײנט שוין

oy איז yngiiyj nyjypjio; אין .nnn 
y3'inyjjg ogn ngnmp; זוכען g 

n  jy n j'f if jg  y^y3yro* .גאז g״nyn 
 ogn ;ynjignengc איז o״nPypjio די
 לי־ yנyסgרשיgcלב־gה ןyצװיש םון ח

ojgtyjD'ing ;ye :
 oy .onynyj טא?ע ביזס ׳יא —

 mjtfpy yj'ign h ׳נא.ײש ypgo איז
0"y j. אי כאט̂יn זי האב o 'j אy y- 

j'n ,ליב nyDg אן yo jy j’ nyoyg סיי־ 
nyn זי איז ngo .ngn אזא *Tyog״ 
 ־nyojyBO nyn ;id oypjgn nyn װי
yjזyלשאDזיך זי פאסט ם nyD'T.

ב.
 װא־ ngJ ;ynyj איז ;yjngo אויף

nyo'n א זוניגער. און yo'inשא^• ׳ 
joing׳j'n:yogno p; yoj'n3y>''py

:r 2 oy־'y " r y j־yo'n iyo^ סי1בל
f  pg nyj״nyj'o ־־אס n'nD nyn n'i־ 

לט.yויק1yjnynנgגgם יליגג
|ng ngnnip איז ,םאינאכט '  אין '

t * ogn ny .nyo'f ם1אypyjהnט po 
nyn זונסאג :po jjif'Pjgo'ODg זײן 

jעזyלשאפD. איז פנים זײן ;ynyj 
nyoo:ny׳ nyo'pny"o 3 ן1אwn׳ny, װי 

T םענשען״ ;yonc א בײ t ogn ogn 
 *oyoyj זײן po onnypyjoig שטngpא

 ogn ny אז סטזײן,1באװא מיט׳ן פלאץ
nynםליכט זײן םילט pg איז הארץ זײן 

 ןyDgnטyj ny האט oy3 ים׳ן1א שטיי.
ny .;y'jn ;yj<̂' איז yjypyj; םאר־ מיט 

yofgnjyjnynjgj און ' yj'njyny;*D'j 
;.y j'ig

i j צוריק nפרי אמי —  i, אלץ ogn 
;.yooya צום או־םג״עלאז^ מסתםא ױך

 םון עןjנ1nשפyjnונטעnא איז דן
 נאר ,ougnyjnynjgjgo ױך ogn בעט,

t געלעכםער ;yo^o א*ן i  ny ogn אי־ 
nip opipyjjg ogn ny .opgnyjnyn 

ngn;׳ pK ;yjynngo ;ik n ''nnyo^'o if 
ny . j j i j '^ ic ’Ojy ;yoy3yj 'i i אין איז 

yngiiyj ;y fjg j; .1נ מיט, ogn i f 
yr'ogognn y j,rgn ogn ...לאכען

p איז שפעט װי —  ogn — Voy 
yongny: n'i ogn ny .ojynoyj; אין 

 ny 'n נקט1פ ;,yj'iK 'n רײבען אײן
 ־gno׳yj צייט yvjgj די Dgnyj מאלט

yo.; — יא״ — onyoojyyj ny ogn.— 
y איז ny — .03ynyj ביזמ jjg jy jiv; צו 
nyn און װיקטראלא yn n y jjg; ^ש-פיל 

y'ngosgn yo.'׳ngjjig ליסט׳ס
ignnip\ איז ngo on'g iv ;yngiiyj־

SCT4̂לידער
 דעםעל. ריכארד פון

גראם. גפתלי םון איריש

—ו̂.

ים . בי ר ע י י ם ־ ן ב ר ק
 וױיב, מײן פײער, םיין צו קום
 ;װעלט דער אין קאלט איז עם

 צו לײג און םײער, םיק צו קום
הארץ. םײן אויף אויער דײן

 הענט םײנע פון מאך און םײער םײן צו קום
 װארעםקײט, דער םאר שאל ליכטיגע א

 םארשװענדען װײב, םײן םיר, א — םיר װאם
• וועלט. דער םאר

פארטאג. פון ליר דאם
«

 ? היםעל שטילער דיך, באװענט װאם
 װאלקען? שװערע די צעוױגט װאם

 הויכקײט ר.»לע די קוטט ווי הארץ,
? ים טיףמחיען איבער׳ן

 פוינעל, א םליהם וואלקען די דורך
 פליגעל, העלע םיט םארכײ םליהט
םארנעז־רויםקײט גיאלדענע די םראגט

ים. טיף־גרויען איבערץ /
 !םוינעל גאלדענע ח צוריק, קום
 תויכקײם! דימ אין הױך םיט םיך נעם

 האפנונג העלע דו הארץ״ םיץ טראג
ים. טיף־גרויען איבעדן

i

mno ,'yD —׳ y:y' pg ^דאם ngo 
oogn in ny^yii םיןי Donnyn ;yovyn 

yj- דײטליף ogn איך לט?yשטyjרgם

 די pc לײד^שאםט nyn מים pg קיהל
ogn ;ynng' ypyo'o זיך ng>yogB 

y;g>yjnyojing; בײם itים g po ריײ

:y ץגעי״אזען ניא'ים־י:טינ1א/ p 'f 
 גדי״ g 'ii אויפגעזעהן ogn שמײכאי

yogo.
g ojngc ;yo tg — ם־ײגד, מםען

•y g 0Jsgc ;yo tg ornyt ...oonyt 
jyo .דיר ראכ איך פרײנד ig ,olgtyj 

gn? ליב, דיך ogn זי
y'jn; איז pc jnp'nc ;ynyj קוױ 

o'ugn שכיייכצל סרײ^יכען pc pg 
 ogn ogn ׳o"p:yTgnyjif םאדנער זיין

on'g ניבז ny .oogsyj איז i f צום 
ogn pg nyoojyo נ1צyלDjy פדם זײן 

o if .שויב ogn oy איהם pyjיnאון לט 
on'g איז yngiiyj; .לײכטצר *oig o 'j 

j'ljynnyp פנים זײן gn ,p 'T f© ער 
onyny :ג פארטראכסערהײד

 םרײגד... גרטעז א טJ6’gפ ;yo אז —
ypgo ...1 א אזריjטnj"no ny דאר איז 

 בא״ אמםעלס איך 3gn אט שײף... ניט
Djyjyj גע־ האט אייגע םײדיואר. צוױי 
yjgno; א gTOpgo־j i f jg ניאג־ א םיט 

y j’f; צילינד^הoi׳ ogn oin nyn -גע 
jא װי זוךנלא?, א װי כים^ לאגצט 

 האט ל1םײח ynynjg די שפאקטיװ.
 ער- רי ?יצלצן אײן אין ;yo>gnyj אלץ
 איכעײ pg oyionc די nyojig yשט

y חזר׳ן j"g די און yignc v tfy i :
 ה"נט אז ,orngpg זי װײסט —

‘/jgojgo איז
ngnmp איו jשט עכליכעןyמיט הן 

 ־yjoig זיו האם דן יל.1מ ;yeg אן
pg nyoojyc pc onynn לאנג איהם 

opipyjjg אן םיס yjHjy;yiiBg; ,בליק 
pg ;אי o if i f .גראמאסאן nyn T ig 

gsgnop'ii די איז Bלאסטי*yjo'ig ypj 
ogn ny .;yjjg j װידער ;y3'inyjjg 

 ליסט׳ס pc טאקטען yotny די שפיל^
y'ngoign nyo"iif. ־ P'tio h האט 

oynyogiyj ;im ;yo 'jry j לײכ דאס 
 nyjyo. סארצװײסצלסע ,ynynr רי םיט

y אילם o " iif; הױדבאל^ די חאט חדר 
onynyj yoDga צו oyiy םאנסביל, א 

נ םאן איהר געררען ניס איז רyלכy1ו
— ;ngj ny, זײ װאס rפילyז oy 
 דאם ynytjig onnyngn 1 רי ׳דארט
r מיר רײםט הארץ  d'jid»ילy,ז gt״ 

yn^ װי oy osgn ;yo םיר y o 'jry j; 
mרyבyל yy.אין און ײר ny3>y? nyn 

oy onyn o " f םיר gנyjםילט g;« o'o 
 ooyii ...;yj'jyjngc ;y׳oo׳ngD־i'0 מין

ny^yi nyn pg ;yoip nyn'ii jyjngo 
 ׳ניט gnio p'P ogn ׳Oyug; ׳צײט

yugf..^
jio איז ;yo'inn אין  ngj ;yngiiyj״ 

yp^ אינ׳ם ogn oogjngc נע׳ זיןי 
onyn יןי1א וױ y o " iro 'j oyn; איסט״ 

ogn nyivn גyבילgזyדי ן g pc y3ino
שיף.

j.
onynyj o, דן r'jn g j nnyo Dgn 

ojyncyj o r 'j.n n jo  ogn ngnnip ;ik. 
o די jgnyro 'J  ;ik o "P jy j'ify j:g־ 

 .onyogoyjD'iK ;yn"3 "? ogn קײט
שלאם^. טjyלyj פריה זיד ;y3gח זיי

ngnmp א םיט טךןולאס^ איז 
 otioyj ין1ש ogn Dy שלאןי. זypיgשט
 ny .ODgj האלבצר גאןי טyBש זײן

ogn אמאל םיט זיף g pnyjyj כאי־ 
 ברען א איהם װאלט nyv'o'g װי ׳אױף

jio  njn pg ;nynyn ogn ny .;goyj־ 
ngo o"nnyp אוי איהםjDלאy f jן n n 

 איהם .nyoyo g pc ףngש nyנyלgשט
ogn ny .oyog nyn ;youyjfig ogn 

 pc בלי? זײן ;yonyjpyug ojypyj ניט
y j'ig  yj"T tg .on; כיס־ זיף האבעז 

ypjio nyn i לאכװײז f  o j'iK iiy jif־} 
ny ogn ,o"n אױף באלד tg opnyoK3 

lie ,njgn y r ^ 3  yopynoryjo'ig •װעל 
ogn nyoyo ogn nyo אD'1nנyשםארfט 

ng■ g o'o 0T?yj ;yopgn.g pg 
ny"ftאיז לאר n n .די הויף ;yjTK 
yngn; םיט g בײזליכען yj'jyjngc; זיף 

yoyjyj; אינ׳ם .nyoyo D'jic nngr
yoj'n pc; ״אתם iy jjt f f i> i g o'o 

nויב d'jic ,בעט yjjg  ngnmp ogn־ 
 אויסנע• ;g .oyng בײם ;y'jn כאפט

g ,nyocyn שװאכעה ogn דן nyojing- 
 pmyj ין1ש ס׳איז .njyn n ןyזgלyנ

nyj'D"T g tg ...oyer i f איז ynyj; 
ny ogn ,":nyn זיף oonyryj p ir 

g11yj ogn ny ogn ,;goלט go.; זײן 
oiK ;yn“ זיף ogn באװאוססזיין n y jjg 

nyj"g ngj .on'g i f  ;ynnyp — װאס 
yn nyoyo g gn ;ypלסyן Y

jngD ;y ׳;nytroogj די j" tליny11ט 
ogn ;ngn g pc nynp g .;yngnyj 

yo זייך 'jry jj"n g; אין nyo3'nyj nyn 
טnלypj1ט  pg ,png nyבyל אין װי "

 ogn ngnnip .;ypyor נעבליב^ איז
n םיס n1ל"כמnyע pm ,ooyogyjfig 

p  ogn ogn tg ,;ny?yjj"g ogn ny 
. ^Tcyj ogn ny .on'g o j"o y j o 'j 

yoojny ;g ngc ooip gn tg זאף pg 
שס'ל. לידny"D p't *ngn מען

yב"ד j" t  y; אמי yJבל'בyז y r t; 
פאדזשאמאס, yt'^o די אין בעם אױם׳ז

n n  ;id nyooj'C n n  pg v v i:y y v w 
pc .oogj nyoycr ,דלען y11לכny אמ 

pnipj תחי שאאלטען1צ n n ig  ;g שארזי 
I'ngn-np pg ogn ,nyoyo באלר •jg 

j'o tfo  ,*ngr g ;yf"^D ;ya'inyj־ngc־ 
f1ו"yDלn'eyJ ogn ny ^n 'cyj Dלט 

g oyiy! םד."םליכ?"ס1א •nyo'ig pg 
t *"? 14(. (שלוס ik

*
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באנק-אלגטעת^הםיננ, דיע אונזער
 דער לאט צורײן זואכען יאר א כיט

 אוג־ א־ױסגעשײזט אםיס דזשעגעלאל
 ײין בר־־ו״/ א •,טערכערש נרױסעל זער

 צו אויפנעפארעיט ויערט זי װצלכצן
 קדםען צו ל1אח דעיאדטאיס װערצן
 ױניאד אינטעלגעשאנאל דעל םון שערס
 עי־ דעכ עפענען דך װעט װעלכע נא;ה,
yor? .ועלט נליף דעס אין לעצעדבעי־• 

ד ‘אינטערנע^גאי ״די ;נעזאנט  ױדי
 איז זי נאנח. ר ע י י א איז נאניז

 אינטעײ דער םון ;y^yryj אלנאנידרט
 ױדאן װאיײ,ע-ס גאלטענט ג??אנ*ל

 לאיזאלס איד-יע ys* ■ראקטיש פדן און
 צאח״ א סיט צוזאכ^ן יאדק, גױ אץ

 דער ארבייט^ארנאדזאציצס׳׳. אגדעיע
 םון אונטערנסרינען געװען איז בריף
 נארטענט ל״דיס אינטעינע״עאנאר דער

 צװ״ איהרע פון און ױניאן װאילקצרס
 םא׳ •רעזידענט פון נאארטצ, הענסטע

 סעקרעטער-טרעז^ווחנר און זינמאן, ריס
 ,in דצלפאר נעהסען סיר נוןרןןי. אב.
 געחראגען האט װאס אײגער, יעדער אז

 דט איהם האט בריו״, דאזיגען דעם
 איכעמע־ איחם דזאט אווצקגצװאדפען,

 איהם. װעגען םארטלאכט דך יון יײענט,
 ׳צולות םאלגענדצ די אץ סיר וױלען

 סענד נרױסער אונזער העיפען !רוכירען
 איכער דך דערטיאכטען אין בעריפי■

 פענ^ך, נאנס. דעל פון הױאט-ץיל דעם
 אע- אונזער פון מעםכערס סאנכע אז

 געגען גאנצען אין זײנען טערנע^אנאי
 אםיער אונטעמעהפמג, דאזיגער דער

jm א אילס ,ov וײ ניטראכטען n w- 
W'1% אונזערע פון כוננ l i,] א אילס 

 א װעיען w ױגיאן דער סון פארזוך
 װ#י ײי אזוי און סט. װאיצ פון מײל
 אדטמ״םײנד דער איס כאקאנט, איז םט.
 ארנײטעחעאםט; *מאדזירטער דעד םון

 כײ נאנןוער דער אז הײסט, עס זוי אזױ
 םאר יון ױד^ניזם געגען תאםוי טערער
 די פון נעםיהרט ווערט *■״r ^איען

 אױסזעהן עם מענ שארקס׳ םט.
 אז םאנכען, םאר וױילד ביסעיל א טאקע

 ריט טחותן » װערען נ*ר זאל ױגיאן די
 הא־ װעילכע אנרערע, װ«ם«ירען. דיזע
 גע־ נים װאכעניאגנ מױן אפשר, בען׳

 דרעהט, קא• דער װעמען און ארבייט,
 אויוי און רענם אױף מען נעחםט װאו

 עס האכען הוצאות, נויטיגע אנדערע
 אירא״ ביטערע א וױ מסתמא באטראכט

 אינ״ די װען כאילײדיגוננ, א װי ניע,
 גמװענדט, די צו זיך חאם םערגע^אנאא

 סםאק־חאידערס, ווערען '?איען זײ א?
 זײ זאיעז װאס דע«אזיטארס. אדעי־

 דיות? דיער Ynr* זײערע דעיאזיטען^
 און צארן, זײ< פאי^םעהען םיר און
 נעװאונדערט, װענינ גאר אונז וואילט עס

 םאר־ דיזע אז געהערט, װאלטען סיר װען
 אויס־ האבעז םארמארעטע און צרה׳טע

 חילוםות װיסטע זײערע אילע געבײטעיט
 אינטערנעשאנאיל, דער פון קע■ די אױןי

 אנ״ ;ןײן געפוגען נים מוין האם וועילמ
 עםענען ץו ו̂ו םאן, צו װאס זאך, דער
 חאי־ דערפאר םאקע אט כאנק. א גאר
 טיםער אכיסעיע נױטיג םאר סיר טעז

 אסףזור באנק, ענין Djn אין ארײנצוגעהן
 סעמכעחפי■ אוגזער םון םיילזנ ײעאעז

 כאנק-אונטעתמה- אונזער אז אײנזעהן,
 אונםערנעח״ װיכטעע זעחר א איז םונג
 אונ״ םון םpםאנד■ונr דעם םון סײ םוננ
 דעם םון סײ און ױניאךפרינציפען זעיע

•פטאנדיונסם. ■ראקטי^ען אײנםאך
A

 צו שאדעז ניט עס וועם קודם
 װאס דעם, ווענען ווערטער «אר א זאגען

 איהרע זײנמז וואס באנס, א עס איז
n ? הױים־אױםנאבעז r ,גדױס װי באנת 

 \*ל זי וױ Îזײ ניס 5זא ױ ק^ײן אדמר
 חױפט״אױפ׳י אײן חאט תםען, גים זיןי

 איײ קרעדיט, אי| האגדיען «ו — נאכע
 נים, װײס און נעלר, ביסע< א חאט נער

 עס חאיםען »ח דערםים, טאז צו וואס
 סראנט איאן, פײן ניט אױו איז זאק איז
 אײחט ב*נ# אין נעאד יײז ארײז ער

 םאר דאיאה «אר זײנע באנק דער אל?א
 געוױסע » באנק דער םון סריגם ער וואס

 דעם אונמר נעחם וואס באאינונג,
 ביד א האם אײגער ■ראןוענט. ווארם
 פעקםא- א חראם, א נ^פעפם, א נעס,

̂כע רי  »ויס- איחר םאד זיה נױםעם ײזנ
 וױפיי תאפיסאי, םעהר אין בוײיםוגנ,

o פון אײנענטימזור דער tn n n פאר־ 
 באנמ, דער «ו זיד ער ותנחמו םאגם׳

 נױסינמ דאס אױסבארנען אחזם $ולו זי
 םח קרינם כאגק די װאס םאר נאלה
געוױסען א באצזינוגג מנוױס* א איהם

 ;*,הױיט־טעט די איז דאס §*א^ענט,
 גע^ד יײהט ר כא;ק. יעדער פון לי־יט

 םון *ראםיט דער און גערד. נאמט און
 זי װאס ׳oyi אין כא״זגטעלט באנל

 די, םון «רא*ענט ניעכעיען א ;עתטפ
 עס דט וי וױ אילר, םון באמעז װ^כע

 װען יט״אי, איהר, ^י־-ען לועיכע ־,,ד
 געלד זײן םאר ?רעט דעיאדטאר ר«ר

 די קריגט ®רא^ענט, 4 אדער ;4 נ*ױז
 איהר, נײ כאמט װאס ,oyi פון באגק

5 yin• ׳r ,ט א^ג  נאך אםא־* און וי
 גאנ״ן א איזא ראכט כאנח ד» טעלר.

 נעױעח;* געלט װע^כעי •יאפיט, גיױסען
 כא;ק, דער פון אײנעגטיפער די vi יין
״עער־הא^דערס. איהלע פון

/*
̂ט אליץ טיאגען װו^כע די,  אין געי
 דוקא דיגען חנואדטאדס, איס נאנק,

 ליײ די פעדעע*, רײנע הרyז יןײן דט
 א״ער־ אין נעייד דיער דזאנען סענ״פען כע
ײ ^ װעי״כע געיעעפטען, י ג נ ע י  םיי זיי נ

 א םון קלמען חענען די וױפייל פעהל,
 זיײ דעפאזיטאלס סעהלסטע די כאנל,.

 ו^ניג גאג״ו האכען װאס טעד^ען, ;ען
 מיט םאכעז גיט חעגען װע^כע איו נמיד,
 און גע״עעםטען. ניױסע ס״ז געלד דיעל

 די אין דעפאדטאלס n דינען ד*רפאר
 ניט דוקא סײוױנגס-כענגס סעהלפטע

 מעהר- זײנען דאס ראקעםעיערס, סײן
y סטעגס v m<\ וױ-עס־ חאבעז ױעיכע 

ױיערע אדער ארנײט וײ/ןר םון איז
 פאל א «אלט1אפנע״ נע^עםטען סליעע

 אילע די םון סופע די דאך און ראיאל.
 םאל׳עײדענע רי אין דעפאױטס קייײנע

 שטאא־ םאלא״נעטע די אץ ׳פפאל׳כענס
 אם׳שר, און, סיייאנען׳ די אין נלײכט טען

 ריכטיג אױך איז דאסועי״כע בייליאגען.
 דעד פון געי״ד כאמען װאס די, װעגען
 נרױסע אילע גיט דינעז וײ אויןי באנח.

̂יעפטס־ילײט,  למשל, פינט,yנ איהר גע
 האבען װאס ארבײטעל, צאהל היב״עע א

 הײד ״אײגענע״ אן vt רער^זיאגעז זיך
 דער ניט הײזקעס די אט זײיינען סע.

 ארכײטער. די םון איעעגטום גאגצעל
 ״םארסאלט־ איע ױי דינען םעהרסטענס

 געםינט איהר נאגק. דער אין ;עלז^ט״
 םאר- קלײנע םון פארמס טויזעגדע םייע

 םארסארטנעדזיפם vln וײ זײנען םערס,
ע ;נענס די אין  ביזנעסלאןי, קילײגע ם̂י

 גרעסעלען א ױי איז האט כאנק די װאס
 איעענטיסער. זאגעגאנטער דער וױ ׳חיק

 *ױנ״ אונזערע אםט אױןי געםינט איהל
 בענק. די םון קאסטיסעד גוטע אלס יאנס

 כאארד דז׳^אינט דער לנ?של, האט, אט
 געסוזט ױניאן קי״אוסטאכער דער םין

 חיכ־ גאגץ א גאר כאגק דער פון באמען
vיצעצםען םון צײט דער אין סומע ע 

 קוםם זעלטעץ ניט קלאוקסאכער-סטרײק״
 די ווען אינטעמעעאנא^ אונזער אױס

 םיט וזינטעחפםמיליג איו סעפבער׳פי■
 צו זיףי אסעסמענטס, און דױס איהחן

 נאנץ באדמז און כאנפ, רער צו ווענדען
v צו אום גמיט, סופען חיכעע m\ אנ־ 

 דער חאט אט ארכײט. איהר סים געהן
 חאט חויז, א נעקויםט באארד דדשאיגם

 נעלד, דעם פון סײל היכ^ען א גאר ער
 בארגעז נעסחט קאסט׳ הויז דאס װאס

 די אז םײנט, דאס װאס באנח, דער םון
 דער אױו• םארםנצדדש א האט נאנק
 היבשען א קרמט ױ ײאס םאר און חויז,

•ראצענם.
A

 נים איז איז, זי וױ איזא, באנה, די
 אויםגצ״ ווערט װאס אינסטיטוציע, אז

 פאר רײכע םון אױסמייסיליך האאטען
 נעילד מעהרסטע דא^ םארקמרם, רײכע.

 וואס דעפאזיטס, די םון סוםם באנק איז
חנ נאגץ  ;אריין טראנען םע:שון\ אר̂י
 זיך באנוצען גע^ד דעם םים אבער

מ, נאד די טעהרסםענס  םא- זײ און ױי
 גאנץ »יז ■ראםיטעז. םעםע n עס כען

 סים די, פון מאחח גמיסען צום אפט
 וואילםען. און מאיטעז זײ געלד וחנסעס
 םענ־ םאחפײחמע דצו־םאר םאקע האכען

v r\ געםראכט צײםעז םאזימײדצנע צו 
 גאנץ א אױוי באנק א גדינחנז וועגען
 איז נאנין יצדע כאיד וױ יסוד. אנדער

 vpwo זאל ווארוס סו םאיקס״כאנס, א
 ירא־ די חאנעז ניט א^יין םאיק דאס

 געווארען נעסאכט דיניז ov סיםצן?
ע אין מ ח ױי מ א מז פ י י י מ * ל ז ז ו ד ו מ  ו

מן, ר וו מ מן, נים זײמז וײ *  מיוג
 נעותן נאד pit »איח םאיק ד*ס וױי<
 םאלק דאס דענ^ צו דערוואקסצן ניט

 אויא װי כאנק, א אױא מקואס חאט
D m נאתיט איז אר יואס וואונומד׳ א 
דעם מים Deny נאנרייטין. או םסוני

e דצר םון װױמס l iw n u r w ^ ig
iv דער םיט im " o v פון אינטע^גצגץ 

 וײ*ר טיט ארכײםצר, אמאדזירטע די
 א«• מעחר און סעחר יץא רעגײכקײט

 םאל צײט׳ עכטער7צ’ א םאר *ו׳צוארען
 װען ׳דאז על״עט ;סאג רעגעגדיגען א

 סעכ־ געװארען דיגען דיעלע ױגיאגס די
 גרױסע מיט ױגיאנס ״פטארקע טינע,

 װײ ניט װילענדיג װעילכע, טחןו״פוריס,
 אין טראנען געםוזט חאכען זײ יעגריג,

 געדאגק, דער געלופען איו כעגח, די
 האבען ניט ױניאנס די זאיען ױאלום
 דער אז אזױ, און כעגק, אײגעגע דיעלע

 די םון סאכען כענק די װאס פלאפיט,
 אר״ די צו געהן זאי ארכ״טערעעיחנד,

 די, צו ניט און ױניאנס, די צו כײםעל,
 ױנ־ די םון ישונאים גאל זײגען ױעלכע

}יאנפ
A

 אט האכען ױניאנס םאליצײדעגע איז
 גע־ געדאנק ריכטיגען גאגץ דאזינען דעם

 געגרינדעט האבען רעאריזילען, נופען
יף, כע;ק.  גענלויכט, טען האט נאטיר̂י

 דא װעילען ױגיאנס ארכײטער די אז
 וײ קוסען וױ .nss^ גרויסע א כאכ%ן
 ארויס* !4נאי זיף לאט עס אבער f דעלצו

 פע־ דער א*ן ציױיפלער די אז געוױזען,
 דעם אויף ארכײטער די םון היגקײט

 אפגע־ געבאף זיך האבען באנק-געביט
 מען װעיכע ארנײטער־בענלו, די גאי״ט.

 היב״ א נאר אטעריקא אין ישױן צעהי־ט
 זײ ערפאלנ. אן דוקא זײנען צאהי, עעי

 דער און גע׳טעפטען,״ גוטע טאכען אי*ע
 געהט טאכען, בענק דיזע װאס ײאפיט,

 לא־ װאס בענק־פרעזידענטען, די צו ניט
 טױ״ הונדערט מיס עזלבאצאה זיך זען

אל זע:ד  סטאל־ די צו ניט יעהרליר, דא̂י
 פון רײכעל װערען װעלכע האלדע־ס,

 ארנײטער די צו ;אר יאהר, צו יאהר
 יטער-האל־ אוץ דעפאזיטאלס די צו ;ופא,
 דעל װען איכײטער־כענק. די םון דערס

 דעלםון נעניסען גלעסער, איז פיאפיט
 ׳טער־ די סיט גילײך דעפאזיםארס די

 קלענער, פ־אפיט דער איז האידעלס.
 זיף באגונענען ״עער־האלדעלס די כיוזען
 די װי פונתט פי־אפיט, קלענעלען א םיט

דעםאזיטא־ס.
A

 דעי יטױז װעט ׳פיל גלױבען איצט,
 דענקען, פיל יוארום פאד^טעהן׳ לעזעי

 אלבײטער-באנק אן פון ערעפענונג די אז
 פון אפװײכונג אן ניט אוםן ביטום איז

 זי פארקעהרט, נאל פרינציפען, אונזערע
 פלינ־ אונזערע פון אױסברײטונג אן איז

 אינ־ די אז אננעהמעז, לאפיל ציפען.
 לאסאלס איד׳רע איע מיט טערנע^אנאל

 זײנען װאס ױניאנס, אנדערע אלע און
 אינטערנעלזאנאיצ אונזעל אין ׳עותפימ

 אין יעהרליר אויס גיבען באנק, ױניאן
 מױ זײ װאס ;עלד, דאס פאר *ראצענט

 טוײ 50 בענק, אנדעלע פון בארגען זען
 דיוע נעהט איצט איז דאלאר. זענד
 האבען װעלכע מענשען, די צו סומע
 ארבײ־ דער כײט ניט ׳טײכות קײן נאר

 װעלען טיר אבעד װען טער־באװעגונג.
 אײ- אונזעל פרץ כארגען געלד דאס

 טויזענט 50 די װעלען באנס, נענער
 די צו צוריקקעהרען זיף יעהרליף דאלאד

 אײנענטיםער די זיינען װאס ארבײטער,
 מורא ניט דארןי מען און באנק. דער םון

 חליילה וועלען ױניאנס די אז חאבען,
 ווארים, באנק. אײנענער זייער אנזעצע!

 קרע־ אלס ׳נום זײנען ױניאנס די אויב
 סרי־ סאפיטאיליסטימע די פאר דיטארס,

 בעסערע נאןי דאר זײ זײגען װאט־בענק,
באנק. אײגענער דער בײ בטוחים

A
בײשפ< א נאך נעהםען לאמיר

 אינטער־ דער םון סאנווענשאן דער אויזי
 איז 1920 איז שיקאגא אין נעשאנאא

ס א נעװארען אנגמגומען  גרינ־ צו בא^ו
 דף נויםיגט געוױם ױניאן^זעפער. דען
 היג־ גאנץ א איז אונטערנמהםונג אזא
 דאזיגע די װאלטען געיצד. סומע שער

 געװארעז,% נענרינדעט װירק^יך מעיער
 גע־ זיך אינטערנעשאנאל אונזער ווא^ט
 פרי״ װעלכער איתענד צו וחןנדען םוזט

 זי װאלט געװעהנלץי איז וואם־באנק,
 פרא־ היבישען גאנץ א צאהילעז נעמוזט
 װארום םראנע: די זיןי ^םעלט צענט.

 טאן׳ קענען ניט באנס אונזער עס זא^
 עםענען פון •ילאז דאזיגעל דער ורעז

 פאליטטענדיג ווערען װעט מניאן־מעפער
 הא- פא^ײדענע נעהםט אדער רײזי^

 װעלכע אונטערנעהמונגעז, אפעראטױוע
 צו זײ אום װערען, פינאנסירט דארםען
 קאאפע״ די ערפאלנ. אז פאר מאכען

 איצט זײנען אונטערנעהמונגען ראטױוע
 אונזער םון טײ( וױכטיגער א סײל, א

 אז זאל װארום טו ארבײטער־באוועגונג,
 דאס־ טאן קענעז ניט ארבײטער־באנס

 נע״ װאלט •רױואם־באנק א וואס זע^בע,
 זיכערהײט סאלמטענדיגער םיט םאן
 מים און האסימאא, נעבארנמעז דעם פאר

 איה,יע םאר דױוידענדען נע׳פװאילענע
? מער״האלדערס

A
 אז איבערצײגט, סיר זײנען דערםאר

 ארבײםער-בענק םון גדינדונג דער םיט
 ■ערעסיעקטױוען נייע נאנץ זיך אפענעז

 יצ־ און ארבײםער״באווענוגנ, דער םאר
 םאר״ ײאס ױניאדםאז, אםתמוטער דצר

 מנ־ םון באדײםוננ ריכטיגע די מטעהט
 באגריסען וױ אנדעחש, נים סז\ יאניזם,

 אונטערנעה״ נײע דאזינע די םרייד סיט
ארכיײ אן פון ערעםענוננ די םומען.

:M > l
 נײעם » אױוי אנזאנ אן איז טער־נאנק

 געזע<• גאנצען אונזער אין װענד-«מקט
v r > o tw\ ,דעד מיט סײנס ױ ילצנען 

 םאל׳ט״דעגע רי םון אפ^אםוננ h צ״ט
 צום ד״הענדלער5געי די פון ארױױ^גיס

 געזעל^אםם. גאנצער דער פון ׳צאדען
 גע״ דער אין בל*ס רyנײ א סײנט דאס

 אלץ גענען ארכײטער־קאשי פון ׳ייכטע
 דעם געחאלטען האנען װאס אלע, און

 דעם טיט קנאפעיל, אונט^ר׳ן ארבײטצר
 םעחיג םעהר זײנען *ז אז אױסרײד,

 זײ״ געלד זײער סיט זײ אז איהם, פאר
 גאנצען דעם פון אויפהאלטצר די נען

בנין. גע?על^אפט<יכען
A

 באדױערען, צו זעהר עס איז אודאי
 דער םון סעםכערם אײנצעלנע פאר װאס

 אנדערע פון אױןי ײי אינטעמע׳צאנאל,
T דעם פון כריןי דער װעט ױניאנס, im 

 און דעפאזיטארס װערען צו אפיס, נערא̂י
 ניײגעגריגת־ דער אין סטאק־האילדערס

 כיטערעד א װי קלינגען, באנק, טער
 סעד^ ניק עס קען קיעער און ^פאס.

 אינטערנע׳פאגאצ די װי כאדױצלען,
 הארצען נאנצען םון סיהלט זי גוםא.
 און ארכײטסלאז, זײנען װעלכע די, םיט

 וױ כחות, איחרע אלע אן װענרעם זי
 גרויסען דעם אפצױעאפען םעגליף וױיט

 נעטײנט ו5ני איז כריוי דער אבער איבעל.
 ניט סאמענטאן זײנען װעילכע די, םאר
 דעפאדסארס fjnsm צו לאגע דער אין

 באנק. דער אין שער־האלדעיס אדער
 יטפע־ צוסוכיען ײעילעז טיל/ האםען וײ

 א װערען װעט לאגע זײער װען טער,
 נעריכ־ איז כריף דער כעםער. ביסעל

 דעפא־ יע האבען װעלכע ׳די צו טעט
 די/ צו בענק, פאר׳עײדענע אין זיטס

 עםליכע אפנע^זפארט יע האבען װעיכע
 אדער שער א הויפען קענען און דאלאר,

 אינ• די זיך װענדעט זײ צו אט צװײ
 צו םאדעלונג דער מיט אנאל5ציטער:ע

 יבאנק ר ע י י ז אין נעלד זײעל ברענגען
 אייגענע זײערע דורך ׳אלײן זײ װאו

 אויםפאסען, קענען װעילען םארטרעטער,
 באנק די װאס פלאםיט, סענט יעדער אז

 פון רײדעז םיר װען און — מאכען וועט
 פיא־ עהרליכעז אן מיר םײגען פראפיט,

 םרץ :יט ׳פםאםט װאס ••אפיט, א םיט,
 גזד זאל — עקספלואטאציע און רױב

 אײנ־ די זײנען װעלכע ׳די צו הערעז
 װאם ארבײטעד, די צו ׳צמ*בארעכטיגטע

 דעפאזיטארס און מער״האילדערס זײנען
באנק. זײער איז

A
 באנק ױגיאז אגאל1אינטער:ע״ די
 א םיט אנפאננ םון נלײך זיך עםענט

 דאלאר• םייציאן האלכעז א םון תאפיכאל
 געװארען גע׳שאםעז איז סוםע דאזיגע רי
 נױ םיז ױניאנס םאחפײדענע די םון

 אינטערנעיטא־ אונזער דאס אזוי, יארק,
 די םראקםיש זײן װעט ױניאךבאנק נאל

 פארטי• אידישער גאנצעד דער םון באנק
 אין ארבײטער־באװעגומ געשריםענער

 װירס־ געררען װאלט עס און יארק. נױ
 װען צוםיל, גארניט און מעהן, זעהר ליןי
 dm באנק דער םון ערעםענוננ דער צו
lvשטv\ 500 די חוץ א זאיל, דעצעסבער 

 שוין איז װאס קאפיטאיל, דאלאר טױזענד
 םאר־ די םון מעםבעחפיפ נרויסע די דא,

 איג• דער םח די סײ ױניאנס, שײדענע
 םאריערס, די םון די סײ טערנע^אנאל,
 ארבײטער נודם לעדער קעפ-סײקערס,

 ארײנ״ זאיעץ ױניאנס רעmאנ אלע און
 דעפא״ םון געשטאלט תר אין טראנעז

 מייליאן האילבען א גאך שערס און זיםס
 אם דעםאנסםרירט װאלט דאס ;דאלאר

 פאר־ די אין םעםבערס די דאס בעסטען,
r״y:m די גוט םאחטטעהען ױניאנס 

 אר• אײנענער אז םון באדײטוננ גרויסע
 װײטערע זייערע אלע איז לײםער־באנק

 מעהנערען און בעסערעז א םאר קעםפע
לעבען. מעניטאיכען מעהר איז

A״
 זיןי געלעגענהײט בײ ײעילעז טיר

 און עניז׳ דאזיגען Dm צו צוריקקעה^
 פאר־ די באטראכטען גרינדיציך מעהר

8r״y:m באנק־ דאזינער דער פון זײטעז 
 הא־ אבער ײיילעז םיר אונםערנעהסונג.

 אונזער םון ווערטער פאר די אז םען,
 האבען וואס אלע, באװענען װעאען זײט
^ םארהאלטעז זיך איצם ביז  גלײכד א

 אונטער־ דעי צו סקעפטיש אדער ױאםינ
 איבער־ אםאל נאך עס זיד נעהםוננ,

 שלום, צום סומען זײ וועאען איז למגעז•
 ארבײםער־ אז םיז מענליכחײטעז די אז

 ארבײטער־באװע• ^ םאר סײ באנק
 |my’ םאר סײ איז גאנצע, א^ס נונג,

 וױרקליך זײנען באזונדער, ארבײטער
 אז מיר, ערווארמען באדײטענ^ נאנץ

 סענמן, זײ װאס אלעס, םאן װעילעז זיי
 ער־ אז םאר באנק רי םאכעז צו אום

 קײן ניםא וױרקאיך איז עס פאלנ.
 זאלמ! ארבײטער אונזערע װארום נרונה

 אנדערמ אק דעפאזיטס זײערע האאטעז
 זײער האבען זײ בעת בענק, םדעמדע
o באנס, אײגענע m n iv i זײאר דורך 

 או| פארםאגעז, ױנ^אנס די װאם נעיד,
 הא• ווצלכע טע̂רmארםD זייערע דורןי
 צר םולסםעז זײער םאדדינט זיבער כעז

טרוי.

 אױסגעשלאסעגע עקש די וועיען װאס
 ^יקאגא׳עך אונזערע םון םעםבערס

? םאן איצם יאקאלס
שיפאנא׳ער nm האט באקאנמ, וזי

סיט אײנקיאנג אין באארה רדעאינט
ט דעם פון בריף רעם ענ ד  דער פון פ^י

 אין עס װעילמנן אין אינטערנע^אנא^
םון בא׳צלוס ^ אינערגעגעכען געױען

 צו כאארר, עקזעקוטיװ דזעענעראל דעט
 צו געהערען וועלכע די, אלע עטעלען

 ײ1 און טרײעל, צום ליגס, פאר׳טײרענע
 געםונען װעלען זײ אויב אויםיטליסען,

 נאכרעם אויסגעיצלאסען, ׳טולדיג, װערען
 עלף סרײעל, א געגעבען זײ האט ער װי

 מעםכערס עילף דאזיגע די םעפבערס.
 אויס^י־ זײער געגען אפעילירט האבען

 עקזמקוטיװ דזעענעראל חגם צו פונג
 זײן לעצטענס געהאט האט װאס באארד,

 ׳פיקאגא. אין טיםינג םערטעל-יעהרליכען
 עקזעקוטױו דז׳פענעראל רער װאלט

 געװעחנ־ װי האנדלעז, געװאלט באארד
 איכער- ער וואלט םעיע, אזעלכע אין ליף

 רער צו עלף די פון אפי̂י רעם נעגעבען
 באריכםען זאל װעלכע אםיל־קאםיטע,

 רז^ענעראיל םון טיטיננ נעקסטען צום
 אפ־ דאן׳עחמט און באארד, עקזעהוטיװ

 פראגע. דער אין אורםײל זײן געבען
 עקזעקוטיװ דז׳שענעראל דער אבער ד.אט

 לפנים מאל דאס געהאנדעלט באארד
 אױפ׳ן גילײף האט ער הדין. משורת

 אפיל־קאמיטע די באאויפטראגט פלאץ
 רעפארטען און םאל, דעם אויםצונעהםען

 װייסען מיר מיטינג. איצםיגען צום עס
 אפ^עצען עס װעלען עלױ די אויב ׳ניט
 עק־ דזשענעראל דער אז פארשטעחן׳ און

 גלײך בא׳עלאסען האט באארר זעקוטױו
 האט ער װײל אפיל, זײער אױםצונעהםען

 אויסגעשלאסע־ עלף די אז געװאלט׳ ניט
 טאג איכעריגען אײן זאלען מעמבערס נע

 ױניאז, זײער םון אויסגעמלאסען ביײבען
 געסראנען ניט װירקליך האבעז זײ אויב
 עהרענהאםטען אוץ אפת־גערעכטען קײן

אייטײל.
A

 פאר םאיגעקוםע! זײנען עלף הי און
 דזשענעיאל דעם םון אפיל־קאסיטע דער

 װי־ זײנען זײ און באארד, עקזעקוטיװ
 דער מיט נעװארען אויסגעהערם דער

 די און אױםםערקזאםקײט, גרעסטער
 זעלבען צום געקוסע! איז אפיל־קאםיטע

 דער נעקוםען איז עס וועלכען צו של(ס,
 די אז ׳טיקאנא, םון באארד דדטאינט

 הא־ מעםבערס אויסגע^לאסענע ראזיגע
 זײערע פסק. זיתר םארדינם כ׳ער בעז

 טעכ־ ער^טענס, געװען, זײנען טענות
 גיט זײ האט מען דאס לכדטל, װי נישע,

 װאס אין בריױ׳ א דורך װיסען נעלאזען
 זײ ד״אט םען דאס ׳זײ באשולדיגט מען
 און לאקאלס, זײערע אין געטרײט ניט
 אפיל־קאםיםע די טענות. אזעלכע נאף

 צום רעפארם איוזר אין םעסט יטטעלט
 9 אז באארד, עקזעקוטיװ דזשענעראל

 דורך נעװארען גערוםען יע זײנען זײ פון
 רער םרײעל. צום זיך שטעלען צו בריף

 זײ־ און נעקומעז, זײנען זײ דאס פאקט,
 הינםער ניט געװארען פראצעסירט נען

 אנװע־ זײער אין נאר פלײצעס, זײערע
 דער־ באװײז בעסםער דער איז זענהײט׳

 ניט זײנען עלף די םון צװײ אםת, צו.
 אבער בריף. רורף געװארען גערופען

 געקומען, דאך זײ זײנען טרײעל צום
 עםליכע אגגמהאלטען האט טרײעל דער

 געענבד האבען זײ װעלכע אין שטונדעז,
 דער־ םראנעז. םארשײדענע אױן* פערט
 לאיער- נאר טענות אלע די זײנען פאר
 םון רע*ארט דער וועלכע דרײדלאך, שע

 אוי־ םעסם שטעלט אפיל־קאםיטע דער
צװײםעל. יעדען סער

 צװײטע זײער איז אבער װיכטיגער
 עדױקיישא־ םרײד־ױניאן די אז טענה,

 צו ארנאניזאציע, אזא ניט איז ליג גאל
 קאנ־ אונזער לויט זאלען, זײ װעי״כער

 זײ װעז באלאננעז, קענען ניט סטיטוציע,
 פון רעפארט דעם פו; טײל דער װילען.

 דא־ די װעלכען אין אפיל־קאםיטע, דער
 און צוגלידערט שארף װער^ טענה זיגע

 װיכ־ נרויסער פון איז צוריקגעװיזען,
 טעמבער- אלגעמײנער im פאר טינקײט

 נוי־ פאר דארום האלטען מיד און שיפ,
:איבערצוגעבען טײלװײז דא זי טינ

 און ירינציסען די פון פארטײדיגער ״די
 פאר־ זײנען זײ װי ל., ע. י. ם. דער פון צילען

 קענען איעלירער, די מון געװארען געבראכם
 קאםיםע, א«יל דער פון װערען ביוםריןכם ניט
̂ר ד# מוז עם איעלירען. צו גרונד n אלס  קלו

 אײנ־ אן פון םײנונג די אז װערען, גדסמעלם
 איגדיװידו־ פילע פון זאגוןר אדער יעלנעם

 אין װערען ;ענומען ניט קען מעמבערס, עלע
 11י װעגעו זיך ח«>כדעלם עס װען אנבאםראכפז,

 קאנ־ דער געגען פ^רברעכען א אין אנקלאגע
 עקזעקוםיװ דז׳סענעראל דער סםיםואאן.

 וועלכער אינטערנעשאנאל, דער פון באארד
 אויםאריטעמ באעטיממע געזעצליך די איז
 אײנ־ די איז און ארגאניזײאזאן אונזער ®ון

 צו רעכט ד*ס האם װאס קערוערשאפט, ציגע
 ב>ז־ האם קאנפםיםוציע, די פאישײטאזען

̂ס םעסם, און קלזןר ^םיםם  מיםגלידער־ די דו
 װאס וןקט, *ן איז ל. ע. י. ם. דער אין א«ןפם

 דאס ?#נסטיםואזןןן. דער םון פארבאםען איז
 םעם־ די װעלכעז געזעץ, דאס דאבום איז

 בלײבעז װעם און פאלגען, חײנם םוז בער׳סיי
 די פון װערען מבםל װעם ער ביז געזעץ׳

 פ»ר- יוניאנס, לאקאל אלע פון ®אמ»םעחער
 בוףסשיםם דאס װי קאנװענאזאן, אין זמםעלט

צו, גיבען אפעלירײר די ײ
 ל. ע. י. ט. דער אין םעםבערם זײנען זײ אז
 םים זיך באנוצען צו אנםזאגם זיד חאבען זיי

I געוואדען, געגעב?ן זיי איז וואס ברירח, דער

זעקםטער
שיקאגא אץ באארד עקזעקוטיװ גענעראל

1.
 דזשענעראל םון סיטינג דעם אריוי

 אזעלכע אלע אויף װי באארד, עקזעקוטיװ
 זײנען פארזאםעלטע די װאו םיטינגען,

 פערזעג־ קײנע ניט האכען ארן ערנסט,
 װעגען כלויז טראכטען און פנױת, ליכע
 צוזא־ זײנען זײ װעלכען צוליב ציל רעם

 פאר קומט װאס אלץ, איז מעננעקומען,
 באדײ־ גרויסעד םרן פאיזאסעלטע די םאר

 מענש זײםיגער דער אז זײן, מעג םונג.
 א פון װיכטיגקײט די אײן ניט זעהט

 ניט, פארשטעהט ער און פראגע, געװיסער
 אזוי געװירמעט איהר װערט עס װארום

 אויסדוכטעץ, זיך סעג איהם צײט; פיל
 ערלײדינט געקאנט װאלט םראגע די אז

 ה$ט זי אויב םינוטען, פינוי אין װערען
 אבער װערען. פארנעבראכט געםוזט שוין
 זײטיגער א טאקע םראכטען נאר סעץ אזוי

 יעדע אז איז, אמת דער װארים מענש.
 ניט זײן אךאון־םאר־זיך זי מענ םראגע

 װיכטיג העכסט אבער זי איז וױכטינ, אזוי
 פא?* אנדערע אלע מיט צוזאמענהאג אין
 לעבען דעם אין באגעבענהײטען און טען
 אײנעם, פאר אינטערנעשאנאל. דער פון

 םיט־ץ םאראינטערעסירט אלזא, איז, װאס
 יע״ איז אינטערנעשאנאל דער םון לעבען

 און װיכטיג, העכסט אײנצעאהײט דע
 װעלכער פדאנע, קײן ניטא איז דערפאר

 אױם־ גאנצע די געװידםעט ניט װערט עס
 פארזאטעלטען דעם פון סערקזאמקייט

ב. .v נ.
 איז עם װי װיכטיג דעסטװעגעז, םון

 אמאל אבער קוםען אײנצעלהײט, יעדע
 װעלכע באשליסע, און דיסלוסיעס אויף

 דורך אנדערע אלע םיז אויס זיך צײכענעץ
 ציײ װעלכע באשליסע, באדײטוננ, זײער
 ריכטונג נײע א יציניע, נײע א אז כענעז

 אונ־ ױן שטרעבעז און לעבעז דעם איז
 פאסירם געװעהנליך, מעמבערשיפ. זער
 קומט דאס װען אבער, אםט. ניט עס

 נײער א ־וױ בחוש, מען םיהלט דאן פאר,
 דעם אויף אראםנענידערט װאלס גײסט

 לע־ אזיי ווערט ריסקוסיאץ די מיטיננ.
 א מיט רעדט אײנער יעדער ;בעדיג
ר גאנץ ע ^ אזונ  יע־ :בארעדזאמקײט כ
 מאכיענט, דעם אין םיהלט אײנער דער

 עט־ זיך װעבט ארץ זיך שאפט עס אז
 זוכה איז ער אויך צו.װאס נײעס, װאס

 איג־ ערםאהרוננ, חאק זײן בײצוטראגען
 באגײסטערוננ. נויםינע די און טעליגענץ

 אי־ ב. ע. ג. רער האט םאםענט אזא
 זיצונגען, לעצטע זײנע אין בערגעלעבט

 םאכען וועלעז גלויבען, םיר װי וועאכע,
 סײ װידםעז צו iyp:m מיר געשיכטע.

 בא־ נעסאסטע די סײ און דעבאםע דער
 ארטיהעל. באזונדערען גאנץ א שלי^,

 םארנעםען זיך מיר םוזען אבער דערװײא
 יעדער װאס מיט נעוועהנליכע, דאס םיט

די םיט נעםליך, אן, זיך םאנגט םיטינג

יאנאװסקי. ש. סון

 פעקרעטער־ םרעזידענט, פון רעםארטען
 וױיס־ םארשידענע רי און טרעז״עורער

 האבען זײ װאס אלץ, װעגען פרעזידענטען
 אין טאן אנדער־ל געזעהן אדעי נעטאז

 טאנאטען, דרײ לעצםע די פון משך רעם
 אונ־ פון געדײהען איז לעבעז דאס פאר
אינטערנעשאגאל. זער

װע־ פאקטען, פאישידענע די אפית,
 זײ־ באריכטעט, װערט עס װעלכע גען
 אלגעסײן ןיא מעםבערשיפ אונזער נען

 פון טעטיגקײט די דאך איז באקאנט.
 קאנפפי־ קײן ניט אינטערנעשאנאל ד;י

 אונטערערדישע, קײן ניט ראטיװע,
 םראגק אויסנעםיהרט װערט זי חלילה.

 זוי היטעל, אםענעם אונטערן פרײ, און
 דעםטװעגעז, םון אבער זיך. רעדט עס
 ענטװיקעלט צוזאםען, רעפארטען איזע םיז
 דעם פון בילד גאנצע דאס אײך םאר זיך

 איהר אינטערנעשאנאל דעד םון לעבען ן
 די װי זײט, ליכטיגע די נוטע, די זעהט

 איהר זײט. פינסטערע די שלעבםע,
 אינטערנעשא־ די װאו און װאס זעהט,

 װאו און װאס און געװאונען, האט :אל
 דאן קענט איהר פארלארען. האט זי

 און באלאנס, ריכטיגען דעם אונטערציהען
 זעוזן בעסער דאס דערפאר קענט איהר

 םוזם איהר װעלכען װענ, װײטערען אײער
געהן.

רעפארט, זײן איז זיגמאז׳ פרעזידעגט
 אלגעסײנע גאנץ אין געשילדערט האט

 אויםטואונגען װיכםיגסטע די ישטריכען
 איבערלאזענ־ אינטערנעשאנאל, דער פיז
 און סעקרעטער־טרעזשורער דעם םאר דיג
 די אױסצוםילען װײס־פרעזידענטען די

באריכטעץ. זײערע דורך אײנצעלהײטען
 דעד אז באריכטעט, ער האט צוערשט

 םאראײנײ צו ב., ע. ג. דעם םון באשלוס
 לאסאל, אײן איץ דרעסמײקער אלע געז
 םארטרא- זײן זאל לאקאל דיזער אז און
 רזשאינם Dm םיז טײל א \וערעז אוץ טעז

 איז קלאוקמאכער־ױניאז, רער פיז באארד
 איז נאך נעװארען. דורכנעםיהרט ענדלין

 שרע־ באקאנט, װי או?, נײ, אויםםו דער
 װאס אלץ, פאר מענ׳עעז םילע זיך העז
 עס אז נאטירליך, דאך עס איז נלי. איז

 גאנץ ניט זײנען װאם אזעלכע, זײן זאלעז
 םאקט דער אויםטו. דעם מיט צוםרידען

ע־ זײנען װעלכע די, אפילו דאס איז,  ט
 םאר־ פאר שטארס נעלוען ש י ט ע ר א

 צו געסומען איז עס אז דאך, אייניגונג,
 זײ װאס דאס, םון םארוױרסליכונג דער

 דער אין געװאונשען שטארק אזוי האבען
 איבערנעשראקען, זיך זײ האבען טעאריע,

 אינטער- דער םון פרעזידענמ דער און
 גע־ א זmאנװענ צעסוזט האט נעשאנאל

 דורכ־ אום דרוס, םאראלישעץ וױסען
ב. ע. נ. דעם םון באשלוס דעם םיהרען

מוין איז אלץ אז איצט, אבער
 הא־ צו איז געװארען, דורכגעםיהרט

פרית״ פון געגגער פארשידענע רי אז פען,
 טעות, זײער אײנזעהן באלד װעלען ער
 ררעסםא־ אלע פון םאראײנינוגג די און

 אנ* זײן אויך װי לאקאל, אײן איז כער
 פון באארד דזשאינט דעם אן שליסונג

 צו פיהרען זיכער װעט קלאוקכאכער, די
 נע• זײנען װעלכע איבלעז, אלע אז ׳דעם
 יי װאס ׳דעם םון רעזולטאט דער װען

 צוױי אין נעװען זײנען דרעסמאכער
 גענצליך זאי*ען לאקאלס, פארשידענע
 אנשליסונג די אז און װערען, באזײטיגט

 םיחרען וועט באארר דזשאינט דעם אן
 oyi פון םארשטארסונג דער צו סײ

 אילע םון סײ ארן לאקאל, דרעסםאכער
 קלאוק־אימ דער אין לאקאיוס אנדערע

דוסטריע.
 אז ערקלערען, דא אבער מוזען מיר

«•m װי םאראײניגוננ םאלשטענדיג/! די
 םאר״ ערשט איו באשלאסען האט ב. ע. ג.

y דעם םון פיטיננ דעם אויף געקוטען rn• 
שיסאגא. אין באארד עקזעקוטיװ נעראל

 לאקא^ :פאלגענדע איז רערפון סיבה די
 פרעסערם, דרעס די פון לאקאל דער ,60

 םארשײחןנע דורך אםגעצויגען האט
 35 לאקאל אן זיך אנשליסען זײן תירוצים

 דרעס די װי פרעסער, אלע אויך אז אזוי,
 לאסאל״ אײן צו געהערען זאלען םאכער,

נע־ אײגענמליך האט 60 לאקאל װאם
I ביז אויפלײזונג זײן אפציהען איז װאלט 

 סאד די װעט אםשר קאנװענשאן. דער צו
 באשלוס Dm צו זײן מםכיס ניט וועניעאז

 האט ב. ע. ג. דער אבער ב. ע. נ. םון
 םאר בא^םיגונג קײן אײננעזעהן ניט
 נעפאםט איז באשלופ דער װאונש. דעס

 אויפ• זיך םוז 60 לאהאל אז געװארען,
 ,35 לאקאל אז אנשליסעז זיך און לײזען
 פרזד צוױי אז זיז, קײן ניט האמ עס רוײל
 נױ אין עסזיסטירעז ען5זא לאקאלס סער

 האבען זאלען בײרץ זײ אז און יארס,
 פארטרעטערשאפטען באזוגדערע זײערע
 האט דעם צוליב באארד. דזשאינט איג׳פ

 קאםיטמ, א אויסגעװעהלט ב. ע. ג. דעד
 צו לאקאלפ בײר/ן די ברט::ען זאל װעלכע

 סאםיטע די און םאראײניגונג. םולער‘ א
 פונהטצז, נעװיםע אויםגעארבײט האט

 צוםרידעג־ גאנץ זײו דארםעז װעלכע
 5לאסא םון מעםבעדס די פאר שטעלענד

 ?אלען רyסםאכmד די אז $זשל, װי ,60
ט א האבען  םײ באזונדערע האבען צו ^
 זייערע האבעז זאלעז זײ אז טיננען,

 עקזעסוםױו דעס איז רעפרעזענטאנטעז
̂ווס יציז אז ;לאקאל פון  םרעסער קל
 םון ,פלאץ דעס פארנעמען קעגען ניט זאל

 אבער װײטער. אזוי אוץ ס־פרעסערmד א
 גע־ זײםען 60 לאקאל םון פארשטעהער די

 Dm מיט אוםצופרידעז אלץ נאך בליבען
זײגצן זיי און האםיטע, דער םון באשלוס

*typ’iimB םיט •ארביגדונגיעז ?«יערע פלע 
 זײ דאם ׳איז «אקט דער צרגאניזאציע. דער

 דאזיגער דער פון םזןםבערס »לץ גאך זיינען
 אוױיםגעװיזען זיך חאם עס װי ןןרגאניזמ*יע,

 געגעבען חפבען ךײ װאס ענטיערס, די פון
yn• פראגען. פארעידענע »וין» *■יל־קצםיטע 
 מרויסגעװיזען דערסיט ת#בען אסעלירער די

 דיס־ פרײװיליגע די פאר םים^כטונג זײער
 זײער ;ארג«ניזזי׳ס»ן אונזער פון לין1«י

 אינ־ אונזער פון געזעןיע די פןזר ם#ראכטונג
 אנטזא־ באסזםימטען זײער אין םערנע׳»$נאל

 די טיט אײנקלאנג אין האנדלען *ו גען־זיך
 ארגאגיזאציע. אונזער םון געזעצע און רולס
י י ן ז ן בעסער םאר חאלטע  או

ר ע ג י ט כ י ו ר ו ע י י ־ ז  מעםבער
w י b י ו ו ל. ע. י. ש. ר ע ד ן י א 

י ן ו י « ר ע ב ם ע מ ד י ר א ע  ד
 נאטיר־ ׳ח»בען ^יעלירער די י. װ. ג. ל. א.

 די אויסצוקלײבען פרײחײם םולע די ליך,
 צו צו בעסער זיך *אסט װאם ארגאניזאציע,

 ■ײנצייעז. זײערע צו און ;עאםןזג־, זײער
 אום־ אזעלכע אונטער ׳ניט אבער קענען זײ

 ד־ער אין מעמבערם אויך בלייבען ׳סמענחןן,
י.״ װ. ג. ל. א.

A
ענט״שײ־ דאזינער דער פון לאגיק די

 װירק־ איז אפיל־קאמיטע דער םון רונג
 נאטירליןי, ארן, אונבאשטרײטבאר. ליך

 עקזעסו־ דזשענעראל נאנצער דער האט
 געסענט, ניט אנדערש אר1 באארד טױו

 מיט אײנפארשטאנעץ דך ערקלעהרעז װי
 די פון אפיל דער און ענטשײדונג, דער
 דער־ געװארען. צוייסנעװיזען איז עלף
 רעכט, יעדעס םארלארען זײ האבען מיט
 עהרענהאם־ עטװאס נאר זײנען זײ אויב

 האבען זײ אז טענה׳ז, צו טענשען, טע
 טרײעל. ריכטיגעץ קײן באחו^עז ניט
 צום נעווענדעט זיןי• האבען אלײן זײ

n באארד. עקזעקוטױו דזשענעראל m 
 זײ אז נעזאנט, קלאר זײ האבען מיט

 דעס םון אויטאריטעט די אנערקענען
 און באארד, עהזעקוטיװ דזשענעראל

 דעמאנםטרירט׳ אייד זײ האבען דערסיס
 סריגען קענען צו געגלויבם האבעז ױי אז

 עק־ דזשענעראל דעם םון גערעכםיגהײט
דזשענעראל דער נח, באארד. זעקוטיװ

 אויסנעהערט האט באארר עקזעהוטױו
 געפױ זײ האם און טעגות, זײעח[ אלע
 געםונען, האט ער אונבאגרינרעט. נען
 עהרליכען אן נעקיאנעז האבען זײ »ז

 געװא־ געטרײט זיינען זײ אז ;טרײעל
 דאס געהאט האבען װעלכע די, םון רען

 זײ אז ;דערצו רעכט קאנסטיטוציאנעלע
 רי פארגװאלםיגט באװאוסטזיניג האבען

 םען װען האבעז, זײ אז ;סאגסטיטוציע
 אויםגעקלי־ ברירה, די גענעבען זײ האט
 םיט פארבונדעז בלײבען צו בעסער בען
 צו םײנדליך איז װאס ארגאניזאציע, אן

 איוזרע אלע און אינטערנעשאנאל דער
 אינ־ דער מיט בלײבען אײדער פאליסיס,

 איצט בלײבט װאס־זשע טערנעשאנאל.
V טאן צו אויםנעשלאםענע עלף די

A
 צװײ איצט נאך זיף־ פאר האבען זײ
תשובה איצט נאד קענעז זײ :װענען
 דער םיט גאנצען אין אפברעכען טאז,

 זײ פאר זײנעז דאן און ל״ ע. י. ט.
 ױנ־ זײערע םון טירען די אםעז װידער
 מאן עס זײ דארפען נאטירליך, יאנס.

 װעלען און קענעז זײ גלויבען. גוטען אין
 קע־ זײ אדער אפנארען. ניט ױגיאן די

 םארלוים״ זײער םיט װײטער אננעהן געז
 א־2אינטערנןד חװי גענען דונגס־קעםםײן

 אז אנשטעל, ד;ם םאכען איז שאנאל,
 םײנונ־ זײערע םון ״סרבנות זײנען זײ

 ערקלעהרט אויך עס האבעץ זײ וױ נען״,
 װי־ מיר אבער אפיל־האמיטע. דער פאר
 נארישע אזעלכע מיט אז זאגעז, זײ לען

 אויס־ ניט נאר זײ װעלען פארלויפדונגעז
 ניט נאר זײנעז װעלכע אלע, פיהרען.

 אז װייסען, ט,mארבלענD נאנצעז אין
 זאםר־ װי בלאף, װי מעהר׳ ניט איז דאס

 האבען מיר אויגען. די אין שיטעניש
 אױו* אננעװיזעז שויז מאל אונצעהלינע

 ציטירעז, איצט װילען מיר און דעם.
 Dm װעגעז זאנם אפיל־לאםיםע די װאס

^ :פונקט
 חאבען טענות זײערע איז עלירער8א ״ז־י

 פון קרבנות די זײנען \ײ אז באחוייםעט,
 ליעע־ א אבער איז דאס םײגועען. זײערע
ן ו  גרונד קײן נים האם װאם באחוייםונ^ רי

די טעאײמ. אין גים און ם»קם אין נים

 ד*ס «ר»קטיצירם און גלויבט י. װ. ג. ל. א.
 צו םעםבער װעלכען אירגענד פון רעכט

 װאס^ מײנונגם־אויסדרוק. אונגעעםערטען
 אוימצואװארצאנן זונם ארג^גיזאציע אונזער

 ערלויבא װןןס ״םרײחײם״,* סארם דעם איז
 די אין װערקצײג א װערען צו מעמבער דעם

 צרגאניזאציע, אויטסײדיגער «ן •ון חענד
 באדאןר׳אען צו >דער זוכט זי װעלכען מיט
^. צוברעכעז צו אדער טרײד־ױגיאן דעם  אי
 דאם מאקם, אזמבאאזמרײםבארער אן איז עם

 טעטיג־ די ^נגעחויבען זיך האבען עס#זינם
 ®רײד־ױניאז זאגענןןנםצר דער פון קײטען

 רײחען אוגזערע זײנען ליג, עדױקײמאנ^ל
 װאם ארגאניזאציע, די געװארען. אלטען8גע׳»
 ^•גע^װןוגמ איז עוץ, אײנציגער *ונזער איז

 «טרײמיגקייטען, אינערליכע דורך געװארעז
 אי? דעזולםאט, אלס און מיסטרויען, חאס,

 *ו געפאהר די אין געװארען גד»טעלט זי
 אײנ־ די דורך פארגיכםמג® גאנצעז אין ווערען

 םיסאבטונג «ון פארלויםדוגג, פון םיהרונג
דיסציילין. יעדער םון

 געםטאיא מוז פארניכםונגס־וראצעס ״דער
 דער־ נ׳ם םעחר םוז םעםבער׳סי■ די װערען.

 «רא-קםיצירט װערם זי װי ארבײמ, די לאזען
 א האבען םוזזע מיר ל. ע. י. ם. דער פון

ע ט ג י נ י י א ר א . ם . . ן א י נ ו  םיר י
 דער פון מעסבער קײן דאס זיכער, זײנען

 איבערגעבען איז װעלכער אינטערנעאזאנאל,
 דערלאזען נים װעם ארגיןגיזאציע, זײן צו

 איז װאס אינסטיטועאן, אונזער םארגיכםען
 יאהרען וילע דורך געװ^רען אויפגעבוים

 די אין סזיילצײג דער װערען צו קאםןז, םון
 אװאגםױ־ יאליטיפזע ם^רסזידענע פון זזענם

 ערנ״ אן דורכגזןגאנגען זײנען מיר ריסטען.
 פאר־ איז װאס קריזים, עקאנאמי*ען סמען

 עקאנאמי^נר ןןלגעםײנער דער םון אורזאכט
 גע־ איז איצט װעל&ג גאנצער דער אין לאגע

 אנ־ פאראײגיגםע א פאר צײם די קומען
 ײאס אלעס, צוריק געװינען צו ^פרענגוגג

 ואי־ ׳•רים » םאכען און געןאם, חאבען םיר
 ערנ־י דער אין םעםבצר יעדער זאל װערםס.

װעלכע ®ראגע: די אזםעלען זיך צײם םםער
 םיר ? אוי^ןנרװעחלעז איך זאל *רגאניזאציצ

 ענםפער טיםיגער1אײג׳ דער אז זיכער, זײגען
איגםחןרגע^אגאל די לעבען זאל ^לאנג :איז

״ װ#רקערס גארםענם לײדיס אן! יוני

• \' ׳
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פ*ן ^ »וס מפו ג טי צ י מ ו טי m כי i  pcן ־ 
jל רו ד עפזצחיטיװ ן י או  םוי־־ דעם מיט נ

■ ׳■ נוז ז״ערע אז לועג,
ד האט נ. y j ד*ר וי^נר^ן, נ*גום*ן מ  א

p *רקלערט רך i ־ פורןר טי ש ״נ רו סנ  וי
 ד*ר pc ?גטשײרומ דעי פיט סיגקייט

 כאוױי*יגט װ*לט עס װ*ן וױי< קאפיטע,
רלוגג דער גצװארען  דר*ס״ י ד pc פו

•p y o y i װאלט oy א נעװען גאר * >  ג
o ליגים, ו״ניגוננ o i nyi p i׳iy װ*י- 

jyo די o r n- ל»yסyרץ ר  געכי־״יבען ו
p it ן צו נ ו טyדJוfyא«נ נ  מי**וק־ די םון י

•oy ^ y o y i ט  P* ױגיאן MW3 0 װאי
ט אלט1ו װאס ױדאן, 0 ר ה ^ דז צו ג  גו
rלyכטy .ר £אמ?ן ו ^ i חאם ד y i 

ivo ipytpy r ^ y j y r n ־ באורד ר* ש  נו
iyo ף ױ i pc l ו y r ' i״y • r  y jטyרy 

p* זיצוגגען, i  f fo n jr jm ^ צ נ ו o ג n 
p רyד pc נאשלוס i  y o '» *p דy0ד ר* 

מOJאראײגינונD ?יגער א יט.1גהyגy^y־
ט i •רוסורס די ויז ד^ןי v iy ^ n•

p *;דע0פאלש הײט i .Dr-uyvi, וױ 
 סאלוױסגעזונט האט זינסאן •חחיחנגט

p i בוליכט, דין p i jy^yn ורוס יאהר ו 
 פורו״נינוננ דער pc רyמyג yroY*• רי

 צושײ״ ו םון רyמyג yסטpר0שט די זײן
 ויסיצער, fyj-Dyy זיך ?אל עס װון דוננ,
 םוו־• סשוגח׳דיגען m ןyכ0o זאל װוס

שלונ.
p דגמאן •רעזיחננס װען i םורטמ 

 דער איכער רןוןרט ojn סיט געװארען
 ארכײט שטי? קאגסטרוקטױוןר דאזינער

 באורד ivoipyipy דז׳וונןראי דעם םון
p i אױסטו צוױיטען דום צו ארינור ער 
 נוכראכט חאם װעלכצר ב., .v ג. דעם פון

 סוז וחני״צןר pא טוםעל, אזױפייל זיך םים
v *ינ?עי אז דעם, צו םיהרען o n ד ־ 
 סןלײ םיל ׳עםארקעה וחנדןן ואי ‘׳ואנאי

כעװען. װון oy איז זי וױ דארי^ער,
 די ;y;y. האמז oyi דא םײנען םיר

אינטערנו״ די וועימנן ׳ילמס סאר׳וידעגע
i•4 ־ j i r אױםגונוסען דיאס p i ״4רעזוי די 

 VW האט פאסו* רער yנ>װעי ׳סאמען
גוכראכט.

 נעהאי״טען האט ?ינמאן ויעזידענט
 כא״ דין אין כאםאנען נויטע פאר

 אױפ״ נעדדזט האט זןאמי רער אז ׳יכט1
 ייגס די כאם׳ו #װײ< #ײעחנן גענוםען

 ‘יא ייײ נעױעז נימ דןרוױייל נאך וײגמן
 עקזיס״ דעם סאר סכנה גרויסמ זונדערס

 ײא<• ,‘אינטערנע^אנאי אװזמר פון ט*נץ
 װען געװארעז, O'W( אכער עס זײ םעז
 נעכאוט ניט דן װאאם כ. ע. נ. רער
 יא״ לעקענט האט oy ררען נס.yײטYנא

 ‘T דעם pc ביזנעס-אלענט א אז ׳סירען
yjc’i זאא כאארד דזטאינט קאגא׳ער i־ 
 וח״״ז-ין דיז או^ונעכעז וחני^ז סאדערט

 װעי״ ױניאז, ?ײן ניט p* ׳ליג דער או
 עס *ז ;אויסעדװעהי״ט איהם האם צע

 י״אהאל װען ׳אז ואסירען, נעתענם זאט1
 טע״ דורך כײטיננ א אײמערופעז האט 1

 ט י ־ נ מיטיננ דער האט לעניאמען,
 דא״ נעױסענע די וױיא ^םאטנעסװען,

 אינסטרוק״ קײז ty^iipya גיט ;אך בען
pc oy't דאן האנד^עז, ןװ וױ ׳איג זײער 

 j םאר׳ן דים העככטע די pniyj oy איז
X .אום ׳ב w ז רעטען;♦yרy ,ױניאגס 
דעם. vt םיוי א מאכען «ו

 דויד נעװארעז נעטאן אױך איז דאס
on ̂שידענע די *ו כריף  יאקא^ס פאי
o און j ' i r n .האם נוםיראיד, נאארדס 

 םארקזידעגע ארױסנערוםען כריז• דער
M2 אכעי אאקאאס, די אץ דיסהוסיעס

o דט לאי חאט נ. v ג דעי iny j נומן 
 גיס אוםן ג׳וום רy חאט cy'0;ro i ,ד

 ױך זאא^ דיפקוס^ס די ׳h ג^ואיט,
p i lyrvy^ic נןגק, יליוכגע די p i דורף 

Jדז דער דאט נד>ף ויױיט^ ו iiy jy r 
 או אאקולס די וײפגעפאד^יט אפיס

 כו״ דעס דורנוופיחרןן ;ן y א ד ג ו ח
v j םין oiH־  oyi .נ p i סור־ פיט 
;jy rjy סא• די וו נא-יכטען, ער קען 

oyon i^ יאפואס nאנyנא׳ואוס דעם ן 
pc רyועטערלע־עולוא ר |,yD’»ny;o‘j 

 יאקואס, ואר די םטyרDlאננ װאס
 גע- גיט גאר א>רוױyד האנ^ yכ̂יyװ

 כא־ דעם םון דיסט ovi וין *ט1ח*נח
jy^nאכyװ ,iv^n יואוס  y צוריקגן־ 
 jyno ײ1 ןy^yH ׳כו״ואוס דעס וױז^

jy דואינאדדרט iyn װעלען וײ וױכ 
p האנדאען טעלאיר וױ ווד גיט i 

D^אrטyגדy rמיט וײדוטיסיגקײט ר 
״כ ע. j דעם פון כויואוס דעם

כ. ע. נ״ דעם פון וױםטו דר^טןר רyד
 טאנו״ דרײ yoYy< די pd ר״»ד oyi וין
fyo — ר האט•yדדyוױיםער זממאן גט 

 דער״ דט דאס jyiiyj איז — נןריכטעט
iyo די פון אאקווט ו או אאזען iopi|^p 
o די דורך iy ^ ro p y c i;io ^ |Dכיים ׳ 

̂כען  די געסםיו״עעט האכען די ריע
M iv jy rn  iy i  ^ y 3 i r n םון אפיס 

rמyוינט רyד yדער א־־ױך וױ ̂‘אנוי 
rד tיאי?ער גױ די פון כאארד אינט 
pאו>יpטאכyעננד געװעז דיגען ױדאגס, ר 

 אא?ווט. ו vt דעראאזען iv דט ׳מי״אסען
 וױסען אאזטyג כולד דארום האכ^ וײ
 [VM ױי אז רס,1סאב-מאנוס??&^ור/ די

 ׳ײניון דעײ סוז וזיאוי די ?yערװורט ניט
 וונ?טעז סיאע איז ויז ױדאן די כאט׳ע

p זייט דיער אױף i די צו טענות זײערע 
rד tאנyרo. אכyר y^|T| כו׳עאי־ ז״.דאד 

 געטראיסעטעז דעם זyוםיהרYדורכ סען
ז וױסען, זײ מענען ׳לא?אוט  טוען זײ ו

oy די אחרױת. וײגענער זײעד ןױןי 
pc 3;^yor ױניאן ותי p i דyםיונע ר 

 וױי״ איהר {vinn «י o^nyciic ניט האט
 אין סאבטאנוסע^שומזרס. די אױןי ?װג

 אינםערנ^א־ די האט ¥ײט רyלכvר?yד
 םיט דזשאכערס די w oyi;yny( דך לןל

 העז אזוי אז ;;,ny^rr.y yooyc גאגץ א
oy גים װײטזןי fnyj, וײנכא־ ס׳איז איז 

 די iyenw rנyרyנס0p ו געװיורען דופןן
 רס,1סאכ-טאגופע?ם?}ומ און רסyדזעאכ

p i װמאכער c nארtrםyהyאונזער םין ר 
 זיך אױזי jyo^y; זyהאכ וינטעמ^ואגאא

 זוא־yר דעד ורניםרייטארס. פוז ראאע די
 אויס־ האט ױניאן די בו?אנט, ויז טוט

י ?דינען געסיהרט ^  yװיכםיג ז
 זיײעז yo^jm ד^אכןרס, די סוז חלחות

 םאר באויז ניט וױכסיגת״ט נרױסעי־ םון
 אויר נאר סאב״םונופו?ט^ןרס, די

 איז אוסן אזו אויוי איז ױניאז, njn סור
j jn i i iy j ;yr,^y30,i i דער yn^^oy3־ 

vv לא?ויט, טער itin i אין וואאט 'oy:y 
 םור סײ ooy^r nnyt נעררעז מארענט

אנ^ר דער  יעדעז פור סײ איז ױדא/ נ
pאאוקדולyר nyir? i3.

ל די ^ כ iy טyכוי־יבמ הו ;n i דאזי־ די 
y j אױםטיאינגמז דרײ pc אינםעײ דער 
:s* : h vv פיעזידענם איז יאיה, ניו איז 

 אינע־־זינט אז צי זyנאננyדנyאיר ויגניוז
pc ,די װאס דעס W K ir y n y o r i‘ האט 

p i  jid vjc ' i i יחאנא.6♦ז yהאט ר 
 םyד פון בויעאיס דעם ררעלעז צעהאט

yc |yo^,yc o אױוי כ. .y ג y iרטyא־ 
’y o ^ n y? י דעם גרינחןן צו םיםינכ ^ ײ

_
um נו׳וטיסט iiy j םון תויפט דור ואס 

juד t ^ jy m n iiy i oy די וױ ^ ט  אינ
 כחות ואו סיט גוןװכס האט ל0א;ryנ

p וריעוונחנגגון i ^ y >  oy^j נײץס' ו 
y דיסט iv n ii p i ארגאגיז^עס p i 

y ^ואיכ ?יינען yאכyװ ׳ויפאגא, i,,Knic״ 
p אורואכ^ נע i דyא רYyסyאזוי צײם ן 

 חור״ חאם ער נעװאחנן. סור׳חא׳ו׳ם
j y r ^ y jy  dvt jy3yp o?nyy ארגאגי־ 

 חאט p'biy>iyi װאס סוײ^ip זײ׳עאן
p די צװימען חוינעןyאנג i  p yo io o rn 

 חאם ארניים דין וױ ׳ונעל, אזױ דאס
 ׳וםארק, גאגץ םיחאען אגג^יבען דך

 די םיט חאגאען אנגעחױבען oy האט
yoorVrmrD .ה0י איגדזטאג^אגס 

 דער איז ̂סyאא דאס אויף 3Hjyoo» גיט
 IJnmy; יחרםDyאנג רyוױיט ?אםפײן

 גאײכער צו און ,y'ny:y דערועלכער םיט
 נמ־ ן געווארען אױםגענום^ איז צײט

 אינדמואגק״ די \vm קאםף רyריכטאיכ
vpio ורײגגעכאאזען האם דאס ̂!אגס.

p יד^יאנס yרyאונז אין נ^מה נײע ו i 
 איצם שױ\ רyזיכ װאאם ער וון ^יסאגא,

omyj נאריכםען צו pc אויםטו־ גרויסע 
p אוגנ^ i װ ׳טי?אנאyאין ז jyo'o דערײ 

y:\ ארײנגעםיטט ניט זיך װאאם i n טיײ 
yc^ ט אילם ל טן ^  iyo:i3y:|T םונ׳ם ג

jy אוננ ניט האט oy אינקיזם... n ijy j 
o און jy i'Ty ii-o ’ Pi זיך האס ועראמטײן 

ז .דערװאוסט,  װערט ארכײם הויום זײן ו
p סyכאס די םון רטyםrגע אזוי נים i די 

p אינוױיניג, po װי ׳דזשאדז׳סעס i דער 
 אויסגעפױ בואד האט iy גוסא. ױגיאן

yoo די אז ׳ן:ע ii3  yoo-inyo ד איןyם 
 וינסט־ ױיערע lyonyj נאארר דז?ג»ינם
 םין ניט ׳זyטו זײ װאס ואץ אין רוקציעס

 אױטםײדיגער נאנץ א pc נאר יוגיאן, דער
 װאס ארנןניזוציע, אן סון ארגאניזוציע׳

 םרייד ״די jyo^j oyi סיט זיך רוםם
i ױנין : | c ^ ’pviy^ /איג׳ yכאלד ראט ר 

 W ער צוטרוי ווײניג װי אױסנעסונען,
 זײז oy tyc-iii yo^yii ׳די צו האגען
 ׳iny?y33,,i האם רy ̂״yc^ynoio זײנע

 אז ׳דין רyזיכ ניט קײנכיאא ןyp -’y אז
y^i א:*שסרyגגונגyפון ן y r y o r i  iy i״ 

רי ביז אן \v2*v װעא^ יטאנאא
 ysi פיז pnyp באםרײט :יט װעט ײניאז
y in 'i םארטרויעגסװערטע ניט זעהר 

י . מענשע[.
 אינ״ רyד אויסנע?וכ^ןז איז אזױ און

i ; i r y ^ y o^ אין סאמוי איהר םיהרען צו 
?אסף א : זyםרא:ט דרײ אױף ^יקונא

 א טאךדז^אדדג׳עס,יאי:דדסא:? די
 ניט־ די םון ארנאניזירונג די פאר האםו*

 קאמןז א ארץ דרזןסמאכער, ארנוניזירמע
 רyאונם זyגראב װוס אינהע, די

 םונ־ 1סאב^ דעמ הונדאונגעז vvy"i מים
ט p ױניאן. רyד פון דא^נ i שוחנר״ 

 *y־B האט — רyאב ׳איז האמןי דער װי
 jy3yo םיר — ciy^rny דנמאן נםyזיד

*fyvY^ioc רעזולםאמ די םיםy.דער ן 
 כיאדיפיצירט אזוי איז אינדדשאנקיסאן

Tjniiiy i, פון איז גיפט סאמע זײן דאס 
 ער אוז נערוארען, ארויסנענו^ז איהם

 ארגאניזיײ חןו שטערען מעהד נים קעז
 א מיט אז הטyנ yאכyײ שאךארביים,

 טאנ זyדyי אז ׳אזוי עיםאלג, היבמען
 יױ רyד אין מיטנאידער yנײ צו פומען
p ניאן, i ^םיי Dיאy יסעוער נים־ױניאז 

o אונטער איצם זײיגען n קא:־ םיאעז 
אנבאםתגםם װאס ױניאז. דער םוז םרוא

p תם i  tom די * נ גו ״  מגען רײמןן ו
otnyoo^c an^ ויו ip ןוױ אױך p v 

 וײנען ypy< ניסעא n נעענדמט. וױ
 כואר גאר €»ון irumjrj אױסגן׳אאאסצן

p ױדוגס אאקוא y>i וחנאןן i קאנא^ 
 אינטער• ו^ת-אאיואע ,poirnoti ױק

 די ס*כ& נאטיראיר אאקואס. אאJאryנ
ײ ו וויסמ׳ואאס^מ ו ו ו  ן חיםעא ביו׳ן נ

 ו װוו •ראטעסט״סיטינגון, רופען די
 ורויס אאו^ טיסון, דך אאזט פאסםאר

 kh צו םאכען וײ זחנאמ וין חזנרנילס,
p i עסץר- חנר פון םירער די באאםע צו* 

 •עטי׳ואנס כאוםר׳׳מט iyp'r נעטאנאא,
 וועאכע אין אאקואס, פארטידעגע רי צו
 וויס״ זײ חאט jyo וז חנרצעהאען, זײ

 און רעכס אהן ױגיאגס די פון ג^ואאס^
 גאגץ געכאך דינון וײ וױיא ױ׳ור, אחן

 אונג״ וזוי #אבער אעמאוה וונ^אדיגע
 צו םאכט די םארגארען האכען וײ װי

 ױ״ די אין גיםט רyזײ פור^פרײט^
 ױנזיאן, דער אויסער וײ םעגען ניאגס,
אג^ זיך אאזען ױ  און ׳ויאםען און װו
 גאר. |yjpp זײ וױםיא ןyםyאא ויראען
נ^אכען. איז םאכט זײער

פונק־ וױכםיגסטע די זײנען דאס
 ותוארם. דגםאן׳ס ורעזיחננט אין טען
 ער האט אבער, ותרטער, מםאיכע אין

y זײן iy:jm דעדצעהאם, אוין r n צום 
 נעחערט האט רy װאס כרעג, פאסיםיטען

 *א:־ אאס :^סעדט די אין inytyj און
vvn^ און פר»נציס?א סאן VDiyo* 

 קאג״ רyד אױף פארםאןנד, אין דאן און
 |y3jn< א. אװ .c א דער סון וחוגמאז

ojn ?אין ?אאו?טוכער די םון סטרײ 
oy*yrn3 אוס i האם w ,אז באריכטעט 

I איז דערװייא y1 אין ניט גאך רPY3K3 
״,פאר y3'3''i דא זײנען נאך גמנדיגט.

םאנוpאאוp yג׳םK,pע ! 'pyDטrורyװמא״ ׳רם 
 און ןyכyנnאונםע ניט נאך זיך וױאזןן כע

 oy רyאב ױניאן, דער םיט םארהאנד^ן
 אתגר רyריהc אז ׳ניט צוױיםעא !,,p איז

 •jyyג ױין סםרײ? דער װעם nyoyiu׳
 צװיײדרים^ אז ׳איז םאקט דער דיגט.

 pjnii שױן זײנעז סםרײ?ערס די פין
 אויס״ האבענריג ארבײט, רץר צו צוריק

 יױ די ױאס סידיננוע^ yאא נ^הרט
.o^yory: האם ניאן

iy אגבאםחגםם װאס t : i i אין אא?וא 
 ו זיגסאן פרעז. האט סאן־םראנציסקא,

 ער איהם. ררעגען םײנונג y:y3'viy: הרyז
 גײסט דער נאך הערשם דארט אז ׳דע;קט

 יאר־ נױ די װען יארק, נױ אין 1910 פון
 דזשע״ א דורך חאב^ ?אאוקכיאכער קער

 גרוי• זײער oo^ypy;o')i סםרײק נעראא
 ױניאן זײער אטyטôקגעyאװ און ׳זיג סען

 oy און םונדומזןנם, ןyסטyD א אויף
 ?אווקםאכער־ דער װאס באננ, איהם טום

 זיך זזאם אpראנציסD סאן וין סטרײק
;03'i:yy אמת, ?אטפראםיס. .א טים

 שעוער די איץ ארבײםס־באדינגונגען די
 כטרײ?, ojn םאר װי דיזעלב^ זײגען

 זיײ סישyארyט לאטש שעוער, די און
jyj ״ זײiys i ,אכ שווס״yד אין רyר 

 y*yr^ ױניאן זײ זײגעז װירקליכקײט
 ארגא־ פראזטזנם 90 איז ױניאן די וױיא

 נים דאך |yp יזניאן די אכער ניזירם,
 באסעס, די םיט זyפארהאנדל קטyדיר
 דער ivv אז םײנונג, vyi םון איז ער און

 א זyװארyנ זyאנגעהאלם װאלט ססרײה
 געקאנם ױניאן רי װאלט אענגער, ביסעל

אויסםיהרען. דאס אויך
איבער־ רy האם גרוס הארציג^ א

^ooooc*ooacfCKPCfcvmcr0a0&&o^ פסססד׳- < ^ >

שארןפ און• קורץ
J כ. י. מח

ױן סבול א »י? װאך ד«
 אוגוערע ןןן typ ךי אוי^ ?יך גיס® וחןך«ער

ן וואזמערס. אום ? װאס «ולינ fm ױ
 /1סי«יזצ דעס ,nyiyt ojn ״אוייצוױועקצז״

ד י7ייב oy ח״ס■ װזיליגסמס, *זוי,  ײ
n jn j*  p jjnד •׳ ד njn אז סײן יי ו : י  יס ג

 חא« לווגד iy?jm *אר«לי«מ װאס רייד, ס»■
p סדצ גאז• y m װאס n  inyo ארס׳ייחנז• 
m 1?ןןײנ«אצ«ןר ן ojn .עואס

oyj. ו דצבס י * ?my• ׳•*ארק ,oyi jy jy j 
?« » ^  קאגדידןס »אס לוי*ןן Vyt «ארד ח

 חלילח ער זאל 1924 *ין •רזףידעל• ••ר
jjn jm אוי^רוחןחל•׳ vjni דעי ן1?« עד

ipaoiryotmom ס,wy ײייל •יצזידלנ•׳ ■לס 
— p jjn■ א n — דלכס, ג jyn ארד• vn 

 גאי־ דאד קאן ןר ■וסזויסןנד, »?וי נןנוון
j׳i v די y n ^ v y j ן ו  יתל״ וחגל׳ סעריקא.» •

ד nm גי■ איו דאס סן  װאס צו ווסנליק. ן\וי
jy r t f דא tM i un f fT p yo ז דןי י י י  ײ

ט^ י וארד ארויס נים אס ײוי ײ * ו י  מ
עז סיז iy »ז גצדרוגגןן, יזדסון ' מי ״ י  י

r« ? jjn •חאל y•? ו «ון r יי צײס *ו 
ynu ןלוגע n r, ז י p י r? n  m גזד־דונ״ 
ײן סוו ?•y אי מגן,  I אראמאר גלנןרלג;• » ו

n rp ru, ל •או י יי׳? !PO קדינ• 8ג  1י
ימעדיקי

 סי■ ססייי MMpyj ?יך חא» זאגגװיא
y*jyn■p p■ jn jn  p«t ,חאל p it װעלגאד 

ר י *רןלןר» חא» ן ר חױ־ י ^ ״ י י ל • ײ •  י
ד »»»ן ילס •.no «>? ני?ם ג א מ ו י ו «יי ה

 װעל־ ׳ערזזערםי5»ונ סזןםולל אוי»גע»רןםעז
• רyנ  ארײגגלחן נאר קאן oy װיסיל ׳»יחם גי

p i דאס אייקורסות. זײן •אר איחס IP־ 
yoow»o ׳איז גןףייכמע גאגךער ךץר אין 

yioyo o n^ איז ציוניזם אוגפחןרסײער׳ס 
ן י ,n*iy אן גיגצזןן ו ^  די וון נאך כסעס ׳

ד * ל ^  חאם זאגגװיל מיעת ארויס, ניפ װי
eiypyji p i r א ?e^yi כלל־ אידיעער אלס 

nymאיז ׳ yDםוyאונםלרםײ לyר jyr.yj אזוי 
pvpw און לאא-סראתםיק זײן אין •או»אן 

*jnn3«  P ג •ון םיסלןןyאד־םןנyז ׳רײ  ן
 דא איו oy »? ג^ואוס*, e«3 גאר Bfn ער

y?V איז^ן־סראג^ א סאא^ אידי׳• ן װי זןך 
 ער איז װ. »ז. m באזולג*גג !יוגיססיעע ן

 און זױניסנ^ ®ארברעג^ר njn »י«ס דאס
 א׳דיעען ®ון רyBy*ארר דער איו ?אנגוויל

לאבען. *ום אי? oy נכאםנוו^ !«אלק

 אנמי- און *זןאריע, א איו ״*יוגיזם
סזײ*״, א איו «ױגי?ס  ערקלזןר® תאס נןרי׳

חן ?ײן אין םאר׳יאל לוייס אן  ?ןגג־ םים ו
ty א ?ויל^ןן. iryv• איו װערםעל oy, אבyר 

 געיינען. גי« *יחם איז איך קען ׳•כל ויל
דאד סזןג ן איו *ױגיוס װיכאלד
 ני« און איחר, •ון געגגער » ?ײן וויינןר

 איז לאגג ײי ,on^T’n ן נןר. ן ?ײן װקא
oy ,איז אל0ס#ר לוא״ס ?ײ« ךץך lyv.yj אן 

ומפי״צױגיב^? וויסגדײראכזהלר

איז סדיגח §רײ^ר אינזןר 1אי כןת
-oyj|B on י1»וי ילץ נאד קינ^-ארנײ■

p ארתונג, i ?מי #אי oy ?־ ועךקלער יי נן

■־* ---------------------
 .e א. דעי־ ®ין קאנװענסןן חןר אוי;״ װארען

 אייזער חאש #יאגע. ב^נעידיגס^ע די ל. אװ
ס איחר סעקסיקא, ׳יכנ׳ם^ ? ^י  ;אנץ ג
 יאנסםיסוציע, א פאימאסס חןם ?י אײנפאך.

 יאחר *ורעלן״ אונ^ןי• קינד קײן װעלכער לויס
 אר־ קזין בזו lU’eoyw ןyרyװ נים סאר

 iy>|o יאחר 16 ביז ונװעלןי ®ון און כײס,
 ססונדען. opy? ווי *,myo ארבײםען נים זײ

 חויך־צױויליזיר* אונזער תאה אוםזיסמ נים
 גע־ זיד לאנג אזוי רעגירונג אםעײקאנער :זע

 םדינח, װילחן אזא ןyנyרקyוtאג קװיינקללם
 איז קלי»עריז1קי:חןר-א װאו סעקסיקא, װי

קאנססיםוגיע. וי זןל סאי״באפען

 גרויסען דעם סון םוים סווןד^יכער דער —
 געסזזס האם סשײנפעםץ, קארל עלעקםריקער

 דער האם װי־ניםרװי, אז דענקען, *ו סאכען
ען oy»y דאך עסיגראנס ג א ^ ג ײ  מאכעל גו ב
 ניש בין איך איז. זי ײאס דאס, אסעריקא

 פארלארען,״ פיל װאלס ׳•םײנםעץ אויב זיכער,
 רועג<ז ״*םעי־יתא. :אך נים קוסם ער װען
 קײן אבער איז עס דזןכאסירען. זיך לאזש דלם

 ®אר־ רyזיכ דואלש אםזןריקא אז נים, ®ראג?י
 אזסײנ־ וזי עםיגראנש, אזא סאר װען לארען,

 ןםעריקא פון םויערען די װא^סעז פעםץ
yny j| .חאפ דאך אוןץ «ונע׳ילאסען oy גאר 

o זאל םען אז גלפעהלם, *יל גיש jn ורןכלז» 
 oy ארײנלאזזגן. ניס סלינסלינג •אליפי׳סען

y דאן זיך חאכען :ic y j j n r] ,װעל־ חכםים 
yo עםיגראגם דער אז געהאם, םורא חאבען 

 iyo® א א-.ן גלקוםלן איז װאס סםײנםעםץ,
 געזע^עאפש דער סאלען גים חלילח ?י?ל געלם,

לאסס. «ך

 ^פיםאליס־ די אז זאגען, נים קען סען
yoy-ft y*M® ®ון סוים דלס פאראזװיגען חא• 

 ny ®זא געל^־מנר, אזא ן*ד® ׳•®ײנםזח
 רער ןד1אי גע׳׳ים׳ם הא® nyo^yii .ןינחןר,
«עס»נ® ויװ» זיד ײאלם זי lBלyװ גןנוןער

I ,אסי• אזא פארסװײגם זי װען ללכערליך® I .אב רוגבyפארסטעלען, זיך איהר־ קענפ ר 
 סםײנ״ םים pnsyii^ זיך װאלם עס װאס

 און ב̂®yלy>ג חא® ער ווען ס״ םעטץ׳ען,
 װאל® ער װען געאופארבען, איז ny װען סײ
 «ו בראק, גרזיסען דעם זיך אויף חא®yג נים

ײז ביז סאציאליס® ן צלײבען  לעיםהגז ז
 קאיימי״ n ײןס ,oy איז דאס אפעם־*וג?

 ני® מאל קײן איחם חא® סרעסע ליסםיעע
 םוי®, in? 11ב אפילו דערסאר, און פארגעבען.

 עדוםאריעלס קאשיפאליסםי׳יע n האבען
Tjnyi® ד םוןyסון גרויססומיג^ים ר 

y דער lrnנyרMחן® ווזןלנע ?$ג, ק1עללקטו־ ל 
 עפײננמגםץ״ גאון דעם ׳יןנם א געגעבזןן

w נים חאס u כאפר• n y j ון® ?iyon j ] i i* 
■ראפי®, באלדיגען קײן ארביים סאפםליכער

 iy'tyoi»i®jr פון גאוגות דער פון דוי
אלײן.

 םא״ אי? oy אויב זיכער״ נים בין איך
 דײםאד וואס דאס, געפעחרליך אזוי םיןגםאן

 *יםחןר איך .nypna* אין צואפל® לאנד
 לעזyװ רyp̂®יr די װען ,e״j iyn פאד אבער

y*®״uM ײידער זיך i i i] נמןכשיגעי א«י[ ן1א 
n^ םיים פול דייסמד*אנד. iy iy•? צי נקםח 

yn^n yoSyii ,n  ySt] ויי איחר ג^תאלפען 
rי=ypװ ךו לםyרy.ז

jM זיך גרײס כמןן r ײלי א «ו  נ
 פאי־ לייג® [yp װןך׳כער אוי^ ,rנyרy?אנפ

? *ײרץנץ •^y i i i i j,] סנח ?1.» וואס אכער 
 פאר ? [jnwny»5|p פריחזןרדיגע yS® די

 ברעמעז קאנוערזמץ yjji®yi» ד« ?אל װאס
ר רע?ולםן*עז yרyסyב י וי רן י 111 ױ י • 

ojn ײyל#ד«ריnוריחערדיגעו אלזנ וױ ̂ז 
ן דען װעלזט י ץ. דאר י ^נ י אנ *7ײ וואם ק  י
י נןנמנ! אײנשײל ניפ 4יו?א7גע»ל»ג אידם  י
» ^ ?ijtwjjto y j, ®אייעעז״ די?עלבינ| םי 

י ײים איז ? אינסמנר^ז און ג^יחלאז י י
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 סעוטעא, וין יא?אא חנם סון נענובמן
 דעאןנוטען, די וון ויחס חאט װעלכער

 מיטגעםאהרען ויחם םיט ן7ײנ1 װאס
 אוים־ שעחן זעהר קאנוחןנשאן, דער סון

 n סעוטעל אין לוקאל דער גענומ^ז.
 די דארט איז אויר קלײגער. גאנץ א

 גרוי- ?ײן זעהר ניט אינדוסטריע קלאו?
 האט דארט אויך /ז7םונדעסםװעג און ׳סע
 דעם םון ועסט די ארײנגענאדיעט !יך

 ״סא־ דער שאן׳/ ״סאשיעל זאגענאנטען
 וינדוסטריע קלאוק דער אין שא■ שיעל״

* טדינה. מכת א אלזא איז
 קאנװענשאן די אנבאטרעםט װאס

 פיעזידענט האט ל״ אװ ם. א. דער םון
 אולויבען גאד געקאנט ניט זיך זיגכיאן
 גײסם, אמת־דעםאקראטישען דעם װעגען

 דאזי־ דער אויף געהערשט האט װעלכער
 אי־ אױך האט ער קאנװענשאן. כער

 לעגא-7ד אונזערע אלע זױ בערנעגעבען,
 פון נעװארען ן7אויסנענומ זײנען טען
 רעס- נרעסםען דעם סיט אנדערע אלע

 7אונזער po אײנעד יעדער און ועקט,
 צו רארעז1גע באשטיםט איז דעיענאטעז
 רע־ אונזערע אלע האסיטעס. םארשידענע

 װארען7ג אנגענוםעז זײנעז זאלוציעס
 7אונזער רעזאלוציע די אײנשטימינ.

 אינ־ די וועלכער איז איםיגרײשאז, װעגען
 סועציעלע א פארלאנגט טערנעשאנאל

 נאך קומען װעלכע ׳די םאר פריװילעגיע
 צוליב סײ פארםאלנטע, אלס אטעדיקא,

 פאלײ זײער צוליב סײ רעליניאן, זײער
 רעכענט7ארײננ ניט זאלען זײ אז טיק,

 איבערנענע־ איז קװאטא, די אין ווערען
 קאונסיל עקזעקוטײו צום געװארען בען

 נן־ און, באטראכטוננ, ספעציעלע א פאר
 הערען קענען ערשט מען װעט טירליך,

 קױ דער אוױ? דעם װעגען ענטפער אן
 אויך האט ער קאגװענ^אן. מענדער

 סון אויסשליסונג דער װעגען דערצעהלט
 און דאן, תכשיט קאמוניסטישען דעם
 אײנשטי־ םולשםענדיג ערקלערט זיך האט
 קאנ־ דער סון האנדלוגנ דער מיט םיג

װע׳סאן.
 טײל ערשטער דער געװען איז דאס

באריכט. זײן פון
 פא- דער בײ שפעטער, טענ ואר א

 באריכ־ ער האט געלענענהײט, סענדער
 ״װור־ דער םון גרינדונג דער ודעגעז ט7ט

 װאס און ׳נס״7םרײד־נידעל־אלײ סערם
 דער אין איהר םרן ערװארטען םענ מע\

 ן איבערגעגעבעז האט w צו?ונםם.
 אנםײלנעה־ vvi װענען בוריכט קלארעז

 vvv איז רנעשאנאל7אינם רער פון מוננ
 pH דאן אוץ ׳נהײם7לענ7״קאלל״־וננ

 לידער׳/ יארק נױ ״דהי צײטונג דער
 באשטים־ דעם לויט ,oy דארח לכע7ײ

 םון צײמוננ טענליכע די זײן ׳פלאן טעז
 אז האםם, w װאס ױניאנס, אונזערע

 םאר־ ר7נרינדליכ א נאר צײט, דער מיט
 דער אח ױניאנס די [7צוױש שטענדינוננ
װערען. אויך זי װעט רעדאקצי^

 הויפט־אויפ־ די געװעז זײנען דאס
 װעל- איבער ׳ב. .y ג. דעם םון טואונגעץ

 באריכםעט. האט זינםאן פרעזידענט כע
 ר7םער־טרעזשור7קר7ס האט איהם נאך
 באריכטעט. זײט זײן םון באראף אב.

 אםנעשטעלט זיך ער האט גאטירליך,
 דער &ון ז7פינאנס די אויױ מעהרםםעגס

 אוץ דעם װעגען אבער אינטערנעשאנאל,
 ײײם־פרעזי- אונזערע םון רעפארםען %יי

 נעהס״ איז באריכטעז םיר ן7װעל דענטעה
ײט.״7רעכטינ7״ג נומער טעז

 װעלנען פראנקרײך, דעם און פואנקארע, כבח
 זײ װעלען זיך? םיט יעפרעזענםירם ער

 דעם נון םינדעספזן דאם אפדינגען לאזען זיך
 און פאדערם? פואנקארע װאס פלײס, ױנס
 אי אסעז׳ גאגץ פואנקארע ני® איצם שוין זאגט

yװע® ר oy די װאס צו טו ? [7דערלאז ניט 
’yS^nnyi קאמעדיע גאנצע ii] אםאל? נאך 
? נארען װידער דא םען געהט װעמעז

 קא־ היגע אונזערע געראטען װאלמ איך
 די דעם. אין םאן עםעס זעהן *ו מוניסםען

 דער םון עדיטאריעל־שרײבער דער האט מעג
 גע^ויבט אזםארק ״טײסס״ קאפיםאליסםיאזער

 זעהר איז דאס און םרא*?י. •ראםעם זײער
 אן אין האט טראצקי סיםן. גוםער p»p נים

 אויסגעלאכט זיך ״§ראװ\א" אין ארםיקעל
 ?אמוגיסםזן[ נײ־כעבאקענע די װןס דעם, פון

y tn] חןם ער קולםור״. ״®ראלעמארישע 
 פראלעטאד װי זאך, אזא אז ערקלערם, בפירוש

 ערקלער®, חאם ער ניטא. איז ?ולםור רי«ע
 ״איז רוםלאנד אין חוייט־פראבלעמע די אז

י ו ו ו ז צ ע כ א [ i ד מ ע ס א  מ
y ו ג i ח 1 ן ? ע ג י ר נ ו ק ל ע  r ו
o y 1א? . ר ו ם ל ו  ער־ חאם ער ק

 גע־ קענען זאל לאנד א אין כדי אז קי׳ערם,
ײן 1םוזע קונסגז, װעלכע אירגלגד דײהעז  ז

 עולם, אן אויך נאר י,7קינםםל די בלויז ניט
ן ן7םיחל פאר^זפמןזזן, [yiyp זאל װאס ו  א®־ ו

ytjrtr] זאגם אלעם דעם װענען קונסם. די 
 ״®ייםס״, דער פון סרײבער לyעדיםארי דער
 חן« מען ?ײ® לאגג, *my? ^זוין איז ״עס אז

nyrtyi® פאספסונד געזונפמןן פיל אזוי jp- 
yo] זעחר און ?עתר וי? דאס םאסקװע״. פון 

ז כםיג.7יארד  ״®ייםס״ קןפיסןליסמישע די י
17P מיט אײנפארומוןנען חןן7רתל7 זיד 

 חאט ®דןצקי »ז ,1סימ א Dy אי? מראיקי,
jy?| געםוזם i גדויםע א j»iip®Mn«i עמװאם 

 עם קענעז בור?סוןזי?ם. םים ®pyo* ײןס
i קאטוניכגזעז די y ? ^ n ײ ז  וום־ iy??o ז

o איז If® oyty באדינגט n. װײניג- דןס

אין קאנטר-ו־עװאלוציע די
דײטשלאנד

קןרעסוןגדע;® אײרןפעאיסע; יויגזער וון
ש.01ח« לעאן גאװים

בערליז.
 האט צװײטער דער מילהעלם װען

 דײטשיאנד איז ׳םלחםה די םאריארען
 האט ר7איצט ווב<י?.7ר 0 געװארען

 — שיום״ דעם ״פארלארען רעוובליק די
 א װערעז דײט׳שלאנד דעם צוליכ געהט

1 מאנארכיע
 קאנ־ דער אז װײזען׳ סמנים א<ע

 רײטש־ אין רעזשים סטיסוציאנ^ער
 שריט גיכע סיט זיף דערנעהנטערט לאנד

 נאציא־ א םון געםאהר די סוף. זײן צו
 רעװאיוציאנערער * האנטר נאליסטישער

 דײםשען דעם שװארץ םאכט דיקטאםור
 םאר* רגע יעדער אין ן7ק זי האריזאנט.
 גרײ- װעט װײט װי װעהנן. װירקליכט

 עק־ זי װעט לאננ װי סאכס^' איהר כען
 נעזעלשאםטליכע וועלכע V זיסטירען

 אויסהויבען איהר גענען זיןי װעלען כחות
 זײן װעט װאס און >' פארבײטען זי און

 דײטש־ װעט װי — סוף דײטשלאנד׳ס
 גרויסע איהרע טיט װערען םארטיג לאנד

 שװע־ אויסװעניגסטע .און אינװעניגסטע
 האיבע אלץ זײנען דאס }'ריגקײטען

 קען זײ אויף װאס צוקוגפטס־פראגען,׳
 -מאטעכיאטיש קײן געבען ניט מענש קײז

עגטסער. זיכערעז
בירגער־ א צו אז וױיסען, יעזער די

 יאננער א פון שוין זיר םען ;ךײט קריג
 דיײ דער םון ואלען בײדע אויף צײט

 עקסטרע־ בײדע אין ׳ל׳סאפט7געז טשער
 װאס ׳לי:קס און כטס7ר פון םיליגלען מע
 םון קאנטראסט ן7שארם גאנצען דעם בײ

 פא־ װעניג זיו זיי |7שײד צייעז !ײערע
 דער אין ׳ן7ם^טל זײערע אין נאנדער

 און 7דעמאקראטי דער צו םאראכטונג
 אין םיסםעם, ז7ריש0םענט0פארל צום
 א םון דיקטאטור דער צו שטרעבונג דער

 אין גלויבען דעם איז און םיגאריםעט
 קאנםר־רעװא־ די מאכט. םיזישער דער

 מא־ איצטיגען דעם איז זיןי האט לוציע
 םאראויסגעזאנט, האבען םיר װי ׳מענט

 װי ער7שטאר םף א םיזיש אלויסגעװיזמז
 בא־ בעסער 1אי זי װײל ק^םוני!□, דער

 א רשזת איהר איז האט און נט7װאם
 םידד 7םי<יטעריש ניםע7ג צאהל גרויסע

 פאליםישע רע7אויס 7איצטיג די רער.
 דער םאר 1אי דײמשלאנד םון לאגע

 םאל?ס'פסיכא־ אויף קאנםר־רעװאלוציע
 שװערע די גינסםיגער. םך א לאגיש
 און שילום און מהחםה דער םון ן7יאהר

 רוהר־ דעם םון חדשים 9 די באזונדערס
 ז7נעשאס דײטשלאנד אין האבעז קאםף

 נאציאנא־ םון אטמאסםערע רריהענדע א
 זײ ילײדענשאםט. און שנאה ליסטישע

 דײיטשעץ םון םײלעז 7גרוים בײ האבען
 דער איז |7נלויב דעם םויט7אפג םאלק

 אידעא־ מענשליכע די pk און םענשהײם
p ן7ל i םיזישען ברוםאלען דעם האבען 

 קא־ די אפגאט. זײער םאר געמאכט כח
 אין האבעץ ׳ײט1 זײער פון מוניםטען,

 םיט־ ס7פאפו<אריט נאך זיך יאגען זײעי
 נאציא־ oyi עז1נתןרבלא0םאנ ן7ד.אלם7ג

 אײנםלוסרײכע םלאקער. נאליסםישען
vv איז 17האב זײערע פיהרער i לעצטער 

 םאדער־ אין נעשטעלט בלויז ניט צײט
 נאציא־ די סראואגאנדא !ייזןר םון גרונד

 נאציאנאלען דעם און רעםען7אינט 7נאל
 םט7נעש ניט אויר דערבײ זיך נאר כבוד,

 שאװיניסטישער א םים זיך־ באנוצען צו
 און 7םראזעאלאגי אנטיםעםימישער און

 באקוםעץ צו נעװען זוכה דערפאר האבען
 סאםולי־ און אולאדיסמענםען װארימע

 סטודענ־ נאציאנאליםטישע איז [7נם7מ
 וסיכאלא־ דעם איז ^ךםארזאםלועען.

 רע־ צענטראלע די בעת םאםענם, גישען
 םראנ?־ םאר ?אפיםולירט האט גירוננ

 םאםױוען דעם צור^קרוםען םים׳ז דייך
 קאנםר־יעוואלױ דער 1אי װידערשמאנה

 גצפלא־ האט זי \וי געילונגע!׳ נים 7צי
 מאכט. נאנצז! די םארכאפעץ צו נעװעט,

 *יינמד דאד אבער איהר זיד האט עס
 די זינ. גרויםעז א אפצוהאלטען געבעז

 דײטש־ אין םארש אוים׳ן איז רעאקציע
 קענען װאכען פאר דײגעהםטע און לאנד׳
נצחונות. 7נײ נגעז7בר איהר

 לכתחילה 1אי האנטו^מגװאלוציע די
 באדינ־ בעסערע אין געװארעז לט7שם7ג

 װאס דעם, דורר חאםוניזם דער װי נונגען
 איץ צצנטער, ן7נרױס אײן איז האט י1

 באוועגונגס־פרײ־ םך א געהאט באיערן,
 סימ•״ דער בײ דארטעז, האט זי הײט.
 םײל־ אוז נײטראליטעט״ נדער7יר1פאטי
 אונטערשטײ טיװער7א דער מיט װײז
 לאנד־ דעד םון ארנאנען די פון צוננ

 םײ־ איהחן אנםיהרען סענט7ג רעגירוננ,
 די M2 צוגרײטונגס-ארבײט, ליטערישע

םון טײל ?ײן אין חאבען מאםוניםטעז

 אײנ- גלײד איז .pm קענען זײ װןם םםע.
 כמזים׳ע[ און םאסעניארזאםלונג, א ױפצז

o n גצלײ?צנם1א חאם װןס ®ראצקי, 1בור?סו 
 ?ול־ קוגס®, רי«ע0יראלצמ יי גאניעז אין

p אור, •  p i פײםס״ ■ארפלוכפןן די װןם. 
I נאי קזועל® t• .

 טאלעראנץ. מין אזא גענאסען ניט לונד
 רער אין האבען קאמוניסטען די בעת

 אין און םארזאמלונגען אויף פרעסע,
 דער װעגען דעהיאמירט פאמאטענט

 דער וועגען דיקטאטור, טארישער7פראל
 װעגען פויערים־רעגירונג, און ארבײטער־

 בעת װ״ א. א• פראדוקציאנס־־קאגטראל
 םאר־ שװאכע נאר געמאכט האבען זײ

 הוג־ ״םראלעםארישע סארםירען צו זוכען
 קאנטר־רעװא־ די האט דערטשאםטען׳/

, יוציע ט י ע ד נ א ה ע  ארגאני־ — ג
 צוגע־ און קאםפס־אדכיעע איהר זירט

דיקטאטור. איהר נרײט
 סכנה נרויסע די קוסט באיערן סון

 און דײטשלאנד אין םרײהײט דער פאר
 ניט עקזיסטענץ ךער פאר אויף דערטיט

 רעגי־ רעפובליקאנישער דער פון ביױז
 דײטשיאגד פאר אויף נאר רוגגס־םארם,

 געױען 1אי עס סיוכה־אײנהײט. אלס
 היסטארישע םאטאלסטע די םון אײגער

 די געמאכט האט עס װאס םעהיערען,
 ארײנרעכענענריג דעםאקראטיע, דײטשע

 האט זי װאס סאציאל־דעמאקראטיע, די
 קאנסטײ װײםארער די פארםאסען בײם

 די איבערצולאזען געװען םסכים טוציע
 דײטשיאנד אין פראװינצען אוץ יענדער

 א בײ און ן7גרענעצ יאיטע זײערע בײ
 סוא־ אלטער זײער פון טײל גרויסען צו

 רי צוברעכען צו אנשטאט װערעגיטעט,
 דורך טראדיציעס מאנארכיסטישע איטע

 םון רײהע א אין דײטשלאנד אײנםײלען
 קאנםאנען גלײכע װעניגער אדער מעהר

 פראװי^אויםא־ באשחןנקטער א םיט
 אײנטיײ אנראםישע7ג נײע א נאסיע.

 נטראלי־7צ א און דײטשלאנד םון לונג
 די איז םלוכה־מאכט דער םון זירונג
 װאילט רעגירונג בערלינער דער םון הענד

 א געדאנ? דעםאקראטישען דעם ן7נענעב
 oyi אנטחעגען איבערװאג שטארקען

p דאנ?7ג םאנארכיסםישען i ־7ג װאלט 
 טאנארכיס־ די אויסצואװארצילען [7האלם
 אין ײנען1 זועלכע #ם7טראדיצי טישע

 און ראםיסטיש7סעפ בםבע דײםשלאנד
 אין ז7געשםאנ נדיג7שט ז7זײנ װעלכע

 אויןי וײנהײט דײטשער דער פון װעג
 ענערגיע־ די יסודות. 7םאקראםיש7ד

 אין דעמאקראטיע דער סון לאזיגקײט
 געעםענט האט 1919 !וםער אין װײםאר

 װעל־ ׳אקציע7ר דער םאר הינטער^טיר א
 אײנצעל־ אין דעםאלט !ײם זיד האט כע
 װעלכע און באםעסטינט לענדער נע

 םיה־ רז׳ס7באי אונטער ויצם םטראשען
 זיגע אלע ליקװידירעז צו בלויז ניט רונג
 דײםש־ אויף נאר רעװאלוציע, דער פון

 װעלט־קאר־ דער םון קען7אויסצום לאנד
בוגריף. פאליטישען א אלס 7ט

 פאהן די אױפנעהױבען תאמ באתרץ
 םאר ניט אנערפענט באיערן רעװאלט, פון
 ר7צענטראל דער סון ט7אויטארים די זיןי

 ע-1גע רייכםטאג די םון pk תןגירוננ
 האנדעלט עס װי װײט אזוי אויף צעז,

 םון עחדסטזגדז די זיכערעז װעגעז יך1
njn .צוױנגען צו אנשטאט רעפובאיק 

 סוא״ ר7ד אונטערװורםעז צו זיך באיערן
 איה־ םון רעפובליק, דער םון װערעניטעט

 נירוננס-ארגאנע[,7ר און געזעצען רע
 דאס װיללן, זײן ארויױ באיערן צװינגט
 מןאקציאנע־ זײנע םון װילען חגם הײסט

 ר7צענטראל דער אױו* דיקטאםארעז, רע
 םאר־ נםראלען7צ אױם׳ן אח גירונג7ר

 טערהײם זײז אין איז וומלכער לאםענט.
 ר-7ארונם םײג אוז 1כאראקטערלא אזוי

 יעדע פנים. אין שםײ [jny' צושלינגעז
י לאגע די באיערץ. םון פראװאחאציע  1ו

 באיערן םון 17ציד.ונג0ב די און באיעח
 רט.7םארפלאנט זעהר זײנען בערלין םיט

 א אנצוםיתרען דא גענוג זיין ײעט עס
 ווען פאהטען. זויכםיגסםע די פון פאר

 הסכם אין׳ם האט מןנירונג 7צענטראל די
 y^H םון נטעז7מיניםטער-פרעזיד אלע םון

 םון אויך ײ1 צװישעז לענדער, דײמשע
 ר7ל7םינאנצי םחםת באשלאסען, באיערן,

 םאסיװעז דעם אםצורוםעז אויסשעפלננ.
 האט רוהר־געביט, אין׳ם װידערשטאנד

 דעם ערהלערט רעגירונג באיערשע די
 דיק־ א באשטימט און סריגס־צושםאנד

i באיעח אין טאטאר 'o'd אםיציעלען 
 םון אויםשטאנד אן םארהיםען צו צװעס

 אבער םיגור, היטלער׳ס אונטער רעכטם,
 טאבילױי־ צו כונה פאהטישער דער םיט
 מאכט די סאנטר־רעװאלוציע. די רען
 די אין געװארען בען7איבערגעג 1אי

 םון נאר רעפובליהאנער, א pc גיט הענט
 א םון און םאנארכיםמ שװארענעם7נ א

 דעם םון ר7םארשווער מאנארכיסםישעז
 קאר, ידענט17םיניסטער־פר אמאליגעז

 מאנארכיסטי• 7ײנ1 צוליב האט ר7וועלכ
 נים נטױת ראטיסטישע7סעם אוץ 7ש
 ר7צענטראל תןר םים הויזען נם77גע

 ארנא־ האט קאר רלין.7ב אין רענירוננ
 #ר7היסל װי צײם אײן אין ירט.1ני

 דער באנדעס. קאנגזר־רעװאלוציאנערע
 היכד און חאר׳ס צװישעז אונטערשײד

 אונ^ר־ סײז נים pk ריכטוננ לער׳ס
p שײר i םאפ־ חןר איז נאר ציל, דעם

חמד פור פאמיכםיגער איז קאר טיק.
 ^גליגד היטלצק װי גיט, וױל עי יעי׳ן,

 צוגרײטמן נעסער זיף נאר לאזשיאגען׳/
 ןו[ ?לא• אנטשײדענעם דעם צו

 דצר־ מארענט. פאסיגען דעם אפויארטען
 חיט״ סאר געםעיליכעי אױןי ער איז פאר

 סרןק- רעם ױױטיער׳ן׳ גענען לער׳ן.
 ל״7נאד מיט ער קעספם געגנער. ציאנס
 -jn רW פון פדײנד די נעגען שטיף,
 מאכט. גאנצער זײן טיט אבער פובליק

־ זייינען װעלכע נאגדעס, היטלער׳ס ו  נ
 חאט #פיס די בין קאפ פון װאסענט

 סארזא^ומצן, 14 די םאיבאטען עד
 אםצו* בדעה געהאט האבען זײ װאס

 זונ־ ערשטען דעם םיגכען pH האי־טען
 קאפיטויאציע, דײטשער דער גאך טאג

 אװעק־ ז״ םון גאיניט קלעיט ער אבער
 חא־ זײ װעלכע םון װאפען, די צונעמען

 אכער דןנענען ארסענולען. גאנצע כען
 סארטיײ די אנטװאםענם גלײף ער האט

 סאציאל־ דער פון דיגונגס־ארגאניזאציעס
 האכען װעלכע יארטײ׳ דעמאקראטישער

 צו סארזוך קלענסטען דעם געםאכט ניט
 קײנעם בײ ויז עס רוה. די שםערען

 וין זיך װעט קאר אז ניט, סםק קײן
 םארוײניגען טאכיענט גענעכענעם דעם
 בערלין וויף מארש צום היטלער׳ן מיט
 בערלינער די רעפובליק, דער געגען און

 םון כונה די פורשטאגען האט רעגירוגנ
 הוט ארץ םאכט־האבער באיערשע די

 ערקלצ״ רער וױוי אפגעענטםערט גלײף
 באיעק, אין קריגס־צושטאנד שון רונג
 חאם רעגירונג באיערישע די װעלכען מיט

 םאתם, םורטינען א סור געשטעלט איהר
 אױסנוםכד םון׳ם ערקלערוננ רער מיט

 און מלוכה נונצער דער אין צושטאנד
 עקזעקוטױוע די איבערנענעז מיט׳ן
 ?ריגס״סײ פון׳ם הענט רי אין מאכם

 בער־ די האט דערםיס סלער.7ג ניסטער
 האט זי 1א געםײגט. רעגירונג לינער

 העל־ א סאר װאס װײסט װער אפגעטאן
ױ טאט. דישע  קאג״ דער לױט װי וז

 רײכס־ג^צץ דאס כט7בר״ םטיטוציע
 -ojnp דצר דאד מוז #עץ״1לאנד־גע דאס

 אננד ווערען בםול באיערן אין צושםאנר
p אויסנאהםס־צרשםאגד דעם קענען i 

 םאכט פור׳ס און מלוכה גאנצער דער
 אנט־ זון י7ד אױן וייז װי לצען7צושס
 באיערן אין םאכס. געסלער׳ס קענעז
 דא- די םון הויםענס די אין םען לאכט

 קוגסטשמיל^ קאנסםיםוציאנצלע זיגע
vyi רעגי- בערלינער מןר פון פארלאנג 
 בא- ן7ספעציעל דעם צוריסצורוםען רונג

 מינכ״ די האט קריגס״צושםאנד, יערשען
 געסלער׳ם אפגצװארפען. רענירונג נער

 ״םעל?ישען דעם ז7א«צושטעל בוםעהל
p ר״7באאבאכם i .היטלער׳ס מיגכעז 

אויספיהרען. ניט ס*ר לא!ט העץ־ארגאן.
 ״רעפובליפא- דער נבור א פאי װאס

p געסלער "ריקטאטאר נישער iמהט1 ׳ 
 ןין נאמינירם האט ער 1א רערםון. מען

 האם װעלכער םארט^טעה א באיערן
 צו װי באשעסטיגונג אנדער סײן ניט

 העםליכ״ געזעלשאפםליכער ״צוליב בעהן
 אמלונ-1םוי פאםריאטישע וויף קײט״

 באיערי• רער םון ר7םיטגליד װוו נעז.
 דעם מלחםו^ הרען7ערקל רעגירונג ר7ש

 שרײער 7אםיציעל װאו און ״םארקסי!□"
 כל םחי קעניגד דער 7לעב ״עס רוםעז

 א אויףי םורסאכט דאד קאר האט סוף
 צײםוננ. ז^רםאנטע די צײט קורצער

 ויחם ויז ױ װי נאכדעם ערשט אכער
וונבאקװעם. װארעז7ג אליק

םום, כײט הםען7אנצונ זיף־ אגשטאם
 כור יער שטעלען צו נם?צגעז0 זיך כדי

 n איז מעז האם רעאקצי^ רישער7י
 אנגעהויבצן יעז7רענירונגס־סם בערלינעד

 סאציאלדזוםא- דער . . . ז7ג7קאםו*יג א
 ץלכצ1א רו?ס7אחיסג ויהר pk 7קראטי

yrYnctin ,ײעלכצ סיט ,םאדערונגעז 
 ארויסצוטחד געצװאונגעז זי האם מעז
jyo סאציאלדע- די רעני־ױנג. דער םון 

 גרויסען א געבראכט האט םאקראטיע
 עננר זיף חאם ױ װען סרבן. םאראלישען

 רעגי- דער אין ארײגצוטרעטעז שלאסען
 איג- "7ליצי0?א ״נרויסער דער םוץ רונג

 םאל?ס«ור• דײטשער חןר טיט אײנעם
 ?ופײ גרויסען םונ׳ם פארםײ תןר טײ,

 פאר־ צו כדי טאן7ג oy האט זי טאל.
 ן7שיעפליכ םונ׳ם לאנד דאס [7הים

 אדים־ בײם געהאלטען ד»אם װאס כאאם,
 ?ונא׳ס םון טענ לעצםע די אין כעז7בר

 Dy װאס ראטעװען, ״צו כדי רעגירונג.
 אויב װערען״. געראטעװעט נאף קען
 מף0רוהר־ק םונ׳ם דורכפאל דעם נאך
 איחן?־ לינקס םון שטורם א ניט האט

 דאס מען האט רענירוננ, די געקעהרט
 נ־7בורוהינ דעם פארדאנקעץ צו האט7ג

 םא־7סאציאלד דער פרן אײנםלוס דעז
 #ן7ווערקשאפט7ג די םון און קראטיע
 א אלס איהר. ר7הינט שטעהען װעלכע

 םאלקס־פארטײ די האט דערםאר דאנ^
 סאציאלדע־ די ארויםנעשטעלט םלוצלוננ

 צוצר )1 :ן7םאדערוננ די מאסראטען
 דײטש־נא״ די רעגירונג דער צו ציהען

 די \»ון פארטײ די פארטײ. ציאנאלע
 שפרא־7אויסג חןר םון פריצים. גרויםע
 שפרא•7אויסנ םונ׳ם און רעאהציע כענער
 א״צױאנען !יו )2 םאנארכיזם; כענעם

o םון n ארבײםס-טאג. אכנרשעה׳דינעז 
 נענעךםאדע־ 7ראםיש7ל־דעםא0סאצי די

 נענען רגיש7ג7 [7מ7ארויסצוטר רונגען
 א מים [7װאי7ג נט7נ7באג איז ח7באי

 7ינ1דא די בײ אײז. םון ?אלטקײט
 חך vyv אין םארבלײבען נדען7אומשט

)14 ?ײ® וויןי *לוס4 ✓
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/ ט׳ כ r©0; רי&׳ן ^ i i f ;  •  |y, י י  י
מ צ״מ if f'tf ;*וױין חנר  ײ

װןן iy‘ א ןן r« iv אין i y i סע  ,-^פמי
*y r^ e rffn & jfiN o r*  ,iy- ^ ט*  ײ*
״פי-״ד,״©״* די

®*י׳ 001 )וױי0; חני און ,fvn ױהי
if*ל f די yiroo’;i©0p און ״פי־״ון״מ׳׳ 

* *P אײער **ז m 'v  r tf rm  i f r n t f 
o n ״איד^נן iym p,א ״ t r *  f© f) i־* 

y r^ y o  y n r *  y r'O p fl ,וױ צ*»מומ 
iy* א i  •ym b 1» דוyp if ״אv n r 

/ ט׳ א ^ אנ r א; סך א ר0( א y r v. 
ט^ יעדוןםע א ©סש פרא  חכר שנ׳

p*p0j, י-ײסט oy, יו* ;n m iyן * 
*.f f j t w y p i o m

iy־oy; ט0ד. עס װאה r •נ^יײמ וונ 
מ״ ד» ם#-נײטען צו חי  ״•ױיה״ט״ *

jy *דןי v m w  oyi ״w r i 'H מוריעי״ 
 ה>ימעגי כאסאנס ;ישט ;ע;ױ אי;ז איז
 גע* ר^װ^טירט ר*ט וױפ0; חבר »ז
jyj װאס י£ט*גד*י-ד דאי״אדדיתן 40 דעב 
ט״ די פײידי  דע״ א»| א״נםיררעז וױי ,

oy i?* מרייכע־ y i0 n o y c f סתם ט0ה 
ײי עסייווכע רי אפערילט אילם צו ^  א ל

iy*np l״*• דע• װאס דע־-י װ^ך y m״ 
 איז, פאחט ,לעי אונטער. אירם מטעהט

iy טאלל^וזען דאס n / ט׳ י ד - פ  ה#ט ״
 אװעמ״ זיך און ypsא•רו, די אננעטאן
ovytyj ״ אין יןןײימןf y n m /שוייער׳ 

 רעז, י*ט0װ א^ין דעס םאי ט^א,
 איהס דןאבען ;עקאנט ניט ׳ךי>,אײגענט

 טעג יואטוניסט א אפיי׳ו טע;ות. קיין
 לאגע, די iy־yoyoiND ויף ויעי־ען אױך

 ׳ץ0«י* נעסערער א ז׳יך ביאכט עס װען און
vy פארדיגען יזאן רען װאו 'tiy א ד#י״אר 
 ;yoy;w§0 סחױנ גיט מל איז ׳רע-,י װיד

 אג״ ^יווגפט. תר םאי געג^װאדמ די
 אויםאיפע־ סאכען הײסען ער רעג דמיע
w פ^טודסטי׳פעז םאר׳ן רוננען i t'*‘, 
 iv סחױכ דט דאס ער איז אלײן ©כ^ר
ו !<ײדען טאסע די זאל ם#ן, מ  ײען ן

p אי״ז ?יד ir .;ױאױס טי המי־פע 
 אאזײ׳ ט/זן, פע; ? טאן ניט ד*ס עי

nr ״ לע׳ האכעז ;יט טענות קיץ איהפ 
 ^כאלי- די פאד^אזעז האט ער װ*ס פאר,

 אױעהנמװארםען האט קר װאס קאדען/
 כא־ זיך ס0ל און ״םרײהײט״ ^ולירע די

o חמפט n  iv ״‘!,מור ״איד״פען רײכען 
װײדדמס. נעסעות צאהי״ם וחןיכעל
הןוכמ; יע איהס iv אכמר ק*ן טעז

n״ סאיט דע־ סאר y r n i♦ גיט ער װ©ס 
o n רזורנים לי פא• ״,פוליעי ״אידי׳עען 
 אילם iv יזאן כיען כאסוטט. ע• וואס

 א אננמנודע; ראט על װאס ׳טע;ית ח^בעז
טו;; חאפ-טא^סטי׳טעל א אין דז״צאנ ^י

• y r r * f  h אץ ארע״סט ;  h
יארפילזע

vו m r f ד, lyoo^N’vrrs ײייאי ײ און 
 I0»yi ט0ר/ נןױױז דונל jyn וד^לס,4

orr <ט ד -1O0P «ײן pn ןינ^
rD^o ״פיײחײט״ דסטי^י

o y i fyo^n o w j o /ו אױסרײי  iy י
, y w״׳ " i f i t ip 'w  ' i  rpm onyorר 
 על ivn נ^לoyty, 0 פאר ״DOoyr״

y אוגט^• טוט n w w  in רעס פון 
p v t f f v i  'rw p  \W 'r n H ארנײט 

f f *  jtfp רופ«ז0 ד^רסאר ׳וױן איד-ס) 
ifotf) ffv ריט׳ן fp y i, וױ ,p fV 'W  tf 
f :p i# *  װ״טעד, אזוי pm רyטyפארי (
r if f *, פאר״ןןט^לט y i( י ם נ ^ , #-n n 

^ly ji^^v i/ ^ ׳ ױ t לאמ אוױ ו t f m  iy  mi 
^ryryorw רyfאוג  פיח״ in/v© ױן ^
iy i ײ-#פאל די *ויןי אויס ט-אכט אין« 

owvp f j f i און Pf jyo ו4אפי
r f ל*י*ן a" m  irnD03y^«3 o f i pm 

iy אונטער /rכyז i ר^נר װי *  יארפולחע '
'ip<vp jpv״ oyל פון 'v i i/  ער נ^ײכט '

I גײל דט ^ליײעװ^ו^^געי׳/ א אלץ 
n  |ysyp ״פליײ דעי פון ^ײינ-יזנעכט 

;f חײם״,  איים דערפאי גודס־פריעד, y״
 אינע־ גיר דרומן Mf *,ir(פא״דארען, גיט
ױגזע־ fy;y; ויײנע פ^יױסרונג^ די

I ז״ כאט״ע ״פר״הײט״, אין מניאן 
 ע־ 0011 ל^ס אז טט, גאגץ וױיסען (

ט0ל •אט׳עפעט סוריעל״ ״אידי^ען אין י
I כזנ איז ױגיאן אונזעי געגעז o n• איז 

 פא-יױכד געכיײגע ריאוס׳ע װי מעלר ניט
ט ד^ס דונגען. ע  נע- •11 ,4אטאי ודדעד ^

 פון ^*ײכ־קנעכט די אוכיעהי-ליך און סײן
 yvyn דיע־ אין דיגען ״םײיהײט״ דעל

איגטעיצמיע^נאי. אוגזעל גע;ע;
 נא׳ װאב פאתטעז די דיגען אט און

jn ^טעטינע; jp ה*בען סיר װאס װאיט 
 אין אױ,- צײגט װ*ס און ׳געו»;ט דא

-סזד״נ די אוױ וױ זעילנע• דעד
 •יפוט נעהטען ״פר^חײט״ דער פון סנעכט

 כיכעל פאמויהרטס דיערס דכער אױף
̂כע מיט זײ ק^רמסנען און י״עזען  אזעי

 א אםיי״ו ד*ס יעעגס^ אוספא^עדסע
אגטאיען. oy m ניינדעל

 די האט ^הםאכער, ט*ן24 טיטװ^ה
 דער װאס אינעמעדרוסט ״פרײהײט״

o אין נ^ריכען ה^ם נ^וױס יןאמוטסט n 
 פאריױס״ ^סאגא סון קורימר״ ״אידי^ען

 אונ־ פון נאאמטע *ח םיהרעד די דמגדינ
yt• נממ- דעלןועהיט גאוױק חכר

 קוריעל״, ״אידישען פון יעזער ד• יליף
 רא;ױ קי^וה pm דרעס די ׳חײסט ד^ס

n’3 ד• ׳פיסאגא, פון פע?ט׳«ולעיס v o 
 אלנזעל ל^ס ױניאז, סוךאונזער ״טוגאיס

 ;יט םליהעל כ״** סיין ר0ג זיא ױ;יא*
",״אוכיפעה אזױ געויײלעז געםירדט  װי ;

'*r W i א אײגענטריד, ׳איז דאס װאס 
זאיען זײ דאדפעסט׳צו־ע־ס, די *v װאונס

 ױדאן, דער iv ט*ן oy; א ny*jv#0 ױך
11< 0‘y r,• ל * ז^גט  בא^ענאטים, חני
0’omv •y♦^ ph •yov ! וױ װארים 

 װע״ט ױדאן רי אז ׳אטת איז oy 1נאל
*o ^ *o y i o r ׳׳ אזעי״כע פון^v;*nyoo 
rר ;yען// n״ i y i יק 1י0נ יואמוניסט 

j א*ז טו ׳אײינט, p- ז0ױני אזא י־ײכט 
iv נאס^פסן ■

o איז tinyt איחד וױ ;y o r iy  #oyא ׳ 
 א איז ס0ל ס0װ חוץ א פסירח, ■״*•ס׳ע

y; א און לעען r ’oy .);פאריויםדו
o;yo^nv, א ״מ^סער׳/ א װןן ;y״ 

pysfiyv ס ץנץכ i פון ?*"נ y i ״פר״״ 
*m א אין oviPvw ׳ארײנט חײט״ jy p * i 
yj^’o• ם עי'0ל גקט1« עס איז ׳יג;)^י  סז
y y i ל0ז לב אידי׳ע^• א י״ריפי•, ׳װי 

טען  110 לyױסט>קי א אין לר׳פה א הא̂י
y סױידױןס-יןי^ םyד i |yo i0 i pg־־' 

y iy 'o0n |y*»nyv •,•״oyp':o;yv0די ״
^ypp iy i| ״אופפ וױ אוןrn yזיײ זײ ״ 

iv jyj ^י אגמםענדיגסן אן כיאכyבy.ן 
׳y^p ד• ;os0ii oyp ר אזאyדopiy; y 
;py^ycy ״•ניײגער א ןיי oy איז ;ycy־ 

jyp די yty^ ycy^noy^o״אידי׳טען םון ־,׳ 
y*-,ip/ ׳  םאר־ די דאיט ׳פרײנט לy 0011 ־

 אונזער גענען ייבענס ן1א לײר-י;;ען
 װארט צי ׳גאד איז פ,יא;ע די ;יוניאן

 װע^כע אירגענד איעל צייטוגג, yi״’*-א א
 צײםונג, םאיאגטױאדט^כע אנ^טענרעע,

^o p n iy ry s פסירה לי סװאטיפ, לעם 
 סאפוניסטײשע לי אכעי /׳ ;ע:סי4י לי און

 *y; העצע וױידע־ איהד אין ״פײילײט׳/
 די נים גאי נאטעלקט ױניאן אינזע־ ;ע•
;* ;yv כאפם און דע־פון, העסײנקײט

יט״
אינע־. oy ד־ויט pא’ r • י י■ י ל די Mtן) דעייען, r,t ג ור ״אוז

עי־ איב ט׳ן כיי IVs א־ײנגעפא ;עבאך א־ז
מיז ל־נענס די איז -ה׳יאד ’00 y p iii; ד,
oy;:געװעזע III• י• אי pc ״ iy p.,־., דישען 4Mיי tf

־ױה י0נ ״חכד״ ײב״סנע >w
:א־ ״חבי״ כיסר׳ט סyרyאנל *חימען

 פאנופעק־ סקױדט און קלאוס די סאר וױס
 דעם םון לעזע־ די ״סיסאנא, םון סעורערס
ד׳/ ״אידי׳&ען — :ן1טיד-ל כזה קורי

c p איז ױניאן רךאוקמאכעי־ ״די 'y> 
 אזא אין געװעז ניצ יאתיען און יאהיע•

 געזי״״צ זי ומךכען אין צז«עא:ד נזדויעריגען
 אײגגע״ אײן אין ה»י*כ זי איךם זיך

 איז געיאפעז זי איז ב*י*ד װעיען, «דום«ען
p דרבי גדוגײת א m.

 — דוײ גוםעי גו מיר קוסען דערוון
 דרעס־ און קי״אוקםאכעי די ױמעהיגקײמ.

 נים עבעז41 זײעי אוין• ;אך חאנען סאכעי־
 װי ׳ע7ײסםייי,דםיג אומעחיגע אז* געחאפ
 די איז איגאגיזאגיאנס־^יבײש אין חיעש.
 בײ איגדיאנער אן װי ען6איכב»מא?* חבדח

 יל3בײ׳» בעסשען דעם א-»ש.1ראדיא*» א
 7■ דערםאנשען דעם פון געחאש מיר חאבען

ײ סײן ?חער געקומען איז װאש דעלאשײן, * 
 ער און ®רײד. דעס איגאניזירען צל קאגא

״פעהיגסשע״ן די ®ון שוין זיך י־עכענש
אומבא־ דער פון בײ׳»יילעז די pe אײגע

ד ע ר ס ר י ױ ? ר
סעליעשיז*.

לענעדיגען. פץ
ממס6ס8מס8««»אאמג»ס0̂<א»ס

!טוכ דזי
״ א טyדr;לyג ׳עוין דך כ׳האט ;y 

הא;ד־ באס^סען iv סאל דאס — זכרה
דרי?.■;;.

fײyר y’viD'DO^p מעגע » :איז 
o; גיט ?אי y i fyoy הא;ד. די *וױיסען 

 ד• מרך װײי ׳עליכם׳ס״! ״ישלום קײ;ע
̂ yo עםע?ען הא;ד'דרי?ונג^ yיגfדא
 פאד׳פ••• סיט אן צװײסע די ;,איי: jyש

1PD"npjifip y ;n.
 אױנען םון אזוי קו?ט כיען *יעז איז

ע א אודאי חברה אזא איז ׳אױף כ ^י נו
פרינציפען. ג^יעכטע סיט

טעג״ פאלהיסען — תלײניג^־ים אײן
!תראנקהיממן םוז ;yש

געייא״ גען1אױסגעפ ס׳איז אױכ און
iy״i;0n אז רען ; j ip m פאד©«רײםעז 

ר אויף קראנלהײטען  פאל איז ,Dsyn ת
? האנד-דרי?וגגען בא?עספען דט װאס

 ׳“קיא — םארמטקנדייר אזױ ס׳איז
מעדיציגי^. און אײנםאך

זיף םאי־םראכם טעז וחןן ׳דאך ן1א
o אױזי םיפער ?אפיט-שסע א n דאזיגען

ס... י נ ס y ג י ו ט — עניז
ם! ס׳טויג  סם א איז חביזז אזא ני

פענשעז. םא-
( נאך איז דאס " *V םיי״ע ד• פין 
o אין םאר״שארײט סען ױאס ניפגתן. n 

ען כ י ^י ארגאניזם. מ
 3JHfp»nmn די :הײסט סם רעי

 »•0 די י«יױיסען pc טענ״׳תן אױן םח
. ומדעדומ.
 איז תדאנההײם pc פאדזדםמן *סת,

proyO דאס אויר מנר0 ז*ד. נרויספ א

r ;y o  p t כים n y o נלע־ א נאך איז 
n y o .זאך
:בילד אזא זעה אין ן1א

 דעם חעט dojipiv גיכער -yד אין
 א ryp•^ iv םארבאטען דין םעטסען
 צו זיף כרי ׳חאגד סעג׳פען׳ס צװ״טען

קראנ?הײםען. po פארהיטען
 צד אױך — fynp זיך םארען ניט

 ־ip װײי :לזאכע1א iyoPy? דער לינ
קרא;?דױיטעדםא^ורײםער. זײנען שען

o כעזyל אײגעד iyvv טא״ען נימ n 
 אנ־ ניט זיף זאי כיען כדי — ^ױיטען

ז.ypy^ט
 רעסטארא:^, אין ;yעס טאי״לן נים

r׳P יים די: pc ר דיyסטאראנyדי ̂ז 
ycy^ rv"vv  rvtv^zפאר״ נאפעל, ,‘י 

ya^n#r| .קרא:?דזײםען
װא־ אײז אין םאה-יתן טאוען ניס

אורזאכע. nyopynn צוליכ — גאן
n ip : סײדען טןןגצען טאר^ ניט) 

p זיך םארען ניט אי״ן)׳ ru p תן סײ ) 
 ?אנ־ קיק צו קוםעז נים ן1א #)jrj«ni איז

ivo-jnt, ,א. א. םיטיננעז פאיזאטלוגגען 
o ¥יייב איץ — װ. n די וױיל *P0i 

vz'toyiO'VA iy סױרים i0 i,] דאס אז 
 קראנ?- פאד׳טפרײטען *ו העלפט איעס

דײטען,
 נים םען װעם י0כ אין וינגעז אפילו

m 0 o# איז אטעם טענמייכער דעד וזײל 
׳שאדייך...

iא n r p  p פאר״ זײן אויף וועט 
צדזאםקז. זיך ©••לאן צז כאסאן

 ארוכד ?y^yii צוקונפם דער אין און
ודעיכע םזןנ^מן, ותיט דער איכער נעהן

*?w iv נאכ׳ן ̂fyovy דער םרן מארט 
 האלטע, םארפרוי^ע, רyאב היגיענע,
lyo'n yo>yii 4y ;אײז ^טיקער r;yo 

y די או ^ 'i 'v n y o רyגלyביײ אכער ̂ז 
pynyti ;yo iyo ’ r ^ o  tvi םון װײטע 

 פון װײטערע נאך אכער קראגקהײטעז,
מענ©<יכ?ײט.

 זײן װעט צײטען גלי?ליכע y;y• אין
?i.iyװעלס. דער אויף לץבצ\ צו ?אלט ־

 צװײטען צום מןדען Dyn רyאיינ
po דערוױיטעגס. םון דיסטאנץ, א

 ליטנה דורך נאר — באגריסעז דף
טובה׳ס.

 אין זיף כײ נא־ — זי?1פ הערען
ראדיא. דורך הויז

jyv:#D — אלײן. זיד פיט נאר
inKD־fy^y — איי־ רער פים נאר 

אסאבע. רyנyנ
אלײן. זיר 1צ נאר — רײדעל

:זיצעז דרעײען נעליבטע אפילו און
 — ער און ׳פאיק ס^טדאל אין — זי

 ־yר לעצטע די לױט ׳פארק בראגהס אין
;fy^y ד פוןyפעדיצין. ר

fyn און p נאר — זיך זײ ױעיען 
אז.Dyיyט אין

 לעכען דאס :שורה yDonyojiK די
 דער אין אפישר װעט וועלט דער אויף

 לע־ א ,pyvym סף א זייז צוקונפט
 דארף װער אבער — רyבע;ס־לעננליכער

Vזyבyל אזא
 םאר־ םון ןyבyל א טויג װאם צו

y jn ' i io כדםיעס V לעב אiy ״ניט־ םיז 
V ריהר־םיןײאנ׳י?עס״

איף, םראכט ?ונצען אלע נאד און
: ןyלפyה ניט אויך װעם דאס אפילו אז

 םעדיצי־ יענע אין וועלעז פזןנעעז
n-םrני gיכyשםארבצן גאר צײטען רטע 

סעלס. םון — ?ראנקהײם נײער א םון
iynyD נאף אויסנעהן װעלען * 
קרש.~ װאריםען א נאף האנד־דרוק,

 איז oy װאס בכלל. וױיס װער װייל,
jy םאר׳ן רyסyב און נעדנטעל n y o ?

rw חן^וןוקײ• w yp  pyi m איו 1אי
f«.»? •י» V f  I f יאחר חאינ א p m i

y די riy» rii׳sfJ f f נאאלןסען tysftt
p מען כאנק אײגעגעס אן p n r y j  ieyn 

pn iy j• װאו) V ׳, אין•fרװy•רo1 א I1וא 
?) וזילאו דען  «אג. iy*'U*f( $ און סןן

w •o װי װאײיס ip בןנק, $ זײ \$ $ 
iy«4f ?לא־?סאנער די »אי גראסעײ  זײ 11

 9 •ון pmy< דץי ®יחיען. געלענמ ;יש
 •רןזי״ ןyJיTרyןריח דעס וון אגיאםמ באוק
 עי• ׳•לןזיגנער. סד. ימיאן, דעי ®ןן טדעג

 *fOf,4 יי Of 11 *אריײדען געקענש ניש חאמ
ijm ^O fj 0 סןגי און באג? א חאשU ,אויד 

ly ער חאט o f^ fa אויר iv װערען f כאג״ 
y• רyכf קיר. jyn ioyu i^ םען nrp דאד 
Vy’V דער •רך כאכען pun ;י« ft’ J f i i f 

 אידען די מען אז ׳?ײן ויבער איחר סעג«
 pjyi רי hi יאל«עןpyuyj 1 פע-,יג ואל«ען1

גיפ׳/ נעמו ?ענען זײ אבעי־ ;עגריגדעפ.

ynowoy^fo די po רyרצyה רי אז
oy םון יyזyל i ״אידימען iy n ip״ tyofp 

iy^0 נמוױס iipy ;;f םון o y i וױ i y i קא״ 
pymn iy ײסט1 ױק1גא ניסט1ס o ;iiH 

 א אױך איז דאס װאס ̂ל0אנLMyרגyoאינ
 jyofn ױדאן אזא פאר אז זיי, 1צ נ?1װא
״  זײ און״. lypyii? 1צ ױאס ניט דך ז

y קאנעז iy • ’? jy p n i וױםיל נײטער1א 
iy ^ f םון — ׳סט1גל *ל1הא o y i דאך איז 

״םרײחײס״ די װאלט און לט.yרyנfא
 ׳צײטוננ ארכײםמר אן ;yny; װירסליך

 ״חא־ פון D:yn די אין ••;vpiyn א ניט
©in n e r,זי האט ״ ;y־:ty:)fo DciK א 
lyp״ ifo e םארװאירף t״ion i y ?נאוױ 

 ?אפיטאליסםי״טער א אין ה1פסי אזא םא-
oy אגיעטאט אבער צײטוגג. i די האט 

m? זיך דעם פים ״םרייהייט״ y •דעי 
אן פאכט און איבער oy דת?ט פיעהט,  נ

̂£,tyo;yo םארלױמדער דעם H P• כא־ זי 
 נזער1א iy;y; ליג^ס די אט נאך נטyצײכ

 כא״ yנטyצײכyאױסג̂׳ אן פאר ױניאן
 סא־ די אז פײנט, דאס ! ראקטעריסטיה״

 זיך אויוי ooy; ״פרײהייט״ פוניסטײטע
 נאיױק׳ס פאל פאראגטװארטליכסײט די

o :y r s געגעז ^ ז נ ױניאן. או
oony לי כאטראכט איצט tnnc^K״

 קאפוניסט oyi םיז נעפײנהײם או; קײם
 יארמולח^ ״עװארצער דעי־ אונטעי ;אוױ?

:i און  גם•0פםפר1א דאס פון זyעגsאp y״
״פרײהײט׳/ די טעלyכל װארטליך
 און נאוױ? חבר טyבאגרינד װאס מיט

 םון אומפעחיג?ײט"״ די ״פרײהײט״ די
 אינסעתע״פאנאל אוגזער פדן םיהר^י די

o פיט > מניאן y i װאס iy?;iK ^ ם ג י  א
 צו• יאחר האלכ ״א מיט האט נ^טאנאל

;H אץ פאכעז צו זyלאסrכא רי?  y:y״
 ?אפוניס־ די זאגען — סװי צום און ׳באנ?
״ נעכטיגצ! א איז — םײקער טישע  טאג!

 און ׳םײ?עדס די וױיטער זאגען — װארים
yj?^«:HD y עיטען iy ''i  o 'o iy i לyזyר 
 ניא־ א ״אםילו — ׳|y3״K די איז זאםד
y סעדי o ^ n; ניט זײ yj^P| פיחרען.״

 פיט אױס ס׳איז אז אלזא, ,oy הײסט
 איז דאס ! ב*נס אינםעינעיטאנאל דער
 אופםאחןןעפסזןד נעםײנער, א אבער דאך

 באװאוסםער א דאך איז עס לינעז.
iy פיר אז ׳פא?ט ^ n ט א ?זויןrארםyר 

i םאר y i .?אל אין באנy צײםוננŷז 
 צוריס לאננ ניט איז ׳ננלי^עy און אידישע

 אינטערנע״ iy?:iK אז ׳לדעטyםyג געװען
yo: האט יפאנאל i:y| צעהן פאר ליס א 

 תארנער ^עהנער דער אויף צײט יאהר
i 21 אױף בילדיננ, nאון סטריט טער 
 ׳סוין װערט בילדיננ די עומנױ. פינםטער

 א פאר זיר פאסט עס װי איבערגעפאכט,
•̂p:ko iy : iy i0 o  iy ;n y אלע אין און 

אל אונזער םון אפיסעס  לא״ אינטערנ^אנ
 איצטער מױן װערעז ׳יאר? נױ אין ?אלס

 און ׳בא;? דער םון Diyer רי םארהויםם
 אנאגסירט פאל אײן ניט *טוין איז עס

 לפענען זיך װעט באנק די אז נעװארען,
 װאם ,1923 דעצעםבער, טען1 דעם אדום
 ״אינטערנעעאנאל די אז מיינט, דאס

 עטאב־ װיר?ליך שױן איז באנ?" ױניאז
 סײקערס ?אםוניסטישע די jyoy; ^גרט.

 װיםענ״ ניט אלץ דעם םון זיך פאכען אלז
 אז ליגען, *פענעם אזא שרײבען און דיג
 און באנ? א וועגען געפויקט״ ״האט פען
טאג׳/ נעכטיגער ״א איז סוף צו©

i y i ד אין קאמוניסטyשװארצער ר 
 אזא שרײבט נאוױס, ר"51ד״ ׳יארמול?ע

 נע״ צו ליגען נעםײנעם אומפאחפעמטמן,
y ןyד»לyפ ;''f אידישען פון כאלעבאטים^ 

iy ,np/  ״סריײ ?אםוניסטישע די און ׳
 עלעזDyג צו כדי איבער, עס דרוקט הײט״

 ארום זין |yo0n װאס רב עדנ גאנצ^ דעם
 •pyi*p א איז Dy ליבעז.pyםג1אר איהר
p ליכע ' ; f ^ n סון oy i ״לינ״ גאנצען 

vpן״ ;y i ; ’ ty^ א v 'w to m האן װאס 
jy iyn |y o '^ y ; ; f אידי־ רער אוילי נאר 

 םיל אזוי נעחמען צו װארים גאס. שער
 םארנינצן זיך סאנען לעזער די זיכער אוױי
 חא• װצלכע ^ס^סוניסטען״ אידישע נאר
 זײע״ םאר opyoon כרעפעל קײן ניט בען
n .וױ רעםאגאנען, אזעלכע נאר לעזער 
oy םיםארען״0ס״ אידישע די זײנען i p 
t,— אווי ם*ן0בל צו ערלױבען זיך נעז f t 0 
 בא״ נאל0איגםערנעש די אז שרײבקן צו

 1ממנצ װצגעז ״געאויסט״ בען0ח אםםע
 דורכ• עס ״אוםםצחינ״ זײנען און באגס א

 װצמי עס וחןן ציים דער אין צוםיהרזח,
כאגק די אז *ײםוגגאן, די אין נסירט0אנ

שסועסען קזרצע
 רעד«קם«ר דעם *וױשען

לעזער די און

---------------------------------------- A
יעי ײעגעו געװיס. — אאענסחי. נ■

i* ,ער״ *ן b״i »יחר ני «י,גע, p « ײ״  ״
 בעספע און חעכספזן די אלענסקי ס.1מ אי?

iy *ויפ^ריפעם... iy 11 םוזען חעפ איחר• 
 כא־ געמען איז ל7וײ«11 אונזער אז ׳ןענען

 אבער קלאר. #לזא, ,oy איז פ1אי רעכציגש.
 חאכל םוסר דעם לערנען פו נדאי איז דעם §ון
 װען ?ײן, סוז א״גער פארזיכפיג פשאר? חי
 זאס1 רעדאקניע. דזןר אין ף1בך י *ך״ב■ ער

 אוג?, עס סחןחם איבזדיגע, דאס ןננ^למנגפ
 ברעסלאו ױיס*פרעזידענט1 חאפ ענדליך װאס
 סיר און חעג®, ?ײנע אין פאל גאנצען חןם

 ריכטיג עס װעט ער דאס זײן, ?ינער קענען
 אײ אזטארק זײן oniyj װעפ ער אםענדען.
 םעס* א איז דבר״ ״בעל דער דאס ׳נעררא«ט

״ן *ון נער  » װי זן>ך, אבער לאקאל, ז
 דער אוי^ נאר איז ׳«לאנג א אחן ןן״עדן
 ׳א*זזר ,vy 11 און געװען ניט קײנםאל זועלם

i זיין סזןגפ איחר זײן. גיט קײנמאל t״ 
 אײער געש^ן עגדליך חאם איחר װאס •רידען,

o ׳ופרידען1 זיינען סיר און מייכם, ®ולע fii 
 גע• אײך מיר חאבען ״אםועסען״ די דויך

דעם• אין ?ביסעל חןולוען
ערחאלםענ־ חאבען, םיר — אליעזר. בן

 אינערגעלײענט »םאל נאך ברץ״, אוי״ר דיג
 גןןפינען, סיר און אײך, iv ענםפער אונזער
 ן ע ד ע י אין גערןןכם געװען זײנען מיר

 פאר גרונד קײן גים זעחען םיר און ו־־ם,
 םיר איהם. םים ופרידזננחייט1אום אײער

 » דאס פפר^טעחן, זאלט איחר vk ווילען,
 םילדער & בלויז איז ®רגוםענט ״עװאכער״

 9 סאר ארגוםענש, ®לעכםען » פאר אייסדרוק
 םול מרגומעכם «ן פאר ארגומזןנם, פאלעען

 םעג־ א *ונא דעם גים װעלכער עכע!,‘־ כזיש
 געװיםען » םים ענשפערען iv *ײך ליכקײם

 צופרי• םיר זיעען געװיס רענם. פון עײן
 בריו״ זײערע דורך ױגיאךםעםבערס װען דען

 אײנקלאגג אין פאר^טענדיג זיך ערקיערען
דער פון חמנדלונג און ונג>*םעי דער טיצ

 דמם איז.זיכער, ב. ע. ג. דער אמות, ב. ע. ג.
 איבעראײגעםיםוגג פולסםער אין ד^נדעלם ער

 דורנ־ און םעסבער^יו, ג^ויסער דער מים
 איז עס אבער אינםערעסען. איחרע אין אויס

 פון פילע ?דער איינער װען װיכםיג, געװיס
̂ס ח«לםען סעמבער׳פי■ דער  נויטיג ס#ר דן

 תנאי, דעם םים »לץ אבער נ**םעםיגען. צו
 די און ריכםיגע n געברויכען זיי װען

 אײנ^פי״ זײער םאר ארגומענםעז ׳סטזזרקסטזן
 ^אזװ«- זײ געברויכען אבער קוים סיגקײם.

 איז כונח זייער נאט® איז ארגוםענםען, כע״
 זײ םוען װילען זײער געגען אבער בעסטע, די

 װען ל״ד, װירקליך אונז םוט עס עאדען.
 םמרעפעגםלינען אפזאגען אפט זיך םוזען מיר

 םיר װען *ז װייסען, םיר בריף. אזעלכע
 ׳טרייבט סען װאס אי׳עס, סארעפענשליכען

 פרייגד. פילע געםאכם זיך םיר װאלםען פוגז,
 גרונד קײן געחאם ניט זיי װאלםען זיכער

 דאס װאס אונז, צו םײנדליך זיך פיחי*ען *ו
̂ל, דער איםער איז  אוין״ םוזען מיר זוען פ
̂טשאם ,,ענםפערזמ בריף פ«ר«ידענע די  זיו אנ

 ניט זיך קענען םיר אבער סאלעפענםלינען.
 םו• יוניאן דער ®רן איגםערעסען די חעלפען.

 גע״ ןערזענליכע אלע ןון חלכער ^שעחן זען
 איחר װעמען נפע, דער איז געוויס פיהלען.

̂עס בריף, אײער אין דערםאנם האש  דאס, א
 פיל נאך און איחם, װעבען זאגט איחר װאס

 1אבע גוט. איהם קעגען םיר אויך עיגער.
 •iv און ו־געםײ|1 פאר איחם האלטען דיר

 דערםאנט גאר זאל נאםען זײן נידריג,
 עס ״גערעכםיגקײם״ אונזער אין װעיען
 כבוד, גרעסםער דער איחם פאר געװען װאי־ט

 פוןלעמיזירען צו אימיצען לאזען מיר װען
 ״רו־ איזער אנבאםרעפם װאס איחם. מיט

 קײן זאגען ניט םיר ?ענען מע^ח׳לע/ סישע
 ניט חאבען םיר װײל איהר, װעגען מײגונג

 געדרוקט געװעז איז עס װאס דאס, נעלײענט
 נ»זכ־ עס ועלען1 םיר צײםונג; יענער יייז

 פאר־ עס װעלען מיר #ז זײן, קען ?עהן.
 די געםינען װעלען מיר יב1א עשעננדיכען,
 װע־ ענםפער. י^סענדען f אלס ״מדטה׳לע״

 אדרבח איז ®םועס, פערזענליכען א גען
 םיז^זא־ אז װיכםיג, איז נאר נים ואדרנח.

̂פטעחן, 1בעסע אײך לעז  אז אויך נאר פאר
^®םעחן. בעסער ז ג ו א זאלט איחר

 .lyoowen ערשםען אתם זיד צםענט
 םארשייגען דארסען |yj030on yלכyאז

inm i יעדען םון in jy p a y r rH iy אר־ 
 זײ װאם לעענס געםײנע די פאר נײנמר,

 די און נס0ױני די נעגען אויס טראכטען
 םרױערינ, באםת איז עס און סיחרער.

 זיײ ארכײםער אידישע די צװישען ואס1
 םארםיחר• און םארנארטע אזעלכע דא גען
 יענע ^מוגאגען, יצנע שםיצען װאס טמ,

n נגע די לענער, אכזיכםליכע n v װאס 
 פון פערסער אױם׳ן אױסגעװאססאן איז
i n אין באוחנגוננ ארבײםצר אידישאר 

 נאר,* איז טרײסם אײגציגמ די אסערי?א.
 דעמר דאזיגמ די סון םײסס די אם װאס

 די ס0ד װײט, אזוי שוין געהעז גאנעז
 װעלען זײערע מארםיהרםמ און םע1סארנא
און זײ ביאםם םען וױ אײגזעחן, מוזעז

 po innypo0 זיד כױס װעלען זײ
דעםאגאגאן. איז רyליננ רי

r( סאראײן n ' i i i ; y ן0אינםארםײש 
 כא• גיפ אופן נאוס ??לען םיר — סױרוױז.

״געוונטע פון ליסט דעם טים זיך ען1גו
נים ,iv אונז איקט איחר װןןס ^ןרוביפ׳/

 פאר• די״ iv גלײכגיופיג ?ײנען םיר װײל
 חא־ סיר װײל ג?ר איםיגראנטען׳/ װאגעלטע

דער יי*אץ. גויסיגען דעם גיט »«וט נען
*in כעגליכע רי אין איז דעם פאר יי׳אץ

 נײפוגגען די ®ז געפיגען, םיר און ®וגגען.
 װיײ םיר נאשײ ליסטען, פיעלכע יע ירוקען

 אײערע טיט ?יך ען1נאגו זיי אויב גי®, סען
 קװעלען. ®גדערע •ון די םי« ןדער ליסטען

 ײ®iv 1 ײ«1 פון ןבער פןרעפןגנ*לינען טיר
 אינפארם^ניעס, געװיסע •#רגעניגען םי®
 חאלטען מיר װעלנע ,iv אוגז ®יקפ איחר װאס
 און, לעזער. אונזערע פאר װינםיג ג»נץ פאר
ואגען, אײך ®וין םיר װילען אורחא, אגג
 גו»ע ג^ץ איחר ®ו® חינזינט דער אין אז

 oy חוןט איחר חי בעסער פיל און «רבײ®,
 וגע*1 די װען פריחער, ײפ1 א סיט געםןזן
 גע־ זײנען ארסיקלען אינפארמאמױוע *יקסע

 ®לעכ־ זײער וליכ1 אונגעלאטען זעחר װען
 פארבעסעלוגג בפדײטענדע די אוראך. ®ער
 ofװ םאקם, דעם ^רדאנקען ו1 מסתסא איז

 אידי׳נער דער אין מים איצט ארבײט קיסין י.
אפםײלו;;.

 מיר אבער דרוקבאר, גוט זעהר — מ .0
 םים זיך כאנוצען קענען גיט ראך װעלען

 אולזמכען, אנדעלע *וליב צוגזףטיקםע דאס
עלקלערען. ניפ דא אײך קענען סיל װללכע
גע־ דאן מיל זײנען על׳טטענס, ־ - פ ב.

 ;ע־ ניט זיך חאנען און ®יקאגון אין װען
ײי ;עמחח דעי־ אין קאנט דו
 און געגלויבט ;ים fo,4?״: סיל חאכען פענס,

 ״®מחח״־גע־ א בלויז זײן פון געחאיטען גים
 א אין אלײגגעטאן זײנען מיר דעלf :אסע.
 סיט װינטיג, פאר חאלטען םיר װאס ז«ך,
 גאןי־ אין פםעהען טיר אדעל עבען,4י און לײכ
i® גארניט דערװײםעגס. פון צען f, בא־ און 

 צו בלויז געלעגענחײם דער מים זיך גרגע|
 געהאי׳־ איםעל סיר חאבען זיך, אדװערםײזען

 דא זיינען ו1דעל אומווירדיג. זעהר פאר טען
̂גדעלע אײנס און חוגדער®  װא־ *ורזאכען, ן

i חאנדלען טיר רום t f’... ט־8חוי די אבעל 
 אין װירקליך זיינען םיר װאס איז, אורזמכע

 און ®עמיגקײם דער םים םארגונזען ען1גן»ג
 װעל־ איג«ערגןד#אנאל, דער פון אויפגאבען די
ipn5f םיר נע B f  זעחר און זעהר פאר 3

 חאבען םיר װען ®ז װינםיג, אזוי װינםיג,
 האבען, םיר װיפיל כח, פיל ®זוי דאפעלם
 אפ־ איחר גאנצען אין עס אויך םיר װאלטען

געגעכען.
 ®וין דאך, איחר זעחט Bf — למד. בית

 אג־ און ®עאמעל, אין געחן iv אנגעחװבען
 פאר f איבער קריטיקען f געשריבען

 געםוזט דערינען מיטזןן אין און ■יעסען,
̂פלאגען  אורז»כען. פמר^ידענע וליב1 איבער

 9 םאכען װירער בפלד םיר װעלען נאםירליך,
 צו עלװארטען נימ קענט איחד אבער םארזוך,

 ®םענדיגע א ®לס םעאמער-קריטיק די חאבען
 װיזל ,Siva צײטונג, אונזער אין ״םיפמזור״

 סעאםער, אין געחן צו ײם1 די םעדזלט אפט
f: און  i fאין דוחק דער עס איז םטער ■’r f 4, 

i לכמזל, ®,f ׳ד.עם אין אוגז ®טערם װאס f t 
 םרזען םיר װעלען lyofii עמלינע נעקסטע די

 פער־ לעצטען דעם iv פל#ץ םיל גאר װידםען
 ב. ע. ג. דעם [1■ םיטינג טעל־יעהרליכען

 ניט אלײן דען איחר װעט ®יקאג^ אין
y די *ז געבען,11 ju f i זײגען ארםי?לען 

 נ־1א פאר טעאםער־קריםיק די זוי בילכער, םיל
̂טי■? יסער1גל זער  לע־ אוגזעלע מעםבער
iy® זער i f פארגעסען, ניט קײננאזל t f אונ־ 
 יס*ליס־1א [ynyjyjonif חערם נג1צײם זער
 ;ױגיאן דער סון אינםעלעסען די אין ליך
 -fa מוז אנדעלע לעסf סופרים. זײגען די
 -1צ אלס ,af:iv אלס בלויז װערען כשfםר

 ־ny:ifc :יט קײנ^ל קענען חעלכע פוײז״
 מיר יפט־געריכם.1ה דעם ®רן פלאץ דעם םען

 אײער פאר דאנקב^ר זעהר אײך אבער זײנען
 גאל אונז םאכט איהר װעלכען אין בריװעל,

לימענכען.Bםfק ביסעל היבאע 9
 דעל טעות. f חא® איחר — םינקעיצ. מ.

 יט־געאזװיגען״ 1״ט ניט איז בערי־אינצידזגנט
y if i iy j] ער־ ״גערעבםיגקיים״. דער אין 
 דעם װעגעז נײעס די געחען דארם איז ®טענס,

i זעלבער דער אין fn, ה סםרײק דער חעןBf 
iy זיו :^ y a :f, גע־ זײנען צװײטענס, ן,1א 
■lyv'Bf: if ױען  f רף״, ארן לץ1״ק אין«® 
iy3fiay:o סטרײק דער pm סײ ’ iH ® fi ן1א 
 געענדיגט. זיך ®fn סםרײק דער חען סײ

 איהל Dfii ®ולדיג, זײנןןן םיר ניט ן 1א
 יפ־1א ״גערעכמיגקײ®״ אײער נים לײענם

 si*Pf®f ניט ipaf.i םיר 4אםר םערקזאם.
Iגי1 י פרעסםענס דער ®ין פרעזידענט דעס f 
ip םיר אבער נו^1חאנדל זײן פאר ifn איחם 

i םעחר און, געלמב®; ניט אויך f i, םיר 
 גע• חאבען םיר פארפװויגען. גארני® בען0ח

 חןבען םיר װיפיל אויןי פאקטען ד« גןבען
 iy»n די איבעמעלאזען ן1א נעװאוס®, זײ
pyafi f אײד ל^םיר אורטײלען. *ו i  ijny 
 איז Dfוו ן,0ױ<י דער ינאנר1א אײגער, *ז

i® פאקסען, ySf םים ניטיבטקטנ® f :  i f®*: 
 בא־ א . גצבען *ו עכט1 דאס ?יך נעחםען

y®e*®r .םײנונג *jto עס fn® אוײ פון 
y װי ®זוי אויסגעזעחן, בען-אויזי i•  iy i־*? 

fn ױן דענ®  |fo i» f® זיך :i f ®גןףיטעל 
iy אויזי i די ױן ?ײט oyofi עגען: iy i 

 דינען. צו איו פליבט זײן װעכמנז ױניאן,
i y i f.׳ *®in ®װיסען, םוז y:yp oy t f] זײן 

I® *םן*ל no Ofi ®פילו װען ען,1נדיטענ1א f 
iy־«*iy®**aif 1אסת׳ע אן in קײן ני® און 

Syor .:fayoyi* 9■ ייד i f ,די װעז פאל 
y®o ,|y- פון אויפגעחעצפ או״בײיחגד, :f^ o y i 

װעלכע •אמרוגגען, ואעלנע ב»סעס די לען

yiyp\ ®ײעי־נע און װעיען, נ^מגעבען ;י 
 כ־־ט יף1א קאפן״ א iv ייחרען םחען העלען

 דעי אלן oyofa י1 צװי׳יען לעבען און
 דע־ פא• **נכעי י1 חעי־כען אין ,’ױניא

*f * : i] איחי דענ^ט אװאך, זעחל זײנען 
i גיט, f איב־יטעל דעס פון וליכט די איז עס‘ 

 ארנײטעת די געגען ינטעי*ען iv ויך פיחרעל
 ליידען. דעלבײ קען רעױטאניע ?ײן אסת,
 מ־כ פצעלע, «ײן םים ליזיקילט ער אטת,
pyo: וײן f י1כ iv נ*סן,1י די !עטען fבעל 

5 על פארדינם אלײן !עלפאל׳ f i גע־ םעחל 
 נאןלקמ #גון חעלען. iv גדיעצם און אכטעם

f מיל אײך, i]?: ,געװען איו ד*ס אז נים 
 אנעל, •לעסמעךסטלײ^ לעס מיט ל6פ לעל

 לעל איז Ofi אז געדענקט, Dfn כעלי אויב
 געבען,11 טע:פ עהללינעל יעדעל ?id ל,0■
f? ער Bfn געחאגדעלט rwfia, ,אן װי מופיג 

 חאנללען. דאלף רבײ®ע^*פיה^ערf אםת׳ער
iy® ^לעלע ארן 1איח i f פאר־ גימ קײנטןל 

 אזעל־ צופיל iyafn iy®**aif לי אז געסען׳
oרר ?**, חנש׳ענען Pfװ פיחלעל, בע f אמײנ־ 

 פװאנקײטעו, זײעלע iv ,**? iv זיך לען
fבער iv ז װאס שיחי־על, חײ:יגy l f] זײ 
?y : f] אי זיך ®טעיען און אםת, דעם  גע־ ^ג

 יעטען iv אום נויטי:, איז oy וען1 ?ײ, גען
 און לײכפזיניגקייט אײגענע ?ײעל יןc ?ײ

 גוט, נז1א שאלאטעהט אונבאזאנלנחײם.
 בערי פאלטײדיגען צו :יט דא מײנען םיר
 גע• איז עי אז *!,4מעגי יונג.1חא: זײן און
 אזוי *n נעי,f אוסגעי־עככ זעחר װען

 װײסט V oyi אין זיכעי־ זײן איחל קע:ט
 —י’ םיל }'אוםאעגדען ע ל f דען איחר
 אוי נים. עס װײסען — מודה זיך זײנען מיי

 אוג* ן1• אוםגעלעכ® געװען עס לס9ײ יאיים
fB װילדע םיט יסצוקוסען1אל זײט, זעל f- 

y װי קעס, ^y i:f ,צייממגען o fii חײסען 
o :יט, fii אזעיכעס איז דאס o if i i® :^ fo* 

̂בען םיר געםאן. oy האבען ליכקײט,  חז
h■® די יn זיגעז׳ אין אימער i y :y i* *n• 
 פרך גגען1ל1חאג *1 אויס םײטעען טו:גען

iy?:i® lie y®D®fa *i ;אן  זיי חי מני
 lf®y: ®iyn Ofii. אלץ, ען1עזענםי1מיםרעפ

iv •  d*ih iyn׳®n:yo*noi■ iy,®** װעי ן1א 
 בײזװיליגקײט. ן1א :*!עלטלעכםיגקײם יס1א
 ?יד זאלעז 1סי אז געװאלם, 1איח לםf̂ו

 דער מיט לyטyבל דעםזעלבען יף1א ®םעלען
iy :*? fi יפדעל?1ל1פא און ליגנער חברה 

 אנ־ םיל \yz9n װארום װיסען, ®n*,4 איחל
 oyi פון פאל דעם אין געחא:דעלם ער®1

o iyp ifirn u rii® *® i3 אין סםרײק pfia■ 
i f® ? ,ױעל D fi װײל !עלפאר, געװען איז 

 D«ny: עלזע:ליך8 1םי tyafn םאל עם1 אין
 פאקטען. אםח׳ע *1 װיסען iv געלעגעגחײט *1

i* מיט f׳p*nv iy i ,זיעען םיר װען אזוין 
fa א*ן געװען p fia,] דער• זיך םיר חאבען 
iy דלל װעגען װאוסט :*? fi ,ן1א לאגע n* די 
 דאן lyafn 1םי אויןי. זיך פיהרט מ:יאן

i*®oy®fiB® געגען oyi אין iy i פ.״ m ,״.» 
lyafn lynyatr ly* אוך in f דעל־ עס 1טי 

r;a 1םי מאו ארםיקעל, אן אין מא:ם fn בא־ 
 און ערסBםfג פװיאען !לבאטע *1 טראכט
 נאםירליו, און, ;*אצ tyBf װעגען בײקער
 גע־ ניט oy 1םי lyafn אםת, עם1 יג1װיסע:
y] 1 קאגט :**iu rifc,אן iy i  iyn ססרײק 

yofiay:o*iH ®fn.| 1צ עסטװעגען,1 פון 
?iy : f דאן 1אפיל אז זיכע!, יף1א fnבען 

® o:yvfiB עלט^1:עחאנ 1םי iyi:m ,ריכםיג 
fn נים״ 1םי קעגען  oy d * if i i® גע־ דאך 

?p y i’ OfB ® :f ען1יאד. פון ם״ך חןם אין אז 
t fn לאגע *1 זיך pif®w ^^געy.מיר לם 

fnלטײל1א אן געגעבעז בען K׳•iy  i f  iya 
עג,  lyafn 1םי yofryn פאקכמןן, לוים *יינ

p*nv iy* םים געלעחןנט קענען in f. און 
Ofi קען דלם חוץ א ן1א *כםיג.1 ניט איז 

i:y זײן, o * in y i_ , if i i*o  iy2fn:» רן זיך® 
 נימ צײט יז^על iv בעםראכט זײ ׳iy®p®o די

p עם1 פון ie i:fo r® 9 ®יז *p f * : i אן פון 
i: יע,1ארג*:יזא i n  i f ברילען די ioן 

f די און **®.p:*®oyiy: 1אקםע1אבסם iע  זי:
Dfc איז ?in y 39 װען !יכטיגע, קײן ניט• 

 לעב£ן. *ראקםיעיען oyi »*ן עט1;עװענ
 הלyז f איז אקמ1אבסמ אין :ערעכםיגקײם

*y:nyc ,זאך lya f אין oyi ט^םעגליכען 
’?y*vf א ױן ןyבyל ^ : i f  ip:yo®yp איז 

ל אלע נים זי  אײנער װען , ן 1א גליד,yמ ^
iy ין»1א באעטזגחז לfז i אין געלעכטיגקיים

yooyu י1 נדיזחן זיבעי־ ״*•ייט שאיע־ »יע
 $•n 1מי ן0יױנ דעי ד יט מ:עי-<נטיג־, א

און ?׳גײח אײעיצ איע יײנע; איצט אי פען.
 אימף יוון שאיזגטשעלט, א־:ז •v צענות

i טיאנכען נימ װעט f f  ?:if |y;yn* 0אא,« 
 .fn* צי ;•רילינעי ■fn איחל װען דאן. י רו

 1•י פארפאי;ן. אןוך איז נימ, טאמער נאל
i דןו קענען : fװי !■:!**;ו, ניפ עלא V8 

ofr®y i: ®יחלאן. מיר און דע:קןן f. •  ןי
ofii fyiyn סיל iy tsfn ר*« • י  :ינץ :

 Mfi# ,;yn**i y:y:**® y^y?r® אין !ינםיג
i■ jj■**■ :זצל1א אין i*o גען i װארוס f t- 
fif« עראינען oy ויך 1טי לען iM  iv y :i, 

iy:yn װעלנע i*o יי®1איבןלח ז*י:ען •*: 
 m» y•אל iyn ,?:if יכפ1:י* ?ינעל/' גאנץ
iy ::i® 11י ®,װאי :?ףזאגדעיפ, י1א? ײ?יפעז• 

 yj- חײ:י:?נר •יל ארבײםער־באװעמ:: זעי•
iy ליטעז i lie װ|י« ײ אין םגפח, איצאיגער 

:iyny יל■ #p■ ly p if t װיר??אס*ר, פיל
ii* איז. זי

2441 גרעמערסי העלעסאז

 פלעם לעאנארד די
p י ניו סט., טע23 איםט 42 if

? םיטיזעו א װערען איהר וױלט
ביכעל. דיזען אהן שױט קיץ ניט מאכט •

 זאחר יצחר, איז נילנער א יופלעז iv אז סאר, נעװעהנײר זיו מימים נינרבירנער דער
 ®אר: וױ ?ר ®םצים ■ראגעה נעװיםפ אײזי פנםםעיעז ty:yp םו« םפז אז וזײפ ער ®ווער.

in װי אזוי איז עקזאםעו. שװערער פ y iir  i t נ*ם ער ווערם נים, זיר םעז נא»ס ?אמו 
r*p בירנער

כירנפל. א װערעז צו שײער ניט איז rn»© דער א*?
 ויעלם רפנילמנ פםאריכאנעל די אזוי וױ װיםקז, זאר םפז אז .v? פאדפים פס נ«ם*רי*ז/

 דפס אום פכיר סארױפיםצס, װערעז שםוודט אוז םסײט סיז nroDyrn די פ?וי ײי נעסירם.
?ארעדלש. א ענדימנז נים כחנז דארא װיסעז צו

כי״ נײצם נאנץ א ארײסנענמבעז ייענ אײד נצםמוראריז״שפז די האם צותק יזעז1 םפר
m מל, u m חײםם *un, איזנם וממנענעז איז בינער דיזפז איז סיםיזעז-. פםקריהטגפר 
ז װאס  נעט״צו- די פײמרס. סיםיזפז צװײםק אוז ער^זע די ארויסנעהס?? צו װימנו דארא מ

ו ?יײי? נעזעצעו !פייזײשפז י  אידימקר פפל׳אחמײיכער א איו ערק«רם ניכעי ײזעז י
נירנפרשאפם אנכאי^גם װפס אלעס װענעז באכריזי פפיאאמנדמפז * נים אוז ®פרפו
«o n  iyo*i מ1 םרןןנעז, די כיכעי דיזפר ינםדטים עי  קפוים איו נעאאתים װערעו י

r■•• סיםיזפו ארויסנפהםעז נפחפז וחנלמ יענמע. די צו v.? יינפרגןך ?י*ניז פראנ?ו די 
^ א»ן נפנפו  יזעניעז װ«ימ *,1 ספל בוכאוםפכצז אידיאת םים זנננליא אוז איד״י פנניי

מפר•!. ענגיי׳מ די נענונ נים
די^ןי דעל אויא בימל סיםיזפז בצסםער דער איז ד«ם עי גייס■ אי  נימןל פיז •לײז י

מז וואס די סענס 15 איז קוו זפיפז םײל כײ צוגקשיקם האבעז oy ײי מי  סעגם 1T פפל ו
oBoyoo אויל oyi אורפס ®אלנפגדעז:

.NATURALIZATION AID LEAGUE, 175 Ea«t Broadwmy, New York, N. Y
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*ט יין ױפט ד?ר pit וןװצדגיינק״ט
r די *דןי f«n ?ר ttyw חןר » r ד י  ו
o?r«p iw* דט כד» נ?ד, n iW iM ץ  י
 *«?״ און ױ*ר*י/נ1 חןר צו צו חױז,

מ *•יר?ן חדנ?ן ״ן׳ ע^ו *י רונ  -DHD ג
i r w. ?4 ױן דיךצ»«?מדע,y-!?® 

w דריננ?גח? m v 'm t ד * פון וױ *» 
#מ?הױנ?ז ד¥ײד¥ר??*ט?י

jjfiiHHwnii ר»גי»?׳ ילו•^ דפד *>ן 
y- •ײדג?נד»נ?, o r r  y r u n r n - v f 

 צונר*כ?- פוורצװ"פ?יט?, ה#נ?ן, <*ף
 חרווד yjyajMPyrrrVmiin »ון ו?
ר די ג?צ»מ*רט. *טיל‘ נ?ן ײי  פון טי

 םעסט fVvyj דינען וױהטר^ײ דער
mp jy דט כדי פ*רנ*#כט, ryvnw in ii- 

p* oyj ו״ג?ן יץי־יוגי״ען די און חױו״ 
 די װ?י*ט. ציױיטעי » פון וױ ג?גורע;,

 D01 טױט. ג?ױ?ן א»ו ?ט*דטי נרדסע
 געױען *ױף v* ט?נ?מ?«דהױו נרױסע

 איו יפטוכ אין טױט. פון מדמח n *ין
 די בית-עויס. » *ױו״ וױ *צטיל ניײען
 דער אין רעני^ען כדעט-נטסמטע צוױי

n *זױ ח^כען חרר פונ׳ם םיגסט?־ i r• 
jjon גיונצען דעם ג?םיײט jn i, ג»ד די 

n םיז םירפוןיפנק״ט *ון ביטערקייט 
ע איז װ*ס געפידןל, * נ ״  װעיט די װי י

py'p און  ogr װ^רטער iy;yp דט עס 
!נאר״םאםקאראד — אינעי־געכען

̂י״אף דינעז פייגוטען רױטע  פאני
 אנ־ די גאןי אײנמ ג?װ*ר?ן, םארכיענט

 גיט — ייג? פאריױרןנ? א דערע;
וי־- א נאי צוריפגעוױ!?;?, ק״ן םארי  

 דער אין געוױינט ד׳אט — רע:ע,
 האט װאס מענ״פ, סארט דער װעיט.

 י*יבע א םאײױרען פ*י ער״פטען צום
 אײו״ גאכט יעדע דא איז *•עי־כער און

 נא:ט חײנטינע די דןי האט •וערט, דעי
 ױעי־ט די צ״ניע^ דעם אט אין נעפונען

 ציגע־ זיף האט זי יעטיר. גע״ועז איז
צו ׳טוױיגען דרף־-ארצ׳דיגען ריט הע־־ט
מעג״עען. א פוןויייגיױסען דעם

 דער־ # האט — !אױף יטטעה —
 — סודראװ. אױסגערופע; מראהענער

 אמגטער־ זיך האט ער ? טוסטו װאס
 pysc ראזעװען צום מי די אױו• געדאזען

ארעס.1פאדז״״ די אי;
 האט ׳ריל אוים׳ן געיעגען איז דן

 אײנגע־ ?דחיח׳דינ צײנער די םיט זיך
 ?נױל א םון םיסער דעם אין ׳טט״פיכיעט

• ;עביסען נעביסמן, עס און
 ער דעי׳עראקעז. זיך הטם קודר^װ

 ער טפ;. צו װאס געװאוסט ניט ח*ם
̂וט  ער םרענען. צו װ*ס געװאוסט ניט ה
 איהם סון װאס נעװאוגרערט, דןי חןוש

 אונדער״ סאדגע, ארױסגעקומען זײנען
װערטער. ווארטעטע

 וחנר אין שאהרען יאסיר דן׳ ׳,קום—
 שױן װעיען םיר §ארק. פארטיאנד

 איו עס ;טיאםען דט מעהר וױ סײ
p r זעהן יאסיר ׳קום כאגיגען. כאיד 
זוךאױפנאננ. דעם

 צו קאנצערט קלאסישער א
 נאטשוראלידישאן די העלפען

ליג. אײר
 דורך לי:, אײר גאטוראייזײשאן די

 אנגע־ גרופע א םון קאאפארי^אן דער
 אראגזישירם האט סםארס, אפערא זעהעגע

 םאר קאנצערטען אפערא רײהע גאנצע »
 רער אײנםריטס״געלר. ק^ייגעם זעהר א ׳

גע־ צו איז קאנצערסמן דיזע פון ןווועין
טאלפס־ כרײטע די םעגייכקײט די בען

 םוזיקאילימער דער םון נעניסען צו סאסען
 םענ<יר איז װאס פרײז א סאר קונסט

 נאםוראליזײ^אן די ארבײםער. אן פאר
נע־ ניט פײנםאי^ ראס װאיט ייג אײר
 נים וואיטען סםארס די׳ ײען טאן, קענט

 צו אךם טרײ, אדכײם• זײ^ר גענעבען
 םון ארכײט נאבעיער דער אין העיםען

ל'*. אײד נאטוראלידיטאן דער
 זײן װעט האנצערט ע^״םער דער

 טעז2 דעם ׳אוועל.ם ם־־ײםאג חײנטינען
 107 ׳קאסינא סטאר גױ אין נאװעםבער,

 בא׳ דער פיט עװעכיו, פארק און סםריט
 טאיאנטען גױיסע אזע^כע םון םײליגונג

 םאדאם ; סאפיאנא װעליעדי, ע;ריד װי
 הויקאסי, םייי■ קאנטראיטא; םאדעסטי,

 ;כאריטאן גריז, דזשאקוױס ;טענא־
סאפיא־ האלאראטודא דידדש, װיניםי־עד

בא־ רוסישער באיקאגאף, מייזזא איז גא;
 איז װעילכער בערנארד,- פאדל ;ריטאן

באגײסטע־ גרויס פיט צוריק יא:נ ניט
פידעיצ איס געװאיעז אײפגעגוטען רוננ שיייעי.

 אין עדשײנען ;ysyr ארטיסטען די
קאסטױםמן. ביהנע

טויזענ־ דאס ערײאיטען צו איז עס
 דעם באנריסען קופען װעיען פעניטען טעי

 נאטוראייזיײ די ײערכעז יטריט, עחטטעז
 צו אונטערנעגוםען האט ליג אײד עאן

בי־ א םאר קא;צעי*טען רײכע *אפת נעבען
פרײז. יעען

סענם. 50 אײנםריט
 אםיס אין באקוםען «ו פױן בייעטעז

 175 לינ, אײד נאטויאייזײמאן דער טון
 סאמעיציסם אין און בראדוױי, איטם

 םע106 איסט 62 סעגכתר, זנדירקיימאנאל
חארלאם. ססריס,

מניי ױ א אןויץ^ו  אץ מ
מארש. אדפץ דײט^לאנד

;D ^ r 11 ז״ט <ון(
m ־ו#יט ג־רומ t i ר «י־6 ד׳ןר »  **י

• #’« ״פ*רד.9״נם1״ דער^וח־אט־ינ
<|D(|MrH3 )י ה<ום םןחרל״ט ?נ»ןו«ר

ns ׳סורות דיויו׳ן די 
 »ד wnormv dm 1סו׳*רינ« װ׳נחןן

i * «י«ן0׳«1«6גױ r j r  i " i» — תן* 
ס))«יויד««*יןריסי«. י«י

 »•! יינ׳נר י׳ונ׳ון ריר »ס11 ד)וש,
i » וייס י^ו^דrDד״ | f i i ,■  די »יז *"

jib hubuiibiv די *ון ד«ר
pc ד«י

i  o tv• איזט סןוויאי׳־דןסאמיאםי׳ו 
19M v איוזרן װ«ן tn פרי ײיד«ר,, 

 אויפנאנע ה׳ססארי׳אע איחר
 דײ• פולם גחוח די #מאגיויר׳ןן און

d:» o פאי •רנײפעײיןיאס כחו׳ון r■ 
 נ*־ נ־ם ג«הם זם > סאכיזי ׳׳ו״דענןם

"Jר׳ חנר װענ׳נן נ ו •pאנ<rרעדרוננס״ «ר 
m*e, ד׳נכםען רי ותגען d'jib •אינ־י 

 זא־י op וחןר חנס װענ«ן ט^ר״יןלאס,
 רער סול סײ< גי«ס«רען דעם טר*»ן

 ir:o נעלט עם ;ל)א9ר«*»רא»'אנט*
י ײעגאן ז  דיים׳ןןען סונ׳ס dbjwh י

 האנטר־רעײא־ רעי םון זינ » ד«ן ׳אלק6
ס ס״נט למיע ד׳ אנ  פיגאנדער־ ד״^ר

 ®אר־ די ר״נט אתטעתאגנ, ױן םאיומ
 •■*׳ונער נ«הײםסטע די סדן װ־רקי׳נוגנ

און פ1»־ס«עריאי' ®ר*נ«ויז'מען םונ׳ם
.rPPJDi• נדוי*ויt םון

\

X/ v ״ :*f>
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ק ו א ל ס ק ד א ם ײ ד ע פ א
ו לאקאל ױניאן

אי דעס פון ערעפענונג ױ ^נ קי ױ ד  וועפ װינטער דיזען ־ihb סעזאן ע
c װערען געפ-ערם

1PD3 דעם נאװעםנער אנממ שכת ױזעו
סט. סע172 *ון .nr נעטחנ״ט ה»ר, סענש*ן נעטוע״ט אץ

— א דורך —

צוזאמענסונפס און סאנצערם נרױסארםינמו
:נעהכמז *נטייא ומ׳לןן ivotyip א'נענדע8 רי

גאטעספעלד ס. ג
אםײנזל ®ונית

חוטא• איעמנע דינמ םארימזמן װעט
>ריםטעןr ריסטי׳שע

a מאקסלעוױן
 רעדע קורצע » האי*ען װע•

ביילדונג.״ אדכײטמר איז ״װאס איכער
פאםיליעס ערע<יז םיט ל«קאל אונזער פץ טעסכערם פאר ־,פר א״נטריט

.1 לאקאל ׳בז»ארד עקזעקוטיװע
ם־עערסאן. הארןןדויטש, ל.

ע־־םעק־עטער. ליוױי, ל. מענעדז̂״

A

זשאקוױג ראכאם ראוז ו.
•אפיאנא

אנדערע און רוסימע דננען ױעט
י»דער. םאייקס

װארנער אוגוסט 2
כאיימאן

אריעס. vr'O?** זיגנען װעט

V
I ,  I ^ • ר , י '

 דערצעהלען געקענט אײך זואלטען םיר •*ען
II אזוי פוגקט זײנען, כחדאד׳ס גוט װי
 זיכער אידר װ$לט זײ םאכען םיר וױ נוט

מיוראדם. נעקױםם היינם
 רײנעש 100% םון געםאכט זײנען מיוראדס
 אץ כעריהםםעםטער דער םאכאק, םערקמזען
 םיגא־ טאר וועלט דער אין םאכאק םײערםטער

רעטען.

 קסםטען םינארעטען אנדערע דאם אםת איז עם
און מיוראד א «כער רױבערם ביליגער,

 אוחאכע די וױסען גלײר װעט איהר
דערםון.

!אלײן חי פאר אורסחײלס
ד א אדרכא פערגלײכפז א ר ו י  נד« מ

װעלט, דער אץ סיגארעט א אירנעגד

 כעפסחן ךי פח פאנומקםמױתרס
jf«עגיסם א־ן םערקי׳שע סארםען r איז םיגארעטמן nn
BOXES Of 
lO o r 20
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T H E  T U R K IS H  C IG A R E T T E

n i

ר ע ס ע ר i ׳i /(Iפ

 זאים איהר »ז ײײך, 1̂בעם מיר
אויגען, אפענע םים לעטער ריזען <ײע:ען
,אײאר םארהיםען װילען םיר ןוארים
ג־;זו;ט.

 װײער־ די דאס װיסען, זא<ט איהר
 כײ און וועקװעם פרעסען צו ברעטיאך

 גע־ יעצט ביז האבען םיר װאס קיוױיע
 ;עםאכס \זײגע ^עיער, די פאר כט1ט

 כמו׳פינען די װען ראס ״אזױ געװארען
 םיט םען באניטט װײער רי 1»רײ ?עצען

 םיט צו קמפט םען און צעסענט םך א
 ארויס־ ניט זאל װײער אום,ךי יײװענט, א

צוהיק. 1קריכע
 א םון נעמאכם איז צעמענט דיזער׳
 א זעהר באזיצט װאס שטאוי נרענענרע

 פארעט איהר וועז און נעריה עװערען
 איײ הײסען םיט און װאסער םיט דאס
 אין גערוך דער ארײן אײך נעהט זען,

עערליך. זײן קען דאס װאס הארצען,
 אוגזער |ib ארבײטער םילע זאגאר

ib v הארץ־ א אויף באקלאנט זיך האבען 
 דאק- א פון אונטערזוכוע אן עװאכקײט.

 שטארקײם די דאס געצײגם, האט טאר
 און הארץ דאס ׳שאדם צעטענם דעפ פון
 רוםע; ארבײטער אונזערע אויגען. די

״קאנסאפפיטאךברעםלאך״. אן דאס
 גענוםען צײט יעצטע די האבען מיר

 אויוי װײער־ברעטלאך די ציקראפען
 האלץ יערע נאר האלץ. •שטיקער פראסטע

 און פעך, צאהל נעװיסע א זיך אין האט
 םון צעסענם די צעװאריםט איהר יװען
 איו האלץ, די און װײער־ברעםעל דער
 נע״ אײער פאר עעדליך זעהר נערוך דער
 ^ווערע נעאםערט האבען םיר 1 זונם
 געםינען זאלעז זײ םעכאניקער צו נעלט

 װײער־ברעטעל א פאכעז צו םיטעל א
 עס אבער האלץ, אהן און צעםענם אה;
אויסצוארבײטען. ^ווער זעהר נעװען איז

 אנזאנען אײך םיר קענעז יעצם אבער
 יעצם האבען טיר דאס ?זסוזה, גרויסע א

 ו\ײ » אויח פעטענט נייעם א נאקוםען
 קײן און צעמענם קײן ײאס ער־ברעםעל,

 — דערצו געברויכט ניט װערט האלץ
 ליײ םארט אזא ערםונרען האבעז םיר

 און קופער, פון געמאכם איז װאס װענט,
 װאס םזרפינען, אײנגעפיקסט האבעז םיר

 קו־ די צו ברעםעל װייער רי ט^עפען־צו
 גוט ארוים קוםט עס און פער־לײזוענט

הארצען! איז נעזונם א — ציכםינ אין
 און װײו זײנען װײער־כדעםלאך די

 די און וױל, מען װי בויגען זײ קען מען
 אנ־ םונט 2 גאר װעגם סײז גדעסטע

lt װעגעז האלץ שםיסער די װאס ^םאט j 
 צױ די באוואונדערעז וױןט איהר םונט.

 פעטענט, נײעם אונזער פון םרידענהײם
 צײע דער פון װאונדער א איז װעלכער

 דאכ שםארה, אזוי דאס איז דערצו און
 םיז ברעטלאך 10 איבערלעבען קען עס

 א אײך נעבען מיר סטייל. אלטעז דעם
 אי אייער פון אראפ װארפט — עצה

 ברע־ הילצערגע ^ווערע די בײטס־טי׳ט
 ^מוציגע די אראפ אויך װארםם טעו*,

 עקעלכ עס װעלכע לײװעגט, םארפ^כטע
 איי; אין ׳טרייט נעסען. צו האנד איז
 מיט :ידער !האלץ די םיט ״נידמר : קול
׳ ! לײװענט געפעכטע די

 א אפ5ע איז אײך בײ דאןן מעץ אויב
 װעלװעט פרעסען צו וױיער־ברעטעל

ניײ אונזער ?ויפט ביליװײע, *דעי לאש9
לײװעגט. פופערנע די פעטענט עם

 רעי־ און פרעסער אלע אײן דעזאי רמי
 ײז נאסעס׳ אײערע אןיך וױ זײנערס

 "ייא%ג םענײ אונזער זעהען קומעז זאלען
 װעל־ װײער־ברעטעל, פעטענט זתרבארעז

 דעם הארצען אין געזונט א ײןז וועט כעד
 אײער פאקעט אין נעזונט אח פרעסער

פון טײערער ניט פאםט ov װײל באס
?וםאטעס. אלטע די

 די איז טגווארען אנערפענט איז עס
 די פאר יארפ נױ םוץ ?ןעפער נרעסטע
נעוועז. װען איז װאס ברעםלאך, כעסטע
 ש0*ל אםעריקען די בײ באיןוסעז צו

 123 פאמפאני פרעסבארד װעאװעט און
 טעלעםאן יארפ. נױ עװעניו, פינפטע
, .2220 א^לאנד

לעמער דיזען ניט םרײגדליך, ביטע
אדײ* באם. אײער צו

T H E  R O G I N  
V eg etarian  R estauran  

Pure and Wholesome Food 
No can goods ■erred. 

Open day and evening.

29 St. Marks PI., New \

אויסשליםליד קויפט
 סהממ קאלאםכיא

 םשאי צװעםאטשני
םהעע לילי ױהײט

i

ג י

®ון דעדינערס
פארלאננס סו 8 װערען סלײדער פרױמו

,1 *ררען און םענער *mb •ראפעסיאן נוטע א
 םיסעס פדדיען, םאר דעזײגינג אץ
 קורס, « קלײדער קיכדערשע און
 כאל־ « םײנט סקול םיםשעל אין

 גתיסע « און פאזישאן דיגע
נעהאלם.

 נארסענם אװ סקוהל םיםשעל די
 גריי־ םײקיננ, פעטערן רעזײנינג/

 קליײ םרויען םאר םיסיננ און דינג
 יאד< 50 איבער עאבלירט תנר.
ערםאלג נדעםםעז דעם םים

 אידעען נײע
 סיםטעמען נײע

 מעטאדען בעסטע
רעװלטאטעו בעסטע

 און טאג אונטערריכט. םריװאם
 באדיננונגען. נוטע קלאסען. אװענט

 קוסט אדער םעאעפאנירט שרײבט,
 פולער םים בוהאעם םרײען א םאר

איםארםאציאן.
 אין דעסאנסםרײשאן פרײע

פקול. אונזער
פױיטאנ און טיטוואך מאנטאג, :קלאםען אװענט

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW YORK

PImm: Flu Roy 167415 WEST 37th STREET,

ip פון ארױם ערשט rn

 m סאםוניסטען
 אויפגקנעסעז האכען
האםוניזם דעם

(צבױן) האפמאן ב. דר. פון
 גורעװיטש׳עם לידםסי, בײ הויפט־םארקויח בוכהאנדלוגגען. אלע אין בא^מען צו

יארק. נױ בראדוױי, איסם 202 בוכהאנדלונג,

:אינהאלט םאלגענדעץ םיט
 ; רעכטע און לינקמ ; סאדווארט

 ;םאציאליסםען און״ קאםוניסטען
 םאר״ ;יעזואיטיזם און קאמוניזם

 רעזולטאטען די ;סליקמ און םײ
 פאראײ־ דער ;שפאלםונג דער םון

 צו באציאוננ די םראנט; נינםער
שלום־װארט. ;רוסלאנד

סענט 30 רײז6

^ ' . T z j r r

ג נ י ר ר ע ם
 ר«דיק«לער שטארקםטער און גרעסםער דער אין

װעלם. דער אויף ארדען ארבײטער אידישער -

 $2,500,000X0 — םארמאגט
 83ססס, ־י- מיטגלידער ׳״־

740 — ברענטשעם

 יע־ שםיגט רינג ארב. דער
 עקאנאםי־ װיכםיגען דען
קאםף ■אליםי^ען און אזען

 קול־ דער איז ריגג ארב. דער
 אידי־ דער אין ןוענםער םור
באדזעגוננ״ ארבײםער ^ער

 אידי־ אײנציגער דער איז רינג ארבײטער דער
 סאניטאר־ אײגענעם אן האט װאם ארדען, שער

מיטנלידער. קאנםאמפטיװ זײנע םאר ױם
ביז 18 פון עלטער אין ארײנגענוםען װערען םעםבערם

יאהר. 45

! tv נל״ד זיך ׳עאיסט םיטנאיר, t"P ניט נאו זייט איהר אויב

:װענדען זיך אויםקינםםע נ^ך

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EAST BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

אינשורענס
םאר

סלארהםאכער |
 פארדכערונג לעכענס

 ענראומענט יאהר 20
פײמענט יאהר 20

מעטץ
דןר םיט איצט

 אינשורענס לײו* יארק :ױ
קאמפאניע

no סשריט טע23 איםט 
̂עפאן .4224 נראםערסי :טע

 עװע., דיילי 2008 אדרעט: :ויז
,7619 םארראם :.5םע :ראנקם,

סאציאדסטישער ד״אריעם
סענטער עריוקיישאנאל

 םטרים, yal06 איםם 62
X מריסאן און «ארה צוױמןן ff l

האל גרױסען א פאררינגען צו
םענשען »00 ארײננעטען קאן

 סאר׳*םז<מ• נ«י«ר, םען, האנווע, )אר
װ• אז און חתונות נען,

תםט סיכױגנ און אפיםעם אױן
n*ן n rניז סאנ ן totr'S omr

>t,epPn: חאריינם M X

 אינ־ פייער און לײןן
שוחננס

פינקעלשטיץ סארא מים
 Dip קלאוקםאכער די צו אםעצירט

 דארפען זײ אייב
 *ינשורענס װעלכע אירגענד

 דעם אויף װענדען זיר זײ זאלען
:אדרעס םאלנענדעז

SARAH FINKELSTEIN 
264 Grant St.f New York

 ױי מיט עקזאטינירט אויגען
— אינסטרוטענטען נײעסטע

 אםיםעכ אפטיקעל בעקער׳ם דר. אין
 משענםעם קײן ניט םען נעהםט

 כע■ דר. אז זיכער, עם איז דערפאר
 הילף אםת׳ע אן זײנען ברילען קער׳ס
די פארשטארקען זײ :אויג פארן

 אויג דאם באםרײען און זעה־קראפט
אנשטרענגונג. פון

 אונ־ נעטאן װערען ארבײטען אלע
 פערזענליכער בעקער׳ס דר. טער

 פ»ן- נרעםטער דער טיט אױפזיכט,
זיכטיגקײט.
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:בראנקם

י םארראס איסם nr 282 «ר«ס»מט סס> י י י
 :ברוקלין
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)eifcf 1 «ײ® וון(
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 דער װעט דעמרייכען, iv ד^ס כדי
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r רופען r ^ v io פון כףטעתז סעסנ׳ד 

̂ר די  נעקסטען םאר ואיזאילס, הילאושטאכ
 דגפאן •רעדדענט אװענט. טאנטא;

̂אדע̂יD אין זײן וױדער ױעט  און jrיcי
 מיטינגען. םעמבעי רי אדײעסירעז װעט

 מעכיבער־ דער םאר עדקלערען װעט עד
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תאלענדאר אינטערנעשאנאל
םקויטאן. ח. סון

צוריק ימחר 12 סיט װאן־ ח״נ*יגע

 דיעסםײקערס און װײס® ײדיס1' די
 אין אפיס «װײ»ען m אויןי עפענפ ױניאן

a קי■ «ו בעסער אום סטרימ זיבעצענטע 
 ארכײטער. טויזענדער די גו אפענדען גען

 דער אן אג^יסען זיך ?ורעז װעי*נע
# * 0• ױי-ייז

ױגיאו קלאוקמאגער באאיד דז׳גאינמ
דער געגען ®»רי»ע ׳)זפרענגע אן געמט
/4?וי ״מאזירער דעי םון חביח דעי*אר ׳
״ װײל די געגעבעז תורח ®סחת חאכען ז

װזךכער #רײםאן, ח8מ׳ u עי׳יח בעסםע
?ליװלאנד. אין געסקעכפ חאם » # *

קאנפ• סאניעאיי m באאיד דזאזאינט
בײ יאהר־פעסט ער׳טפען דעם ®ייער* ראל

די . יוניאן קויער אין מיטינג גרויסען א
סאיר בראנד״ס,' ד. חילקװיפ, רעדנער
דדי װאלד׳ ליליאן קאהען, חענרי לאנדאן,

די אדרעסירען דײט׳ס דזשאתן און «וײס
סו^ווערניר אידי׳*ער א פארזאםעלטע.

 ■ פריי ®‘פארטײי װעיפ זײסוען 3'1 אין
0 0 0

 יײדיס דער פון אויפזיכט דער אוגפער
 װערם ױייאן דדעסמאבעיס או,ן װײספ

 םאונפ אויי״ םאנוםעגט א אװעקגע׳פפעים
 דעם פון קרבנות די פאר סעםקמעיי סיני

 אזם־ זײנען עס װאו ״םרײענגעל״־פײעי,
ארבײמער. VrO געקוםען

י ת ד נ א כ

ן ו * 1*
ײ כ ד א

 עפענעז זיד וועט
 טעז1 ארום

1923 דעצעמבער,
t|*w דעם

 ב ם י א ■ ט ו א ס
דער און קארנער

צװאנצעםטע און אײן
עװענ־ו פינפטע אמ סטריט

י

יארק נױ
 א «ון איפדילונגען אלע

 באנ̂ל םאדעדנע
 אדבײטעד פון עטאבעלירט

 ארבײמער. די דינען נז
 באנק אײער באזוכט

 עפענונג חןר פון טאג דעם
נאכהער. און

ר

די
 אינטערנײשאנאל

באנט ױניאן
 דער םון אדגאניזירט

 לײדים אינטערניישאנאל
 ױניאן װארקערס גארמענט

 דער מיט קאאפעראציאן אין
 ווארקעדס םאר אינטערנעשאנאל

 קלאטה ױנײטעד די ױניאן,
 ױניאן, קעפמײקעדם און העט

 װארקערס גודס לעדער םענסי די
 ״םארװערטם״ דער ױניאן,

 און אםאסיאײשאן פאבלישינג
עם. ארגאניזאצ אדבײטער אנדעדע נאך

 *רנײסער קאאפעדאםיװמ א
אינספיסוציע

 אינטערנעשאנאל אונזער םון טעמבער יעדער
 האלדער שער א װערען צו נעלאדען איז
 דעפאזיטאר. א און

 אפים, לאקאל אײער אין וױסען לאזט
 אין אדער אםיס באארד חשאינט אין

 אינטערנעשאנאל, דער םמ אפים תשענעראל
 האלדער, שער א װערען וױלט איהר־ אױב

. צהאמען. בײדעם אדער דעפאדטאר א
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•31**100 *I י  0י

irw rt. יראיי־■ 
 ךי •ון ,T’0 (ינם

01011 am ױיז 
1<>יויו

i«p»nn ’npits 
31010 0») 

(4 y »  Jl*«)

•*'■90101 )"0 )0
זיך ■•ו ימי■ ק»■

«00 (1» «סי#
»מו.1»י *י• יי״ר

יוניאן וואירסערם נארםעבם ליידיס אינםמונעשןןנאל וער פװ ארנאו אפזיעלער
PRICE 8 CENTSNew York, Friday, November 9, 1923. 1923 ,9 ,אװעםבער סרייטאנ)Vol. V. No.

 עדױקײשאנאל דעי פון ערעפענונג די
אינטערנעשאנאל אונזער פוז טעטיגקײט

 מרס. חשײקאבסאן. סאשא — קאנצערט. קלאםישער א געגעבען װערט געלעגענהײט ־עדצו
 װעלען ליאװ, לעא םון םיהרערשאפט דער אונטער באר, אינטערנעשאנאל דער און ךאשקיס

אונ־ װעגען דעדעס קורצע האלטען װעלען רעדנער באוואוסטע אײניגע — באטײליגען. דך
טעטיגקײמ. עדױרךישאנאל זער

 נא־ טען10 דעש אורענט, יטבת דעש
 ער״ די װערען געפײערט װעט װעפבער,
 טעטי;־־ עדױקײשאנאצ דעד פון עםענוגנ

 אין אינטערנײ^אנאל, אונזער פו; קײט
 ןיא אין אונױוערסיטעט ארבײטער רעם

 פאר־ װעט דאס סענטערפ. ױ:יט• די
 אוידיטארױם גרויסען רעם אין הופע;

 האי־סקול, אוירװינג װאיטינגטאן רי םון
 און טע 16 די צװײטען ׳d,,sb אוירװינג

 װערט עס און יארק, נױ ׳סטריט םע17
 םיטגיצידער טויזענסע דאס ערװארםעט,

 בא־ זיך װעלען לאקאלס אונזערע םרן
 װעיצען זײ שמחה. דער אין טײטגען

 אונ- װאס פראגרעס דעם פײערען קוםען
 עדױ־ אוים׳ן :עפאכט האט ױניאן זער

 יאהר זיבען די אין געביס קײשאנאל
 אין טעטינקײס דאזיגע די ז*נט צייט,

אנגעהױבען. זיך האם ױניאן אונזער
 גענעבען רועט געאעגענהײט דעד צו
 אין קאנצערט- גרויסארטיגער א ווערען

 באטיײ זיך װעילען פראגראם םוזיקארישען
 באװאוסטער דזשײהאבסאן, סאיטא ליגען:

 בא• א ראיטקיס, מרס. ;םידעל-טפילער
 דער און זינגערין, סאפראנא װאוסטע

 מד װערט װאס ׳כאי אינטערגעיטאנאצ
 םוזיקער באװאוסטען דעם םון םיהרס

פון באשטעהט .כאר דער רעאוג לעא

;לי׳  כיט מענער, און םרויען פערזאן, 70
 דער און ׳לאקאיס אונזעי־־ע פון דער

 אי־ אנגענעהם זײן געװיס װעט עויב
 איגטערניי׳עא- דעם הערען צו בעיאשט

זינגען. באר נאי
 פראגראם, מוזיקאלײצע די חוץ א
 קור־ אײניגע װערען געהאלטען װעלען

 באצו: אין רעדילפ אינטערעסאנטע ׳צע
 אונזער םון טעטיגקײט עדױקײשאנאל די

 נעפינען ליסט דעדנער די אויף ױגיאן.
פראפע־ :פערזאנען פאיגענדע די זיך

 ;קאלעדזש סיטי םון אװערסטריט, סאר
 סעקרעטער ;זיגפאן סאריס פרעזידענט

 פײנ־ י. פרעזידענט װײס באראף; ב.
 אינטער־ דער םון טשערמאן דער בערג,

ש. : קאםיטע עדױקײשאנאיל נײשאנאיל
 ״גערעכ־ די םון רעדאסםאר יאנאװסהי,

 פיטשהאנדלער, אלעהסאנדער ;טגקײט״
 עדױקײשאנאל אונזער םון דירעהטאר

 ׳האהן מ. פאניא פיס און דעפארטמענט
 דע־ עדױקײשאנאל דעם פון סעקרעטער

פארטטענט.
 רארף םען אבער םרײ, איז אײנטריט

 אהן ארײנצוקוםען. טיקעט א האבעז
 ארײנ־ ניט הײנעם מעז װעט םיקעטם

 נע־ םארטײלס זײנען טיקעטס די לאזען.
אוגזערע אילע צו פראפארציאנעיצ װארען

 שרן i לאקאל יימייאן א&עױיטאוס ,קלאוק
דרם אײגענער דער דער אין

 נעםעילרעט געווען שויז איז עס וױ
 אונזער האט ״גערעכטיגקײט׳/ די אין

 1 ילאקאל ױניאן אפערײטארם ?לאוה
 ביל־ די אםים. פאר׳ז ביצדיננ א געהויפס

 סטריט, טע25 די אויף זיך נעפינט דיננ
 דעם םון בילדיננ גרויסער דער צעבען

 דרעס־ און קלאוק די פון באארד דזשאינט
ױניאן. מאכער
 גע־ האט 1 לאסאל םון ב^לדינג די

 װערען, איבערגעםאכט אביסעל דארםס
 בא־ די םאר זיך םאדערט סע װי לויט

 דעפארטםענטס אלע די םון קװעמליכקײט
 נענומען האט דאס און אםיס, דעם איז

 אלץ שוין איז איצט צײט. שטיקעל א
 טען5 דעם מאנטאג, און איבערגעמאכט

 לאקאל ̂םיז אםיס דער האט נאװעםבער,
 אײ־ ׳נײע די איז ארײנגעקליבעז זיך 1

 האבען װעט אפיס דער װאו הײם, נענע
באקװעםליכקײטען. טאדערנע אלע

 רער װעט באקײעם באזונדערס און
 דעם םון מיטגלידער די םאר זייז אפיס

 דער װאס דערפאר, סאקע און ,4צאהאי
 אלע רי םון זײט בײם זיך געםינט אפיס

 דעפארט־ און אפיסעס באארד דזשאינט
טענטס.

 שאפ־ די דאס ׳זיך מאכט אםט גאנץ
 דאר־ ארבײטער, אזוי אדער טשעריײט,

 לאקאל רעם אין זײן גאײבצײטינ םעז
 און ׳אםיס באארד דזשאינט אין און אםיס

 געהן געדארםט האבעץ זײ װעך יעצס, ניז
 עס האמ צוױיטעז, איז אםיס אײז םיז

 מען װאס חוץ א צײט, סך א גענומען
 װאס אננעהן, זיך סך א נעדארםט האט
 עם װעט לאסאל פון מיטגלידער די םאר

 מיטנלידער די פארשפארט. זײז יעצט
 אויםםערקזאם אלזא, ײערעה לאקאל םיז

 לאחאל זײער םון אפים דער דאס נעםאכט.
 היים, נײער דער אין שוין זיד נעםעט

 םון קארנער ביים סטריט. טע25 די אויוי
 געלאדען זײנען און עװענױ, לעקסינגטאן

 # פון הײם אײנענע ׳נײע די באזוכען מומעז
ױניאן. ײער1

זײן איז 1 לאקאל ניליק װינשעז רימ

 לאקאל דער זאל הײם. אײגענער נײער
 פארפעסטינען זיך הײם נײער זײן אין

 פון נוצען דעם פאר מעהר און סעהר אלץ
 דעם פאר םיטגלידער״ סויזענדע זײנע
ױניאן. גאנצער דער פון נוצען

̂פ  די אין יארק, גרױס־נױ אין ײאקאי
 פים כאזארגען זיך קאגעז פיטגלידעי

ױגיאגס. האקאל זײערע פון סיתעטס
 דער צו דאס ערװארטעט, װעדט עס

 פ^נשען פעהר קוםען װעאען ערעפעגו:;
 ׳סקול דער פון אוידיטארױם דער װי

 ארײנ־ קאן ׳גענוג גרויס איז ער כאטש
 גע־ זײגען אראנדזשםעגטס און ׳נעפען
 קו־ װערען װאס די אז געװארען, פאכט

 אוידיטארױם דער װען שפעטער, מען
 יואנען זאי׳ען באזעצט, זײן שוין װעט

 דזשיפנעזױם אין אונטען, םארברײגנען
 דארט זיך װעט פען סקול. דער פון

 אנדערע נאך און סאנצען פיט אפוזירען
 א זײן װעם דארט אויב םארװײילוגגען.

 אראנדזשםענט די װעס ׳עירם גרויסער
 זאלען זײ ארטיסמען די בעטען האפיטע
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םאינהאלט־םארצייכניס
□

.4ס נ־טער ״גערעכטיגקייט״

 אינ דעגיש• ד. פאקס — ײאד די .2 דיט
שויען. רי;ג ארבײאער די

ס  יאד,. ײניאן ריפערמאנעי דער אין .3 ז״
®אי־שײדענעס* העלער. דזש — 17

דעיארטסענ®. עדױקײש^נאל .4 זײט
 י״6א די אין טעטיגקײט און לעבען .5 זײט

 און קל^וק פון נאארד דזש. פון סעס
פינקעלשסי־-ן. ל.—ױגי«ו דרעסמאכער

 ױ• אפערײםןויס ?,קלא רער אין .0 זײט
ליװײ. ל. — i לאקאל ניאן

רײזען. אברהם — נאכ® גאנצע א .7 זײט
נא&ױ״ן־ביכעל רעדאקט^ר׳ס םון .8 זײט
םי• פערםע^־יעדורליכעי .9 זייט

.’יאגאװסי, ש — ב. ע• ג. פון טינג
 בא״ ; ב. י. — *אין״ אין קירץ .10 זייט

ארלער. י.—?ינד עחרליך דוןס ;®ט שיץ
 א — סײער נ>יט ׳»פיל דער .11 זײט

(ועיייע• לינקער א װער איך זעלדין.
העלער. דזש. — מאן)

 •#ייטישד־ דעי פון יינס4®• דער .12 טי,ז
דײטש״ אין רעאקציע ס>«צי*לער ^חין

בײו״ א כאזאנאװיטש. לעאז — לאנד \
שוסטערםאז. ה. — רעדאםקם*ר צו \

אדווערםײזטעטס. *גאעסען. קורצע .13 זײם
אדװערטײזםענםס. ,15 און 14 זײם
 איגטעינע־ .1 זײט פון «לוסען .10 זײט

סקוצםאן■ ה. — קאלענדאר *אנאי

 קלאןק פילאדעלפיער ױ פה 2 לאקאל
רעארגאניזירט װערט ױניאן מאכער

 נאװעמ־ טען5 דעם אװענט, מאנטאג
 אפנעהאילטען &ילארעלפיא אין איז בער,

 אאקאצ פון מעפבער־םיטינג א געװארען
 װעיל־ אויױ ױגיאן< קילאוקמאכער די םון 2

 רי געװארען אויםגענופען איז עס כען
 םון באשאוס דעם באצוג אין םראגע
 ״טרײד־ די מכח אינטערנעשאנאיל אונזער
 לעי ברודער יציג׳/ עדױהײשאנאצ ױניאן

 איז צאקאצ, דעם פוין טשערםאן .*ער
פיטיננ. דעם פון טשערמאן דער געװען

 װײס־ איז זיגמאז פאריס פרעזידענט
 ספיעציעצ זײנען םײנבערג, י. פרעזידענט
 מא־ צו סצאר םיטיננ, דעם צו געםאהרען

צאקאצ דעם םון םיטגצידער די פאד כען

 באס- פװ ױניאן װעסמאכעו און וױיסט
בעאמטע ערװעהלם טאן

פאר ״פרײהײט״ די געגען פ«רד«םונגס־רעזאלוציע « אן נעהמט 7 לאקאל
ױניאן. אונזער םארלויםדען

 יױ דרעספאכער און װײסט די איץ
 לעצ־ איז ,49 לאקאצ באסטאן׳ פון ניאז

 לאהאצ םאר װאהצען םארגעקומען טענס
 מיטגצידער צאהצ נרױסע א און בעאםטע

 באטײציגט זיך וזאבען צאהאצ דעם םון
 די אז צײגט, ראס װאס װאהצען, די אין

 םאראיגטערעסירם זײנען מיטנצידער
ױניאן. רער פון צעבען מיט׳ן

 האט װאהצען די םון רעזוצטאט דער
 דעם פון מיטגצידער די ראס געװיזען,

 צו צוטרויען פוצע דאס האבען צאקאי
 ער* װידער זײ האבען און בעאפטע די

 בעאמ־ די טערמין. א נאף פאר װײצם
ברורער :זײגען ױניאז דער םון טע
 סא־ שװעסטער םענעדזשער; צעװין, י.

 און אײדזשענם, ביזנעס הארװיטץ, רא
 סעקרעטערי־ פרירפאן, י. ־ שװעסטער

 זײנען בעאטטע אצע די .,טרעזשורע:
 נרוײ א פױמ געװארען עדוױיאט װידער

 דאס װאס שטימען, פאיאריטעט םער
 מיטגצידערשאםט גרויסע די אז צײגט,

 צױ פורע דאס האט ױניאן דער םון
 זײער שטיצען איז בעאםטע די צו טרויען

ױניאךפ־אנעז. די באצוג אין שטערונג
 דעם איץ װאהצעז די אז ׳א'צטער

 זיןי פען װעט פאדיבער, זײנעז צאקאל
 פיט ארבײט. דער צו געפען װידער

םריהער שױן זיד האט ױניאן די װעאכער

 םון םראגע די איז דאס םארנומען,
 שמאנד צו העצםען צו ״אמאצגאמײשאן״,

).6 זײם אויף (שלום

 בא־ נאנץ וויםען זא־יען זײ פראגע, די
 זיך. האנרעצס עס װאס װעגען שטיפט

 נע־ אנװעזענד זײנען םיטיגג דעם אויף
 םעסבערס, הונדערט פאר א בצויז װען

 הוג־ אכם ארום האט צאקאל דער כאטש
פיטגצידער. דעדט

 נע״ זיך האט טיטינג דער װי :לײך
 ער• זיגפאן פרעדתגנט האם עפענט,
 עקזעקוטיװ דזשענעראל דער אז קלערט,
 איו אינטערנײשאנאצ אונזער םון באארד

 קערמנרשאםט געזעצציכע אײנציגע די
 האנ״ די אױסצוטײטשן ױניאן אונזער איז

 און קאנװענשאן אײן צװישען סטיטוציע
 אגער״ באארד רער דאס און צוױיטער, א

 עדױתײשאנאצ ױניאן ״םרײד די קענמ
 פאצג״ אפאזיציאג־ױניאן. אן םאר ציג״
 קאנםםי״ אונזער צױט םארװערט, איז ציר

 אונזער פון מיטנאיעד א תאם טוציע,
 זעצבער חנר אין זאל אינטערנײשאנאצ

 דערםאנ־ חנר צו באצאנגען אויף צײט
 צו דרױםזנן םון זוכט װעצכע לי^ טער

 םאלנליף ױניאז. אונזער קאנטראצירען
 אננע• באשצוס דער םוז — ער זאגם —

 אונ• םיז לאקאצ יעחןן םון װערען נוםעז
 םאנכער אויב און אינטערנײשאנאצ, זער

 עקזע״ דזשענעראצ רער או טײנם צאשאל
ניט םאצ דעם איז רזאט באארד קוםױו
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 דעפארםםמס ארנאניזאציאנס אינטערניישאנאל
פאםײה אין שוחןױנסײםען כאזײסיגם

העלפט לייבאר אװ םעדערײשאן סטײט דזשערזי נױ די פון םעקרעטער דער
ארבײמ. דער אין ױניאן אונזער

 דער האט צוריק צײט שטיקעצ א סיט
 ארגאניזא־ איסטערן אינטערנײשאנאצ

 וױיס־ װעצכעז םון דעפארטםענט, ציאנס
 מע־ דער איז האצפערין דזש. םרעזידענט
 װאס נאכזעהעז גענוםעז זיןי נערזשער,

 נארמענט צײריס די אין זיך םוט עס
 ׳דאס און רזש., נױ פאסײק, םון שעפער

 האר־ צום ניט זעהר איז זיןי, םארשטײט
 שאפהעס. יענע םון באצעבאטים די צעז

 נעםעאען ניט דאס איז אבער באזונדערס
 קאכיפאני״, ררעס ״פיאניר רי נעװארען
 געװא־ דערקלעיט איז עס שאפ ײעכיעס

 װאס כיײדצאד. די סטרײרן. איז רען
 פיד־ דער בײ נעײעז באשעםטיגט זײנען

שטונדעז לאגנע געא־נייט האבען ׳טע

 האבעז זײ אוין וױידזשעס קלעגליכע םאר
 אײדער סםרײקען צו בעסער באשלאסען

 קלעגליכע אזעלכע אונטעד ארבײטעז צו
באדינגונגען.

 אפרע־ זיר געגוטען סירמע די האם
 אונזער םון ארנאנײזער די מיט כעגען

 םיר־ די ארגאניזאציאנס־דעפארםםענט.
 װא״ס עמיצעז, מיט געזעהען זיף האט כדע

 םון ■אליצײ דער אין זאגען צו האט
 דארט זיינען לעצטענס און פאסײק,

 ארגאנײזערס, צוױי ‘נעװארען ארעסטירט
 זײ־ זײ קאנטער. כי. און ראבינס ה. ד.

 קיא־ דעי אויוי געװארען ארעסטירט :ען
אגיטאטאדס״ ״פ-עטדע זײנען זײ אז נע.

.)10 זײט אןיןכ 'שיוס


