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יתיוו סמוסכמכסר *ילידעמיעו ױ »ון 2 לןמל
ומוגאנידופ װסדס

i* r j» ן ו י ו ײ )1 ן

ט רינפינ ש ט ^י ס ױ  חאגסטיטוצי^ די א
 דינע דויר אןעלײ*^ י»איןאל יןאן

iv jyo*)y«iH ̂ני  ?#נוועג־ געיוסטער ד
 װעט ד אױנ קאדוענשאן, די און שאן

jyreVi ריכטינ, פאר oyn נאשיוס דעס 
iy;*p ,^אנם — דעריכער אוטװארפ? 

 דעם םאר m עס vn — וױיטער *ר
 נאשיופ דער צי שטיפען צו נױטימ
i# וגגענוטען$ װערט j h ,צי זאנחןרן, נ»פ 

 איד דער סיט ני״״כען וױיל י׳אי־ןא* ד*ר
 אפאדצאן־ דער כױט אדער טערגע״עאגאי

 סון נאניען אונטער׳ן געתט װאס ױגיאן,
 ייל/ עדױחײשאגאל ״טר״ד״ױדאז א

הא־ רעדע זעםאנ׳ס #יעדדעגט נאך
 םון רערזרפטע די כיטגי״ידעי*, כך * כען
 װא-ט צום גענ״אײ־ען זיו ״ייגיוע׳/ די
 םאיצױגען דף האט פיטינג דע* און

רעזוי־ רער אריץ. ניונט דע־ אין ש*עט

 םראגע ד*ר איגער שטיטען צו ?ורען
 גאך שיעט, נאנץ געריען שוין אס
ײ האל אין װען נ״נאנם, דיגער * 12  ד
jyj שױן jyryi און רענשען, װ״דנ h 
<*y r w n| וזאנען צו באיױזען

סאיאריט^ א דארט
jys איבער גדצטימט האט nyi סרא״

 :געחייסען וזאט עס ;דירעמט גאנץ נע
 זאל יאקאל דער אז דא&יר 7אי oy װ*ד

 און איגטעדדישאנאל דער פון אי־ױס
 די װעגען באשי׳וס דעס אננעטען ניט

 אגװעזעג־ די םון הענט 40 ארום לינס.
 און דאםיר אױפגעהױבעז דך האבען דע
פעגשען 40 ח״סט, דאס דאגעגען. 20

 חיד B3M ארום ח*ט װ*פ ׳*pf< ן פון
 «ז נא׳פטיטס, חפנ׳נן מ־טגייחוו, יעים

^ ל«וקא< ר׳ןר  אינ* רער פון אחיס |
 גע־ )א<ז* ח<ונ«ן, «ײ פ«מײ׳*אגא<.

 זיי־ ייי 1» וינ •t• ״;אןי אנ׳ןר זינפ,
 נ»<ר װעט ראי)»< דער , שאריירמן מן

 קיין איו עם און ווערען״ רע«מאניוירט
vimo ,םיט־ «*חל נרױסע די דאס ניט 
 בטינען װעלען <אסא< דמם סון נייומר

 ױניאן, די א־;טער;יי׳»*נא<, רעי סיט
 גאנ׳ז טא< אײן ניט פוין חאס װעינע

 םאר־ רי *י) נעשט־׳וט זײ נרייטה»ר«יג
 נאלענאטים, די טיט קאםסען ׳*יידענע

 ביייבען חעיען ״יינ׳״סונמעז די און
 דאן װעיען די און איז^ירם, ייאײז,
 צו נאיאננען אוםנ^טערט נאנץ קאנען
 הארץ ןײער װאט טאן און “״>?י< זייער

 און <אנכ נעמען ניט װעט עם גלוסט.
 וױדעד װעש םייאדעיפיא סון 2 לאקאי

 אונזער אין לאהאר טננעזעהענער אן זיין
 איסער עס איז ער װי אינטעמיי׳פןונאל,

 האט טעסט <*נסע די איירער נע־וען,
א'י;נע;׳אדעט. דארט דן

 דעפארםמעכם ?רנאניזאציזזנם אינפערנפשאנאל
פאסי־ה אין שװעריגקייפמו נאזײפינפ

 גע״ איז עס װען דאס געװען׳ איז טאט
 םיז רעהרסטע די האבען ׳^•עט װארען

 און דעם פא־יאזען אדועזענדע די
̂יכע םאי כיױז געכ־״יכען איז עס  צו עטי

 כייײכט ילאקאיל רער אױכ בא׳עטיטען,
 נעםט און איגטערגײ׳פאנאיל אוגוער פיט

ניט. ץדער כאיעי״וס, דעפ אן
 נע־ האכען װאס סעמכערס אײגיגע די
 אגגע־ זאיל ילאשא̂י דער אז דעם פאר רעדט

 דער מיט אײבען און נא״פאוס דעם סען
 די צו אפעלירט האבען אינטעיגײיעאנא^

 אוס״ וױ כאיענענען זאיען די ^יינחע״
 זיי װען האגדילען, די סאראגטױארט^ף

 פאי פיאגע, דעי א*ן אײן זיף ״מפארען
 נעזעןויליכען קײן גיט האכען וועי״כעריזײ

 נעםאיען איז א«יל דער אכער גרוגט,
 האנען די — אויערען, טױכע אױוי

 םון ״איגסטראק^אנס״ געחאט ••דם
ד דער י  האכען זײ און *פטיסען צו וױ \

 גיט זיף אױסגעםאינט, ארדער ימגעם
 װאס קאנזעסװעגצען, די מיט חוכעגענדינ

ילאסאי. דעם פאד כרײנגע^ װעט דאס
גע״ איז עס װען כאפעי־קט, ׳שױן וױ

b (אי״וס

טיאכעין. פאכען א״דן קופען װאם
 ארגאגיואציאגס־דעפארט• דע״ און

 םאר־ צו ניט דאס כאיעאאסען האט פענט
 כרױ פון באגילייטונג דער אין ^וױיגען.

 די םון סעתרעסער דער הילםעיס׳ ם. דער
 אװ םעדערײיטאן סטײט דז׳טױרזי גױ

 װעילכער ראכינס, ברודער האט ילײכאר,
 פע־ באזוכט כאםרײט, געװען מוין איו
 איהם און ■אסייק, פון פעקוױיער, יאר

 םון פאיליצײ די אזוי װי איבעמעגעכען
 ױדאךארגאנײ״ באהאנדצען ^וטאדט זײן

 םאר־ קײנע ניט כאגעהען װעיכע ׳ןערס
געגעזץ. געגען כיעכעגס

 גױטיגע די געהאט האט דאס און
 נע^יקט ראט מעיאר דער וױרהונג.

 ארעס• האט װאס פאייס״קעאטײן, נאכ׳ן
 אנגע״ איהם און ארגאױיזערס, די טירט
 ניט אזעלכעס זאל אפאיל נאף אז זאגט,

 נע־ קעפטײן דעם האט ער םאריןופען.
 אגג4י אזױ דאס םאר׳טטעהז, צו נענען

 גװאיד־ קיינע ניט כאנוצט ױניאן די וױ
 אנ־ יע:ט סויע דאס זי האט פיטמן,
ארגאניזאציאנס־אר• איהר פים צוגעהן

.)1 זײט ון

ײ די און בייט, צ לי א  אין איהד רא-ף ו
שטערען. ניט דעם

ף5נאטירי  רעם אין סטרײה דער ׳י
 םיר־ דערפאגטער םרידער דער םון ^אפ

 פאליצײ די םארטגעזעצט. װערט מע
מזיסטע קײנע פאכען ניט פעהר קאן  או

 געפיהרט װעט סטרײק דער און ארעסטען
 פון םאדערונגען גערעכטע די כיז װערען

 ײערעז׳ נאכגעגעבעז װעלען ארבײטער די
 אײנגעיעטעילט װעט שאפ דעם אין און

ען. װערען אדינגונג אךב ױני
 אינטער־ איסםערן דעמ פון רערענדיג

א? אנ ש  ארגאניזאציאנס־דעפארטטענט, גײ
ף װעט ײן ניט אוי ען איבעריג ז אװײז  אנצו
אן אויף yש גוט א נ v vט, ל  װאס ארביי
 געטאן לעצםענס האמ דעפארטטענט רער
 בער־ ברודער װאס נעכליף/ איז ראס און

ער אן ׳שוב, נארד  דע־ דעם םון ארגאנײז
 אויםצומאנעז באװיזען האט פארטפענט,

ױ א םון שאבינג יארקעד נ  די פירטע דז
 װײ־ אי״ס דאלאר 2800.10 םון סופע

טער די םאר דזי^עס טעעל פון ארביי  מי
ס ױנ׳ קא־ קאילטשעסטער, אין ׳ישאפ לעו

 חאט ׳&וב כרודצר סטײט. לעקםיתוט
 חי<ף רער םיט געיט דאם אױפגעטאנם

 איײ ביזנעס א ׳עווארץ, כרודער םון
 דעפארט״ דז׳עאביגנ דעם םון דדעענם

 קילאוק די םון באארד דדעאינט פון םעגט
 װעילכע! פון מגיאן, דרעסטאכער און

 דער איז װאנדער ה. וױיס־ארעזידענט
ער.rדזyםענ

 דע• דער איז ׳אילזא זעהט, איהר װי
 אויןי אויםצויאסען אתטיװ פארםםענט

 אין ארבײטער די םון אינטערעסען די
 װאו אינדוסטריע, נארמענט יצײדיס דער
נויכיג. אין דאס

האלענדאר אינטערנעשאנאל
םקויםאן. ה. םון

צוריק יאהר 12 מיט װאך הײנםיגע

לז״ פיו סעקרעבער ׳<װאיץ, ם. חערי
 םאר׳יװינ־ פראנציסקא, סאן אין 8 ק»ל
 ®רעז׳יודי לאקאל דער מיט צוזאסען דעם

*T ביכער. ל^קאיי
דאלאר. <';0 באכרעפט סומע די

* * *
 דזשוינם קלאוקמאכער שיקאגער די
 אויפגוגעבען ראטזאם “פא געפינט בא^רד

 *ערסױואל פירםע דער בײ סםרײק דעם
אנגעהא^טען האט סטרײק דער פא^מער.
מאנאטען. אײניגע

* * *
 אויף שא■ אםאסיאײשאן געװיסער־א
 ״סי נאםעז דעם קרױ.ט סטרים, טער20 דער

 ארבײפער, די ווײל רערםאר, 9שא די״ א
 יי־ דער געגען דארטען זינדיגען װעלכע

 דער גו גערופען דערם>ןר װערען און ניאן
 גע־ זיד םים בײינגען באארד, גריװענס

̂ען ןיו' קעש נוג  ־4װעי ׳שטר?,יי די באצאחי
 ארויפגעלײגט. זײ א*יה װעי־ט כע

* * *
 מעגליכקײם די דיסקומירט 17 4לאלזאי

 סענם איין מיט דױס די הענערען פון
 די גונסםען צו געהן דאיף װעלכע װאך, א

אםט".9 ״גייע
* * *

 װאס פראגע די דיסקוםירט 23 1לאקאי
 זײער פון בעלי־הבתים די געגען מ^ן צו

 די ארוגטער שיקען װעלכע אינדוסטריע,
 ארויו״ נעםען און מענער, סקוירטםאנער,

 ארבײטען װעלכע מײדלאך, דרעסםאכער
מענער. די װי ביליגער סיל סאר

פ נ א ב י ד

ם ל א נ א ש ײ נ ר ע ט נ י א
 עפענעז זיר װעט
 טען1 ארום

1923 דעצעמבער/
דעם אױח

 ט ס י א ־ מ ו א ס
דער ®מ תארנער

 צרראנציגםטע און איץ
 עורענױ פינפטע און סטריט

יארק נױ
 א םון אפםײלונגען אלע

 באנ^ מאדעדנע
 ארבײטער ®ח עטאבעלירט

 ארבײטער. ױ דינען צו
 באגק אײער באזוכט

 עפענוננ דער פון טאנ דעם
נאכהער. און ־"

־ י ד

ל א נ א ש ײ נ ר ע ט נ י א  

ן א י נ ו ױ ר נ א ב
 דער םון ארגאנמירט

 לײדים אינטערניישאנאל
 ױניאן װארקערס גארטענט

 דער מיט ר,אאפעראציאן אין
 ווארקערם םאו־ אינטערנעשאנאל

 קלאטה ױנײטעד די ױניאן,
 ױניאן, קעפטײקערם און העט

 ווארקערם גודם לעדער פענסי די
 ״פארװערטם״ דער ױניאן,

 און אםאםיאיישאן פאבלישינג
ארנאניזאציעם. ארבײטער אנדערע נאך

 ארנײטער סאאפקראםיװע 8
אעסםיפוציע

 אינטערנעשאנאל אונזער םון טעמבער יעדער
 האלדער שער א װערען צו געלאדען איז
 דעפאזיטאר. א און

 אםים, לאקאל אייעד אין וױםען לאזט
 אין אדער אםים באארד חשאינט אין

 אינטערנעשאנאל, דער םון אפים דזשענעראל
 האלדער, שער א װערען װילט איתי• אױב

צוזאמען. בײדעם אדער דעםאזיטאר א

GEREO-mGKEJT—(JUSTICE)
ו ns ■רנײם׳ני י  י

 ם»רייי־ רמר«ר,
 יי ייו ייד״ ניום
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יתיאז ותודזערס מרםפנס לײדס אינסערנמאמל דער פוו אומו אפיציעלער
PRICE 8 CENTSYork, ftidty, lW m h « 16,1923..1923 , .Vol. V. Noמען16 נאװעםנער פרײטאג,

 דיםקוטירט בא«רד דזשאינט דרעם און קלאוק
טראגראם קאנםטרוקטיװע אונזעי

 די ערקלערעל כרעסלאו דזש. און םיינכערג י. װײס־ירעזידענטען די און זיגמאן *ועױדענט
 •ונקט יעדער דיסל^טירט װערט עס — באארד. דזשאינט םאר׳ן פראגראם קאנםטרוקטיװע

 קלאוק ױ אין אונטעחוכונג אינדוסטױעלע אן אן םאנגען עקספערטען — באזונדער.
דזשאנער־פראגע. די גאצוג אין יארק נױ גרײטער םון שעפער

 דדטאינט רעם םון פיטינג דעם אױף
 דרעס־מא־ און קי^וק־ דער פון נןוארד

 ^טען דעם אװענד, פרײטאג יוניאן, כער
געװארען אויםגענוםען איז גאװעסבער,

 איז װאס פיאגראם האנסטרו^םױוע די
 יעצ־ דעם אויף געװארען אויסגעארבײט

 םון מיטינג פערםעל־יעהרייכען טען
 באארד. עקזעקוטױו דדטענעראל אונזער

 פראנראם דער פון אינהאלט דעם םים
 םון ש,"[ באקאנט לעזער אונזערע זײנען

 םאר־ געװען איז םראגראם דער םריהעי
 ״גערעכטיגקײט״ דער אין עםענטריכט

 עקזע־ גענעראל פון מיטינג נאב׳ן גצײן
באארד. קוטױו
 בא״ אוראי, געדענקען לעזער די װי

 פוגק־ צעהן פון םראגראש דער עםעהט
 װע־ ארױסגעשטעלט װעלען װאס ׳טען
 דער אין סאנוםעקטשורערס די צו רען

 ־עם װען אינדוסטריע, גארםענט ײדיס9
 םארהאנר- םיהרען צו אויסקומען װעס

 טרײד־אגרי־ די באנײען װעגען צונגען
אױסגעהן. בײם האלטען װאס מענטס

 דזשאינט םון מיטיגג דעם אוי.*»
 בא־ א נעװארען אנגענומען איז באארד
 דיססױ זאל פונקט יעדער דאס עלוס,
 אײדער אבער באזונדער. װערען טירם

 ער^םען דעם אויםגענוטען האם מען
 פרעזידענט האט דיסמוטירען, צו •ונקט
 צו אײניצײטונג אן געגעבען ?'נמאן

 דורכגעגאנ־ איז ער פראגראם. דעם
 דער װאס פראנראם׳ גאנצען דעם גען

אג־ האט באארר עקזעקוטיװ דזשענעראל

 פרא״ דער װען אז אנװײזענדיג, געגדפיען,
 לע״ אין דורכגעפיהרט װערען װעם גראם
 די םון סף א באזײטיגען עס װעט בען׳

 אינרוסטריע. דער אין איבלען איצטיגע
 ארכײטם* רי ארוםגערעדט אױף האט ער

 םון פלענעי די און לאזיגקייט־םראנע
 אכער ;ארכײטסיאזע םאר אינשורענס

 די באשפראכען ער האט הויפטזעכליף
אז וױיזענדיג, װײדזשעס, די םון םראגע

 oy יןראכל̂ן א איז לאגע איצטיגע די
̂ינימום דא זײנען  אר• מאנכע ;סקילס צ

̂נר jyanp כײטער  פעיטוס די פון מעחר
 אײעין אכער jynyj וײ רועז ;סיןײלם

 צוױי- א אין אן קומען און שא• איץ םון
 סאר אסאי «יף וײ בארימען שא« טען
 וױיני״ גאר סאר אםאא און םעהר נאך
קגאפען » יג^ן.האסי די w אזױ גער,

.)16 אוי(י (׳•לוס

 פאנגט 17 לאקאל ױניאן סאכער ריפער
םןןטעקײם עדױקײשאנעל איהר אן

 17 לאקאל ױגיאן כיאבער ריפער די
 עדיױ די פארטזעצען סיזאן דעם װעט

 אנ• האט זי װאס טעטיגקײט; קײשאנאי
 אויף _נאך און סיזאן ילעצטען געםאנגען

 טוט ױניא] רי כיאסשטאכ. גרעסערען א
 אונזער םון הילף דער מיט איבײס די

דעםארטםענט. עדױקײשאנאיל
 טע2 142 ,17 לאקאל םון אםיס אין
 קלאסען װערען געגעבען װעלען עװעגױ,

 דעם םון סיטגלידער די םאר עגגליש אין
 פון באארד עקזעסוטיװ דער לאקאל.

 ספמ־ א אפאינטעט האט לאקאל דעם
 װאס קאמיטע, ערױקיישאנאיצ ציעלע

 די טעטיגקײט. דער מיט אפגעבען זץי
 נעגעבען <רעלען ענגליש אין חלאסען
אנ- אװענד, דאנערשטאג יעדען װערען

 דעם נעהםם«ן 38 לאהאל ױניאן םײלארס ,לײדיס
אינםערנפשאנאל דער פון כאשלוס

 טען18 דעם אװענד, דאנערשטאג
 טײלארס יצײדיס די האם נאװעסבער,

 װיכ״ א אפנעהאלטען 38 לאקא̂י ױניאן
 איסט 62 אין םעםבער־םיטיגנ מינען
 םיטינג דער הארילעם. סטריט, טע106
 זײנען עם און באזוכט גוט געװען איז

 ארבײטער די נעווען אנוועזענד דארם
םאןי. דעם אין שעפער נרעסערצ n סון

aסאינהאלם־פארצייכנים

.46 נומער ״געדעכטייגקיייט״ם

א ט י 2 די ש ד. מאקס - װאזי. י דעני
 עדיוקײ אונזער םוז ערעפענונג נראנדיעזע

םעםיגקײם. שאנאל
 סעםיעל דטר אין •אםירוננעז װיכמינע 3 ײט1

בין. ד. — .3 לאקאי ױניאז םאכער  םײ רו
 און קלוווח די םוז באארר דז׳יועט פוז טיננ

ס - ױניאז. דרעסםאמר אי לאגגער. ע. מ
דע^ארטםענם. עדױקײשאנאל אונזער 4 ?ייט
 איז לאקאים אינטערנעשאנאל די כײ .5 !ײט

ריי א. — ;■יהאנא כ — רעראקציע אין ב״ ארטש. זלעאן אוז מאלטץ א
"  םוז ױניאז קיאולםאכער דןור איז .6 0!

םאר• קרײנדרער. םשארגס — קליײראנר. שײדענעם.
ט פערעלםאד נ. — <סקיצע). ױנעני .7 זיי  דער — (םקליעםאז). פארץ^םאי־םיאר הורא

העיטת ױניאן םוז נײעס לעגעריגער. סענסעי.
I ס s נאםידביכעי. רעדאסםאר׳ם םוז 
 םיםינג םערטעל־יעהרלימר זעקסכמנר 9 ם ו

^ םיו  יאנאװםקי. כאארר.-ש. עקז. רז
i ה»נםליקס קומסםיםוןויאנעמר דער סו ם 

ט^ד לעאז - דײטשלינד. איז אנאװי  צאז
t ג •3 י. — שאריי• איז מיריז 

ט  םינקעלשטײז. כ - ■רעםע. רער איז .11 ן;;
אױסגראבונ־ נײע דורן כאשםןסיגס וורעט זןװאױציע םוז טעאריע די אזוי יײ 12 ° י

^ .7 - ״״• לי דו א ר א וױנםער־נאכם H צ ■ערלמוטער. .5 - ״,מי״ייכ^•
,,|5 if• 10 זײם םוז שיוס מםועסעז. קור«צ.

 ארװערםײזםענסס .15 אוו *{
גיי13 1 ״י ײי ^נ ד ^י - ר ^ ״ .1 זײם פוז מלוסעז .7.טא םק׳ ה. — ס»ל*נד*ר. ס

 װאס הויפכדפראנען׳ די םון אייגע
 סארהאנד־ צו געוזאט האט םיטינג דער
 אונ״ םון צושריםט דער נעװען איז יצען,
 אין באארד עקזעקוטױו דזשענעראיצ זער

 זא״ דער פון מעטבערם די צו באצוג
 עדױקײשאנאל ױניאן ״טרײד גענאנטער

 צעגנערע א םארגעקוםען איז עם איג״/
 אנגצ״ איז באשיצוס דער און דיסקוםיע

געװארען. נומעז
 םעקרעטער דער דרײזין, ב. ברודער

 צו באתאנם אונז בעט צאקאצ, דעם םון
 דעם אווענד, דינסטאג דאס מאכען,

 זעיצ״ רעם אין װעט נאװעמבער, מען20
 ׳סט. טע106 איסט 62 אין האצ, בען

 דעם םון מעםבער־םיטינג א םארסומעז
 אויפנעגוםען װעצען עם װאו צאיזאצ,
 םיט״ די םראגען. װיכטינע זעהר ווערען
 געבעטען זײנען צאסאצ דעם פון גצידער

 אין איז עס מיטינג. דעם צו קומען צו
 רי צו קוםען צו אינטערעסען זײערע

 אין נעהמען אנטײצ און ױניאז־םיטינגעז
ױניאן. זײער םון לעבען דעם

 אין אלאסאןז8 נרודער
נאלטיםאר

^ ד ױ  װאף די איז •אליאחאן׳ .0 כ
 איבערצױ כײטיסאר אין ןyאהרDyא•(

;yonyדאר• די פון סענעדושרעגס די ן 
tm$ ן”1 נר7אוגט ױדאן. קיאו?ס*כ*ר 

nnwn פארטגעזעצט אױף דארט װעט 
 -קעספײן, אינאגיזאציאנס דצר װ*ר*ן

 סיט האט אגא^rמעyטrH אונזער װאס
אגגעםאננמן. צו־יק צײט שמיקצצ א

 אונ• פון רyיטג^ידo עיט^רע די צו
yt* א- כרודער איז איגטערגעשאגאצ• 

 איכע־ א״ז עס און ניקאנט׳ גוט יליאקאוי
 פאר םארצושטעלען. איחם די פאר ריג
 ניט אםשר װצט םיסגלידצר איגגצרצ די

 ס. כרודער דאס דצרסאגמן, צו שאדען
 נױער די פון איע?ר איז •אליאקאוי

 מגיאן פצאוקסאכער סצכטיגצר דער סון
 איגטערנמ״ חןר סון און יאמן דו אין

 אין ערפאחרומ סף א האט ער שאנאי.
 די אדנ און ארגאדזאוױאנס-ארכ״ם,

 סיאוקסא״ דער םון םעסכערס אקטױוע
ן כאצטיסאר אין ױדאן  איחם װמ̂ל

 ארכײט, דער אין צוהעלפען ניסעצ א
 װנ״ די פיהרצרשאםם זײן אונטער װעט
ווערען. געשטארקט געװיס יאן

 כאצ- אין װעט ער ז» האפען, סיר
 םיטוױרקרנג סוצצ די גאקוסען טיסאר

 » ?עחן דאדט וױצען װאם אצע, די פח
 דאס און ױגיאן, קצאוקסאכער סעסטע

ov אװעקצושטציען געליגגען איהם ז״*ט 
 כא״ פעסטערצן » אױף ארגאדזאציע די

 צײט פון װעט •אצייקאוי כרודעי דען.
 ״גע^כ־ ותר אין באריכטעז צײט צו

 טעםי;• און יעכען דעם װעגען טיגקײם״
ױגיאן. דער פון קײט

 נא- טען22 דעם דאנערשטאג, םאנגצגדיג
 6 פון ן17םיט װעט חצאס דער װעמנער.

 װעט דאס װאס אװענד, אוהר 8 כיז
 פוג׳ס סיטגצידער n אז םאכען, מעגציך
 גצײר קאאס צום קוסען חעגען זאין צאקאצ

 ניט זאצען די און ארבײט, דער םון
 װארטען. צו צײט קײן םארלירען דארםען

אױפ- דער אונטער ױץ װעט קלאס דער
__________)16 ײיט אױף וס(שי_________

 מאכער ררעס און וױסט קלאוק,
 לאיאל כלייבען פילאדעלפיא פוז

נעשאנאל אעטער אונזעו־ צו
 דער ם־ט — רעארנאניזירנז. עוין פילאדעלפיע פון 15 לאקאל און 2 לאקאל

טשאד־ נײע לאקאלם די באקוםען םײל און רענק דער פון *ושטיםוננ
 זײנען לאקאלם די פ.ץ םיםנלידער די — נוטערען. אנדערע םים טערם

 זיר געשטיםט ה»ט װאם נעזינדעל ״לינקער״ דער גענען ענםריםטעט
אינפערנעשאנאל. דער פק אפזױרײםען

נעײעוע־ דעם םון סײל אוז רענת די
 ם־לא־ פון 2 לאקאל םאמר פלאמ נעם

B>n’,« םון װי גוט «זױ o n י>אל8ל 
 18זייכ .^םטאכער, און װייסם ,15

 זײ װען נעװארמן ענםריסםעם שסארק
 ״ליג״ די אזוי װי ooiwmn זיך האכען

 האכןן לאסאלם די םון מעםבערס קע״
 טעדבער־ לע*סע די אױף באנוםען זיף

 װאםעחנר מים לאקאלס, די פון סיטיננען
 האנןן ויי אוםםאראנסװארמליכסייט

cm םון «וי*וסיילען זיך .כאמלאםען״ 
 נאדםענם לײדיס אינסעתײ׳פןונאל דער

 מיט םאדבלייבען און ױניאן, װארקערס
 אונ* נעהם װאס אפאזיייע״קלייזעל, דער
i טער n ,עדױ״ ױניאן ,טרייד די םירסע 

P די לי;״. הײשןונאא ;n פיז פייל און

םעםכערם כאארד מסזקסוםיװ is פאר װאהלען
22 לאסאל פמ

 דזשענעראצ דעם םון סאמיטע די
 אינטער״ אונזער םון באארד עקזעהוטױו
 אי־ אויפױכט די האט װאס נעשאנאא,

 צאקאצ מניאן דרעס־םאכער דער בער
 איז ארבײט. איהר םיט אן נעהט ,22

 םארסומען גיכען אין וועט לאסאצ דעם
 עקזע- צום םיטגצירער 19 םאר װאהצען
 די׳ םון פצאץ דעם אויןי באארד קוטיװ

 געװארען אױסגעשלאסען זיינען װאס
 געװאיעז געםונעז זײנען זײ וױ נאכדעם
 נע־ דינען װאס סלאנען די אוין• שולדינ

געװארען. נעמאכט זײ נעז

 אױם״ די האט װאס קאמיטע, די
 נמהט אגנעלענענהײם, דער איבער זיכם

 אראנזשי־ צו ארכײט דער מיט אן
 אוםן געהעריגעז א אויף װאחלען די יע\
 נעמאכט כאסאנם וועט גיכען אין און

 םארקו״ ורצלמז װאהלעז די ווען ורערעז
אױםגעפאסם ש^ןרענג וועם עס םען.

 צו״ איץ זאי װאחלעז דיי בײ אז ווערען.
 יויט אופן, בעםטען אױפ׳ן עהרליר, נעהן
 רי פון איבערצײגוגנ עהדליכעי דער

לאהאי. דעם פון מיטגלידער

pm האמ םילאדעלפיא אין לאשאלם 
 ױי םײנט; דאס וואס כאנרימצן ריכטיג
 פאה״ qj״o דאפ אז כאנריפען חאנען

ן םאר יוניאן די מאכען צו טיש  pp י
 וײ און •ארטי״ ^װארקערס דער םון

 נעטאדערט, ענםריסטונג מים האבען
 רע״ גלײר ואלען לאקאלם צװײ די דאם

 א אונםער אםילו װמרעז ארגאניוירט
 םון סיטנלידער דײ נומער. לאקאצ נייעם

 םי• אפגעהאלטען האכען לאקאלס די
 אנומד זײנען עס וחנלכע אױױ טינגען,

 מיט״ הונרערס עטלאכע צו נעײעז זע;ד
 גוטצוםא״ באשלאסען חאכען און גלידער

 די אויף האבעז ,,לינקע״ די װאס כען
 געםאכט. קאליע םיםיגגען סריהערדינע

 פון םארלאננמן צו באשלאסען האכען זײ
 טשאיטערס, נײע אינטערנײשאנאל רער
 האבען און נוםערן לאסאל נײע מיט

.)14 זײם »וי;י (׳•לוס

 אוױװערזי־ #רבײטער דער
שבר^ דעם דך עפענט טעמ
 »ינ- דלד ויך ליענט כײ»יג nzw דעס

 אוניװערזי®^® »רבײ*ער *עינדיאגאל
 רום חײ״סקול, אוירװיגג ײא׳יזינגגחןז •«•־
 לא• אוגזערזן טדן םימגלידער די «ון &,30

די *טעודען *ו ג^יודען זײנען
?ליס~•

 גל- חורט ײללען עס ?ודסזנז ווד״נע
 גלמינען י׳עזזיר די ײזד?ז .יי*ל7״ גליל־

*ײטונג. דלי שון b 4״i אל̂י



,typ e  ly a p y iif j

m אך די װ
״ י . m ׳.״.״ י יך mJm o;n pd .דעניש ד JB

HD11»H§ f4H 'jy'£‘UHmm
rn ד ^יז ע ס *

pg /ד yrgv*g* ,צ״ט jyv די 
pg v u r ^ o - r g i ־-*y;;ii-gc'^g 
irg i g»g*"«g yi< יומטע־ *g ; v t r 

ty n;־ ycyולי׳ :#y«';v; 1914 ; *״ in t 
p«ng Bruy^n ,t jyn ־; דעגyovv;

 ip-gngc •yi pc* נ״גע- ד» pc רוןיך
 ;y4Tg״ivBMg נדי ;;,nyr^yege טצ*

W .n g e  iv •yrii pg ;yyrg  y v v i' 
<y; דעם van; י*;טי;ע;ט g pg י׳• 
«i y ; w g  mym pg ,Dgr-y וו״ש 

rg עס •u ir * י״׳יענעז צו נחמ-ױוח׳ 
 מ״' יו״יכעגעם .-yfjut pc cigiyn דעם

girn'־D .o*v"i *g 'y ;yrfi״g rH־• 
gnyiyjpn*' «דע-^^י״ט »ס1דײ pg דיז 

 •ויז •*הי י^סען syi pg אז דען^״מ
fv געי-וגגמז דט y^civjg; ר״הען ,ד 
 rg עס •וײי* &irg ,yytrg דער ן1ס

r s;yq;ig יאס דעג״טעז כײחיכ״עז צו• 
ysgt; זץי yr׳r; ײ.״-ײנען«£ V;* ד  ו

ו מ י א
pyogrig n ״o r ״r y; ןונגענע־

j צז בען r ^ r t f די -yerg yrtgn 
rnr ronoyi;  פיי^ײדע״ ;yr«? ,;;i״

 דעם pg tg ,;ysgi |fVn yo;go נע
r זיעזוז i l i r •ד y n r ^ ז ד ײ ו  י:ןס ־

yw רי go nyo«*^g.; ייײסט, עס tg 
 *ד־ -in iv דס צילס כייז ױמע? דעם
yvo, ד ד  ogiMyo g pc nrvor די־ ו

 פײט £וןרגיײך pg נידער*;ע IV זײגמז
n טעלמ;יק g פון ׳עכיױת די g-> אשיי״ו 
כםעם שעיזלט דעי-ןױ .piMip g פון

r *  ;yv;g; pg ס  יע* ס*ײ*ססקען יז
k r דאפ;ו;ג די נען ig צזקיגפסינער 

n r ig p,
py או;ז דןי גלױנס g ,-y:g? אוי־ 

pngnig y^riytygo n  iy& זײגען 
n «ןר)ין נאןי n ;g ״ פ«י יוױ־זימזo r 
ov דס ןדוזט mvtjig יײט יתגע pg 

 טישקרזג — פלאסע יייז vrrm דער
mrroD’v וױ »ודז#כ*ז nr-igp g 

vm? די מבידוח. חויכע v סייחכײז 
 און חורכנות גדױיסטםעז, איהדע טיט
 י׳עום ה#ס סדן״ » ןוהן רדלטזמ#8

 םענער v::v mvin* סערס*ױסנזמ*כ
» nr כי? היען זײ m גד»ד, יז  דך י̂ן
y פון עקמי סמו ̂ו• r ro m ^ o מיס 

r r i r. ד*בעז יײט װגגע וווגתיע 
 ס*ײ*־ ייז דיחסר״ די tg ►ײגתתהן,

 *דזוט נע-י־זןדם, !4מיי ,rg נימ*ס נד»ימ
̂? |ig ױנײז •̂ דער«ו. נר

n^g rg ידן  ogi ײעגעז :אי ניט 
 אויך ig: יײט, יונגע nyjgpnjrog די

 און »•*r״g *'\ יײס ױנגע די װעג?ז
pg וועים״ גו^צער דער

^rg די »Dyngp:gi. 4דוסאי די*'
 :ביאים חיענערע אנדעדע די און ניס
 ־gײיg אין מ״ייםאריזם און סאכט ®ון
 ענט* •ועיט די איז אכיעריקא, און וא

 כיזוט-שארגיסוננ מיחסה, סיט דיסטזןס
 דאס ׳פאל,ט דעד םאדגיכטו;;. און

 ־זאט יועי״כע אמדײןא, איז אפי^
 דעד םיץ געייםען ״;טארק אזױ גיט

ױנגע די ׳gig'^g וױ מייחסוז
 א־טעע, דעד אין אדײנטרעטען דם י״ט
 רער וױיט יױ באוױיז נווח* g איז

j •רעססידט g ^ y : r ^  cm pc אוץ 
iv דער trz fo ^ o אי״געמײץ א•; גי־יסט
r איז ig o r .שמי״עז;•;

•ר^םעסםאנםיש״. וױיס, ״טיזקעה
yriypng^p טענשען iV3gn שױן* 

o® ייאננ ro^m g, די אז g r ’rT g r i־ 
 -g? טיז ny::in3g חײסע וײגעז ניסםען

 פלוקס תו דעם ®יז #סרכינותסע גאר
ד איזום קי״עז. מ * og«T רמר עס r g i־ 
תהסד  «יץ כחזת ״םדוקקנע״ די ®ון סג

 איײן fgenrug ה. וױייאם פר. יטגד,
r^opgc .ה ער !ונאנעכעזgאזמםע ם 

 ערקיעדד עסזמטי*יכע |g גמסמבם ײאד
 אנ־זזןננער ;g איז קי*עז ו^ד tg ׳רזנג

®tgJTD^gl• p.
ogi ד  ״טדוקעז, נעסטבט םוו ^נ

rm■ *ךך וױיס ;gooran/ .אנ־ םר 
jgo in גים זיד נעהםס gorום רק» 
 םיסגליזתר־ די װאס דזנדםיז, הארמן
ocgr מימן ®ח oa^or. ,מורקעהדם 

 »ז מוהל ניױסע gw ogn ניױבם, ער
 ניזנאנד<ײם רײכססע ,iroongor ךי
pe נײ ̂n g נזד נעסרימז ?ײנזח סיםי 

tgo’^nvjg T t- fn r i קיעז׳ דעם יח

 טױ די tg גגעזעוזן#אי האנע; זײ 4װי״
irw ענמכ ;go זעז rn r ig די y^r«y- 

vrnw די pc ־־ומען gooyog irw g 
״פא^טקדער ערrזgד רע־ נדיות״.

10,000 pc ^ד,אט ער •ױ — קירמן 
 דט ״?ידיז Dgn — רופען, iv רינ זיי

 פדטזד פר^טייכען ^yijg י*ײז געםונמז
̂רעןcוvדודכ אזױ די  •ראחיני־ דעם ♦
‘gtװי ;־געזעץ׳ igj פון דער מרף 

 קיען, דעם םון נא;רעס טאס^ייטע די
 Dgsr א געזעץ ;my‘ pc ;y3gc *ועי*:ע

 o^r סהילה, רyדyי pg וזוזק g און
יעטאיק. איז אײגמיוס ״י־יעױ

yr Dy; ,ידעט אנדע^סאץ אז דין 
 פארדעיזזזץ צו זיבט י•y אז ׳זyנyי•̂ײ
 ;.vr’P דעם פון סע״איס yTg^vyty; ד•

 טרױ איז קי*ען דער וױ ivd* ;:gs אזױ
r קען ’Digooyog'i pg ; ̂אע אזױ  י
עי ״ײ  dvi ׳איד oyi scoypgD ידען י

 יgם ער איז קאמאײח, דעם אין עגע־;
l , i .יע- פארצייכײנע די בײ יױ הרען 

ŷ £אי איז זדאיטען, i;y־jy;gD יעדyר 
 צום רgנ פייים •יאכ •;‘־ײי כייטזד

V.״*
3,‘<,PP״yr,,r*yD י־אנד דאס ד-ױכט 

mjr? r n נױטיג״ די אײנצזזמהן אן 
 כרכול דאזינען דעם ןycמypבא צו יױיט

 װאס פאנא-טיזם, און אינטאלעיאנץ פין
 '*pyog נאנץ *ארםלײ«ען צו יראלעט

 ;ypyorgg גיט ov זאי טען אױב ־וא,
pg .זױים or* ogi ״ogn igii yovy 
r'g גזמײנדמס ױןי jg ’tg; yo’ii:  g 

 קיעז רעם זyבאקזןספ צו זע־פעדזואפם
— ^̂עז,ניy«y‘כ^יgנ ױעצ y>g כייט
 רyדיז אין צונ וױכנדגער סער8עיק דער

 אױפסזנםע־־ענדע אץ איז — ׳ײ:טמנ
 miv זעחר אויף איז oy .Dy’;' *שסיק

uyrovs,־ ogr מיטנלימןר די ןױד״יפען 
p* דער ^Jרמgנטyד Vi ;gr^g^ogog־ 

 yjjmy?y3;g >pgv yo^n; א זיןי פינעז
yrjyo.? װי iרycgסgיyחאיעדזש־ ׳ז 

g o :n ’Typi; .װ. ז. א
 פאר cgn ;gr^g^Dgog yrigp די

 רyזיכ כײ;; זי וועײם. ריזינע g זיף
 די זיך טיט האבען oyn זי אז \ײ[,

 ארבײםער־באװזד דyגgסעדיקg גאנזת
*y כטgםרgב וחןלכע גרנכ,  ̂ Din; איס 
שונא. cyjyogp*ry»ng איהר

■ױלען. פיןד^רימםע די
ivm דעי צױיב nor םון צזמזוד 

 אונז צו קוםט יעניױננ ■וייי״טער ר-ע
 קאסןי, דעם ;y:yn oy:^ הײן ig :יט

 און אײזענבאהן־ דארםינע די
;.g דארט זyפיהר רy״אלבײם>קסטײyמ

 ברעק^אך און עטיהלאך די םדן
 װאס קארעספ^דענצען, pg ;yoy:״

 זיך באקוטט צוזאדעניטטוקעױען קען ביעז
 yr'og:gpy די פוז בילד םרױערינזך־ א

 •וי־ דער פון באדינגונגען סאציאיע און
 אז זיץ, קעז עס רעפובליק. ל־׳^ןר

 פולװער־פאס די איצט איז דײטל&יאנד
 פרילען אין אידיך אבעד אײראפא, פון
 גע־ אמת׳ע נרױסע, g דא איצט איז

װעיט. דעד pc פרידעז דעם £אר פאהר
vm*' !ויילײטע די *z:w\ געםיגען 

 לעצ־ די פאר סטרײק g אין איצט זיןי
 פיליאן םערטעל א װאכע;. פינןי םע

 אין זיד זyגעםינ םעקסטיל-ארבײםער
 לאדז, ארזם דיפטריקט cyp pg סםריײז

 םאגופאקטור־ נרויסער פױיליטער דער
 פאר־ די pc קלאנג דעד און מנטער.
jn iirsv איבער זיף העיט ;ןיסא<דאט 

ױייעז. נאמ
 די םיז אורזאכעז אז איז, אםת דער
 קײן ניס זײנעז סטרײקס נרױסע דאדגע

 «״Dg3gpy הױיםזעכאץי נאר •אליםישע
y r. דינ^כסדר דאסy ד םון פאיעזyם 

 דערצו, נעבר*כם האם מאדח •דיצימען
 עלןזיסטײ ניט סענעז ארבימןער די אז

pn, שכירות דיעדע אז סײדען y^gt; 
 300 א^ר 200 אױף וחןרען געהעכערם
 די אויטאמאטיש. װאך יעדע •ראצענם
 דיגyל איז yogp נאזױאנאלע ■וילישע

 איז דעפיציט נאןױאנאיער איהר »ון
gונגyהוrצױ הוי«םזעכליך —־ נדױס, ר 

yריזיג איהד װאס דאם ^ g  y 
r אהז םארשלינגם v  g^ און רײכטום 

כחות. ■ראדואםױחנ
 סאר רyטײ הרyז נאצאהלט ײייעז

 איהר האם פראנקרײך כבוד דעם
צװײפען רyריgב דעט D*g ביר»םיסם
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ig i j g ^ n| רוטיi n, ך  פרי״ריי
jrpgo ir^g ogn גצייחאן g ג/דױסא 

yoio ,ג*יד gכyדאזיגע די ר P>yi־ny 
מז irw די n fj ;ycyiyio’ig אויף rag־ 

;pg r r סי׳ליט^סע fypgnyogo 
pg ׳גוסי פר^קרײך nyc איז ■ױיען 

סג^א^רט  נעױא־ םאראריםט pg יוי
iv דורך רען i אייטיק.. םראגצויד׳^ר!

 װערט װאולקאן אײר^פעא^ער דער
טעפױגער. אל״ן

y די r ’.jypyryj; װאף י׳עצטעי־ םון 
pg 3̂ דערgn־nv^*y;;inngc ד״טס־ 

 אײנ־ ;pnynr א זאחר ןyכgq לאנד
p n די סעהר איץ פארטונקא^ און 

̂ינגעץ איהר oyii oy אז #חא«ומ  געי
iv צו דער׳צלאגען צן זיןי i אין ריכט 

װעג. םינסטקרען איהר
־gp א אז ױהז׳ן׳ pc ;gsrngc רyד

^voiim pv pc y’o] או:ט זאיyרזו־ 
 ־gr צאהיעז ;yp ד*יט*»לא;ד וױפיל ;,y׳;

ir־;rgTiy און *yi; װעם ,ז cy הענעז 
 מיט אױסגעלאז^ זיך האט :אצאהי׳ען׳

 ניט פישוט האט jngpjgic גארדט.
 אונטע־זוכונג דאזיגער דעד צו חןדיאזען

 אײנ־ געװאיט זי האט iv װאס םyדורכד
y3^ytg pg ;yogv רgכ,yװאלט זי אז ׳ז 

 פואכ־ געכלאנט. ניט נוצעז ;,,P בסייא
 געװיס װעט האנדילומ ברוטאלע לאײע׳ס
 זיך װעט אס^ייקא אז לערצו, פיהרען
 אײראפעאײטע pc צודילציהען וױדער

n ;y;y^ ;g״iv  pg ;yo ווידער װעט 
 מיט טאז צו ד-אנד פרײע א האכען

גלוסט. הארץ זײן װאס דײססלאגד
 כיא־ די םון אױםיעטאנד ניתר מןי־

;yoo^ng; בא־ איז אגםײסעםיטעז און 
 דורכנעסאיעז, פיאוס ״*rnyi איז רזyי

דורכ־ דאזינען דעם סיט זyפgצוז און

פארי^רען יודצנדארוי אױןי חאט פאיל
 •D’rgc רyר ;jnyii צו געלעגענהײט די

 n ״דײטמ<אנד פון דיקטאטאר שיסער
 ן^ץ גאך אבעד ;yj^i סgר̂יgר*;yהיטל
 pg ;עחמט ivd ;yii און טעטיג, נעגוג

 jyr'Dgjgpy איצטיגען רעם באטראכט
^ינד pc צ^סאנד גײםטינען איז ט  דײ
 בא״פטיסס, ;y^r צו אונ^גליך עס איז
 ווערען ניט דאף ענדליף װעילען זײ אז
דײטסלאגר. רyאיב הערמער ײ

 pngny; •םור ענדייו איז האלאנד
pc יט דעם: :yjyayay□ דעם ׳גמסט 

 זיף האם װאלכער ?יױךפרינ/ דײםסען
 pg יאיאץ זײן אין אריבערגעק״יבען

y'Ty '̂D. אז הײסט, עס pyi קרויך 
 זײ״ אאןװיזנבזנז בדעח איצם האס *רינץ

 נריװא־ אלס יאהחןן ביסעל לעצםע נע
 *ly'ty^r אין שאדםער אלס בירגער ׳שער
 גװאל־ קײן ;y3gn ניט אבער דארו״ סען

 םאראױסצױ פ^ריטטעלונגס־קראםט דיגע
 דײיםמ׳־ אק אנװעזענהייט זײן אז ׳ועהן
j טארקr זעהר װעט לאנד r i i r ;g; די 

 וחנמ pg אינםריגעס פאנארכיסם^ע
 רע־ רyד פאר געפאהרען :ײע כרענגען
פובייק.

וועל־ איז צױטטאנד, דער איז דאס
 סינפטען צום זיך געסינם אײראפא כען

 װאםען־סםילשטאנד, רעם פון יאהרצײט
דעם באקופען האבעז סאלדאטען די װען

װאס ׳פיסען. אויםצוהערעןהי:אפע
 דעם, איכער װאונדעחנן צו דא זיך איז

 אויסצד באםוילען האט פואנקארע װאס
 סםא״ א אויןי אונםעחפדיפט דעם פזנ?ען

 אז םאלראם, געםאלענעם א נאך טוע
 It םלחמה דער ״אין געםאלען איז ער

 אל־ דער '.,מלחמה צו סוף א מאנעז
 איז DD^g'iyiD'g םראנצויזישער טער
 בלד יעם אין אםענהערציג הםחות לכל

ש*'ל. טיגען

 אונזער פון ערעפענונג נראנדיעזע א
טעטינקײט עדױקײשאנעל

 פון םיםגליחןר טױזענט צװי• איבצר
yiyuig זייגעז יארק נױ אין לאקאלס 
 ווא־ א*ן נעקו^ן אוחןנט סכת לצצםען

 רי סײערמז היײסקוהל אוירוױננ שיננטאן
yרyםyדעד סון נוננ gag^’Pi’iy^ טע־ 

 געקו־ סיזא;. נײעם avi פאר טינקײם
 איעמענם און אלט, און ױמ ;yrn פען
JBימ^yהאגען ר ;ytKjn^y; םרײד םיז ; 
 ער־ דעם סיט הטyםרyנ זיך האבעז זײ

 אויף אינט^עצשאנאל רyאונז פון פאלג
.o'2V( ^וקײשאנאיל דעם

 גרוי־ דער איז זיבען נאך האלב ארום
ivc מיט געװען םול שוין אוידיטארױם 

 פײערען געקופען זײנען װאס מיטגלידער,
 או־ ארבײטער אונזער םון ערעפענוגג די

 גע־ באזעצט זײגען באלד ניװערדטעם.
yngii; א אלע■yמיםנלידער די אבער ^צער 
y3gn; ג אלץ נאךyקופען. איז האלטעז 

 שטעהן. צו צוסריחןן געווען זײנען סך א
 :ע־ ױם־םוב׳דיג נעויען איז עולם רyד

 ענטוזיאזם סים ;y3gn זײ און שםיםט
פון פראנראם גאנצע די אױסגענומען

.o;yiiK
 דורכנע־ פראכטםול איז פראנראם די
 עולם נרויסער רyד און געװארעז, פיהרט

 מײסטער־ דעם סון געהאט הנאה פיל ד״אס
 דזמײקאב־ סאשא פין שייילעז האפטען

 דער םון זינגען הארציגע דאס םון און סאן
 ס.yprרא םרס. סאפראנא, רyבםgנgב

 האט נטוזיאזםy באזונדער א גאר רyאב
 דעם םון זינגען דאס ןyרופy»רױסנ

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י , א ר א  כ
 בא־ דעם פון ocwninp’c im רyאונם

 זינ־ דאס ליאװ. לעא רypסוזי װאוסםען
 נױ רyד װי נוט »זוי כאר, ד׳צם סון נעז

 זײ־ װאס לירער, די פיז אויסװאהל םמר
 בא־ אלעניען האט ;,ngiiy; געזרבגען נעז

גײסטערט,
האבען באנײסטערונג װײניגער ניט

 איוענם, פין רעדנער די ארויסגערופען אױך
 אנםוױק- די געשילחןרט האבען װעלכע

 טעסמהליט עדױק־^אנאל דער םון לונג
 האכען זײ אינטערנעסאנאל. אונזער םון

 אונזעד װאס םאקם, דעם אויו® אנגעװיזען
 ד( נמװען איז ױניאן אינטערנ^אגאל

 דער פאר גצביט oyi אויף װעג־װײזערין
 ארבײטער״בארחד רyריתאנyאמ נאנצער

 mn pc טייל דעם וועגמז אבער גוננ.
 צוײיטען א יעדען מיר װעלען פראנראם

 ov מדז לאץ6 איז םאננעל אוים מאל.
װאך. yoDpy: פאר בלײבען

ל א אנ ש ע דנ ע ט נ אר אי  אראנ״ כ
ט ד שי ג. אן ז נ טו ל א ה ער ט אונ

 האט כאר אינטערנעשאנאל דער
 טאנץ־אונםערהאלטונג א אראנזשירט

 נא• םעז17 דעם אװענד, יטבת דעם סאר
 לײבאוי בראנזזױל דעם איז רועםבער,

 גאנצע די סמ. סעקםען 219 לײםעאום,
 דעם חמען צו געהץ וועט אייננאהמע

ארגאניזאציע. דער םון דעפיציט
אינטערנע• דער םון טיםגלידער די
 מען קרכיען. צו נעלאדעז זיינען שאנאל

אםוזירען. גוט דארט זיר װעט

ט ם ױי הר, ו אז אי
 אינק״ באי-?, ■עלס’■ דז״ואי׳■ ױנײ*עד די

̂יסםזריר® איז  לאנדאן אין יצז6עײג רעדז
 חצוי יוגײ»עד די ®ון דירזנקםאריום סון
 צר יוזןדפ יײז קאםי«צ׳ איםיגר״״אן אי״

 הונךערו ■p•♦ •ון ק»«י«»ל א םים עמעגפז
 איחו ײען אז ׳איחר װײס« פונם? םויזענד
 סםוקן סיגארעםס, םערקיאזע מוראד סםוקמ
 רזינעם «ראצ. 100 ®ײנספהנן דעם איחר

טאבאק? קי״»ען

? סיטיזען א זזעחמ איהר װילט
ט כ א ט מ ט קיין ני רי ען אהן ש ױ ל. ד ע כ בי

 זעזזר ז*הר, א^ נירנאר א װערעז ןוו אז מ*ר, נעױ^הנייד זיך שמקים ניפדבירנעד דער
 «*ר: זיד צר מם«יט םראנעז, נעװיסע אויןי ענםםערעז סענעז מוז םזןז אז יײיס׳ על מוחנל.

V נים ער װערם נים, זיר םעז כא*ט זאכזגו שװערע זװ װי *זױ אוז עקזאםעז. שוחןרער 
בירנער ת״ז

בירנער. א װערמז צו שװער נים איז אכזת׳ז דער איז
 וין»י» רצנירתנ אםעריהאגער די אזוי װי װיסעז, זאר סעז אז זיך, סאי-ערם עס נאטיײיד,

 ד*& אזם אבער מארװאלטעם, ווערעז שטאדם אוז סטײם *וז נעשעסםעז די אזוי װי נאסירס,
מז יי ײ קאיעדזש. א ענדינעז נים םעז דאיו ו

בי• נײעם גאנץ א ארויםנעגצבעז ליענ אײד נעםשוראריזײשאז די ה»ם >װעת ךיזעז ם«ר
מי דיזעז איז סיםיזעז״. אסקריקאגער -דער ה״סם װקימד מי׳ rsvm א*ז בי m\ אלאם 
^ע די אדויבנעחמעז it עזיײס דארא כתז ױ*ס שרגסס די סיםיזקז *וזייםע אוז ער

מל דיזעז איז ײילזח נזױצמז ראייזײאסוז מר םאר׳יםענדלימר א איז ערקמרם בי די׳  »י
.enterבירנעד אגכאיאננט װ»ס איקס ײענעז באגרי^ ••יזאזענדינעז » גיס איז
ין«וד» איו מדססאיט װערעז װעלמ פראנזז. די ניכקל דיזער דעם«םה»ים אויסאר

י *ו  איבצדנצ־ זיעזנו סרואצז די .nrvrtii םיםיזקז ארויסנ^־.סעז נעהעז יואיבע יאנימ. י
x איז מבעז rm v מ די, פאר בוכשסאבעז אידישע סיס עננליט אוז אידיש  מנז» װעי

׳)»ראד. «נ:יישע די נענת נים
מי סיםיזעז בעסםער דעד איז ד*ס ! «רײז דעד נאט אידימער דער אוי* בי בימל »

תז וי«ס די מו פױיל נײ צונעטיקם האנעז עם יזי * ntvn V •סר rrr*m ז ___ םאנם. u איז
:אררעס ®•יגענדען דעם אײפ סםעסיס

NATU&AUZATION AID LEAGUE, 17S EaM Bro«<)w«T. New York, N. Y.

פרײטאנ,

 דער אץ פאםירונגען װיכטיגע
3 לאק. ױניאן סעמפעל־מאכער

 אונזער ח«ם *סט^ונמר םען20 דעש
םעגד רזמענער»< » 1«פנעח»«מ

ערםאחרוננ אונזער <ױם דער־טים-נג.
 דן׳»ר די םיט ם*רג»נגןנחייט רער י2

̂וכען םיםיננס, ״יאל  ער־ ניט םיר ח
 םעם־ «ו*חיו גרויםע נאנץ קיין ווירםעם

 חן־ אימררא׳טוננ, אוגוער צו .״רסנ
 שוצ־ א נמחאם םא< ראם אנער םיר נ#ן

 אנװעזענד זײנען dp האא. נ״אתטען
 הונרערט עטייכע ס־טינג ביים ןעזוען

טצסכערם.
ױם־טוכ• געפיחלט זיך ;y:gn מיר

 דורכנעפיהרט איז מיטינג דער און דג
ארדכונג. רyסםyכ רצר אין געװארען
 ־־iny' ;y>iD g ;y3y;y;ig האב איף

 פון Dyo'ipopg דער pc רעפארם ליכען
 ;־g;'C דעם וועגעז — *gpg< אונזער
 iwayn לאתאל, סון צוסטאנר ציעלען
c □inינgגציyלyאונזער סון סטאנד ן 
 ורעגען סאנד, םאניטארױם און ףעיליף

 אונ־ פון אקםױױםמט װײמערדיגצר ךער
 סארערונגען yרytאונ וועגען לאקאל, עףז

 נםyגריםg ;yoopy; דעם ׳עליסען נײם
 האב איך מאנופעקפדשורערס. די דיט
 ־y;eg נאטירליך רטgםyר מײן אין ןיך

 םרא־ דער אויף לענגער ביסעל א שט^ס
ר.yאכoעל־Bמyס די פון ;ע

 װיםיל טyגענוי•באריכט האכ איף
 חגאינסטיײ זיינען עס סעםפעל־םאכער

cya ש וױפיל אין ;געװארעןyEyעס ר 
 לyטפyס נעװארען רעאינסטײטעם זײגען

 לי־בתיםyב די ײאס דעם טראץ סאכער
 דעזיײ ypy>'i דאס גע׳םענה׳ט, האבען
 זײ און ׳פאפ םון ארונטער זיינען נעױס
 ניט סעפפ^םאכער די דעריבעי גענען

 שע־ װיםיל אין אויף און כאשעפטיגען,
 בעק־פײ קאלעקטעט האבען מיר פער
 בא־ האט װאס סעפפעל־מאכער, פא-

דאלאר. 800 גענויע טיאפען
 אינטעליגענט איז רעפארם דעך

 yijyryiijK די םון געװארעז דיםקוסירט
 גוטגע־ גאנדעם איז און טיטינג, כיים

נעװארען. הײסען
 זײנעז פיטגלידער ^טעyסKפארז די
 כייטינג דעם םיט .צוםרידעז זעחר געורען

 דאם םארלאנגט, זאגאר האבען און
Hזעיבiy;j^'o^y3^yD pgnyw n  y 

 דרײ yiy> ;ynyv, ;yosgny;BK ןyזאל
דרישים.
 די ןyרמאגyד ניאל א נאך װיל איף

y' רופען פיר דאס ס^\פעל־מאכער, iy 
 םעם^על־כיאכער םון שאפ־פיטינגען װאך
אפים. רyאונז אין

yii; דyשאפ אײער פון טיט^^םאן ר 
 יאקאצ רyאײ דאס ,nyn'K אייף ניט

 איהר טאיט מיטינג, א צו אייך רוםט
 א'ז oy קוםען. צו םארפעהל^ ניט

 Dy און סעכיפעלס pc סיזאן רyד איצט
 םיר װאס איבער םילעס זעהר רא איז

 אײד בנוגע אינסטרואידען אײך װילען
y7 אנגעלעגענהײטען.6א1ל* oy איז 
 םיר װאס איבער קטװאס׳ דא סאל yאל

 y;gp די אז ־.,ivy אן ;yDy; אײך טעגען
װערען. פארבעסערט זאל שאפ אין

A
yovys אפג איז װאףyדlאלטyגע״ ז 

 ־Ho<־yfioyD די םח םיםינג א׳ דארען
 הײן. און רyבyפ yoi'D רyד םון רyכ

 הא־ םירמע דער פון סילםפ^מאכער די
 אר־ עס :ױ אזוי דאס פארלאנגם, נען

 באדײטענרע א ^אפ דעם אין כײטען
 ןyקריג זײ און רyעל־םאכBעמD צאהצ

 אז זײ פארלאנג^ •רײזען, נעyםארשײד
 רעזyװ זyגליכyאויסג זאל פדײז דער
 האבען זײ פעםפעל-מאכ/^/ אלע פאר

 יע־ פאר װאך א דאלאר 50 םארלאנגט
 דא־־ רי װי אזוי ^y:igr>^yEDyD רען

yorD yj't סײנע באזונדערס א םאכט 
 סעמפעל־םא־ רערyי און ארבײט, קלאם
 ־M רזשרyלD ״םול א זיין דארף כער

 בײ ארבײטען ;y:yp צו אום קעדק״
 ‘פאר זײער איז סעםפעלט, פידםע׳ס דעד

גערעכטער. א געװען pdo אהן לא:ג
 איג־ איז שאפ פון טשערמאן רע־

 בײ ^yigD צו נעױ^רען סטריאידט
 םאר״ םyד ערםילען זאל זי רפעיפ דעד
 yירמD רי oרyאכDעל־BםyD די פון לא;נ
 און ^בעזyנאכגעג םארלאנג דעפ האט

 םון רyל־מאכyBםyD yאל ;y;np איצט
 דער װאף. א ראלאר ס& צו פירםע דער
 צוױמעז באטרעפם ^אפ Dyi א*ן רײז

װאך. א דאלאר 6 און 5
 oy ̂רyל־מאכyBםyD זעהט, איהי

̂ע איז  לוינט Dy װאם םאר דא מאל א
 װען *טאפ־מיטינג א צו קוםען צו זיד
אײף. רופט מען

A
 איז נאװעםבער, ןyט3 םyד שבת,

 נאפינײ־ ערשטע געװארען אפנעהאלטען
 ־ipyrpy ׳םינאגץ־סע?רעטער םאר עאז
 *gp רעציןי און דעלענאטען באארד טיװ

נאװעםבער, טעז17 דעם סימ^
 נאםי־ לעצםע און צװײטע די זײן װעם

אסםען. זעצבע די פאר ניי׳מאז
אויוי, דארום אײו .umngfi כױר

a קוטען ואים איהד אס1 n ,דזנם סכת

yol7; ,נאװעםבער pg אםיס אונוער 
 םאר םענסען yבעסט די נאטיגירען און

יאקאל. אײער
 אנדערע yאל וױ םעהר יאחר, דעם
 ׳;yr;yD האבען סיר רארפען יאחרען,

 איג־ די פארסטעחן באםת ;y^gt װאס
 ער- םיר לאמאל♦ אונזער pc ןyסyרyט

 ?וםעג- oyi ענדערונגמן פילע װארטען
 לא?אל אונזער װעלצע אויף יאהר, דען

oyii דארפען זיף yפארטראסט^גז, רנסט 
 סעכד y;ypngcny pg yrnyc נאר און

 טאן. oy המנען לא?אל oyi pc רסyב
lg ער־ די א« העננט םעםכערס, ׳אײר 

 ipoipytpy אקטױוען אן פון װעחלדגג
 צו דאס םליכט ׳־y''g איז עס באארד.

 oyi צו קומט און ניט סטyרגgD טאן.
ן.yומpרgס װעט װאהל די װאו םיטיגג,

באדײט ע?זעסוטמױבאארד גוטער א
לאסאל. זו:טערyג א

4” i n לאקא^־טיט-נג לצצטען p i 
3 d piנאװצטנצר ט*ן vn וטגצלײסצן; 

i ;עװארצן n כ^ולוס -ivDipytpy pc 
rn אין װאם ׳כאארד gגyברgגציוא- כט 

jjn ף דצל פון ^  רעם צו קאפיטע ר
באארד.
 עם דאס #נאװאן איז נאיצלום דער

 צאהמנגען רי ומרצן רטyכyהyג זאלען
 סאגיסארױם- און יעליף־פאנד רעם אױןי

 מאנאט. g אדוי D;yo 10 םיט םאנד
 גצצאחיס סעסכצרס די חאכען איצט בי?
 ר^לױי״ דעם אױוי טאגאט g פע;ט 25

 אױוי קװארסאל g סענט % און פאנר
 חאס fyognv .i;gc-mngo’;gD רעם
ט םעםכצר דער חל ^  נײדצ די אױף ג

יאחר, g דאלאר 4 סאנדס
יע״ װעט באסלוס לעצטען םyד גאך

 35 צאחלצן דארפען איצט רyםכyם רyד
 רצליף״פאגד דעם אױזי םאכאט א גטyס

 cyi אױף קװארטאל g סענט 36 און
 אױס מאכט דאס סאגיטארױם״פאגד.

 ׳יאהר רעם אױוי מעהר דאלאר 1.60 מים
 -y; איצט ביז האכצן מעפבמרס די װי

ט צאהלט.  ײאו, g דאלאי 4 אנסט̂ו
 די צאחיצן איצט םיטנליד דyדyי װעט

רו;נyכyה די דאלאר. 5.60 פון סוטע

 דער פון באארד דזשאינט פוז מיטינג
ױניאן דרעסמאכער און קלאזק .

װע
מיטיננ ז yצטy ל םרן פי־אטאקאל דער  

.;yD,,ry^ i; און ן yלעזyרגg פ ־ט
צושריפטען.

הא־ זײ דאפ אינםארמידט 3 לאקאל
 םון פיאטאסאל^ די גוםג^יסען בען
 דעם םון Dטארpyדיר אװ באארד רער
 םון און אקטאכיער ;yo24 און טען10

 טען20 עםיד םון באאיד דזשאינט רעם
אקטאב^

דדטע־ רער םון טע:דאציעסgpyר רי
;py sgnyזpyבאצו; אין באארר וטױו 

 סון y^DDn^: ררעפ און קלאוק יער
 ־1PDH װערען יארה, נױ שס*דט רער

 וועדען Dy און פונקט בײ פונסט טירט
 3 פאלגענדע די iVD״ny;pw פאללויפיג
פונלטע;:

דזשא־ די פון םארלאגגען צו — .1
 ־Dyy,בא צו Dרyטשורpםא:וםע און בערפ
y;'D; באנר א בלויזyנyצאהל צטע gp־: 

/ טראסטארס.
 אב־ די האבען זאל ױניאן די ־— .2

 בי־ אלע אונטערזוכען צו כטyר סאלוםע
 ־pyD’i^D און Dרyדזשאב די פון כער

 אוי־ די צי זיכער זײן צו אום טשורערס
 :אך הוםען זy:טyםyלy בענדערםאנט

ױניאן. דער כױט אגרימעגט דעם
 ןyמיטל דיסציפלין yטימטe’בא — .3*

 זאלען yלכyװ װערען, עםאבלירט זאלען
 דזשאכער רעם געגען ווערען אננ^וענדעט

 װעלען זײ םאל אין מאנופעהםשורער און
Dארלyאנרימענט. דעם צען

 לעגטyגBg װערען ןyטpונB אנדערע די
 פונהטען די מיטינג. קופמגנדעץ דעט פאר

r; : ;y״
סקײלס, מינימום די באצונ אין — .4
אי;־ פינישינג דער באצוג אין ־— .5

רוסטריע,
 די געבען םוז yטריDאינדו די — .6

 אן מאכען צו מעגליכקײט א ארבײםער
לעבען. אנשסענדיגעז

נג די וועגען — .7 רו לי ב  אן םון ^
פאנר, אינשורענס

8. — Dy זאל yא װערען טאבלירט 
 זאלען ארבײטער די אוין בױרא לײבאר

 אפיס דעם דורך באשעפטיגונג בא?וטען
iv םון i ,ױניאן

ארבײט, װאך א שטונדען 40 — .9
 דעפארטמענט לײבעל ױניאן א — .10

 אינדו־ לריר אין װערען עטאב^רט זאל
סטריע.
 נע־ נטyלyאפג זײנען םראנען yאל די
 דים־ םאר מיטינג ;yoopy: םyד צו װארען
קוסיע.
 װײס־פרע־ די און זיגמאן נטyזידyפר

 ;yoy; ^־Drin אוך םײנבערנ ןyנטyזיד
 באלײכ־ איז y'DחוDדי דyד אין אנטײל אן
 אויבענדעי־ די |y;yn fגאטעyלyד די זyט

ז.yפראג פאהנטיע
בעריכם. קאםיטע פינאנץ

 דאט באריכטעס, yo'ogp פינאנץ די
 אן מאכט שטיםע״ ארבײםער ״םרײע רי

 ־y; זײ צו זיך האט און מוגגyר:yאונט
שטיצע. רyלyפינא:צי פאר װענרעט

 אז ׳רע?אמענדירט yקאטיט פינאנץ די
 זאל אונטערנעמוננ yרמאנטyנדyאויב די

ר.yדאל 50 מיט ^yn געשטיצמ
 א ראס אויך, באריכטעט קאמיטע די

 זײ צו זיך האם 9 לאהאל פון ?אכײמע
 קאםי־ דער אינפארפירענדיג נעװענדצט,

 אונ־ אז אראנזשייט האבען זײ אז ׳טע
 זײ־ םון םאםיליע דער פאר טערנעמונג

 בלײכער, נאמען םיט׳ן םעםבער א ערען
געשטארבען. לעצטעגס איז װעלכער

 אז רעהאסצנדירט, תאםיטע םינאגץ די
 ויעיעז נעשטיצם זאל אונטערנעםוננ די

דאלער. 25 סים

iv פון ציעסgקאםענדyר די i פינאנ״ו 
pאםיטy גוטגעהײסען. װערען 

. שלאסען
 נן• טיטי;ג דער װערט oyi טיס

.pyo לאנג^ ע. לואיס

pg דוי צאללומ^ן די n נײדפ ♦1 י ;g i
 וױ פריחצר ;יפ קריפט pg p^g געהט

.pgi;g’ ;yDl 1924 2דע
f̂ די g i i r y iy i גפוחןן gorרp 
ife ׳״gc ;ױטיג. vn  o n יאחר i r n 
 די דאם ױזצ|/1א*ױס;צ רך חאט רעה•

y ;;g i ;ycgiDMg; 1צ אן h r חצ״ פיי 
 סװי דצי pg ,yongir^g n וױ נץר
‘וןרנײ evu n;gi דצר דאס ,p9 *ועט

g proו;טyר pg py A 'T M l  g •מ 
n  jyn פליכס yoragp r^ jn  im  p i 

fyogfiv סיפ׳ן T? riggc ivoipytpy
ױ* rOyד fyjyii fyoDgnoigc צו  nyn ו

gfg ?’g p;gc ױ;o<גyרDig pg o צו
:rg jy ^ g n g דyר gi -i;gg> דס pg־ 
;iy;iyo;ig  jyv;g|יחימ ׳ i n יgpgל 
;onoy זופען div ^ ל ס ngv h ני  tg״ 

pg jy ןyלומ iyn  oiyDyny; ;ylgr די 
yo^ny;Di; ogi ;y3gn irr>j»«o.;

go ogrpiyocng r וױי איצט gכyן 
oiycoyq yiyir-g •אױן p̂ g ספקט 

.o rrge  oyi y;u;
D;g?y; iym, וױ ii p ir^ g n  r g 
oigip i'g ;,ng oi^rgp iy געי.ט i 

ogi ,1924 #ia’ וױ lynnc דס i;g 
oiyDoyo n טײנט  fg ,& ) i v n, 

ylyn ogn; כ ניטgצgחלyן yiy^i -שוי 
i;gc o ײריו״ דען n ניו yol oyi; יg־ 

;ig i, וועילעז yiy^? ;y^ngvgD |y;yp 
y i l i r; אױוי g oyiלסyן D'tg3. ׳די 

ogn גיט וועילען -Mr y iy ’^ ?yMigvgc 
y i; ׳דפן כיז g n y ’n ;ycig i fylyn-ל 

n M r  yo; כgצngלyלױם ן oyi ״ ;oy 
ogi ,Di?g2 סיעט — j5: אנ- סענט 

25 Dgor .סענט
ocig i ongi ייחר iv jiiyr -נא 

igvלען g״-i n  .ov’g fyiM r y iy 
in װעס מיט ’g זיו y ig in g c; גצלד 

pr>syrpgaoig pg״oyi o לgpg.י
ו ד. r נ ר

.3 לgpgל lyoyipyo עקטינג

ם ר א ל א ד
לענדער שכנ׳ישן און פױרען סײן

ר ע אנ ס רי ע מ ס א ר א ל א אין אויםגעמןחלם נעיr װערען ד
ר לענדער. ארוםינע און גאליןניע •וילען, *ון טיילעל אלע ר ײ

1ארדע מאניגעוועחנליכען א
i n n o

קאמפאני עקםפרעם אמעריקאן
אריבער*ח»יקען אזױ װי וחוג עקאנאנדעםסער דער איז וואס

.חײם אלטער דער נאך געלם
ױ ז ל * ע ױ שנ ו

װאכעו דריי אין
אױסמסןחלם. נןאד דאס װערס

חיים אלטער דער נאך דאלארם עיקען אויך קאנט איר

קייבעל דורד
תן. מעםימ זןהר צו יריי

 טארסחנכמר אוים׳זאיםלימ ח«»ם ם«»ני8ק עסםירזןם *גמריהאן רי
w אין rw ti, און ריגא און גאיסקװמ DWC8 מולת, אין van ,vnsjrt■ 

ג ײ ' איי t**nt נ ^ נ

 מאס־ פאר ארגאניזאצת נעוױנמםטע די קאמאני ojr^py ר״אן
אננעאענןנח״נמן. ריית און זעגרזננען

o באזוכם רײזז, א ם»מן ווילט איחר אויב :^ייאןן n גאמגססםעז 
 למ8 ווענןן םענעדז׳טער חןם םיט זיך ר»ט8נ און אשים ןהםארעם

 אםימם אונתחנ אין הריגען אאנט איוזר אננעלזננענחײטען. רייזע
ותאט. דעו טון טיילזןן אלע םאר באחן־נילזממז און שיפטהארט׳מ

i״D ,רי סיז י״נןם »>ן ״ןי orD'otr »ס׳ויישוו די *ו• ew wn«BMr*»’ער *•ו■■* ooor ״ 1«• »רער»no ow •ך Dpo'oo■ י ••׳ י• י״תו םיר װייס י י AMERICAN EXPRESS COMPANY°•— עלמנזיו אירנצנד mb סענצדז׳מי רעזידענם ץום םצו8»ויסקוג ס»ר שריינם ,
2 EAST BROADWAY 17 WEST 23rd STREET

ו ט ד ם ע ע23 װ ט ט טדי ם
עװעניו. טע8םינ קןורנער

בראדוױי איסט 2
םקװע״. טשאטהעט קארנער

 סט. yo39 וחלסט 118 סט. yט125 װעסט 1 סט. yט15 זועסט 22
 בראדװײ,/| 2131 עװע. טע3—1251 סם. yo!80 און pigs טאריס

r נ. נוארס, סט. בראד 876 י. נ. בררטילין, סט. yט41 און .ny yט3 n.

0••ijaaF ^ p rinRWwn fit
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דעפארטםענט עדױקײשאנאר אונזער
 מון דיוױזשאן״ ״עקסטענשאן

 עדימךשאנאל אונזער
דעיוןרטמענט•

 אמטעמיײ דעם אץ קורסען די :אך
 װאס אוניװערסיטעט, ארנײםער שאגא*

t o ױ צוױי <עצםע די אין האכען: 
if t o פאר- ״ג^רעכטיגקײס״ די פון 

FCVאױוי ;ם<יכט in□ ,דער קוסס ארט 
 אעזר גאר די ןי/4דיװידי igr:voopF״

g״PiHF אװזער םון מסמקײס נמ r• 
 איע n חוץ א ,o:F»cni»jn נ̂א

סדיוז*רדמ*.
u דאר g r^ p rif* ח»ארטפע:ט 

 צי איז of ׳אװער וױ נום גא:ץ װײס
 מעכיבערס צאדזיל נרױסע די אז םאכען,

F*gf| קלאסען די אין באםיי^יגעז זיך 
i וזאס f i f ;f : jFijm סענ־ ױניםי די אין 

difo אין און o f i אמיװער״ ארבייטער 
 כױ־ Fפארשײדע: זוכט סען און ם.Fסיס

 םיסגילידער, יענמ דערנרײכען צו וױ לFט
 צוױײ א אדזנר אורזאך א״ז צדלינ װאס
 און קילאסען. די אין נים קוםעז סער,

'*i v r נעבען צו איז, סיםעל די סון 
 און אשיסעס יאקאי די אין ל^צןוורס

 י*א- די פון כשטבער־סיסינכען די נײ
̂ס. קא

 קױ לןוקאלס די פון אשיסשס יי איז
 ניט םען ווען און טיטגלידער סך א טע;

 צוהערער. דא זייבען יעקסשורס דאדט
 לעיר סיט*ן זיך פא־אעסעיעסירען די

 דיסקו־ דער אין זיך באט״לינען טשור,
 און כיאי, צוױיםען א הוסעז און כיע
 אינםארדאציע זײ נאקומען ;אך אזױ

םראגען. וױכסינע פארשידענע איכער
 די װערען סעזאן הײנטיג^ן דעם

 אזער־ װערען. שארטנעזעצם לעקםשורס
 ווערעל נענעבען דועלען למקםשודס רז
 אוז איםאליעניש אײ־יש, ^;ליש, איז

 אינטעיע־ פאלישײדענע איבעי רוסיש
טעדעס. סאנסע
 װעראן ;ענעבען װעט דעם חיז א

 אױדיסארים אין לעקטשורס סעריע א
 די בילדיננ. אי:טער:ײשא:אל אונזעד שון

 אײ װערען נענעבע,׳ װעיען לעממורס
 םאנ, פרן םראגען וױבטיגסםע רי בעד
 דאס וױ לעתםשורער, באװאוסםע כױט
 פא־ דעפ אין געװארען געטאן שױן איז

 דאכ האפע; קאן כיען און סעזאז. ייגען
װערען באזוכט גום װעלען לעקטיעויס די

 דע־ עדױה־ימאנאל דער סורצען, איז
 דער־ צו פיה קײן :יס ^שפאיט פארםסענט

 םון םיםנלידער צאהל נרויסע די נרײכען
 ד• נעמאז װערט אלץ ;ױניאן אונזער

 ;אטייליך, דערנרײכען. צו מיםגלידער
 די אז נע״טארט, :ארניט אבער װאיט עכ

 אונזער פרן טיםנלידער אינםעליגענטערע
 אין צוהעלפען אביסעזע זאילען ױגײאן
 אגיטירע; םימגלידער דיזע זאלען דעם.

 די אין כײסאדבײםע־ זײערע צדוי״צען
 צו אג״צריסען זיך זאי׳ בײ;ז אז *צעפער״

 *pys די באזובען זאל ביען תי׳אפען, די
 דער טיט ודיימער. אזוי - אלן ם׳עורס

ױ אקםױוער ט  אינטע־ די פון ;;,-,ד
 ױ;*אן אונזע- פון ט״ט;ליױער דצסייםע

 סך א זײז ;עווים ע־פאי; אונזער װעמ
 ,כי״ט־ די זאיען יעצס. ביז רױ גדעסער
 דער t'H פייכמ פויע זײער מאז ;ילידער

 נוצאיפקײמ אײנענע זייעי צו הינזיכט,
 גאנ־ דע־ פון ;וצליכקײם די םאר און
 אינ־ ארבזעד־ םון טאפטיסיטגל*רעי צער

 װאר־ נארמענט י־יידיס טעלנייעאגאר
ױניא;. קעדס

 רומס קלאב די אץ לעקמשורס
ו. לאקאל פמ

פריה, דער אין 10«:. זונםא:, דעם
 סעריע א אנפאנגעז לעוױן סאקס װעט

 בא־ ארבײםער דער איבער לעק^ורס
 די פון רומס קלאב רי איז וועגוננ,
 1 לאהאיו ױניאן אפע־ײםארס חלאוק

בראנקס. עװענױ, װא׳שעגטאן 1581 איז
 צו־ װעלען קורס לעק^ור דעם אין

 אויף פדינציפען, די יועחנז נלידערם
 נע־ איז באװעגונג ארבײטער די װעלכע
 פוז צװעק און ציעל דער אויך װי בײנ^
 מיט מעםאדעז די און באווענוננ דער

 צו זיך באנוצם באװעגונג די װעלכע
 אין צװעק. און ציעל דעם דעדגרײכעז

 אײננזדסלאסען אויך װעם הורס דעם
 דער איבער עסוזײום קורצער א זFדFװ

 אינטערנײשא־ אונזער פון אנםדזיקלונג
 ױניא;. װארקערס ןארםענם לײדיס נאל
 איז פארנעמט זי װאס פלא״ז םFד אק
 ב#יחןנונג, ארבײמער אמעריקאנער דעד
 אמעריקען דער צו שײכות איהר אױך וױ

לײבאר. אװ םעז־עײי^מ
 מעםיגקיײט עדיולךשאנאל

פראוױנץ. דער אױה
1סילאדעלפי> *יז

עדיוקיישא־ דזןר פוז מרעפזןנתנ די
 אונ־ םי^אדעלפיא. אין טעםיגקײט נ*ל
 דזשאינט א פיז פידערשאפם די םאר

אינ־ 1;>יא םיז האפייטע אדיוק״שאנאל

 נעפײערט װערט לאקאלס, סעתײשאגאל
 גא* טען16 דעם איתננ^ םר״טאג יעם

 דרא־ סעגמורי ״נױ די אין יתםכעמ
סםריט. Fמ12 סוים 124 רום״, אי;ג

 נעגעבען ותט געלעגענהײט דער צו
tviFv « אר־ סיט קאנצערט, שעומעך 

 ערשטער קיגסײה ת. װיליאם וױ טיטםען
 סיטסאני םילאדעלפיער פון פלוטיסט

^r.yr לואיס און ארקעסטער,  כא־ דער ;
 מאוגט םילער םערי כאס. וואוססער

סאלאס. •יאגא אײניגע געבען ״וצם
װע״ געהאלטע; ןFלrו רעדעס קודצע

 פײנכער;, י. ■רעזייענם וױיס פון יען
 איגםעתײשאגאל דער פון :מוערטאן

 יעזײ1וױיס־ און תאסיטע <דױקײשא;אל
 םון סעתרעטער קאהן, מ. פאניא דענםין

 ערױקײשאנאד אינטערנײשאנאי דעם
 װעגען רײדען װעיען זײ דעפארטסענם.

 עדױקײ־ רער פון צװעק און ציעל רמם
 אינםער־ או;זער םיז םעםיגקײט שאנאל

 אונזערע םון םיטגלידער רי נײשאנאל.
 װעלען װאס פילארעהםיא, אין לאיזאלס

 גע־ װעלען ערעםענוגג, דער צו קוםען
ארוענט. ;^וסרײכען א סארברײנגען װיס

 פי־ םאר פראגראכ עדױקײשאגאל די
 געװארען אויסנעארבײט איז יאדעלפיא

 קאפי• עדױקײשאנאל דזשאינס דער פון
 מיט׳ן צוזאמען םילארעלסיא, םון טע

 נױ םון דעיארטמענט עדױקײשאנאל
 :עגע־ װעט לעקטשור ערשטע די יאיק.

 מעז23 דעם׳ אווענם, פרײטאג װערען :ען
 כאוראוס- רעד ניגעי*, ש. גאװעסבער.

ליסעראטוד־קרימיהעד, אידישער טער

 כחות סאציאלע ״די איבער רײדען װעט
 אײ ליטעראטור״. םאדערנער דער אין

 זFבFג nF וועס ®§fo חגרזעלבער כער
דעם מרײםאנ, לעקםשור צוױיםע א

אין רײדען װעמ ער נאװעמבער. טען30 איריש.
 דער םיםשהאנדלער, אלעקסאנדעד

 עדױקײמאנאל אונזער םיז ־ײרעקטאר
 .םון קורס א געבען וועט דעיארםסענם

 איבער עגגקיש, -א'ן לעקטשדרס, ידײ
̂סאציאלע •טיכאלאגיע״. ,
 קורס א געבעז װעם לעװין פאקס

 איב<ר אידיש, אין לעסמשורס, דדײ םון
 אראבלזר די און ציעלזגן געשיכפע, ״די
 ארבײםער אםעריקאנער דער פון פען

 זיך ער װעט באזונדערס כאװענוגל״.
 םון אנטוױקלונג דער אױוי שטעלען6א

 אוז ױניאן אינםערנײשאנאל אוגזעי
 אר־ אמעריקאנער דער צו שייכות איהר

 ל«וםען װעט נאכעדם באװענוננ. בײנוער
 ליטע־ איבער ענגליש, אין קורס, א נאך

ראםוי.
 זײנען קורסען און לעקםשרר די

 אונזערע פיז מיטנלידצר די פאר פד־ײ
 איז עס און םילאדעיםיא אין ^אלאלס

 װעלען פימגלירער די דאס האפען, צו
 און נעלעגענהײמ דער םיט באנוצעז זיך
 זײ. אין באטײליגען זיך ר,ומעז ען4ווע

 גרוי- םיז זײ פאר זײז געװיס װעט דאס
;וצען. סעז

באלטים^ר. אין
עז20 דעם אװענמ, ױינסטאנ  נא־ ט

א אנפאנגען פאנין דר. װעט װעפבער,

אוניוזעחיםעם אונזערארנײסער פון הלאסען די
 עפענען זיך װעלען ארניװערזימעט ארבײטער א״נזער פץ קלאםען די

 אויתױנג װאשיננטאן די אין נאװעםבי״ר, טען17 דעם נאכםיטאנ, שבת ד;*ם
 זונםאג און נאכםיטאנ שבא ווערען נעגעבען וועלען ־לאפעז די סקול. הײ
פריה. ,דעו אין

נאוועםבער. וטען7 דעם בײטאג, סגו שבת,
די איבער: קורם זײן אנפאגמןן װעט סטאיר כוירד פראפעסאר םא־ .

 די באטראכטעז װעט ער ליטעראםור׳/ איצטיגער דער אין כוחות צ'אלע
 שאו, בערנארד סאםיריקער און דראםאםורג ענגלישען פון.דעם שאפוננען

 ב«- אגדערע נאך און םינקלעיר אפטאן גאלםװאירםי, דזשאהן װעלם, ג. ה.
 זיך ניבען װאם צייט איצםמער דער פץ פאעטען און שרײכער װאוםטע

פראבלעםען. םאציאלע מיט װערק זײערע אין אפ
בײטאג, 2ס^ שבת,

 אםעריקאנער ״די איבער: קורם זײן אנפאעען וועט םאפאם י. דײװיד
 װעט קורס דעם אין צױויליזאציע״. םאדערגער דלןר אין ארבייטערשאפם

 אםעריקאנער דער פון ■טעגז־ענצען די אח םילאזאפיע די ווער־ען אנאליזירט
 פעדערײשאן ;םרײדױניאניזם דעם פון קראפם די ;באױעגוננ ארבײטער

 םרייד- די אץ פראגעז נאציאנאלע און ראסען די ;אםאלגאפײשאן און
 באגק־ די ;וועלט ארכײמער דער אין באװענוננ עדױקײשאנאל די ;ײניאנס

פראב־ און פראגעז װיכםינע אנדערע נאך און ױניאנם די צױישען באװענונג
לעםעז•

נאװעמבער. וטען8 דעם פדיה, דעד אץ .סו30 זונטאנ,
פונדא־ ״דער :איבער קורם זײן אנפאנגען װעט אװערםטריט א. ה. דר.

 הויפט־ די אויןש אנוױיזען װעם ער צױויליזאציע״ םאדעתער דער פון םענט
 ענטװיקלוננ די אן װײמער טרײבען װאס אינדיװידועלע, און םאציאלע כוהות,

ציװיליזאציע. דער פ־ן
װ זונטאג, פריה. סג

 אוז פאליםישע ״ךי •־ איבער קורס זײן אנפאנגעז װעם קארמאן י. ה. דר.
 גע- וועט ער צױױליזאציע״ םאדעתמר דער אץ אינסטיםוציעם טאציאלע

 אינדוסטריעלע און פאליםישע פאציאלע הויפט די װענען באלײכםונג א בעז
.i860 זינט צױױליזאציע אםעריקאנער דער אין פיטשורם

 געגעבעו װעלען װאם לעםאנם, זעקם פון באשטעהך וועט קורם יעדער
 װערם עם װי פלאץ, זעלכען אין און צײט זעלכער דער אין װאך, יעדע װערען

אנאנםירט. דא
 אונזער פון קלאםען די באזוכעז צו מיטגלידער אונזערע צו אפעלירען םיר

ײ דאם זיכער, זײנען טיר זונםאג. אוז שבת אונױוערזיטעט ארבײםער  ווע־ ז
 אטענדזוז צו אויםקלײבען זיך קאנען םיטגלידער די זײן. דאנקבאר אונז ל;ץ
 אויפםערק- זײ אבער װילעז םיר אםבעםטען. זײ געםעלם עם װאם קורםען די

ײ דאם םאבען, יאם  דארפען נים און צײט םך א פארשפארען זיך װעלען ז
ײ ווען .לײן״ אין שםעדיז  פון אפים אין רעדזשיםטרירען באלד זיך װעלען ז

 קלאם װעלכעז אין פם., םע16 װעםם 3 אין דעפארטםענט, עדױקײשאנאל דעם
ײ נעהן. װילען זיי  פארשפארןח נאכדעם אץ קארד א באקוםען באלד װעלען ז

 ד• צך קומען נלייד זײי קאנעז קארד דער מיט װארםען. און לײן אין שטעהן
ײ וואם קלאם, דעם פון זיצרננען אטענדען. װילען ז

דיװיזשאן עהםםקנשאו
נאוחןמבער. טעו18 דעם דנםאנ,

אםעריהא־ די אײבער קורס אןקם^ור זיץ פארפזזעצען ורעמ לעװיץ מאקם
 לאקאל פח חמס קלאב זײ אין םריד^ דער אין 10 30 באדױןגוע, ארבײםער נער

v- 1 ו . ב^אנקס. עורעניג װאשעגםאן 1581,1  k

נאװעגןבער. טען23 דעם םרײטאג
 תם^־טוילײ- דעם פאי תסימ, אין לעקםשורען וועט קימקמ ז. דײוױד

ra(איסם 315 ײניאן, קלאוקמאכער די םח בוזזנבמז מען tt ,טר ̂ארה גװ סגג 
״ װסאוגו פת געשיכפוע סאדיאלע .די :םעמע דער איבער רײדדן וועט

יאדפ גװ איז דױײימאן עקסמענמאן דעם פון לעקגושדרם אנדערע נאר
ארם צודײםמ א אדירי נעפײעז לעזעד די וועלען פראװמץ, חןר אריח אץ

f 1 ^ צײםדנג. דער

י לזו^סור^ פון קורס מןקש 1י — —------------------------------

_
 אין װערען געןןבען וומלזןן ?עקםמורס די

 אס* 201 באפרד, דזש^ינם סון *פיס
באלםיםאר. סםדים, קוױם

 יץרמ צוױיטער דעד שױן איז דאס
d וואס ifu סיזאן רעס נענעבען «%* 

v רFד באי$םיםאד. o r u i קורס ian 
עוז ד^רם איו סיזאן

מר װאלפסאן מערעזא םיס  אנס^ די אי
 רי״Fאם 1אי םרײדױניאניום פון װיקלונג

 • yniFi איז פורס לעקסשוד דער קא״.
 ארוניד- קאן םען און ארםאלג גרױסער

 trip <עקס*(ר צװײםער רער דאס טען
tarn ערפא^ «,־ זײז אױך

 tm זFמויור-קודסFל אלע וײ צו
 ■ אינטזןרגײ• די שאר אײנםריט םרײעד
̂ונאל םיטגלידער. ש

קלידולאגד. אין
 :עגעבאץ ווערמן קלױרלאנד אין אויך
 jjrogl דעם אווענכ^ סאנמאג קויסען.

d’^ דר. האט נ^וועםמר, ifp -סארמא 
יסיכאל^וגיע. איבער קודם זײז זעצמ

 נאװעםכער. כמז15 דעם דאנערשםאנ,
 fcri ם^רמזעצען אלױוער ל. ע. װעט
אנער ״די איבער חורס  ארכיי״ אםע׳ר̂י
 געגע• וועם קורס דער .-באװעגונג םער
 תשאינם פון אפיס איז װערעז בען

 קלמי•־ בילדינג, סופיריאר 208 ׳בא>ורד
אהײא. לאנד,

שיקאגא. אץ
 םאר באקמעמער זײן ז#ל עם כדי

 ל<ר שיקאגאער די פון מיטגלידער די
 און לעקםשורס די צן קוםען צו האלם

 וחד געגעבעז קלאסען די ויעלען קלאסען,
 אאד 1214 האל, שעהנהאפערס אין רעז

עװענױ. יאנד
 7^0 אום אוחגגם, ם^נמאנ יעדעז

 אנפיהרע קארנהויזער פראפעסאר רעט
 פסיכאלא- ״סאציאלע איבער קורס זײז

* ;יע׳/
 חןך םיםען װעמ אװענט דינסםיאג

 איב^• תגלאס פראפעסאר םון הלאם
 גא- הײנםיגער דער איז ארבײטער ״דער

*ערשאפם׳/
“■*“R

̂סאן ״וים שיקא̂נ ,vun:v ה
 פאר סרײ זײנמז קלאסען אלע די

 אינםערני^נא^ די פיז מיטנלידער די
 קלאבאמ ,ד וחנגעז אויסהינםטע טעהר
 אפיס איז באקוםען םיטגלידער די װעלען

יתי^ן. דער םון

 m ארד8נ ינפ8חש רער
 נםראל8ס סאביםארי

 ־יעההינען13 ויץ פײערם
נעכורםםפאנ

 אין איז איועגד סיםויאר י״צםעז
 JBD םע14 אוייי רעםמן״־אנט לינאװ׳ם

 צוזאםער יעהרליכער דער פ^רגעקוםען
 אװ באארד דזשאינם דעם סיז תונםם

האנטראל. •סאניםארי
 אנװעזענד זײנען דינער דעם בײ
 מון ױניאז״ דער םיז םארטרעםעד געװען

 דער םח אס^סיאײמאנס בןוסצס די
 ארן מענער אייניגע איז אינדוסטדיע,

 ראס םאר ויך םיט שטעלעז װאס פרויעז
m זײגען עם פובליקום. אלגעםײנע k 
 םא״ םוז םיםגלידער די נמײעז אנוועזצנד
 דעם םון ססעפס דענםאל און דיצינישען

 פוו םארםרעםער די צוױשעז באארד.
 פחד אטועזענד געװען זיעען ױניאן דער

 םײר פרעזײ^נט װײס ?יגסאן, זיחזנם
 לאעער. לואים לאוױץ,9קא םיליס כעמ,
תאהען. ם. פאניא און װאנדער העניי

 די• ךער ארײס, מ. דזשארדזש דר.
 סא- אװ באארד דזשאינט מון רעהםאר
 םארגעלײצנמ חאם סאנםראל, ניםארי

 עד וחנלכען איז באריכם, יעהרליכען זיין
 פוו ארביים דער װעגען דצחיעהלט האם

םאזעץ. איהרע אלע איז באארד
 רײהא א גערעדמ האבען איהם נאך
 געלויבמ האבען װעלכע רעדנער, אנדערע

 םאניםארי אװ באארד םיז ארבײט די
 פײ באגרענעצםע זײנע מ־אץ קאנמראל,
םיםלען. :אנציעלע

 אאגזד זיןי ד^ם זיגםאז פרעזידצנם
 קלײנא די םה מנםח דער אויזי שםעלם

 זצזזר דארוי םען װעלכא אויח שאפקעס,
 וײץ זיק לאן5זן וײ אױםיאסען שםרענג

 ttt אעצוױזען, האם צר םאנימאר. און
 דא• די פיז צאחל ח*ר אין װאופס דעד
 •אױ־אנמס *ו איז שעסער קלײנע זיגע

 געלײבתים, סילע םיז גײציגקײט די
 tm םיז אױמװדדײמז ײד זומס ווצלכע

 ײאזיחמם יוניאז. דצד םון קאנמראל
 האםנתס די אויסנצדריסם האם זיגנמז

 םאניםאיי אװ נאארז דדאאמס דער אז
 סאנל׳ימיממ* tm םי« יתם תאנםראי

י העלמו י n ײניאז ד rrrn titm i די 
מז איו שאפהעס קלײנע  ®ון מי

 פפד ךײ\ םאגייזי of װאנ ®לימר,
vt \W7tn •אינײטאז .t

W

 לאקאלס אינטערנעשאנאל
שיקאגא איז
• w ״ ״ ״ ד

ק<«נםמרוק«יװע *ו ױך נעםט ןמױני ך
ארכײם.

 1ח^ב« וו^כ«ן npa צזזטע יר ר»
 1םי *ו נ»של«וסען ױני^נם אונתרע

 פריי־ רי ירנײס. מאנםםרופנויוחנ טוםת
. ^d פפרנ׳ז־ «וו נוי ייון 1ם* *ו איו 
jr-im םוז לאנע יר * *run *סלאושםי 

י הױפם־פר^׳ו די איז מר י ו  טיי־ חנר י
נ. נ תו ר ״  אויםנעי יראגרפם, חוי מ

 ׳מזפפוסיװ דזשננעראל רעם פון *רגייט
 דיסשו־ נריים נאנץ רא װעם נאארר,

װערען. מירם
 פראגע דער װעגען איז ו׳^ך לעצטע

 םי״ דזשױנט א גזװו^רעז אינמהאלםען
 ײיע םון נא»חר עיןזןקוםיװ די פון סיננ

 װייס־פוש־ ;לאימואס אינסערנעשאנפל
 די *רוםג«רעום האט #ערלשםיין «ידענט

ײו יעצט און פוגקמן, פירשירענע ת  די ו
n o;;: םון ריסקוםירט i v i r יאסיי PV■ 

 נרויםע רי כסזוגדער. כאסרד ««קוםיװ
m האם מסכערשיפ oor r t םאריוינ״ 

 פראכאע־ םארשידענע די םיט סערעסירם
. ן  םימ■ די »ז םראנע, קײן איז עס «

 םון װיכטינס״ם די םארשםעוזט מרשיפ
 זיר מוכט ױניאן די און פאחןתננען רי

 ־0« םאותמנניז די זעתן צו נריים טאהע
װעחנן. דורכנעםיהרט <ען
פעק־ קא^פעראטײוע ױגיאדאוגד 8

מארי.
 אונומר םון םעםבערס שיהאנער די

 אסכײ נרױםע די האכען איגטערנעשאנאל
m רי זײן צו ציע eny ארנאניזירען צו 

אונד״םעקטארי. ױניאן א
 •א־ דער איו שיקאנא אז דענהעז, םיר
 האט שיסאנא דערסאר. ®לאץ סענדער

 ארנאנײ גוון עלעםמנט גרויסען א גאר
 ?ייניז שימאנא ארום ארבײטער. ןירםע

 נדויס אין זײגען ותלכע ״םארםער די ךא
 אר־ ארנאניױרטמי דער םיט סיםנאטיע

 זיכעד |FלFור אלע זיי איז נײםערשאםט,
 גאר־ סטײלישען נוטען א פאטראנײזעז

 ױניאד א אין םאנוםעקטשורט ׳סעגם
w האאפעראםיװ אונד r.

 דורך םאנר א um*r צז איז פלאן דער
 אײנצינען יערען צו שערס ןןארקויםען

 װינצעער ניט ױטאז, רער סח סעםבער
 אינװעסטען ?אלען צאסאלס די שער, 1 ווי
 און דאלאד םומענם צעהנדלינ פאר א

 דאלאר. טויזענט 100 שאםען ארום »זוי
 רינ־ םעתםארי, םאדעל א ארגאניזיחנן

 םענעדזשערס דעזײנערס, בעסםע רי גען
ivn< נאר <ן*ז םען וואס ׳פײלסלײם, *ון t 

 מטאר־ א באלד אנצוסאנגען געלט, םאר
עpיDרFאדװ סען  אזוי אח קאםפײ!, י

 אין לויכעל חנם אריינצוברענגעז ארוס
מארסעט.

 גארםמנטס די זאלען צײט ערשטע די
 אוםן״ זעלבען דעם אויןי װמחגן םארסויפט

 און שאפנער הארט, די ביישפיל, צום נוי,
 אין קרינעז צו :דאס טום םירםא סארקס
 וועלמנר סםאר־קימר, א שטאדם יעדער

 ױ־ די און גארסעבם דעט םארקויםען ואל
 און נארםענט רעם אדווערםײתן זאל ניאן

 םאר־ ווערם גארכמננם חנר וואו סטאר, די
 ױניאן רי זאל צײ*ט דער םיט סויםט.
סטארס. אײנענע איהרע אםענען

 גךינדליר י*צט דא ווערט פלאן דער
 ורעם יאויס צײנט of וױ און וײסקוטירם,

 דער צוסתםמ גאהענםער גאנץ רער איז
 רחד םארװירפליכט באםת אנםאמעז «לאז
רעז.

עלעקשאנם-
איז, •אליטיפס װאס וױסאן, צו אום

 דער חדך שיקאנא אין ױי\ םען ארף1
 כאט^ באאםנמג םאר עלעקיאאן פון «ייט
 שםילער אביס?ל צו דאס געהם מאל דאס

מר געװעהנליך מי  םוי אי« לוםם רי א
 דא איז םנזזנ אלטער דמר פאליםיק. נדט

imFl, בעםאר אז vpy5v\* בימאס־ םאר 
 קאנרידא־ גייא די חאכ^ אײדזשענטס

 פיז םארלאגמפ און נאזזן נעגו«ן טמן
 וא• זיי m שעפער, די אין רFארבײט ך
?if צז קאבדטעס *ין קוםען i n דומוינט 

 אלםע די אז זיי, ערמלערען צו נאארד
 מודנווכמ־ חאבאן ביזנעס־אײדזשאנטס

 שא־ וורום אוױ און קאםפלײנםם די סיגט
ifd ביד אלםא די געגעז סענםיסענט א 

 אונטער־ הײסם, דאם נעס״אײדזשענסס,
ym* םיסמל. א *םעלעז 'trm גרופען 

 זוכעז אן פאנמן און ויך אתאניזירען
חםאים.
r םים F»לם די ' l  n צי או פאנגנן 

' רי שפילען ^F פאליטי־ אםת׳מ םון- 
 באיעס״ טםע וײן הײסם, (ראס שענס

 און קיינאם. סי& אײנריימש ניט ויד
 אםאל םיינם א©ת דאם זאי?? װ̂. א.

 כ״נז שײדם וויסיומ^, סיס אײנרײסזנן ויד
L IMI MM WH Mt״אונ־ אלאקשאן מנפאד אױס. אייר דאס

oMD,D,rn? גאנץ » F און ״זײר iOFiiFi- 
 לא״ FגליכFרטיFDאו אן דאס שאםט ליר

iym ױגיאן. דער אין fנ n 1וױיפ״פרו 
iy םון ?ידענט i טרײט אינט^^אכאל 

 אויס צײנט of װי אױסצוראט^, ראס
dfii ניו איהם דאס^ ה נוי  איצט ײי
^o געוחון. רױ ifdfd פיל שוין איז f i׳ 

 אכער ?,F^irFa אלץ נאך רםF,n יאליםיק
 ׳י(יגור1ז ■ראמגט הוגדערט סיט ױכ*ר

צוריק. יאהר » אדעד טאנאט^ 6 טיט וױ

שטארכט. לינקיזם
 אױס• די װאס ׳^דםיטינגDF■ראט רFר

yp< נעשלאסעגע r חאנif דא if b i iw צו 
F •ראגאנסטיחנן rn  iFn \ymנFראל PF״ 

fiFi f פאר כאארד זעקוטװו y r w m r 
ofd F עלו• די םון אפיל iF O fV F » ’w״ 

דודכפאל. רFםיאוס׳ א געװ^ איז בערס,
 וױ imm גים טעהר רעען האל אין

 מא־ די פון םקהרסםע אוו לײט, 250 א
 װ» ו. א» ̂סFPניeײtא̂מוינא< שינ&מזו,

 of »ז נעשדיכעה האט ״םרײהײט״ די
y :" i\ ם טויזענם גנמ/ן דארטoFכFרס 

 סים וועלט א אינט^ףפאנאל, רער םון
 רוסלאנד, בלאפט די,פרײהײטי׳ :כלאף

 פרײ•״ די די,םרײחײט״ בלאםס שי?אנא
 ?ארםין- א — לינסע די בלאסם הײט״

 איז אײנס כלאף. אױוי בויטFג שטיבעל
דער מיט ידז שיקאגא זיכער: אכעו־

פארםיג. לינ
אי״ פאר א אפילו דא נאך וײגען עס

 נאך דרעוזען לכעFװ ,5 לא?אל איז רען.
i^ “?אפ, א אכיסעל f מ דאסFהרסטF 

 ר^זארדס מיאוס׳ע •wft *ן5הא זײ םון
if און jf p רערפאר MP| יױ דער אין אםט 

 T? זיו טוםלען םארנעהםען. ניט ניאן
 רי שוין איו דאס אבער אביסעל, גאך

if:*: אין האט ותליעס ש, v ר ם f 
P'P ים. װערדע:

*u טיר i'־,jfb גע־ וױ איצט^ ערשט
 דער םון שטעלוע די :עװען איז עס זונם

 לאסאלס די סאכען צו אי:טער:עשא:אל,
 פאליסי א האב^ םוזען זײ אז פארשטעהן,

נעהען. זײ װאוהין וױסען מוזען און
םאכער. דרעס ,ioo לאקאי

 הױבען דדעםמאכער אונזערע אויך
 פון אױסצוםשוכען ויך ביסלאכװײז א;

 למצטע רי שלאןי. לקםאמישען זײער
 גע״ די:ען לאקאל רעם םון טיטינגען סאר
yii\ מתנט לא?אל רער און באזוכט נוט 

ױניאן^־בײט. טאן צו אן כיסלאכװײז
 םיט רא ם׳האם װאס ׳אגריםע:ט דער

 אין זיך עט־יגם ׳D^nie*oPFDi:*o רי
'אנוארי.
 ארײג:עכראכט דא האט סאםפײן רער

 פאל- זײנמן װעלכע ׳טעפער צאהל נוטע א
נעװארען. ױ:יא:יזירט קאם

 איגדוסםריע גא:צע רי ברעעען צו
 א זיך םאדערט װ:יאן־קא:םראל, או:טער

 םאר־ צו כאםת אום סםרײס. רושענעראל
 אין *רבײטס״צושטע:רק רי בעסערען

 רושענע״ א םוז ררענדאינתסםריע, ד*ר
 זײנען דאס ווערען. גערוםען ססריי? ראל

 דרעס״ רי בײ טאנ םון םראנען די יעצט
 יעצם זיך זײ האכען דעם סים און מאכער

םאמעהמען. צו אננעםאנגען
 וײנען מאכער, ריעסאוט ,54 לא?אל

 קלאויד צאהל גוטע א און בױי נאנץ איצט
 רײנ־ נעװארען רערוױיל זיינען מאמר

האוט־־מאכער.

קמוקפ ורמ עפ
 ד*ט 10חאבי ליאFר •יפמלס די

 רושױנמ nytr* נאזא־. « :יכ^ן אין
 ‘יןאפ־ א OFor't* דא־־ופ ו־אט באארד

 ״PF:t13 ד ליט *ן1ציזא: זײ, יורן טץ
 W»y< לאז g Tf iF3gn אײדזשע:טס,

נ י v די רFי iF r• צו W i g  jyrip 
ngtgi ofi רgפ סחורח

myi r t  iFign o iy im m im  n 
f װאייס f tn F Jif ד אױ(יg 0F?'• און 

^oi איז נתנ פאר א אין iF::F5gtiF 
:ingnF 0דר און קלאותסF0F פאר g אר• 

ifמ און דאלאר, טױז^ט :m 1 v ,מי  וי
iy i  w וארטמ:§חו פוט און ישילאוש 

F רFד ױץ טFװ r:חoטFאױף ר y iנא- ס 
ואר.

:אי, וױל^ iFigop'g^P או:זע־ע או
1 if :fp.ײ

טאיעראדן. לינקע
V iy פון םיטימ ןFצטFל oyi נײ i" 

f קאנא j irn y iy t לײנאר אמ gg ggn‘ 
DטFנ דארט רFמאכט g אר• OFro^iO, 

^F f: אין f iהאט ר F::g׳iF0r פיח״ די 
iy i ד אוןFלFגאטFד פון ןFר p v " iy iy t\ 
F A :יס םיט ny) F:nFr |^p myiר 
o: און טr•יט0Fג האט W u r וױ «ו:מט 

דאך ״ו ןיעען רעם אױזי לי:המי, א
O'PMO.
F:אyרעל די rגמלאזען איחם חאב^ ן 
 §רא* :יט סאל אײן קײן אסילו און רײדען

 ער י.nFזידל דין געגען סטירטFם
w: רטיגgפ איו :f־f,| ס ר*ר חאטPFרF־ 

 -F: אןrיnFדFD איליגאי דזר םון טער
 I^FDOgD חאט m פאסטערן. ^טפערט

 א:טoרFד סאל פאר g :אר ׳לטFזידFנ ניט
 ןFJMfiF:;* iFDOgc חאט |.Fog: זײן
B פארװאס ןFטירoF■ראט צו iW iy i ifo 

FrD i איהס האט :אסען, זײן f i^ 
 סעוט •אר א אין רוהיג. זײן געחײסצן

F•rטFפראטעסםירט ר iy װידF.ד רog 
און גאס^1דעל די ןFארדראסD שױן האט

^’:i f אױםג ױך האטrFטFלט f : yur-
 גע״ חאט ער וחמ אז םאסט^ן, זא:ט

g IM ררעלס *tיy m  iFOFtw F, און 
i און דטFר רFרFזמד אן ויען אז nנס0ס 

 «רא- א״ן אין iy הילט ׳if:אמ דין גאר
t און טיר׳ןןoFט in  jyiyov .רעתיר 

 •gDFi און Y)¥r\t>0o yp)'l דאס איז
? ?ראטיע

גאײא• if:1’? ןFגאטF?yר FרFא:ד די
 א:־ ס׳חאט און כראכטFאויםג שטאר? רען
V צו ןFמgנעם 'r r\ : ״pFDogo ארױס
 FרטFלומ«Fאומ דו o*ng ! |F:m סון

בריאה!״
 רy או דערזעחן, חאט םאסטער װען

 .IjngiiF:א:שוױגען ער איז שםאל, האלט
 זי״ דארט וואלט ׳גיט דאס טוט ער ײעז
פאסירט. עטװאס כער

 םע- nyi צו לעגאטFד א איז םאסטער
t:vo א סארטרעם iy רערײשאן. in p 

50 א פון הטFטrבא לא?אל,
 דא איו i-״iD־o:Ft:-i*p רי רס.FםבFמ

 וראו:״ ויםF דער און אר:א:יזירס ניט
w זיר רטFד m, דיזער אז דאס קוסס וױ 

 םאס• ?. M רFא:ײ?rוg און לדFה רFגרויס
 ארנא:יזירמן צו אום גאתים טוס טער,
טרײד. דיזען

 צו לײכטעד איז אױם וױיזט עס װי
 עפעס אײדער צושטערולגס-ארכײט טאן

?אנסמרוקטיװעס.

רעדאמיע אז יוי
די װעגען

אמ
לינקע און J

אז איהר, וױיסט
̂רבער* סער ח*נ.  חאי״קאפי׳יא־ סעםױעל, ח
* «ון נער  צו״ IFOipp ׳•וין איז דס^נא,4’!
pn וואקײאןן• ?ײן ®ון »■אלעסמינ אין 

 די געחווי חאי •yy װ»ו עגגלאגד, *יז ײוער
 אפאאפס״ גרזיםער » װאס ווויפנפחסע !רןסמע

ין געחוו* װען הא« םאן  ײײ®■ ענגלינד? י
 געברויכ■ װער■ װאס pnm מר *ז ןןיתר,

 ייו o*yi*»D yvipny* ©וריד די אין
100 HינFר »FרF•” pר ®P«m/
•י״ *•F»OFi און ®ײערסאער דער איו *ון
____ 3V'y*$1 יי| װאפס■ װאס מק

מענשען מידאנען
דעם תרך הײזער זייערע פון קראנקהײט פארםײדען

פון נעכרױך צײפױנען

ם ת א ל ־ ס ק ן ן
רענולירער טאנען באריהטטער דער

 לײכם איהר קענט מיליאנןןן, יןןנןן פון איינער נים זיים איהר אויב
 כא־ עקם־לאקם וואס עקס־לאקם, בתיכען וועלכע די. פון אױםנעסינען

ם  י1אוי נעפמען זײ קענט איחר ווכען. ניט לימג זיי דארפם אמזר "י
 םעאםער. אין םקײ. אץ שא«■ אין נאם, אוים׳ן מרים. אוז שרים יעמר

ו א ו ו ^ימו אמ קעהרען נאר זיך יועם איחר ^ ח ח ̂ 3ףיר,? נ
י“־ ײ**" דערןלעהלען אײך װעלען יו»ם --------- ̂ נעבו עקם־לאקס נען

ם«נען. פארץ איז וקםםיט װזוונדערבאר••'■ א
 עסט-צאהם םאדקױפ;; דרןונימתז ;ם־װע אצל

באפספ^ מנם rw 60 26 ,10 א־ן

אי ^יי w י r> n*> מי«גסי<פ״ט״.״ •ין
 אי; «ל»ץ שסיק׳ןי א to ;ײײנפ

w h o צ׳יטוגו M ׳• לי «ו:•«
imii ‘,t’ טין ש׳נרפ e f\ לאנ«, ד;ר I'M

 י«צט ייר ײפינ• י^ײיי ר«ר װ;לנ;ר
ר׳נכסן. *ון ל׳גיו; די צולינ

 סרנייט און פיגיש«ר » נין •יײן אין־
ײי נ״ם שיין ױ אין ייײר, • ייי  syn י
 ציי• פ*ר«ייחן:; «<חפט •>הר;ן ד־ אין

w אין מצ» ט«ן, i t f v, צו ת»נ א־ך און 
t&;:״ p״j איר סו (׳ווייט, :יס ט«ח 

 איו son *לאץ, ניטעז א :;הרסגען לאנ
 םאר- װירער (10 סייסו גוט«ן א נצפיאכט

; איך son זןרט, :non ■ ׳•ל׳וכט׳נן 
 פי׳ <ת«ר«ו סן osoov: איך son ויס/

 חסט <ײי ס״ן װי 1ג׳וײ« סיז ;פ יסו,
ג«ן.0»ר1אויט:׳

 סרי*נג;כספט י־ר האט ;ס ׳־נט :אי
לסקסל, סיגמר '|0 «פה ״יי:קע״ די
.m־i iVi^.iy: 1אי

 1ני איר to יסחרען, פריד,;רדי:< א•;
 םיםינגעז, ימיסן אמסנחן צו :עסיר«ן
 םרייד סרוסר״חנן :«ײיינליר מ«ן פל«גט

n ,n ייז היינט פרסנןן. ruo  ritn״ol 
 םתס«ן, סרײד תײג« פון גיס ivo ח«יט

 ,ר«כס״. no ״ייגקפ״ •*ליםי;, אײס«ר
 סיך 1» וװסתמו׳׳ם, *זוי monv: rs איר

n ץײפ r ניי חסגט ײ«ימ גיט נסיד 
 די סיו ;ט ײאימ (in לינה; די א׳ז דיר

to ooip or to |io ...vosr צו *יס 
fo״H פלימ, א :ייםט׳נן  o מיכ;ר1 נים 

oi (תר סיו ױסימר אס לינימי חור סי 
to ,3ניד איו און ט«ר...3*;  to נין 

 װי *wins נין T* יטנסם.10 שײו :יט
 אי*ט T* ג«פינעו פיגיש«ר סי* io ;ימר,

צושםסנד. גמיט׳נן1«װט סזס «ין
1« onn די iorwre מפט נדטיננעז 
 io; ״,onsn. גסר ייחזר,3 ניט י*ר מז

 פסר נ«לט ניס ייסס ־,an סיז ״nsn. א
 גים, ניס ײסס דסר סמ ,פריי^יט״' חגר
 די צסי יסיןן יײו ״•TSn״ קייז ניט איז

 נ«יט msr: אױםימחנן ״onsn,. י^׳י;
 םסרדססט זיי ײסי׳ח קלײזזי, לינה«ן ם1*

.iftnim ;רנסטע די :ייט
”io 1 טיגישערס, סיס nr אפ«ליר א*ד

 זס״ זיי ;אױגיז די ספסן האלטעו יסל;ן
 קיי• »ן םארפױ״יען לסמז טינ זיך לען

 א sows ימס nrnjnsr טיר װייל יעם,
 פאראײנינט ײן1 דאיפעז to אװ '״*••י

 ססרמסע־ איז«װ יסם און צ־י א״ן םאר
in רי אױןי נים מתט לסנע. אונוער 

 פא־ ײם;ן3אר װסס יי ײ״י קי׳ייילאי
 ׳ «סלי• ;ז3טרײ צו נאר ivsn הלײזלאר, די

 א־ן נ׳ם הסביז אס ױניסז ד;ר אין ט*ק
אינטערעסעז. ױנ־סן ר• ד:ען

, r ט ל » ם א.
.0 יסקאל מעסנער

ט װעמען ׳דעם קרעדיט עדי ^־
קוםט.

:רעדאקםסר ױעיםער
נואי^ ,21 לססאל 1« מעמבקר סלט

 רער גענקן איך פרסטעפםירם דדס״ נ.
 נעמסרען באנסנמז סיז doii אופרעכם,

 םון מענעדזשער on נמפ, כתחמ־ גענקן
 בא־ האלפעת׳ס כמדער סין ,21 לסקסל
 סרנסניזסייסנס״אר״ יי נאצונ אין ריכם
דדוױרד• גװ אין כייט

קרע־ סוםם איינןם װען אז נלויכ, איך
 ניט אכער .ivsv: אירם נמן יסל דים

m»: »; דסס אותסנעכען n, עס װענמן 
ניט. קומט

װיים, איך װי פססייס, אץ היים די
 ינס3רא בוײדער םסלנט: ױי נעװעז 1אי

 הסם םען נסר סרעםםירם, ניט ניען האם
 שםסיט, םמ אמיםנקהן נעהייםען איהם
 1ים׳l'pns 10 נרודער ספנקוץםען ער האם

 doii װיסען נעאאזט איהם no טפלעםאן
פאסירם. חאט עם

רא־ ברורער יסם ,ip:oi אייר לסםיר
 םעק־ תם נעקענם ניט sip האט כינם

s פון רעםער n ם סט״טsvsv0'י Iorײ 
״ :s»: d ניט און אר,3י 'sos ברורער

ne svnsv:vo sjn ,piss 21 יססאל, 
 צזם סעהרעםער דעפ ריט נעגאננען 1*י

sps^r’oop יי1 און טייםםי ■אנליק אװ 
tvson אי־ נעשירער א איהם סים נעהאם 

sps ס n : io r ,הס־ רעם נסו און צײט 
v:ospv: ” 1 ivs| סר־ צו יבניש1קרל די 

ivs't’sos רי .svw r
 בו־ר *ז רענתמ האלאערן svsiss ררען

d j'sos sps סיםט s n סחנדיט נאנצער 
 בתא׳ן, svsiss ivsoosn נים סםילו אוו

ײסס :האצפפרן .ss tv:psc סיך װעצ
piss ,ss dic רסהסוױי פססיי^ סץ T 

i n םסל ? *so pm  sm ss t » D f i 
o נסניזידם n ראתאװיי סין לסססל « ' f 

no סז אםו^ נים אײו יסם s n m רס־
w סין erwer ינם3 n s» עדוג־3םאר

 .ss ניט סיז *י סון ׳|piss .ss סים נ«ז
pm סין o«a״m r  p ססנ? צוויינמן

HJ׳/
iPP n»sprc• בססײ >JZl .po



—..... — T
אץ ?לאוקמאכער ף ד

y t רײנזילער. טשסרלס?
, ph( וױ y 'r v v v ױכטיג״ דאס• 

VOf, אעטערעסירט וואס u*<h *אעןער 
o s r f,י חןר ויס?  ohm יוניידענט די

 דעם pc סײסץ דעם |ysryroc ארוי1
yraov גע-׳ט װעי״נער ^ריטעגט. ן 

 ססוהסנײוד n דעצעטנ^ pH אױס
d-v פ>ט גען w o pv c u h o  n נא- צו 
״ :yד ןoy םאימיסג האט אגיימענט 
ט |יט סכ ^  דעוולטא• געיױניעטע n נ
iv i, װאס דערפסר, איעסאך n כיסנו־ 

o-yn*wv• י^טען* jv v̂m צױ עיעס 
 y^yp חאגדי׳צאגס. די pc יקל*ינען1
*v .וײגען הױיסוענריף סיצט
n גאדאד דער נעבען ראגופעלט״״ײרעיס 

יאהר. H ארבײט װאכ^ hc- 41 טיע
v «uס ph באקאגט n םון י׳עזער 

 כ״אנױ יעדער מוו ״גע^גטידדיט״. דע•
yc.̂  סיאצעגט 10 דע§אדטען יvרMי̂•
pc עי אויב ױאי יעלע *,!ײ־רא דעי 
 אינײט •ואכען 41 א־כײטער דינע דט
pH ,צוריל. געיד דאפ ער ק־ינט יאי־וי 

 צװ״* א*כײטער יעדער ײיגט גיט, אױנ
 ־־hc םק״ל ריניטום זײן pc 4דריטעי
 װעדגער א־נײט ער ־יאס *ואןי יעדעי

*אהר. א װאכען 41 וױ
. y-yfPH זײנעז טאנוסעלט^ורע־ס 

 נא״אגטיע דיזעי• גענען יעטארק זעל־
 ״hvbh יעטארק זעלר דאס .יױ־־ען און

 י*אסען1ענט״ אכער ph מגיאן n פען.
 םאר־ n םון זאך pn אױעחצונעבען ניט

n כאדיננוגנעז, כעפעיטע  v iiy r אר־ 
טוי ײ  סאי־ ph אויסגעי־עספט יזאב^ נ

pynmr םין רױו״
y אז :" i lyo^^x  n| ענט״^א־ 

ivo צו D-HS־vsh jy rT נעױאוגעגע 
•ov’voh׳ v־n  iv r ^סארברײטונג 

lyiyM, ohm יvyט. ט כ ^  מײ n ג
iv jpd באזוכט, ״ןזםארק זעהר זײכען n 

 כדי :טyסכ♦yסH םyד צאהי־^ ^־נײטוך־
ysyn:H צו rc y:y: iv iy rnnc -כייט 

 ססרויכ^-ם דין צו ױגיאן יyר םוןר לען
 iyro װאןי yטyyי םאי. iyiyi פאר

Hג•yו»יט^yגעװאר^ ן y»o״ye^ מיטיג־ 
yj| פון w ''*phs ŷ x, בײ ,vz'vv ברױ 
 lyMy.; נדyזyMאנ איז •^י׳עםײן רyד

y בײ in ^איז מיטיגג oy^x נריגדלין 
 אײנ- איז oy און imniiy; דיסהוטירט

ס^ מטיסינ א  וןוחןק- ניט lynnMyj כ^י
pc v:"p  \vmw די ;iyo;,ry און iy 

 px זyדונ;yoyנoאױ y^j פאריאנג^
״ דעם ;ojyonjH oy.

yci7 □jn| און ny^yrn: jyDl8 
 nyi קיױױ״אנד אין צוזיפכיען זיר קופס

 זױ oyr ער און ,onycy!' *װ כאארד
:HiM< iy״:y:3ynr.y;y; 1בײח lyo'M 

 אי;־ דער אין ŷבHטד אױסדײדען און
דוסטרי^

/*
 :־nyoy^HE pc »ר#גראם נײע די

jy j ״ט ו^ד װאס^yנyראל ivDipyipy 
y כאארד i pc•. האט אינט^ע^אנאל 
 האט אינדוסטרי^ דער פאר iyoאנגעגי

jycryaQ’nH אץ ^םרידענהײס גי־ױס 
סיױויאנד.

ih r״i מיר y : ’i iyj דyװאס ׳רכײט 
lŷ פאנוםילק^ודערס די yM דאיס-לז 

jynnoiwy אין yBy^ yny'nא- א ר; 
 ארבײט ^nny רyוױסyנ h םאי ר^נסיע
 םאר־ כיסלאכוױיז iy>yr. יאהר דורכ׳ן

’’yj די ׳סוױגדען p̂ און קאר§ארײל»אך 
iviytrom w, װאס y:’M| אומגייק אן 

̂ט די םאר נאר ניט  y-; זײ װאו דםy״
y:’B| ,אינ־ גאנ^ר רער סאי גאר זין 

y^^on ן^ ב  די לאגד. זyyגאנ אי
 ׳זיך הטŷטrארD ז״ייגען, lyogopiitfr״

yfרעם םון ב^לוס סיט׳ן צומרידען הר 
 א סאר באארד עתזעקוטיװ רזשענעראל

^lyr-u^o ,1א םאר ארכײטס״װאך 
 און םארזיכערוננס־שאנד ארכײטסלאזעז

 זיי־ װאס ̂זy■ונקט אנדעיע v*<* £אר
 ציעט oy נעװארען. אדסנעארבײט גען

i די אז דײטליף, v w i סון iy i;w אינ־ 
̂טyc Dy װאס jyo״M נא^H^yרגyט  ה

&y;;yi3 \v\ וױלען און אונז vt| אינ״ די 
iy vnoon טוס אזא^ŷ זאל זי *ז 

 אנ־ אן טיט ארכײטער די פאדזאתאן
 קלאוסס די אז און ןyבyי זpנדינyטט
ם זאלען דרעסעס און כ ^ן  םון ווערען ג

 ניט און רyע•rנ^וךr אין ױניאן״לײם
v סיט סוועם־עעיער. i״p איז iרא׳ ם■ 

 װעט אגגענוםען, האבען זײ ײאס נראם׳
מר \ס װעחנן״ כם,ינדיyד זי

A
iv צוליב i אנװyאונז כײ זענהײט 

 װײס קאהען, ט. םאניא עוחגסטער ון1«
 דירעקטאר עדױקײמאנאל און ■רעזידענם

 עדיױ די איז אינטערנסאנאל, דער ׳»יז
 געווא־ ארגאנידרם ארב״ם ?ײמאנאל

 #אױס וױיזט עס און ק<יװי*נו/ אין רען
IJ^P’i דא זיך וועט מדכײם׳ ^ אז ^ y. 

 א ארגאגיוירם םאדלױסינ iy3Hn טיד
 ■סיכאלא״ סאןױאלעד איכמד קלאס

 און אײקיס פראנחסארען דל סיס גיע
 נע־ די nrr-nor it סלאס א און מלאי,
ארבײםער״כאוחמווג. דער ®ון יזױכםע
^נדפאלנ, אן זײגמן קיאסען ןױדי די

 קיא״ נאר ארנאניזירעז גאדזען נדר »ח
mzwotwm M מאד מז T 'trw m. 
כײ לומסמודס אױןי אתאנידרזח ®יר

iy:״ ,ר ;ro י־אחאײכ. די םון oy .,יyט 
yoy3yipyMyן yiyp| ״״ א'‘^y y-Tj״D 

̂סy‘י סאר ריטינג liny’ ,,,נ ̂ו  אין יט׳.;
 yjin^sf-׳HD jyjyr lyjH'Oipo׳**

 pc דעדא?טאי חאוי, רטyכ‘יH פראג^.
y לאקאסאסײו אױ כדאד^*ו:וד)׳ rn rH* 

 pc -yj״K ױין oyn דויאױרגאל/ ,דרס
^yiirupy? יי

 אג־ •jyy* o*yM א-־נ״ט אקטיױע אז
 yonoy די אמאדדיאן it הרט’cyו

 סאר־ ס yפיטHP nycyy׳ ;אךױדאן
Doyscn jyoMiccױאו ׳ oiy^( ov זיך 

 tyo’PmtJH גױטװענדיגקײט רyד ״רעגען
 אױך דטyי טען יודאז. דער אן ײך

*vv yyu$i '1 םון די כייט
nye .כייט אן נעהס אי־נ״ט די •ר״ואט 

:y״׳־ Hדŷ ױעג-נעד p i^ yעס און ׳ 
^ איז נ י yc״y גאכ׳ן אז ז r; ־,*אגוא 

,yvיyן Hרoiy^'5ropyci:Ho y מרזען 
 ױניאן, רעי מיט נטyאגרימ אז ״עריסען

״ אױנ  פאיאינטעיעבײט זײן iysyM ז
סטרײק. h jyi^oiyD^״

A
 ןV2*r jyztfv עט^כע yoyy4' ד•

y^yiyn וױד רינקעyר vi״ ^cy אנ^־ 
י*. x ?*נע{  רyבH זײ איז oy טו̂כ

 *yi׳״דז pc אידער -yi געי־ונגען. :יט
 אנגע־ איז באאיד lMDipyipy :^יאל
youן ly 'itry i באארד דז׳עאינט כײם 

 ־זא־ יאהאלס די .jy?tPH< די נײ און
 װאס ,o-'yooyo yPH אז כא״עיאס^, :ען

iy jyjjH^HD ױניאן טרײד רער Piny״־ 
 ביז iyn*tpnit זיר ly^ni ׳ייג ׳פאנאל

 זיף האבען עס א?טאנער. lyolS oy־
iy;icyj עטליבע y^ yr ,o-ty^yo הא־

:oyi jy יט כאמרוס: ^ ^cy;oMH 
jn;yMni דyרסיט jy r ’t, זײנען זײ אז 

rטארypכוון ר cnyooyo nyi’.• אונ־ 
y^yi געציעס, אבעד זיי האבען לא?איס 

 און ׳אס1יס אײן ניט דא מאכט iyo אז
 ־HMyi בא׳סטראפס jyj!״ מעסכץרס 4
 וײ בײ האם jŷ װאס ׳רםיטyד ןyר

y?H jyoijyiiv רyכטy םאנאטען 0 ביז 
^ :i־y□ ךײ װי ysyr| צוריקציהען זיןי 
pc ̂ן אױספאלגען און לע חןר  בא־ אי

iy i pc yonsr .ױניאן
 ניט ד-רyס y;nic די אונז װעט טtyי

lyijnno, ריעילען סיר און yjiH jyjyp• 
pvjh : nymx \Vj ױניאד אויף צײט 

cראגy.ז ____

 סענ־ יוניםי אונזערע באזוכט
טערס.

 ׳שױן זײנ^ רכyנטyס ױניטיי yרyאוגז
 סיםגלידער yרyאונז pc y^c אםען.
 סלאסען די אן אגגוךסיאסמז זיך ןy^אב
̂נן און  .PtDryj גאנץ yw לערענט כ
 «לאץ דא נאף איז iyDH>p די איץ רyאב

 עננלי?, רנעזyל צו סםודנסעז inyo סאר
 בא״ זיך רyסיטגליד yרyאו;ז זy?אל

 זיך און גענהײטyלyנ רyד טיט נוצען
.jyDH>p די אן ןyליסLאנ*״

p y די אחת r^ «yלאסyאין װעו־ט ז 
 עסאגא־ נטyרyלyג רסyנםyס מניטי די

 און נעשיכםע טרײד־ױניאניזם, ׳טי?ס
 קלא־ ym טס.pyK^סאבדז yדyאנד :אך
אגסאנגען. fy^ איז iysyii סעז

 '־cy; רyזyל די װעלען 15 זײם אױוי
yo| די םון אדדעסען די ysx ױניטי 
רס.yנטyס

 אױסמערא־ די רסyכא?ונד ציהילז מיר
 דעם צו 9כיעםבערס mpm* pc זאםסײט

 אונטער rננליy היײסקוהל אין ?לאס
 דאוױדאוי, םר. םיז םיהרערמאפט רyד

^ ווערם װאס ;jyoy ווא׳אעגטאז די אין 
 אין .724 רום אין ססוחל׳ הײ אוירוױנג

 סך א סאר •לאץ דא איז סלאס םyד
 mvy אז lyoiHMiy מיר און פיטגליד^

 םאר־ דין זאל סלאס אין «לאיז דער
נוםען.

 יארקער ניד די אין קינדער נייע 226
שויען. רינג ארבײםער

 רyאקםאב טאגאט רעם pc מ^ד אין
 זײדלן םעהjn□ 29 ביז ט^1 םyד פון
 צונעסומען זy^ול nyp^־ נױ די אין

ny נײע 225 ij'P צוליב ojn האט iyo 
ly* איע איז îe ט ^ז  םך א puycy נ

y^j אנ סאר סײ סלאסעןcאנגyר px 
 אויןי ס׳ויעעז דערװאקסענ^ סאר סײ

 נײע Din צוליב זyװארyג אגנ^טעלט
 אז [,poiKviv שולען די איז ןרnהyל

 500 א נאך צוסומזןן זאילען IHiyo דעם
 נרײטעי פון זyולr די אין רyקינד נײע
יארס. נױ

 אין איצט זיך ^,cy: ^ולען ד. א.
 םון145 א. 542 עװ.; סיסלעז דואן 218
 טע43 13/3 סם.; \mvvo 229 סם.;
 סס. םע4 איסם 324 ;■ארק כארא סט.,
 143 םאיז; דאס סם., נותנד 439 און
 יסם. םע112 א. px 108 סט., םע103 א.

 װיליאסס• עװ., נרעהעם 61 הארלעם;
 סוני *װ., סױרוי 2407 איז און בורג,

i* — 143־pnio אײלעגד. r .םע103 א 
»ול ר. א. די »ח סם*  אױס׳ן כױכמי̂־

•לאץ. זעלמח

 pc ױדאן סאכ^-oyii קאסט,־□ די
 לאנג גיט האט ,76 לאקאל פייאדעלסיא,

 ארנאניזאציאנס־ אז jyjjHcyjJH צוריק
 lyvit; דצם אמאדדחנן צו קאטיײן

םא:־.
 ױניאן די חאט צוריק װאך א ר*ט

iycny«’ ’X אונם און סיםינג אy*רחאל 
 חא־ םאך םyד pc ארנײםוור די און םונג
jy3 װאיים זיך :•*ivory. ארכיײ די 

1: n  po־ipy: lyi’oovoyp yooy־ 
iyo ד סיטיננ. צוסyאונ־ און כיםיננ ר 

 כעדוארעז lyo^nny*•: איז ט^ױזאלטוננ
 ׳לינ ױניאן םרי־יד װימנס די פון חאל אין

td ih  1921 pH .די סון סך א סםריט 
 אלס אײננ^ריבעז ז׳־ך yjy^n ב*ױבער

יודאן״ רץר pc רyיד4טיםני
iy רyססאכyדר ?אסטים ךי אין iy r 

a i’Dcyrta iyiyp אם סך אyדיpאגyר 
y און טײדלאך, i' ארנאניזאציאגס־קאכד 

̂ n'cy*:: רyDא'צ װערט װאס •ײן
 וועא־ מײדלאך, yin דאס ,lyrnyj האט

 ארנאנײ נעױען ניט צסyי ניז וײגאן בע
 צו ןy»ייסrאנצו זיך ;־ײם ז׳ייבעז וייט,
ױניאז* דעי

yooync' רי נאיראן, רוםה nyDJ'H

 ״יאDלyילאדc pH ארגאנײזערין נע׳טאנאל
r גאנץ ארביים ’ry :y אין y i□ אם«ײן? 

 גו- iy::yio גאוױס oyii ארכײט די און
yD רyוולטאםy.ז iy i װערס סאמיײן 

 pn םיטינג^ ׳סיר?ולארס דורך געםיהרט
 סײד *םער'ס*נער רי ן.yרהאלטונגyאונט
 סאראינ^רע״ ׳סטארס זיך האכ^ לאך

 pH ארגאניזאציאנס־איכײט n אין סירט
 אין מיט ואגאר ^yn זײ סון ם*נבע

 גאנץ * איז י#ס װאס ,P'Bdhp דעם
y ^ n y ic ד אין עחמײנועyכנזע1גע? ר' 

 pc ױניאן רyכHססyדר סאסטום די סון
.yלםיyאד‘סי'

 אײנרױ ױגיאן די װעט װאך נעסססע
 מײדלאך די סון םיםיע צװײט^ א םען
 סאפער, א סיט צוזאםען סאך, רעם אין
iv זאל סיטיגנ רyד כדי j*p װע- באזוכט 
 װײט װאוינעז װאס םײדלאך, די םון רען

pyiiH די פון ^y»yמװער איז עס און ר 
 סאוער, סאר אהײם םאהרען צו זיי סאר
כרעם און  םיט םיטינג. צום jyoip ̂נ

 זי װאס אלץ םוט ױניאן די װארם, אײן
 איג• סון הילף דער םיט נאטירליך, קאן.
 ךו ארגאגיזיחון צו אינםערנ^פאנאל זער

. JיןDלyילאדD םון רyססאכyדר סאסטום

בושלערס עקזאסינערס,באגראדערם,
י• װ. ג. ל. א. ,82 לאקאל ױניאן,

מיטינג חשענעראלמעטנער א
ווערעז ^•געחאלטעז וועט

ען םאנםאנ, ס « ם ע מכער ד ש אװ נ
לאסאל □y:nyr א^זזגר איז אװענד, אוהר 7.30

סטױט וטע4 איסמ 231
אסיס) לאקאל אתזער צו דאר (נעססט

 די װאס רעגולײ׳מאנס און רולס די איבער האנדלען וועם מיט*;ג רער
 ניי־אײננע־ רyאונז פרן םארװאלםוננ די װענען רעסאסענדירט צסועקוםעחן

ױסאנד. רעלי סיחרםעז
yoeny אםיסערס םאר נאםיגײמאנס ivDipyipy pn בײ וחולען באארד 

 pnini. אויסגעניםעז םיםינג דיזעז
אלע! תוםם יודמרער, קוםם

.82 לאקאל באארד עקזעקוטװו
טענעחמער. )»ש*יז י. ם. •רעזידענם. גרײפער, ם.

רםםאכער
!אױםמערקזאם ,23 לאקאל ױניאן

 אויב נאםינײשאנם. די אננענוםען ה#בען פעדזאנען פאלגענדע די
 דײ געגען אויםצוזעצען װאם עפעם חאבען יוניאן אונזער pc םעםבערם

ײ קעגען קאנדידאטען, זע  קאםיםע אבדזשעקשאן דער צו םעלדען זיך ז
 לאקאל אין ,12.30 נאװעםבער, םען17 דעם שבו/ סיםען וועם וועלכע
םטריט. םע14 איםט 231 אפים,

באארר. עקזעקוטיװ םאר
גאח־אז

װיעשםיין
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•כודייודדרײ• ®ח עלפתר וײ\ אין
 םון וױ אויס סא^יטײן זעחס יאחר סיג

 איו געזיכט זײן צװאנציג. אח צםליכע
n • *חן כטעם ׳ױנג  t fw w 'ip צײחן 

 כװאליעדינ חאר •fp un און ווײס,
איגגעל. א כײ וױ נלאנציג, און

 רy איז אויסועהן ױנגען וײן םיט
 בא- וײנמ אלע צװ^ען אױסנאוזם אן

y v w דעסזעלביגצן פון yיםy.יעגמ ר 
 Dy:y:H־H:y:D^' סידען א אלמ 1ה*כע

 פצרציג־י*הריגע רוכ דאס װי אױםזעהן,
יארמ. נױ אין מענער

p'oervc סיט געבצניצט איו iy i 
 כ*טמ ױנגמאפט, םון ברכח כאוונדעימר

 נימכדרע־ אווי •ונקט ער לעבם ̂עבמן
ŷ װי ני׳»ס*אויסגעהיט׳ אוז געלמנסיג H 

y :''i .באקאנסע
y ;ynר dpip אויף T I אין *vy*v 
 כםעט־ זײן אױף אלײז זיד יy װאונדערט
ען ^ נג  py איז אווי אויסועחן. אי

 מיט s*p נאנצ^ ולין באםו־־אכם ^ ורען
 אבער רy דערנעהנטערט מאל• אײן
 ג^םט און 4מיינצי צום געזיכט ד*ס

 ארן סײל^ כאזונדערע די כאםראכטען
 די װי ער, ^רקם דאן זײנע, »טריכען

ג איז חױם ^י אב v האט אח ל w סאר־ 
 די רyאונט װי סרימקײם, איהר לױר^
 tt״p?ypjw א גע^וגט זיף האט אויגען

po pn װינסלזנן די pc ס טוילHלyן 
in... צװײ pp צום אײן sy ^ ,,:p y :n

 nyc זצהט ynjni אלט םון סימן *
 ער װ*ס אלײן. רעם אין ׳*ױן אוטײן
 *ch אנגעהוימן צײט לעצטע די האט

 ־y: ז״-יין lymn■ און באםראכטען רyט
 :*ytD yוי'יטינ אז *כער׳ װײס רy זיכם.
 איהם ןyoyny:און גימט דאס זעהען *ען

 א איז ד*ס אין ױננעז, גאר א סאר אן
םרײסם... לyp׳»טי

 oy בחור. א :אף איו סעלמטײן
 ׳סיבה yרyזונדHב p'P נעוועז נײשם איז

 אזױ וױיל ״סארועסען״, איו רy םארוואס
 עס פרױען. בײ ערפאלג דוסא ער ה*ם
 pH צופאל. א װי ׳מעחר נײשם איו

̂טר  נמטראסען אזוי oy זיף ה*ט אם
 V2&2 איז ס^״טײן װאס דעם, מחםת

 בא־ און בארעכענםעי, א רוהיגער, א
 קלײבט עי װאס זאף, רyרyי בײ טראכט

 או־ויס־ ד^־פון קען oy װאס ׳ט*ן צו זיך
קוסען...

 זיײ רפאהרו:גy עיוערעד ר$ר דורף
ylאון יאהרען זײנע פוול^זטײן פיהרט ר 

 אלם?ײט... װענען *םם זעהר טראכם
 װעט אט אז ׳דך ער קטyרe׳ ע*קר רyד

 ־y: זײץ װעט רy װען ׳צײט די קוםען
 וײז דיט פ־שרה א טאכען צו צװאוננעז

 א סיס האבעז חתונה דארם^ pn נוםט
 ױנג א פאי װײל עלטער, זײן פון םרוי

 piir אלם. צו זײן מוין ער װעט םײדעל
 אוים־ זיף אן אטאי איהם הויבט איצם

 םון װײכען סײדלאף ױננע אז דוכטע;,
יאה־ y:^i בחױש דערפיהלענדיג איהם,

אויס, — טא«־םלאר םרע*, קלעגןזןרן
j סוף, א 't r םעהר p'p נים! קלאג

 טרעפ־ רyד שוין איו אן איצם פון
װאויל. נוט, םענשהײם קלעטערענדער

 טאפ־ סאר׳ן הורא איו $ן א'צט םון
!םלאר

 װי־ .syoino yרסטyה די ^עבע עם
!ברארדא ! װאט

סווי! א ׳אױס
 ^הר שױן מען װעט אן איצס פון

 רי אוייי ?לעטערעז דאס רעמוגען גיט
y רער פאר שטינעז ^ 'p n a םון 
קבצנים.
צײט: גײע א קוםט אן איצט םון

 טא•״ םyד — ליכםינע א :*לרענע, א
 די רײכע, די םארכאסצן װעלען סל*ר

גגידים... די רײבסטע,
 םל^ר העכםטען אױם׳ז װאויגען וױיל

 נאזי רדט װער איז נ?זוסם. נאר איו
רייבז... רי וױ נעזונט, דאס אווי

 א איז טרע• אױז* קלוממרען וױיל
 זאך, גוטע א ב^לד ודי אח ז*ד׳ גומע
ע בײ איו עס». ביי

r !אזוי גמוונט. איז קלמסעויע 
^ט ifD־ א ז p ir.א נלאם גים אח ־ 

דירשק־ םעדיציגישער א נאי דאלטאר.

 סײדונלשע צװאנציג און וגוױיידדײ די
 אױס־ סן מסהמן צו כדי יסהרשז.

ין ו,1גל  אוױ — 4שיי סונן םוו חנם, י
 באווד סייםסתן — ואנלשםי^ סיחצט
M ער, רyכH םעלות... חןרע t n",| 

 דדרכשדטליבצד ג^שחנליכעי, ס איז
 אױס נישט ויך צײכענט רy מענש.

 .o^prnfc כסוונדעיער שום ?ײן םיט
 אין םארטסנם, ער װסס אײנציג^ דאס
 און וײנעי, אויסועהן רyיכ^נטyגM חןר
?;...pny'ny: דאס װעט לסגג וױ

 און זyרליבHc ויןי וױל טוולשטײןי
 גע־ אכער אין הארץ וײן האב^ חתונה
 אזױ׳ און סײדלאך. ױנג* גסר צו נײגט

 צוט״־ױ, !,,p נישט איהפ צו iyoon נע
r:y^H'־y זײן םאי דך שר^עז C, ̂

 די• ױננ א פיט ויף tojypoo ער וחןן
r יy װצדט דמל, sy;rHאיהי־ צי רעי״ט ׳ 

:yiroo ,רײד *yD,- רע*- פיםאטסי 
 *־HC ?ול־ט טײדסל ד*ס או rv ״ע«ירט
y אין ארײן שמנדיג ro ,^וױיענ־ אויג 

 סן טיט דאס דy כײגט צי דערגעחן, דיג
iy'POHאמןר ׳ iy צו צו גאד ויף ■ססט 

 ■אסט דסרװאקסעגסר א ײי יוגצנד, איהר
n ?לײן א צל רײחננדמ ׳צו ויף rp 

Dyiy וײן אין פארסן איז rטיסy און 
yp }y^^V זײן סין iisoviרy iר H 

w סענליכע 'pvo rv, ד ױנגע װאס ״  ר
 כאקאנ* א זיא |ysycy: דאס קען לאף
 גע• א אין ני׳צט mviH סרײנד, א ״טסז

ליכטען...

אױפגע־ װאס mn: איו פעלשטײן
^yi ,jy:oD* אך איהס איז שלאןי: :y• 

 איו שױן און ,jy:PH n אױף לעגעז
 רyסע:סט ײטען1 בײדע פון ציכיער ראס

 מיט רyד אין נאר סאיטונקזולט, געווען
 noc ס בע^ריגע! ויןי רyענסטc םון .האם

ליכט. •אס נסכסיג-גדױליכער
 איו טאג וױנטארדיגער רyקורצ רyד

iv אװע?,  nyi גוךסיס איוy .jycהאט ד 
 רy מיד. pH iyi^y:»H געסיהלט ויף
 געבען שטוהל, א אויןי p/Dyiy: איז

rvoo;yc פויל און :DOH^y װונגען 
 האט ער װאס אװענט, זyכטינyנ דעם

 אין באל... סון רעש אין סארבראכט
 האלג״טונ?על?ײט און שטיל?ײט דער
pc האט ציט^ײ yג איצט רyהHא ט :y- 

 ״y: װאלט רy װי גלײןי חרטה, סון סיהל
jyn באגאנגyגרויס א זy ...נאריש?ײט

 איהם איז מידקײט און םויל?ײט די
lyinw |y:"i ,?נישט ויף ער האט שטסר 

 טרא:מyג סלץ און ארט סון נעריהיט
 זיך האט װאס אװענם, iy:^3y: װעגען

 ויך סיז צוואג גוטען א םיט זyהױבyאנג
ייט...pדיגyל ijnyii^ א םיט מגענדיגט

מאנס־ רyנyרפאהרy רyגדויס א ער,
 א pniy: באל אויס׳ן נעבםעז איז ביל,

 קליײ רyד pc D;yn די אין שפילכעל
 פון ײט1רyריזנsאp גאנ^ n כמרי. נער

 ־yo קלײנער יyאט״ד אין איז םרוי רyד
זיר ד האט אװענט ןyנאנצ דעם רי.

 .לעבענס־סארזיכסרועס״גע־ א פון טאר
ועלשאםט.
 !הידר !דזורא פאל א נאף איוא

!בראװא
iy װערט אן איצט םון :'v rn ריט 

 םענח• א װײב׳ס דער מיט איבעל, אן
׳אהא ׳Dyey נאר װאס אין איצט ביז

זיף: נה׳טy•צו'ט װײב דאס
 ארויפ־ מיף האסט הוליגסן, דו״ —

!טס«־פלאר אויפ׳ן צטyזyג
 צו האםטו װאס גזלן, גװסלד, —
 צו ניט כח קײן yw האב איף מיר^

!קריכעז
 װי נלײף איו אן איצט פון רyאב

o עפענט זי n א'הר מען רוקט ׳םױל 
צײטונג: םון אויםשניט דעם אונםער
!זאנט דאקטאר ס װאס זעה נא, —
 צונװאל* אזוי זיך האסטו װאס —

 זאגט, דאססאר דער אז װײסט רעװעט?
גע־ גאד איז טרע• אויוי קלעטערען אז

? הערסם דו זונט.
 במט וױיםנלע, ׳אן היינס po pn ־י־

 ״קרי״ זאגען דט מעהר זאלסםו דיר, איך
 סיט׳ז אזיס ״הלעטערעך... נאר כעך,

p ע*ז כ י ר !
וױרפען... מוז דאס אח
 שיתט װײב אײער אסילו אויב אח

 דאק- סיש׳ן יאוזר שװארץ צזם אייד ׳
װי בעסער אױןי אין — סזזאםען םטר

̂ :סריהער
סדצהליכער איז צוױיען א'ז זד*ל

oויyקגyדרyט^ pc דןי :י׳צט און סידם‘ 
 װײי־ע ס וי!י0 יסילו 6זאי mv ׳לאוט

c אין סלײן... *יהר מיט •ארנלײכצן r 
 דשט oyj’n *ר דואט ואל טורון^דיגצן

 נוןפיהייט נאר חאט -y גאזעיזן.
י  טוי• או ססרלינט^ן, ס סין rurpy דו

dcovp כי דןם וױיס ד אז איהס, ריט 
y y*~ איהפ pH ויך... צט,1ר ױ *yM 

myi ilir איהם ד«אט וי ’r t  fy^moc 
 א־ומצ־ איהס וי חאט טענצע־, yeHמ

 ־*,HC וױ־טד איז-פ ;y:*P צי :די ווכט,
jy^sאיי־פ ׳ iyiHs*y3’H ...אי״ין

yony:; איז y* אייייי, טיט באי* ציפ
 n:y:v אלן סד״ד *י'גט^־דיג^־ ט*ט םיי־

pjim•- אן מיט ד א־ל nyo :ro
bkp oy:v?*sy: א איז :pc n*cy 

r־יyנדH ^yvn'H לאט iN־yo ח־ט־.
oMro c*n-cy;»H...

 ojyc* זײטען כײדע pc *,yi^: דאס
n זyײא^yג איז טעי  rv^ypyu ysh 
M n ד-אט ט,,psypטונ  pc,נקיyןיך ז 

 ריי ־־׳|y3,H ױענט, ד• •y3*H גע׳צוי״ט
 אי״ץ װץדענדינ איו, און כאלל^, יירן

y אין זyודpyמyרHnצ דך גסדיכטסי, i- 
 דאס |y׳*P)iOlHC צו ציטע^ סרן כייט

 געגשננען ph *ואס ליכט׳ ניאס-גרױלימ
 pH ארײנצמוןחססן אין פצנסטוןר, סון

 סי״שטײנעז, c אױף py::yonr איהי
 םון סידער א lyoyiy: ph ,װונלכעי
 -yoo:yo בײס פארנאכטיגעי, א שלאוי,

 ריט טאז צו װאס נעױאדסט׳ נישט און
ויך...

y אין סאײיבט א*ז ד i-. סוייגער 
 זױ איחי־, װעגען טראכט ער טערי׳ן.
 גײל. גישם־כאשציט גיױס, א װעגען

yױ איואגען... איחר סון דך טוו '־ 
 ih ׳ג*ואגט קלאר אײנמאי איהם האם

v קאן ױ i צו םארשטעיעז גאמישט 
 po בוורא ססן... 0 סאר איחם האכען

 ׳איהס po iypn#or po איחר צו ליבצ
 לעצטע n איו דאס סו םיהלט, ŷ װײל
 ויך װעט דעם נאך או זייגע, ליכע■ ױמע

 ער און ױגצנד, ?ײן איהם םאר ענדיגען
 און ,nyo yjinonp קלײגע די וי, ווכס

in: באנצהט r n r n o, איג־ לי״״ן ס וױ 
געל...

 אויםגעהויבען דך האט ססלשטײן
pc ,ארוטגעסוקט׳ ויף חאט שטוהל po 

 האט און םארטראכטקײט וײן פון ארויס
 טינסצלתײט, די אפאל מיט דצרזעהן

 צוגע־ געהסש שױן איצט האט װעלכע
cpyi ̂אסע דאם  דמרסיהלט און ׳ליכט כי

 אינאײנעם איו װעלכע שטילהײט, די
 איהם צו אהעד * נעליםען אװענט דיט׳ן

 אוטחײמ• ריט דורכגענוטען איהם און
אומעט. לינען
yהאט ר :jŷ״po ;y אױבערראק 

 גאב אין iny: ג^;אזט וין און הוט און
 אנגסחױנע; שויז האט גאס די ארויס.

 אװענד יyד ליכט. טיט צינדען ויןי
;.yוםpyאנג איז

 -עי צי ly.rncy; איז פ^עטײן
מערי׳ן.. יyקלײ:

א•:־ דאקטא־* א טיט :אף בפיט און
oy:''H...

A
 יעזול• n כאטיאכט איף אז און
 הרונג׳yלpיy דאלטאר׳ס uvi םון טאטען

 yכטב או דערסא;^ א; ויך איך הויב
 ־ysp סון געהאלטען מאל yאל איך האב

yiyo.\ . גמטיעט האב איך ;יט, נמהד 
 נײסםיגען אױם׳ן ,wno גײםטיגע אויזי

 םאי׳ן D:iiy: איז דאם סו לײםער.
 איצט און .op:jny: איף האב גײסט,

 yr^pc דאס אױןי װאס הנאה. םיר םוט
pלyםyרyהסכטה... א געלראגעז האט ן 

 וױיפ מרסאהרונג אייגענער סון ׳אסת —
 לאנ cy^־ אויוי רעזyטyקל םון או ׳איך
 איך הארץ. yroiiש א געלראנען איף

טיד, וױיסעז װאס אבער nynr א^ם
aראסטyomir pc ,|yr:vD y •דעז־צע

pn אט שװערעןcy. אז h דאלטא־ 
־!...y וױיס חסתם מן ואנט,

 ײר״ינ בעודנגעז רואלט וױ הכלל.
ואץ:

גלכ, מיי־ ס׳איז אידען גװןלד
ן־יא־ ims אליו׳ן דאך וואוין איך

..־;ײ:ש »•? קיעסעילז זײ זאג®׳ $
̂ד־**י־דס די אךין•  : יאהי »זא לז

 גום םיר כ׳איו ׳»ימז גײאלד
 I מ*«־£יי־ םײן אי*® va גאר גן־עדן *

 ײײב״ סיין מיש דארטעז זיך לעב »יך
 •אי... m ®ײבעלינד די װי אזוי,

װיווי־*. סיר ם׳יויו pjrP* גװ»לד
 •יאי. **B סײן •אר «וב סול םיד גי«

 tsups גאר vm קלעיתיצז
 גאר... כחות וויר ̂•אר חןם «ון

ph ייחמ, גוד»לד 'd גי•׳ סיר 
 : «ין סיר םי• *וזיוסןן זיננ•
 ®רצ•- די ••ר חורײ, חורײ,

1§לאר מ« הממ׳י«צן דעס •*ר

 חשלםח יוניאן וװ נ״מס
סענםער

r־ :hh*־ vo ־,‘yט**פ,י t,) 
ôגiא ״אט *yoiyo יס־י• *יג־אן yיטyן 

 סיי^ט ראנ^׳צטס; ;yovy'" ריטי(ג ס
ph י1אײ  ov |V3s,yp דיסיווטייט ;Hvy* 

n p r רH•y״ט Hsryvi dvt •it־ c* 
*3 ,i i  , r r v s p y *  t 

b״,,© pn דעם o*HByn אנגע ויציט 
 סצג־ -עיטל ״וניאן myi סויי *י• װיסנן,

ytf- י-א Hו*y,nŷט  x f-H ײע-ע ט̂־y״
h .,r ניטונן o :  •y*V’i;H rc* סג־ גאך 

c y*yT־iy*o א,: :rvo ידא ״עפ• 
yD;yo.- ־׳|'ט
אי־ז י׳ א'“יא pc חוץ א

y ״yoy־o*Hc iyny: ריטימ םyד ô pc 
 י־א״ט^ װאכ יאלואי־כ איגט^מי״צאנאײ

 װסג־ ד. *y:*'• אעסטיטיצי^ n ״,,‘א
# -,y•־ pc :hs-v ד j 'D ־־oy -^באא

 ט׳צע- ־r גע׳יע; איז ײיעיטאיכ, אע
ריטיננ. ojn po כא•

 בא״יבטעט, ״אט די־עי-סאר יע* ייי
yM־y; ו-ין n ^אײסנאב pc ױגיאן 

yD;yo o*yn*- ד םאי־y1924 יאדןי ם 
AW,00t).OU אײנלינםט חןד װסחחנגד 

 ענ ל%.0,000.00 ארוס נאױו po *סנט
jo? פון דעפיציט x ניײנט ?y•

 א*ו כאאיד *in סין דא^אר טויז^ט
 יyד א?*י •ױ pyryi דארוי רירוןמטארס

 עפ און װו״סן. קטyדy; וא״ דעפיצ־ט
 x מאכען צו גסװארצן באיצלאסען סיז

:vr-yoro גױיסע  דעיע• oyp װאכ ^:
דעפיציט. דעכ

 —y איז אגגע״^ענדױיט יyד פאר
 קאט״ט^ yjv’vyio א געװאױען רױייט

 •ערוא* פא־״געגיון n סון נישטסחסנד
 דוש. ;251 לאחסל pc װאגדעי, ח. :ו.ען

 PC סיש, מ ;3ס ל0£לא P® ״סײו.ייבר/
po ,r ׳10 י״איאל 'n n ryv  p יא^אי 

22 po .ליוױי, י pc 1 יאלאל.
ײסשטא״ס אװ נאסרד cyד סאי

 סטו־ ימם nc yאנײטp ס עדצינען סיז
n ,דענט^־לאנס  po עדױקײ״ העילט 

 yin פארלסכגט האט און סקול ־1שאנאי
 צטyזyסארט: וױיט^י ואל יטnטי;yט

װעיע;.
 דאכ בא״עיאס^ דאט באארד דעי

jy3yp^-1y3*H צום nyשאנ1וקיHדע- י 
סינטמידישאנסי. רyד סון •איטטענט

ph  oy סױך iyoos'yo3 נyװאיy•׳
 װיפען לאזען 4זסי רירעקסאר דער ־אס
y?o אי• י־אחאי״ס סעטעדדישאגאל 

 דע- ivdI ןינא: ראפ יארל, ו4נ ג־ויס
n צענ־בע־  ;y^yn -י יןם טיטגיידזג- 

 pn ניט זיך ’y;,fiM,0H2 װאס פi'Hראי
 ?^-yr ירביאן pc ::vj^nrcMH דע־־

 *HTpy h פאי־ צאדזל^ דאדסען זענטער,
 א;- ,10.50 ט-יט:^נט איז טי:״שאן

סיצט. ב*ז װי *ו׳יא־ k יעטאט

י ס ־ ד שו ט ל ע ץ ל ט ױני־אן א ל ע  ה
ד ע ט ענ ען ס נ אלג. אן די ױפ ע

 חופ אװענט, ס־ײטאג לעיזט״סוד, רי
 געררען ph ס״עלײ, דאנס די. ס*ן טעז,0

 ״yג אוץ• יזס דססגלײכעז בסוונמ. גוט
 דר. םון ־niropy4' myi כאדנט גוט דרעז

 ;yDlS cjn ־,jiyv.o דיגסטס; :אלדפטאז,
;אװעמבער.
d cy i־״,o ;ho׳D:yv׳ yolO oyi;

:oyn , iv w y v i .דרײ• דזשארדוש דר 
 לHיט3לאס •דמסביטיריען oyi סון םער,

iy סיבער רײיעז i טyטH : צעהן די
i«yc iy ?אדף דער — זyגo•ל i  pc: 

סדאנקהײט׳/ געבען הייט
n נ װערען לעתטשורסi'H yjzy:v 

 ס^ט^י, העלסיז ױניטי םיז סךטארױם
 יארל ניו סטריט, טע17 סי^ט 131

n סדײ סײנטריט  --ho פי• מיםגלידעד 
phs sH:Hri4r ד• y » r o.אלס

 שאמ- דעם ■דעזענפדרען
טשערמאן.

 און י*דסח• םין רyo,רניo די דיר,
 סםייט, ^30 ײעסט ryo, 151*צי״אס
 byi רyונטH כייטי:נ, bhst h נײ דאבעז

 יוײנשטימע !.,ooyp ב-דדער פיז פארזי״ז
 •׳Hcf אונזער כסגאנ^ון צי זyלאסrHכ

̂ןר. דושײהאב ביודער טשעדמסן,  סאר כייי
 םסד סוט עד װאס סיבײט, גוטע זײן

o אונוצר r.• פון סױסדרוק סלס סון 
i:ppiy:o;: צו בסשלאס^ כדד האבעז 

וומדטסוי״עץ ס טיט איהם •דעזוןגםיימן
. o :m t

: ש*ס סון קאםיגזע ד•
.1 לאקסל גסלדין, נײססן
.9 לאססל מילצר, עליסם

.11 יסססי גודםאז, ע;ס
86 יאס. נסטזזכסאן. כסדנעס

iy:ypH יאהד סכט־און־דרײסיג רען...

י סא״־פלא־! פאר׳ן הויא
»(>0ס;ר>!

לעבעדיגען. פון

 ןyטערyרןל אן זאגט, דאלטאר
זסן. ycu א אין טרעס אויף
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h עק״ דדמענעראל דעם צו נוח "סר 
 איגמערנע־ דער ®ון באארד זעקיטײו

 די צו דאנק גרױסען h און ישאנעי
ליג-מעסבערס.

 ייגײןלאוקטאנעל די «ין האגײוננ די
 ייי פילאדעי־פיא, אין וױיסטראכער און

 ליג-כיעכרנע-ס ן8דוצ עטייכע די םון אויך
 יארק גױ אץ rgwr פיד״עעיס דעם פון

 ײ8ל? ^עם אױף דעסאגסטרירס חאט
 און גערעכט יזעכסט וױ אופן, סטען

טי; העכסכ  בא׳ דעי געװען איז עס די
e r r איגטער דעי םון ב. ע. ג. דעם םון‘ 

 ױדאדטיסנרי־ די צו נגונע נע׳^נאי
 ®אי^״ײדענע די צו געהערען ײאס דעי־,
 פאל־ צו זיך ען3א1ענט ?י^ר מיט ליגס״

 זײ האבען באשלום, דאזיגען רעם ;ען
 הױבט oy אז קלאר, נאנץ סרױסנעױיוען

 גאנצקײט די פאד אױען צו *ן גיס די
 .18ױני זײער פון וױרקואסקײט און

 ױגיאדילײם, yאםת׳ נעוחנן זיי ײ^יטמן
״ D;yoy3 iy2ipn ז״ שטארק וױ איז,  1ז
 באשלוס oyד סיט iy;«®riHC3»^ ניט
 גע־ דאף זיי װאיטען ב״ .y ג. םyד פון

 גע־ o’onyi און באיעלוס Din פאלגמ
 איז oy גדויס וױ בתים, כ^י די װיך*ן
 וױ און סאיידטריסעטס״געפיהל, יסיער

'8ד׳ זיי ױגיאן. די ivo>«n זיי
^j אב^ בע| y3־o,,y קא*ױד. פונקט 

tהאבען ״ oiny^Pip ,םאר אז בפדהסיא 
 ̂זyרyיŷנ זײ װעלכער צו יינ׳ די איז זײ

Vfi, ר, פיי ^ ײ  אינ־ yv;R: די וױ ס
 רyז«יי מיט חאנען זײ ט^/דעאגאל.

 oy רyאד אז ס^וגסטרירט,yד חאנדױנג
̂רט  דעם דורף װאס ;,,:yr גאגץ ?ײ קים״

 וחנרעז, אינ^װאכט ױניאן ױיער װעט
 װע׳ םיל אזױ אױף cyT דורף װעט און

 פאר און זײ םאד אױפםאן קמנען ניגעד
y;ny3’R v^n אז אדער, ;ארב״סער 

 םון נ^רנים איכערהױ«ם ערװארטען זײ
 ביז ר*ס און אינטערנע^אנאיל, חנר

 ני׳ש איהר צו o«־yny: ױי חאכען איצמ
 װניאז רyד tyc^yn צו אום ,cyi צויליב
 וױרקזאםער און ישטארקער אדן וחנרען

 צייעז, ynn'H סון אויסםיהרונג די פאר
•IPPyiiv אײגענע yרyזײ צו^כ גאר

A
 ;אױ אז קלאר׳ אזױ איצט איז ד$ס ׳

פאר־ אין איז װאם אײנער,
 “פארדגיי םון פאר׳״טכור׳ט און כלעגד^ט

yjyn ,װעט םיאזען oy אײנזעחן. נים 
זא־ inyi קען װאס ^בער, ®אר
y3| ד אין ײ  איצט טוז ליכט, ריכטיג^ ז

ר זײן iy אז ׳ק̂ר i דדעענעראל yipy־ 
 1זײ נטy^yנDארוי האט באארד פוטײו

 פונקט, iyE»v,r סאםע cyi אויף רyםינ;
r *ויןי  yo«o nyTםyרצ^יכyװאונד ר 
 ny אז אינטערנ^ןונאי, רyאונז אין

 איז ױניאן רyד אין אז געװאוסט, האם
 ױגיאן די װעםען םאר עלעסענם, »ן דא

 םעטיגקײט און זyאויםנאכ איחרע סיט
 ;באדײטונג רyסטyסינד דער פון איז
 טענ^עז׳ דא ךײ:& ױניאן רער אין אז

 םיז rגיyםים דער אין זײנען װעלכע
יער  ױנ־ דער םון טוים־מונאים הארץ ̂ז

 גיליהיליד, ?יינעז וועיכע \,yvzvמ ;יאן
 גע^טרוי- ױניאן די אסא< זעהען זײ ותן

 פאר קלאר איצם זײן ncL עס כמלט.
 ב., .V ג. םון געםיהל nyi אז אלעכען,

 עלע־ אן דא איז ױניאן זתר אין אז
 נרא־ אײן אין זיך האלט װעלכער סענט,

 גע־ איז פוגדאמענט, איחר אונםער כען
 ׳דאס אוז םאילמםןננדינ־ריכםינער׳ א װען
 נאך םאר ערלויבט איהם וואלט םעז ווען

 נאנ־ רyאונז ײאלם וױילע, קורצער א
 םון אונטערגעםינעוועט געוועז כנין צער
v v i ,דער אין ארבײםען װאס נס׳שות 

 מטויס מינדעסטער דער און םינסטער,
 צװײ װאס #דאס אוסנעװארםעז דואלט
̂עך דעם אין האבען ארבײםער דורות  כ

 אױםנעבויט. יאהר y 40םvיע די פון
 ױני^ רyד םון יטונאים די דוקא אלזא,

 דעפאנ־■ האבען האנדלמנ זײער סיט
 אונבאדינגט ײי און ריכםיג װי סםרידם׳

 םיז באשילוס רyד געוךען איז עס נױטי»
yדז דעם r^באארד. עקדמומיװ נעיא

 מעני^ן דאזינע די קוטט םyד פאר
 זײ זyװאילט װארים דאנח. נרױסער א

 באשלוס, דעם אונםעדװארםען זיך אלע
 צװײםלען, נעמענט באםת איינזנר װאלם
 איז ב. .v •נ דעם פון אויםטו דער אױכ

 װאלט עס נױםיג. אזוי וױרקליך נעוחגן
 מײנוננען, וועלכע אז נעווארען, באוזיזען

 פאחשײ- די סאציאלע, »ח ■אליטימע
vvn הא־ נים זאלען ײניאדםעםמנרס 
ר ממ, מ  זײ זיינען מניאן דער צו א

אז איבערגעבען, אזױ <איא^, אזױ

 \vivv, צוױיפיען גארניט jyp קיינעי
yi.□ .ר ואי־טייאן  פורען פיט אײנ̂י
u כטyר :vm :טאyא ן rטארקyפאר־ ן 

 נואנצען רעס פאר כ. .y ג. oyn װאוחי
 פיט פאראורזאכם האט ,-y לואס ^syםופ
 דער אין צוױיםעל אונבארילכטיגט^ דין

m רyאונז פוץ טyיאיאי־יט y^ira,.• 
y די װארט יאן riR i ד םון האנדױנגyם 

y. .ג כyקyאלס װערען, באטיאכט :ט 
 גוט־בארע״ ניט א צױאינעיאײי־ט^ א

 נערעדט ׳צטאיק װאילט דאס און כ^ט^
;iy:y איב דיyריyנטpײD אורטײלס־ און 

yEדי, םון ה'נק'ים ov jyoyii אגםאר־ איז 
דער פון *ציקזאי* דער טרױט

אי, אג ^ ^ ט  קאנ־ קוכ^נדע די און אינ
 טײ[ געוױסען א מיט װאיט אןrנyװ

 איהר אויסדריקען נםyrכyג רעבס םון
 חאנדיוננ. זײער פיט אונצופיידענהײט

ארויסנע־ זיןל האט oy אז איצט
 הא־ ױניאן רyאונז אין אז קיאר, וױזען

iyz םיהר א ג^שפייטyנדy דאיm:vv y 
 דער. םון איז ױניאן די fyoyr םאר ׳jŷ׳

 :~vvw די טyװ באדײםונג, קנאפסטער
y i אנװע^אן? yno| אנyרypנy,אז ז 

 האנדלונג זײן פיט ר.אט ב. .y ג. רער
 » םון ױניאן די טyװyיאטyג אײנפאך

 איז װערכע ׳מא:ט רyרyנסט,פ רyב"ז
 האם זי וױיל ג^חר^כער, דאס גע״וען

 םוז האימ סאמע אין זyב,לpפאר זיך
 יאזט כיען װען װעיכ^ און ױניאן, רyד

 אונגע־ ארבײט וױסטע איהר טאן איהר
 צו ױניאן די נעבראכט װאלט ׳טטערט,

רואין. פאל״שםענדיגעז איהר
A

 זין פוז אינםערנעמאנאל yv:^: די
iy־־u דארום ^ ^ R ■ םאסט, דעם םים 

 גע־ אױסנמפתעז איז ׳שװא רyד װאס
 םאר ט:בזבל\"וס הטyטr און װארען

*’VDy4] ה נאגצער זײן איןyסליכyנא• ר 
 קײן זײז ניט קען איצט קעט?ײט.

 ליג-םעם־ די דאס ,DyT װענצן קלצהר
 זײ װאס געװאוסם, נים האכ^ בערם
 יטטוםפזינינ, וױ זײז׳ זײ iy:yo טיען.

iv צו רyאב w, םאר־ ניט האבעז זי' אז 
 זײער םון זyװענצpyאנזp די ׳עטאנען

 מאנאטעךלאננ ניט. מעז jyp האנדלונג,
^ט האט ^ד  אונ־ yאל און זינםאן פר

 םארעיײ בײ װײס-פחגזידענםעז yרyז
y:yi גyלyנyנהײטyאײנגע׳טענה׳ט ז 
 אבער jy^n זײ .cyi װעגעז זײ כייט
 לטyהאנדyנ און איננארירט סyאל דאס
 ױניאן דער פון יפונאים נאר װי אזוי,

 םאר האבען זײ ^y־u*ny; װאלטען
nרyאו:ז y3 y :^ ,,^R  y ,אױיסגצזויזען 

 פאראכטונג כסטעyה די האבען זײ אז
 yאיהר און אינטערנע^אנאל רyזײ צו

 נעדואנדעלמ׳ אזוי האבען זיי פיהרער;
 אויט־ דער םאר אויסזעהן זאל עס אז

 נאנצע די װי אזוי וועלט, סײדיגער
 אײנםאחאנמר זײ םיט איז םזגםבער^י■

 זיי זײנעז אמת׳ען רער אין כאכדש נען,
 ;ױניאן דער איז מבםיעוט סיעוט א נאר
 םאר־ צו געםיינט דערםיט האבען זיי

 לע־ סאמצ איהר איז ױניאן די װאװדען
 דעם איז פלאץ, װיכםינסטען בעדינםטע;,

 איהרע צו םעםבעחפיפ דער פיז צוטרוי
 דאס װאם םיהחנו, איהרע צו באאמטע,

 יצדער םון ערװrנסyבyל סאםע דמר איז
 זײ האכען האנדלונג איהר םים ױניאן.

 געבען צו געםײנט באװאוסטזינינ גאנץ
 דארום ד»אט ױניאן. דער טויכדקלאפ א

 צו גרונד בעסטען דעם ױניאז די ניט
 ענדליך איז זי װאס זיןי, גראםולירעז

 און ? שונא אזא םון געװארען ■םור
 דערםאר ב. ע. ג. רער ניט פארדינט

 ער װאס סרעריט, זyסטyגר דעם אליין
 געצװאוננען האנדלונג זײן םיט האט
 נע־ איצט ביז איז װמלכער שונא, דעם

 ױניאךםרײנד, אלס ^לטyטrארD זyװ
 און ypD»o די זיר םיז אראיצואװארםעז

 םײנד־ רyבימערסט זיין אין ?yi,,m זיף
ױניאן? דער צו ליכקײט

A
 ר־yד זיף האבען םיר ורען דערםאה

 םאר־ איז עם װאס ,ojn וועגען װאוםט
 די בײ און ^לםיאyדKםיל אין גע?וםען

 עם האט יארק, נױ איז סלאוק־םינישערס
 האט עס װארים נעטאן. הנאה באמת אונז

 הא־ שונאים די זײן. אנדערש געקענט
 זײער םיט אעעהן נאף געקענט בעז

 אס• נעקעגט האבען זײ ;שפיל םאלשען
 ערסלעהרען כלוםרשט ױניאז, די נארען

 םון באשלוס דעם םאלנען זײ אז זיך,
 אננעהן װײםער דאך און ב. ע. נ. דעם
 אונםערגראבעז פון ארבײט זײער םים
 כיטרערזנ די מניאן. דער אונםער זיך

שפי• נעװאלם טאקע האבען זיי צוױשען

yrnyorngo vn וײ לעז m אליטיק•
 iyp װער דאן, און ױדאן, רyד צו ynנג

 רyד םאר ׳סאהנן oyi פאואױסזאנען
 פאסירט ,i פדקים yדאזיג די םון ױדאן
 רyד .rרyאגד נא;ץ רyאב oy האט
y j. .צוםרײ זיך געװאלט ניט האט ב 

i v ^ r j jn כלוסרשטדיגער א?א םיט 
rטילyאױטארײ זײן םון אנערקעגוגנ ר 
 םאריאגגט, דורכאויס האט רy ט.yט
*:2 די צו בבונע האנדלונג די אז ?*vv 
 אײנ־ lypio אין זײן זאל iy«yn2B־3’?

 דאס *ז און כאשלוס, זײן פיט קלאנג
 נטליף.yDy jy'yii יהרטcyדורכנ זאל
 TP אז הן,yרזyד האט חברח די װען

 זײ ןyהאב ̂זyגילט :יט דא |yp נארעךײ
 װי ברירה, רyאנד ?ײן חאטyג ניט ראן

ריכטי־ אין זיף ארױסצואוױיז^
 ר.טyבאשט םyד אין און ט.^טאryג רyנ

 גאנצעד דער פאר געדױנס גרצסט^י רער
rינycנ,א y.א;אל

A
 yr^, יא?אלס פאר די אז איצט,

 אר־yר שױן iyj^i רyאד רעארנאנידרם
 פאר װעג רyד איז געװאר^, גאניזירם

y *י r ^ i אפ־ געגצליר ױניאן־פײנד 
 iy:yp זײ ױניאן. חגר- צו ןy;יטryג

 ױנ־ רyד אויסער סyרגסטy רyזײ טאן
 ױניאן. רyד אין הרyפ ניט יבעא יאן,
 רyזײ דורך זײ האנען ױניאן דער םון

 און אױסנ^לאסען. אלײן זיף ,האנדלונ;
i:v*2 זײ האב^ דערםיט o " i געהאל״ 
n  ;yc□ .ג y. .אויסצופיהר בyױין ז 

V2M0"\v — אsצו^יyDגאנצ?ײט די ן 
pc דyװאכ^ פאי א אין ױדאן. ר 
 בא־ די אין װעם oy>» iyr ̂רyטŷט

yijyDjr.e אײננעארדענט לא?אלס yii־ 
 ryn*״ v:"p .'־־nyo זײן ניט iypyii ׳jy«־

yc" און y:''P די ;לא?אלס ״לינק^״ 
 םאך- זיך מים cyii ר:עשאנאלyאינם

 yרינyםריה די אין װי װידער, ׳מטעלען
 אונ־ און גא:ץ ?ערפערשאפט, א יאהרען,

^ילט.  oy װעט ^-ליף ^גדלירy נ
 ־,np yjy־פארשײו די צו סוף א געהמען
jy'ny; און :**w'nyp ױגיאנס די אין 
 vow,] רyאיב טא:, ןyכטיגyנ א איבער

 yoojnj'o די onny: ניט האב^ װאס
 הא׳ װאס און ױניאן, חגר םיט מײכות

 אפ׳ םעהר און מעהר אלץ איהר נאר זyכ
 אין V'nyjy yגאנצ די וױיל :משװאכם,

 םארווענרעט איז ױניאן יyד םון כח
 טײפעל־װײס־װאס. רyד אויף ג^וארעז

 m)tv< רyד םאר איז װאס ױניאן, אונזצר
 צױמפאל^ן הויז א געװען צײס מער
 לאנערען, yרישyרינp פארשײדענע איז

 'ovn נרויסצר אײן ווערעז רyװיד װעט
̂־לאנp םיגער  םאר־ װעם וועלכער ̂רyאמו

 אײך םyד iy:y: כח גאנ^ז זײן ווענדען
 נעגעץ געגנער, מצכטיגען ■►ודאײנציגעז
y ^ r n  □r>^ ״מאגוםעקטשױ דעם בעגעז 

 inyo, אלץ זיך פאר זוכט וואס רער,
 ארכײטער׳ס DyT םון פראםיט מעהר ►ון

פראצ^
•**

 האט אינט^/דעאנאל די iyr איצט,
 םאר אויסצואװירקמז זyנוםyםארג זיך
 ־yפאד םון פראגראם אזא ארבײטער רי

 yאל זyלyװ זײ װען וועלכע, רונגען,
 הא־ װירקליך װעלען װערען, יעאליזירט

 רע• רyת׳Dא »ז פון באדײטוע די כען
 איגדוסטריען, yרyאונז yאל איץ yואלוצי
 ניט זyגא;צ אין ווען ליגיזם, רyד װאלם

 פאר געורען ױניאן, רער םארטריבעז
 דא־ nyi געפאהר. ycooyn די איהר

 נוי־ די פאראליזירט װאלט סטya רyזיג
:'□y yנyרגיy; םענליף ניט ײאלט עס 

;n iyקאנצענ־ אונבאדינגכרנויםיגע די ן 
 אינערליכער דער כחות. םון טראציע

 דער םיט געםונען, שױן װאלט םײגד
 און העמר אויטסײדיגע זײנע םון חילוי

 צו םיטלען פארשײדענע אינטרינאנטען,
 איהר אין אינטערנעשאנאל דער טםעמח
 אויםנאבע. שווערער זעהר און ר״רויסער

 שטיײ אלע םרײ. ותנ דער איז איצם
 געסענט װאלט ױניאז די ותאבע אז נער,

 איהם םון זײנען װערען, ^שטרויכעלט
 םען מענ רעכט םיט און זפנעראסט,
 א װײטער און אז איצט םח ערװארםען

 םון םארש אונאונטערבראכענעם ^יײעז,
 yלK םיט אינטערנעשאנאל גאנצער יער

 אלץ צו לאקאלס אםת־לאיאלע איהרע
צילען. yרy2vn און ־־.עכערע

A
 c:yoy^ אוים דארום דרי?ען מיר

 םענשען דוצען עטליכע די צו דאנ? א
 זײ װאס לאהאלס, םארשײדענע די אין

 םון באזײטינט שנעל אזױ זיך תאכעז
 םעג־ געםאכט דערםיט און ױניאן, ־־ער
 צױ קוםען צו לאקאלס זײערע םאר ליןי
 איצט איז װעלכער כח, ny''i צו דיק
 נאטירייןי, נויטיג. און װיכטינ אזוי

 זיף זאלען זײ אז ׳ניט סיר ערװארמעז
 אז וױיםען, םיר שםיל. פארהאל^ן

נעשרײען, םאכעז וועלען וײ
 שימםעז אײן איז האלטעז וחגלען און
 אינטערנעשאנאל גאנצע די זידלען אוז
 ארט דאס אבער פיהרער. איהרע און

 װיםיל בילען, ?ענעז זײ ניט. קײנעם
 זײער םיט אבער גלוםט, הארץ זײער

 ניט ױגיאן דצר שוין זײ װעלעז כילערײ
װיסען, איצט װעט יעחןר שאדעז.

 מעהר ש(י\ וועאען זײ זײנען. זײ ר p ו ו
 שוין װעלען זײ נאדען. ניט קײנעם

״ װאס װירקוננ׳ די האבקן םעהר :יט  ז
 געװען זײנען זײ ווען נעהאם, חאבען

 ױניאך םיז םאס^ע א אין ןארשםעלם
אז װיסעז, אלע וועלען איצם פרײנד.

 ױניאן- אויסגןשיראמנע זײנען ױי
 און גמטינקי־יט yגא:צ רyזײ און פײנד,

 ;ים כאדײטונג שום ?ײן ויעט ״ױרקונג
האנען.

שיקאגא. םון נײעס מרעהליכע
 שיקאגא אין ױגיאנס yרyאונז אין

 co»oy: צומטערוננס־גײסט רyד ־אט
 פון בױ^, פון דיסט oyi םאד ולאץ

yװיכט oy%y אויםטאן rאזוינס, ̂ס jm• 
 טרויםם^yג האנ^ y*ל ליר װאס גען
 גים נאף איצט ניז רyאכ
y רyזyל רי ,̂yniR ג^ויס זיןי װעלען 

y^ א; ^רפאנ^ r רי פון o y 'v^ ry i, 
y^yii אנג איזyנופyפיט געורארעז ן 
 קאגװ^ ר^ר אויןי באגײסםערונג גרױס
 אינט־לרנ^א־ די אז שיקאגא, אין שאן
 טא־py־פpלאוp ױניאז lyjpDy ז*ל נאל
 iy§yr די אז דך, םארשםעהט ריס.
y r 'i| ט געװען נ ^י  פוס־ א זײן צו ג

 פון און ארכײטס־באדיננוננעז פון רyט
 Diyii רוע<כע ארבײט, ארבײט, רyגוט

;CD»cy, דעם צוליב װי iyci3 אי־בײםס־ 
 דאן זינט ליבע. אויס אויך אזוי לוין,

 און ;יאהר 4 באלד pyii« שוין זײנ^
אפא̂י װידער איז רעזאלוצײל ŷבyז די

 רyטvיע רyד אויף נעװאר^
 ביז אבער ?לױולאנד, אין קאגװ^אן

 ־yג C3«cy: נים אלץ נאןל איז איצט
iy פון ןyװאר i רער *,אינט^/ךפאנא 

 ןpאליזירyר צו אום אנםאנג׳ נויטיגער
 ױיי?־ די סיר ןyרyה איצם פלאן. דעם
 דזשאינט רyד אז ב״שורה, םרעהליכע ליף

 nrcipytpy yאל טים fyo«m באארד
 לא?אלס yײדענrפאר די םון באארדס

 דים?וטירט גרינדליןי jy38n שי?אנא אין
 אג״ שויז האבען און פלאן, ד^זיגעז דעם

דעם. ווענען ארבײמען צו געפאננען
A

 גלוי״ און גענלויבט, דאן האבען מיר
yo\ ד אז איצט, נאףyאן איז פלאן ר 

Ayc:y3,,vy:D,iR, ראס און yר jyp פיט 
 אויס־ גוט גאנץ װילען זyסטyפ נוכען א

 זײ• איצט ביז אפת, ווזגרען. ג-לםיהרט
:yry: jyםארש ן"yzyi די םאי סניעות 

 קען עס פלאן. דעם םון אויסםיהרונג
 פלאן oyi םוז אויסםיהױננ די אז זײץ,
 שווער, באזאנדערס איז יאר? נױ אין

 יאר?ער נױ yלyציŷס גאנץ די צוליב
 וױרקליןי איז oy ̂רyאב אוכדגטענד^

 װיכטינע נוט^ יעדע אז נויטינ, ניט
 אלס האבעז דו?א זאל אונטערנעהםוננ

 קען עס יארק. נױ נעבורט־סלאץ איהר
 װאם דאס, אז זײן, געםאלט זעהר יאך
 נױ אין אויטצוםיהרען רyװr אזוי איז

 אויסצופיהרען לײכמער זײן זאל יאר?,
פלאץ. רyאנד אן אין

A
 yאל וױ רלשםײ̂זyפ װײס־פרעזידצנט

 ארבײםער- אקטױוע אנדערע רעyאונז
 גוט זיכער זײנען שי?אגא׳ אין םיהרער
 שיחאנא. איז לאגע רyר םיט בא?»נט

 װען דאס ״iPDny::8 םעגען םיר און
 דצם דיסהוטירען אננעהויבען האבען וײ

 ןyםyצוצוטר אויד באשלאסעז און פלאן,
 װיײ מסתסא איז אױסםיהרוגג, זײן צו

jyo ,גינסטינער דער איז שיקאגא »ז זײ 
 דא־ אונטערנעהםרנג. דער םאר כאדעז

 צװײםלען צו גרונד ?ײן ניטא איז רום
 רyהנyש גרויסער, דער »ז ׳דעם אין

 װערען• פארװירקליכט באלד טyװ פלאן
 םון ערםילוננ װאס־גיכערער דער סאר
 נוי־ װירקליך איז װאונש iy3'?8i דעם
 שי• די םון Dnri^:y גאנצער רyד טיג

 עם װי שווער ר.yמאכpלאוp רy^אגא'
 נע״ העז װילעז גוטעז א םיט רyאב איז,

 םון סומע נויטיגע די וחגרעז שאםען
 םארשיפצן דאס דורף דאלאר 100,000

 װיר?ליך קענען מיר און שערם. פיז
 דאזיגע די זאל װארום אײנזעזק, ניט

 נרויםעד א גאר זײן ניט ױניאךםעקטארי
 װא־ נדונד, תיין ניטא איז עס צרםאלנ.

 אלגעםײז אין עולם גרויסער דער ױם
 אין נעםאכט קלאומס, סױסען ניט זאל
 דער אין װי פונפט ױניאךםעקטארי, דער

pלאוp־םpyריװאט־םאנד א םיז טארי# 
 דעם םכח װאס היינט׳ פעקטשורער.

 ארום אוז אין ױניאךעולם סאעציעלען
 *,היבשעו נאנץ א איז וױגלכער שי?אנא,

 עט טיחלעז נעװים װעט וועלכעל און
 תלאופם, קויפעז צו םליכט זײן אלס
 ױניאד דער אין געמאכט זײנען וואס

פעקטארי.
A

 איצט ארײגלאזען ניט זיך װילעז םיר
אציעם, םארשיי^נע אין  וואס םפעק̂ו
 אױ«ד (pp n8Dpyo־pu#ri¥^v אזא
 גאנצעו דער םאר צײט דער םיט טאז

 איי• יעדער אבער ילאוק־אינדוסטריצ.
 טארמטעלזו!! זיד לײכט גאנץ ipp נער
 אר יוניאן, די ipp צײט דעד םיט אז

1# !רגײט איחר םארפױםען צו שמאט

 םידעי tun םין פדאםיט דעם אויך
 נארכמ« דעם םארקויםעז סענען אדער

 זאל דאס ורען איז ביליגער. פיל
עם וחנמ איז אייעעבען

 אמ< דער םאר צייכטער פיל זײז
 יתיאךו אזעלמ עםענעז צו טאנאל
 טנחנחג »יז און יארס נױ jam טארים

 ענםוויק^ונג • װײטערע די און שטעדט,
 גאנץ סיר סמנען אונטערנעהמונג דער םון

 צז »ח דער צו איבצרלאזעז דרײםט
 אונזעחנ םיז פאחשטמלונגס־סראםם דער

מעםבערם̂.

p

rj&

 פונ׳ם מיטינג פערטעל־יעהרדבער זעקפטער
שיקאגא אץ באארד עקזעקוטיװ גענעראל

A
py^: װאס oy גיט זיף פיט זאל 

 yrM אין פלאן דאדגער רyד בריינגען
 איז רyאב הגרוױיל ̂ןyאלנD וױיטערע

̂וס  ה־yרגyאוגט וױכטיגפ זעדור א שױן ד
 yרyאונז אז ,ov פאררינט װעלכע פוגנ,

̂ילען רסyםבyפ ^ זיןי ז נ פ d צו א pi 
 ty'r<yzy און םײער גאנצ^ ovi פיט
 דער אין נאר. ןyסארמאג זײ װאט

 האנדלען, אזוי װעלען זײ אז האםנונג,
y זײ םיר װיגשען i□ גרyסטyן y,רםאלג 

 אינ״ yגאנצ די אז זיי, ןyרy»רזיכD און
 □in סיט ;אר ניט װעט ט^ףמאגאל

 D״pc:8iry3 און סyאינטעד ןyםcyור
lypipiv צו זיןי oyi ,זי נאר אויפםוי 

 /גליךyפ װי ענערגיש, אזוי אלײן װעט
lyonyj א jya^D'D ד אין אגטײלyר 

 מיט סײ און ראק סיט סײ ארבײט,
 רyאגא׳Pיr די זיינען װער װארים טאט.

 אול־ און רyלאיאל א ניט װען ׳לא?אלס
yjiyo'8 רyד פון טײל צורײסכארער j״ 

 זײן אלזא oy Dyn פראקטיש שאנאל^'
 דצר־-איגטעמעשאנאל. םון אויסטו רyד
 אנפאננ רyד אנשםאט װאס ניט׳ יזרyפ

 -nynyojw װיכטיגער רyדאזיג רyד פון
 יארק, נױ אין װצרען oowyi זאל פונג
 שטאדט, א אין lynyii פאכטyג ער װעט
I8o:yc^o זײגעז די װאו

ryoפ^ װאו און נינסטיג, ־ ny \yp 
 עס איז אלנ.Dרy רעןy‘יy•טנ א װארטען

lfi פינה נפ?א vo"ii: אזא דען
A

 צוליב אז ניט׳ רyאב פײגט דאס
 זאל און דארןי המונגyרנyאונט רעי

 אר־ yרyאנד די װערען פארנאבלעסיגט
 האט טערנ^אגאל4אי די װאס נייט,

 פראגראם די װארים נומען,yפארג זיף
 ראלyענrדז רyד ײ^ס רונגען,yפאד פון

iroipyipy האם באארד D,,^Ry:oMR 
 רyד פון איז מיטינג, זyצטyל זײן אױוי

^yכסטyאון װיכטיג?ײט, ר oy ני־ איז 
 די װארום ,rw'zo מינדעסטע די טא

 װיכ־ און you yאל די פאר ארבײט
n y ^ e  yro טענען גיט זאל yio'w־ 

 באלד וױ גלײכצײטינ. ivnyiA פיהרט
 בא־ שוין זיף iyD8n לא?אלס די גאר

 האט װעלכער ?אשמאר, םyד פון פרײט
 ־oyo רyד סון םחות די ם1סארטשאת

 װי ;צײט yiy^ א פאר נערשים
 די צו סוף א גצ?ומען איז oy כאלד

 ?ריגערײען, און פליאם?עס yנyפאױצײד
wowלכyװ  y צײם גאנצע די ®ארנוטען 

 זאןי, אזא ניםא איז ױניאנס, די אין
 piyiiiK םאר שװער צו זײן זאל װאס

 דעם צוליב אױסצוםיהחנן. *וניאנס
 שי?א־ פון באארד דזשאינם רyד האם

 האט רy װען גוט, nnyi לםyהאנדyג גא
 א jyjpcy םרן פלאן םyד סים צוזאמען

 םארנומען זיף אױןי ױניאדםע?סארי,
 די רyאיב דיס?וסיצ רyגרינדליכ א מיט

Eאדערונגyװ ׳זyלכlyo-iKT p באלד :y־ 
 און דזשאבערס די צו ווער^ שטעלט

 דורכ־ װעםעס און רס,yורrטpyDפאנו
 װיכםיג־ רpDכסyה דער םון איז םיהרונג

 םארשײדענע די לײזען צו אום קײט,
?לאו?־אינדוסטריע. רyד אין ןpמy^ראבל

םיזאן. עדױקײשאנאל טון אנפאנג צום
 o:yooiRapi עדױ<ײשא:אל רyאונז

:v$« שוין האט :m v z\ טעטיג?ײם זײן 
 ע-ט־ סיט סיזאן. לוםענדען דעם פאר
 דער װען צורי?, יאהר yליכ

 געטאכט איז געבים דעם אויןי םארזוןי
 מעמבערס, סילע גאר האבען געזואותץ,

 אויף שםעהען װאס םאנכע, אםילו און
 אינטערנעשאנאל, דער םון שפיץ רyד
:opipy קרוםלאף. ביסעל א דעם אױױ 

 א בלויז חןם אץ געזמחן האם עס װער
rפילyבלויז װער צדױ?ײשאז. מים זיןי ז 
 איז, וועלכער אדווערםײזםענם, «ז

 וועלט, אויסצרער דער םאד נויטיג אםשר,
 צײט די דאס. װי םעחר, גים רy^ב

 איצט נואראיבער. ׳גלי?ליכערוױיזצ איז,
 םעהר־ די <*ח זיכער *לעםעז, פון װערם
 בילדונגס-ארבײט די כאםראכם סםע׳

 אײנע אלם ׳אינםעדנעשאנאל, דער םוז
 און, אויםגאבען. גרױסע איהרע םון

 איצם שוין םעגליף נים איז oy כאטש
 רעזול־ טםשות׳דינע אױזי אנצואװײזען

 בילדונגם־ יאהר עסליכע די וואס טאםען,
 אלע אמנר געבראכם, האכען ארכײט

 אוםן במום מײנם דאס אז פארשטעהצז,
 גע־ איז בילדזמס־ארבײט די אז נים,
 1PP ארבײט אזא טון י אוםזיסט. וחנז
 חד באלדיגע מיין ערװארםען נים מען

 ביםלאכ־ ביסאאטױיו, נאר זולטאטעז,
 א דזרןי םיחלען זיד זײ יא**ן װײז״

 יוניאן חגר םון םארמםעגדנים כעםעסגר
 ?לע־ א תרך און אוימגאבצן, איחחן איז

)rרyאלעם, און וועלט דער אויוי בליק ז 
̂אס  אל־ אין איהר, אין פאר קוםט ו

'׳׳ געםײן.
A

 דעם םאר ארבײט עדױקײשאנאל די
 א דיחי געװארעז געםײערמ איז סיזאז

 גאר וועלכצן אין פאטוערם, ■ראכםםואען
 דזשײתאב־ טאשא וױ קינסםלער, גרזיםע

 אינטער- דער און ראמסיס םיסים סאז,
 ‘ םוז לײטונג דער אונםער כאר נעשאנאל

 אויך באםײלינט, זיך חאבען ליאװ, מר.
 רעדען ?ורצע געװאחנן נעזזאלםען זײנצז

 באראוי, אב. םע?רעטער דזשענעראל םון
 עדיר דצר םון ממערמאן פײנבערנ, י.

 פאחען, ם. ®אניא סאםיםע, ?ײשאנאל
m די און םע?רצטערין m רא־י דער פון

3.
 lyoipy; \yv'i yלכyװ ?אמיטעס, די

 נהײי־yגyלyאננ םארשײדעגע jny״i פיט
iyo ט אוןyצו גות y i□ גצנ. םון פיטיננ 

iroippipy 1!' שיקאגא, אין באארד:ly 
v( גא:ץ געװען פארהעלטניסממסיג m אץ 

 גא;ץ א פארנומען זיי iy38n דאך צאהל,
y פון טײל חיכשצן iצײט. »־ nyi jyjyii 

pאסיטy פר די םוןyסyשויץ סיר חאנען ר 
oyoo^tio ; ט,צװי אy o ^ P  y איז ;*y 

 םון רזאזy■ רyד אין 9 א?אל1י םון קרסעז
w הײמאן, ל. רyברוד n v iv o לאקאל פון 

 ;־,אײג זײן כײט זyופpyג ניט איז עי .9
:y□ .וױלען iy איז ;lyoipy בריף, א אויף 
:op^ry דז םוןy rנyס ראלpyרyטyבא- ר 

 אז ,9 ^א?אל סון באא־־ד ?.py צום ראו״
 דורך געװארען בא?אנט איז oy וױ אזױ

 א אויף האם 9 לאלאי אז ,yoyPi רyד
p מיטינג y i^  oyi ip?niy2P,m פון :y 
 די צו בגוגיע באארד iroipyipy נעיאל

 *iroipyipy דער זאל לינס, םארשײדענע
 און קאמיטע א jyp'2f לאקאל םיז כאאײ

iV3y::R ,אויב גרינדע iv ׳קאן און װיל 
 שלא־yסג,או ניט זאל לאלאל דזזי װארום

 און אינטיערגײשאנאל, pyp םון ןypyr סעז
 ;py רyד רעז.yװ ארגאניזירט נײ אױפ׳ס

lvoipyi ̂אקאי םרן באארד  איד האט 9 4י
 ערשײנען צו הײמאן ברודער סטױאירט

 אין באארד iroippipy נ^עיאי״ oyp פאר
שי?אנא.
^ly זײן '^ y שוין איז אלײן :vvy\

 9 לאיאול אז באוױיז, רyלארסטp יyד
 סון טײל א זײן צו רעזyאויסה ניט װיל
 ,y' |yn װארים, ; אינטערנײשאנאל דער

 צו טpשיyג ניט □yj״P דאך רy װאלם
oyp .מיטינג yiyorRאיז אבצר סאנט 

 האט הײםאן רyר(ר2 װאס ::,r^ppy ךי
yovm.] נים האם צרחלערונג זײז לויט 

 און 9 לא?אל םיז באארד עקזעקוטיװ רyד
 jyo8 □yi םון מיטינג רyםבyמ Pin ;יט

pya80P8 ר א ם נעשס״מט נים ?יינסאל 
o צורי?ורײזען n נענ דעם םון ארדערyראל 

pyזyםאיאריטעט די אםת, באארד. קוטױו 
 סאר־ צוליכ זײגען 9 לא?אל םיז םבערס1םז

y jy v 'r אורזאכעז v wז oyi ,ארדער 
 ארגאניזאציאגס אלע זיינעז זײ אבער

vvzvd\ ארדער אץ אז װײסען, זיי און 
 םוז באארר ע?זעקוטיװ ראלyנyג םונ׳ם ן
 npyipp דער װאס װצרצן. אויסנעםאלנט :

 באשלאסמץ, צוצרשט האם באארד טיװ
אר* Din צורי?צואװײזען ניט ײעזyג איז

| iv i םון oyp גyבאארד, עקזעקוטיװ ל8נער 
 צום ווענדען צו זיך אםאל גאר כלויז נאר ;
 איבער־ צו באארד ע?זע?וטיװ ראלyגyג ;

 iyoP'rP3D'n8 דעס װעגען זיך אענעז
 צו־ איז באשלוס רviױHי' דער ר.yארד

 מאיא־ 8 םון נעײארען אנג^מען ערשס
 םון באארד וטיװpyזpy דעם םוץ ריטעם
 םאר געווען איז oyo'P83'o די .9 לא?אל

oyi, ד אזyגלייך זאל ארדער ר lPD3:y338 
 אום פראטעסט. אונטער נאר װערעז,

 דריקט רv אז זיכער, גאנץ זײן צו רyאב
 ׳רשיפyםבyמ דער םון ײילען oyp אויס
 רוםצן8אײנב באארד 3roipy?py רער האם

 איז םיטיננ דעם אוױי אם און םיםינג א
 דער פון באשלוס דער געװארעז אננענוםען

 צו װענדעז צו אמאל נאד זיך מאיאריטעם
 זאל ער באארד, ע?זעקומיװ ל8רyגענ דעם

ארדער. זײן באטראכטען אסאל װידער
 הײמאן ברודער םון ארנוםענטען די

 שלום8ב דמר װארום ער?לערוננ, זײן ^ון
 נים איז באאדד ע?זע?וטיװ נענעראל םון

 װ. ז. אוז נערעכטםערםינט ניט פרא?טיש,
 צו איבערינ גאנץ איצט איז זײ װעגעז —
 זיײ ערשטענם, וױי?, זיד, ןyרברײם8ם

 גענוג שוין נטעזyרגומ8 ר^זיגע די נען
 מאםענםאן װײל צװײטענס, איז באקאנט,

 ווא־. װיכטיגקײם. קנאפער פון זײ זיינען
 צי דעם, װעגען ניט זיך לט1האנח oy רים
 זאל ניכס *ודער גערעכם, איז ארדער דער
 18 לם8 אבער, אוםגערעכט. איז ער זײן,

 באארד עקזע?וטיװ גענעראל פון ארדער
 * האט דאם ווערען. אויםנעםאלנט רy םוז

 אין iynp3y:w לײן8 18הײמ ברודער אויך
 ?לאר גאנץ ער האט אויר ער'?לערוננ. זײן

םײ דער דאס רעפארט, דער אז געמאכט,

 רעדא?־ יאנאװסקי, ש. ארבײט׳ זיגער
 פיטש־ םר. גערעכטינ?ײט״,״ םוץ טאר

 רyד איבער הויפט־טשניח דער הענדלזןר,
 פראםעסאר ױניװערםיטי. װאירקערם

 רעדען אלע אנדערע.. און אװערסטריט
 זײער םימ אויסנעצײכענט זיןי האבען

 1אײ נאר 08Py3 האבען און ?ורצ?ײט
 טעמגערם אונזערע דערםאנען צו :ציל
 באנױ צו זיןי |y2'op5D8:P8D צו ניט
 נחײט,yנyגעל גרויסער דער םיט צען

 אורטיײ גים. אינטערנעשאנאל די װאס
 מיט אויםםער?זאם?ײט, דער םון לענדינ

 אויסגעהערט זײנעז רעדען די וועלכער
 הא־ זײ אז יזאגעז מעז םענ געוואיעז,

 די אין אפסלאנג סיסע\ א נעםונען בען
 אײ האט װאס עולם, דעם םון הערצער

 אויר־ אין האל נרויםען דצם כערםילט
. הײ״םקוחל. װיננ

יאנאװסק/ ש. פץ

 צורי?צואװײוען ןyלאסr8כ האט טינג
 דט דורכאױס געװען איז ארדצר, רעם

 סיטיננ דצר האט נאשלאס^ ריכטינ.
 ״P3 צום װעגדעז צו אםאל נאך זיך בלויז

 נאך זאל צר אז באארד, iroipyipy ל8רyג
 yנצגא די אנכאםראכט איז iy^y: אראל

iv צו םראג^ i זyלכpברױ האט צײט ר 
 םון ןyon: oyp אין לערטpרy הײםאן רyר

 םאר־ איז py אז באארד, ivoipyipy דעם
 באשלוס oyp ןyרפ8רװyאונט צו זיך טינ
 זיײ אט באארד. וצ?וטיװpy ל8רyנyג םון
 װ*לנצ טיט ,pyopyii y:y3''K זײנע נען

yהאט ר iyo8srp3 ״אױב :אפיל זײן
pyi iy2H ^  באארד ii'Dipyipy ל8י4נ

 נױ- און גיט איז ארדער pyp אז ,Dpjyp ן
 אנ־ גאר לאקאל, א לס8 מיר, י<אנעז טיג׳

cnyi אוגטפרײאר־ צו זיך וױ טאן, ניט 
 iyP8Dyo, רי iyp:yii:8 זyטרײ איז פען,
האנ* •yij'K אין lyDyjy^: זייגען װאס

 צוריק־ זײן פאר \vo"2אי צו סטיטושאן ,
װײזוננ״.
״jyyג נאטירליך, זיך, האט □yi טיט

 לא?אל ורעגען רyפילדyג רyנצ8ג pyp דיגט
 צו ניט באשלוס אזא וױבא׳״ר װארים .9
ĉנ  npytpy גענעראל פון pypp8 oyi ןyא

 גע״ ooyov: גיט ?ײנםאל איז באארד טיװ
 ער?לצרט 9 ל8לא? װיבאלד און װארען,

 םון ר1ארח רעם אױסצופיהרען o"iv2 זיך
iy i ,גאנצע די דאך איז אינטערנײשאנאל 

 װאס לעס,8 ערלײדינט. אנגמלצגעגחײט
 בא״ האט כאארד ivoipytpy ל8רyנyנ דצר

 ?אסיטע 8 באשסיםעז צו איז ̂זyשלאס
זײדםאן, :וױיס-פרעזירעגטען די םון

 פאניא און פיעכעמ ברעסלאו, דוכינס?״־,
m מ. v, לאסאל אז זעהן, זאלען זײ אז 
 זײן םיט ײנ?לאגג8 איז האנדלען ?אל 9
1 ,iyoypirP8Dצום אונםערווארפעז צו יך 

 באארד. עקוטױו1מ? ראלyנpג םון ארדער
 כמנפד נרויסע די װיסצן 1P18S הייסצ*, דאס

W V2,* אז iv :"p ניס םאר 9 לאקאל םון 
;ipppny די!אנענאגטע פון סײנע צו )jdv 

, fiftio וײ אויכ דאס, און r  flnimw ײ! 
 טמ־ וחולכמ אירנענד םון צורי?ציהען זיך

 ורציען ניט, ווען ליגס. די אין טיג?ײט
i ;/דפםעלם זיי n n איז, טרײעל. צום 

 אױסגעשלאסען וײ וחנלעז שולדינ, װען
ױניאן. דער םון ווערען

םער־ מענשען 8 םון ״?אםיםע״ 8 נאר
 האט — ך8<דידל מעהרסםענם — ציג

 סיםיננ צום רוערצז צוגעלאזען עם8רל8ם
ivo גענעראל פון ipp ipp .ווען באארד 

 שליח תרך,א האט ן8דגמ פרעױדענם
 טאטי־ pr40 דאזינע די 18 אויסגעםונמן,

yo אויסער נים, ?ײגעם רעפר&!ענטירט 
 ״jnp ?ײן ניט האבען זײ דאס אלײן, יר1

ל ע ^  האבען ױי נאר ױניאן, ?ײן םוז ד
 ׳P»’D8P לס8 ?אנסםיםואירט לײז8 זיך
 אויסגע־ די םאר !ײן צו םשתדל יך1 אום

 ־8P*r די אין opyonyD עלוי yשלאסענ
v 'v8לא רP,פול• דצר מיט ער האט לס 

pyoo גאנצצן דעם םון אײנשםימינסײם 
 צױ ניט זײ באארד עקזעקוםױו ל8רyנyג

געלאזען.
iv i גענעראל iroipyipy ,1אי באארר 

 נאו־ האם נעדאנ̂י אלגעםײנער דער נעדועז
 ארנא״ !יינען װאם ױניאנס, מים טאן צו

 הא״ ײ1 װאס װײסען, װעלכע און ניזירם,
 ביי געהער גמםינען םצו או טאן, צו בזןן
 18P ער כאארד. ע?וטיװ1מק גענעראל דעם

 םארתטנד־ ?ײנע ניט םיהרם אוז נים אמנר
 םאכ. אוםאתאניוירטעז אז םיט לתנעז

 נים צי צי ײן,1 ניט !אלען ײ1 װער
 װיכ־ נים 1אי דאס ױניאן, 8 פון םעמבערס

 אחן צאהל, 818 איז ערשײנען ײער1 מינ.
 1אי סרוורץנ^ל ױניאז וועלכער אירנענד

 זיינעז ךײ 18 באװיי!, ?לאהרסמער דער
 יכט1אב דער םים םאב 8 אלס גע?וםעז

 iroippipp גענעראל דעם ירען1טערארי צו
 ,״ציע8״דעפום טין 818 מיט און באארד,

 גענע״ דער קאן ,DP'ry: ניט ?ײנצם םון
ivo ראל ipp ipp די האבען ניט באארד 

 םײ כאטש און נדלוננ.8רה8ם yמינרסט
 !יינען ידענםעז1וױיס־פרע די פון לע
 ירובידט און לאכי דער אין רויסנע?ומעז8

 יגע1דא די םאר כצן8ם צו ?לאהר דאס
 דד נים דאס חאבעז וײ אבער מענשעז,

 רבליכען8ם דינען און םארשםעחץ, קאנט
 האם םיטיננ דער 1בי ׳םיר דער הינמער

 צו־ דאך ורעלען!ײ טאפמןר נעענדינם, !יך
 נענעראל םון םיטינג צום װערעז ען1נעלא

iroippipp ,א״ ױי װעלכען םאר באארד! 
 ר׳טע1ײנגע׳ח8 לטעז!ײמרע8ה ?אנען לען

 אויסנעשלאסענע די וואס םאר רעדען,
 linoi3y3:’’P8 צורי? דארפען םעםבערס

ױניאן. דער אין רוערעז
 08ny3 אבער האט ל8ם דאזינער דזגר

 נעמאכט האט ער !ײט. נוטע ײן1 אויך
 באארד, ע?!עסוטיװ ל8רyגענ פאר׳ן קלאר

 גאר !ײנען עס הינטערשטעליג שטארס ץי
 אין נא8שי? אין םעמבערס ױניאז פילע
 .1אי ױניאניזם װאס םארשםעהן, ױיער

 -yipp נענעראל הם פון ?ײנעם װארים
לעז8יענעם8 ניט נאר 1אי באארד תוםױו

 תא• ט^יליף די אט m גצדאג?, דצר
ymr?w yoo די bgny; נצן iro ,נוגת 

 וײ נוט. וותר ויל* "1 חאכ^ן נעמײנט
 מ• דצר ײין ,Jרציyרט^8כ yלn דיגצז
fjfPTii װצל^ן pr®8 דאנא,
 ימד ®ון פרעזיחנגט «ון#2נחי דצמ אױןי

 גאנצפן ד^ס מיט *ינטעמ״שאנאל
W וץנ*ר$ל אכורױת׳ד^ו^ן W W W 

m ינאאחי/ w y *  v n א j״f pb ד y p  n j f 
 דאס, הציצער. גוט^ !ייצרצ םון ?אר

”jyi זײ װאס i פמײ• 818 !*,או גצ?ומצן 
 יי? oy פרצפד וױ כאװיזין, חאט *;ער,
iy i יײטונ(8ב די וײ ®W W  8 P וױ 

̂ט ןױעע ז״ נט8?8ב ײײניג  Ijrjyn n ס
 סוז נערoyo ײניאז 8 װי ממטאדצז, און
 י־ד88נ m ראלyגענ דצר פיהרען, דך

 נױ״ אלץ פון ס*הר אז ,iy3ioy;D’iH ר.אט
 סצכד ײדאן כy/8נ8Pיr די זיך שינען

:opy גוטע, 8 אין yvo ro ױ- ױדאן™ 
 -8כ נוט (8אי1 ײ1 װעלכער דורך הונג,
 r* ײניאן י 081י רצם׳ טיט װפרפן לאגט

r 8 ױניאז די רק8שט וױ און i  noר-8ונס 
 זיד טיט שםזלם װאס לץ,8 יון עײרען

 08ג סזן ן,8ניוירט8ניס-ארג תנפ פאר
סאנ, נעס,8לאפ8מענג8צוז ו

irט וױיס, כרוחנר rn y jy לא״ פון
 וראד- ^ראידצרי סוױפ די פון ,6 ל8?

W 8 1אי •זערס, 1 'm vר״8ם קאסיסע, יס 
 יעמר- חנר פי? הײיוי םצהר מצגדינ8ל

 צײ8ני!8אמ גױטעע די י8ם ל8י,ײשאג
 רעיארט דין אי| «8ח *ר רכײס.8 אגס

ffoingo yvrv די פיז חנרצצחלט 'irm t, 
 אתוד צו מוואחנן גצסטפס ומלמ!ײנצן

י דדחנז f י r u r טרכײ- יחנרי8*סני 
>nyt ̂ין  181183 *רנ״ס די 1יי סאל א

 8 ס*ר דאס ן,8ראט8נ װײס יזוי ׳פויז
 18נכ8ני if 18יתג83 איו צייס ר8קורצ

an  py 38 «װדי י ניו 18ױניV89ר-8 ט
» האס דאס ר8אכ ;ר8י-ײ©  אנ• ניס נ2י

 איז םר״ד 08י אין צרח י5 ,18לם8*ח3
yr^p צחז 8סײנ83ל8 רי  n  j »ר8שע 

j די תיס8 18טםו« r r m 8 און n•רכײ 
 די אין ן83^עונ8רבײםס-כn 8 און נחןר
 קאנ״ צד ד8׳•ײ חד8ז איז י8188 83פלײ
8 ן.8ליר8סי rn  n a n| י די ד  אק ר8^
 דדמױרזי, אין גס8חרסם8ס ,Y8B8T די

 יייכט igp 180 אס11 רם,80 □8ד p® דס
 וחד סיר ױ: r 18181 ח,8 .18נידר8רג8
 וחד ס8י ר8אנ /?8,ױנ 8 צו ן8ר8ה83 ן8ל
a ז8װ ,180 רסם8 םיר ן8ל n ותם ס8נ 

ט8ם 818 הײס^ן. אומ  18ב8ח י1גרי8כ י
 8 ®ח רינס8רבײם8 רי8יד8םני8 די אט
אדסד ,1אי ס8 וױ nmir רy$<ב ז.8װני

 -08 8צ383 ײ1 018 ,180 110 ”1 18יר1י3
 אראידנ- ניס ל8י אינחסםריע רי8נראד

 P® נד80צח» ן8רינ8סתי דעם צו זעץ
 די נױסינ 1אי דערסאר און ייק,1צ ׳אהיען
 ל,8רנעשאנ8אעט דער p® חילף גאנצע

 אח ר81 ת»נײ8 םצהר ס8ײ אנשטעלעץ
 ר-8 ז8Pד8or 8 נפיהרעז8 לגעםיין8 ייז

ס«ײן.8ק 18ניזײס8ג
 ׳ער838שי? דעם p® 8כדם8ק א

?8 ,03נ8רי8® ס8ה ארד8נ רזשאינס
 אל1 »רד8ב iroipyipp ל8ר8נ8נ רער

:8 I80’t5rg ר8® נעלט סוםע נרמסערע 
נא.8סיק אין רבײם8 ײשאן81עדי די

 ארך8ב יגם88דד דעם p® ?*כרסז 8
Pi דער אױף דם8ער?י ט8ח נד8ל1?יװ 

 pipy- ל8ר8נ8נ דעם ®ון יצתג1 ̂צטער
ivoip װי (ױײל, נד8י1?יװ אין ארד8ב 

 ן1® זיצמנען 80לעצ די זײגען נ̂נ8נאק
 םאתע״ ארד8כ ivoippip8 לtr\yנyz דעם

 838ל ע3איצםי די נד)8י1לװ8 אין אםעז
ס כדי נד,8ל11?לי איז  ־8tP8 גענעראל ח

iroip מס ײן1 ל8ז *דד8ב D38P80 םיס 
 i8ii ' סרכײםער, די ®ון ן8תנג8ד8® יי

jyoip ofii dp צו an ננ1דכײס8אױס 
pc 03. ניתם דעםP0H38

ד ע ג ע נ י י א snynw חדז 8  מ
 : opo'ogp צװײ 18D1P83 ן83ײ1 סיטעס
 רםײ,8י ליססישער8צי8ס ר8ד ן1® *ײ:ע

 8 איז חילוי, מוםעריעלע נדינ8ננ8יל8®
rv i ojnpo o n  p® po’ogp דער נד.8ם 

 איבער־ אח oytfm$v בײרע p® נג8רל8£
iingiipj ippiip3 צו a n קא- נץ8®ינ 

jro^o
 imriP3 לס8נד8יה8® !יינעז יר1א

 ענהײטעז,38ל83»נ 18ני1י 8רשײדענ8®
 די אץ רעז8נעײ רױ?רם8ב !ײנען ס8ײ

cn8!i״P3Pi ני?יי״1םי8ק 8שריפסליכ 
 8 ױקעלס1נס8 דך 08ה י118 שאנס.

 ננעלזד8 די װענעז pogoin חיבמע נץ8:
J® כענוזײמע! i ל808ל fi2 ד רענען1 סײyר 

a 11 אין pנgל רpםײנpלג8 nידס3 חײט 
 יך1 ט1װײ עס װי װעלמן, ,8אינדוסםרי

 שנײ־ כתדער םח רעפארט opi p® אמיס
nin װײם 1אי ,62 ל888ל םיז ר8נעתש8מ 
 אײ די 1P38H סײ אח ,8013 חײז י.ים

 ײני״ ר8ד אין 18ענהײס38א83אנ 8רליכ8נ
ץ8 ר8נ לײדס װעלכע אז,  כ״8נ די p® י

iprrpnpii סיסםע- ר8ריג8®ריה רער ®ון 
;pom p: .ט

 גסנץ m8ii83 דם8ר8מנ1ד8 1אי אייד
 כ»- איז 18באסם איז P3i^ די ;רינדליך

אײז איז ®אראײנימננ יץר צו צוג
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מ י י ק ג י מ כ ע ר ע ג *

 ן יױ םאר״עידעגע די pc כאארר ף^אאעט
t װאי*ם ײעיכעי* ,0דא( c ;;•עי־א״ש; 

j«»» צו jn y n fw r i* ®  iy ביעהי •;דעיע | 
 ; לאר״גיקי- וױנסינע װ״גינער אדער

jy א;כ9' y f פאי געװארען פאמעי״ייענט 
j  o n .ב. ע pc סעקיעט••. גענע־א״ 
 יאקאי pc בײ״*•"*, צוכ וױ כאראוי,

on ן װעל־ יא־זאי־, באטאךטײי־^־ ;•יעכ 
 ‘איגאני צוריר יא:; ;יט ז*ך ר*ט כער

 גע־־ט שיינט, ov ויי ייעי״כע•, pH דדט,
 אכד pc א«י" דע־ וױ ;גיט *nyi אן

 הײױ שאי אנא״ גטעמאצ א שטערדאטע-
 אױף אינײטער״ױגיאנס, דײטיזגע ד• פאל

 געעגט־ גײץ־ ראט אפיס דע• ױעי״כעז
u*yt נייטיא; א י״־ט pc דא־ טויזעגט 

p דאב ױי אד,4 ir p i כאריכטעט; געװען 
r' 22 װי r  re, •׳זיך באכי-א;ט װערכעי 

 די צאגגזאם אזױ צי געיוט עכ ויאס
's pc כיעטבעיס די פון םי־אגספעד״״וגג * 

 דעי שניאײ שטזנרט דאס ויאע }ד״, 4-,א
 אײניגע אלז ייאלאי■ pc טעטיניײט

 פי־אנעז׳ יד אי*ע ד־צ־^סען. א;דע-ע
 די־ האסױנירדישאגס, ד־ אין אגגערירכ

 געװא־ ארוסגערעדט ;י־יגדייך גאנ״ן גע;
 איכערכעוױזעז אדער דיגען זי• pH, רען

 פא~־ צו א£יפ תשעגעראי צים געיואיען
 ן נע־ באיעטימס זייגען עכ *דעי -אגדי־עז,

 דעפ פא־ קאדיטעב פאישידעגע װאיעז
צומגי.

 האבען כיי- װאס װעגען איעס, דאב
 טאדהאגדעי־ט איז באייכטעט, איצט דא

 שיקאגא, אין פיטינג דעם אויף געװארען
 ײאז־. גאנצע א אגנעהאיטען האט וחניכעי

 עקזעקו־ דו״טעגעראר דעי־ *בער וױ אזיי
 :ויםיג םאי געהאיטען ל,אט באאיד טיװ

 רײזע זיי; אױף דןליװלאנד באזוכען צי
 די װי אזױ און יאי?, נױ ;אך ציךיק

 סי־ דעד װעלכער דורך הױ§ט־א־נײט,
 זיא אויס, זיך ןוײכענט ב. ע. ג. פון טיג;
 בא־ איז נעוואדען, אױפגעטאן ;יט נאך

 זיצוגגען די עגדינען צו געװאדען *שראסען
 פיר ײעיעז דעם װעגען הײוױאנד. אין

 או:־ אין באזונדעד גאגץ ײידעז םוזען
 סיר וױרען דא באליכט. קופעגדען זער
 בא־ װיכטיגע עםריכע סאיי^״כענעז נאר

 געװא־ אגגעברפיען זײגען ײאס מייכע,
 געװארען באישיאסעז איז עי׳טטענס, זתן.
 פאר ארבײט דער צו ענערגייש נעהמען זיך
 איצט ביז לײבעל. א פון א״נפיהױנג די

 אױףי דעט װענען נעדעדט ;אי כיעז האט
 פאקטיט אבעי קאנווענ׳טאנס, אונזערע

דעם. פאר געדוארען ;עסאן נא־ניט איז
 א איז ארויפ, אבעד זיך וױיזט וױ

 װיכטיג־ באזוגדערער ;א;ץ א rz לײבזר
̂ע םאר קײס  א*ן אינדוםםריען אוגזערע א
 :־,ז פדעזידענט און צ״ט, איצטינער דער
 ײײם־גרעזידענ־ יד באטטיפט האט כיאז
 י־ײד פערלשטײן, בי־עס^או, ׳ני:פא םען

 רײבער־האטיטע, א □4אי העיי־ער און כערג
 א״ס־ און נעכיען נאײך זיך 4זאי וועלכע

 זאל לײבעל דער װי ׳פיא; א ארנייםען
 אונזערע אי־ע אין ורערען ארייגגעב־יאבט

טדײדס.
 א־ױפ־ האט װאס זאך, צװײםע א

 איז דעבאטע, היבשע גאנץ א גערוסעז
 די זאל י״א:; ווי געווען,
 האבעז םיעי־ע אגגעהן. עטריייו א לאזען

 אבער, דעבאטע. דער אין בענרכיעז אגטײי
 וױיפ־ האס אוים, אדנז װי־יזט עפ וױ

 די אױכגעדריקט בדעסלאו •רעזידעגט
 ער־ עריהאט װע; טײגוג;, אלגעכי״נע

 אמעט־ײ באיטםיםטער א פיז אז קלערט,
י נעי : ^י זײן. ;יט רעדע קײז דא קאן פ
 דאס אנהאי־םעז, זאי סטדײק א לא;: רױ

 פאל יעדעז אין ווערען באשסיםט סוז
 יע־ פון אוכישטעגדעז די וױיי באזונדעד,

 sאטא םארשידען. זעהר זײנען סםדײק דען
 צו םםו־ץק דעם ניכער װאס נויטיג איז

 דער װאס &'אג, יעדעז ,װײל *נזײגען
 לאגע די ווזגרט זיך, םארציהם סטרייק

 דעם םען מוז אסא< און ערנעד. אלץ
 קען מעז אאנג וױ אנהאלםען ססרײק

 סראגע דאזיגע די םוז דערסאר נאר.
 ווערעז אימזרנעילאזעז און אפען, מײמנז

 זיך באםײליגעז און םיהרעז ײעלכע ׳די צו
סםרײק. דעם אין דירעקם

 איבעד־ געװארעז באשלאסעז איז אױך
 םרא־ די יעטערענדום־װאום א צו צוגעכען

 פארקוטען זאל עס שםאט וועלכער pir ׳נע
 אינםער־ דער פון קאגױענשאז נעקסםע די

 אנפאננען זיך דארןי דדעלכע נײמאגאל,
 צװײ די כיאי. ערשםען קומלנחח דעם

 גע־ איז נורל דער װעצכע אויןי שםעדט,
 אױסצוװעדד םעםבערמי■ די פאד פאצען

 און באסםאז זײנען זײ, pc אײנע אען
 ײעם ורעלכע זמזאדם, די באיצסיםאײ

 וועט די שסיםען, םאיאריטעם די טדמעז
 ױבילעאום־ אוגזער האבעז צז זיח זוכה

סאנוחגגשאז.
 צי אז געװאדען, באשצאסען איז או*ך

 אינטןןרנײמאנאל, דער פון נעמיכטע חנר
 לעװיז, דר. םח םארםאסט ווערט וומלכע

 רעםער^נס־ א ווערעז צונעגעבעז גאך זאא
םגז אין ׳טך ^  דער ארייננעהן וועט עס ו

 ײעיל־ סאםעריאל, אננעזאסעצםער נאנצער
ר  םיםנעםײלם, מאט אעװין דר. ודי ״מ
 םיט וועט אוץ װיככױ^ אח רײך זעהר ודז
ר ם מ  וחנם זןר אויב נעהן, םארלא^ ויי
 ראםען די איז ווערען אריינגעבראכם נים
 גרויסעו םון זײז ומם וועצכמר ביד, א •ון

מן  דער פין ארביים וױיםערזן n טאר ט
ווינםקרני^אנאי.

.1923 ׳מען16 גאװעסכער •דײנואג

 קאנםטיטוציאנעלער דער
דײטשלאנד אין קאנפליקט

r םא:ט דער געגען םאבט פון ארג־מעגס ־;•־ c׳c .רגוםענט»

ן7י"־»ו« י7«-.׳ ן * י 1:»ו)נדל:7ק«)ר .
האזאנאװיםזז• לע«;

•>- ) •
 ס א ד איז : קאפ פא־׳ן דך ט׳נאפט

 ■ראגרעסיװע די פין יױדער״שטאנד רע״
pn אין ק׳י־עםמען רעלוארוציאנעדע 

 זאי פאישיזם דעפ געגעז דײט״שיאנד
 פאשיזפ דעי־ זאי־ / כאײש ׳ט;ערען ז״יז

 א:־ דעל :אך םאדציע אײן אײנגעלדען
ך ךי  װעט ׳ טנתזת קי־עגסטע די א־זן ד

 פאי־ אי״ז געי־׳ן אײפדעי א; א*־; עי־
 דער און ז־עטאליאטיע די בערז "ערטפ,
אײ,־* ארץ אפםרעטזנ; ••עי־ען כזיפאציאי
V׳

אינע־ הײנט י־עבע; :יײ ױאפ דאפ
«p .פאקטיש איז דײם׳שי־אגד p'H נצחיז 

 םאישיזם דעם םון אנדעיען דעפ :אד
 ז״ט׳ זײז פון קיבנות yoc;ysp די אהן
 פין װידערישטאנר א*ז עס ױערבען אי־ן
 •שדאפעז אײן א־זן ׳צי אגדעלעז דעפ

 pאי גאןי זאיל עכ או־ב :רוט־פארגיסען.
 דע־ דאס איז נעהן, ־,װייסע אזױ •;,*ױײ
 דײםשראגד, א*ץ פלייהײט דע~ פון 8פי!

׳קי4רעפובי דײםשער דע־ פון סויי דער
זײז איז ם1סאציאלי פיג׳ם סוה דער
םיז סוף i און n יאנד קי־אסישען
פאי־י־ אײנהײטדיכער ̂ש אי רײטשי־אנד

באגריף. טישער
«ויםנא:ג װאס וױרקוגג, די

 יענדער, ארוםיגע די אויף האבען דוז
 קוי־ גאנצער ד^י אױף אײראפא, אױ»

 אויסצודענקען. ניט נאי איז ׳טלר־ויעי'ם
 עטאב־ צו אײן פאשיזש רעפ זיך :ים

 אזױ דײטשראנד, א*ן טאכט זײן לירען
 אײנגעגעבען איהם זיד האט דאם ױי

 אי־ איז אנשםרענגונג וועניג מיט אויר
̂יען  יאהד םיר םיט און שפאגיען און טאי
 ער״שט ער האט דאן אונגארן. אין צוריק

 אײראפעאישען ריכטינען זײן באריטען
 דײטיד זיך דע־־לאנגען דאן צענטער,

 איטאליען׳ רוםעניעז, ארנגארן, ׳יא:ד
 הײליגער גייעד א צו הענד רי שפאגיען
 םון בו:ד םעבםיגעז אײן צו אי־יאגץ,

 דאן און יענדער, קאנםד־יעװאױציאגערע
:4־ ■ 'o אז סעגליכקײט, די :אלענט זעהד 

 ניט שטיצענדיג, זיר ׳בונד ראײגעי דער
 נעגע:־ נאציאנאלע איזע אויף געקוקט
 פוילען׳ און פראנהרײף אײף זאצען,

 פא־ געגען קרײץ־צוג דעם עפענען װעט
יזם דעם װעט און ױעט־רוםלאנד  סאציא̂י

 דער־ אײראפא אין דעטאקראטיע ד' און
 םוץ אריטס אײזערנע די אין ישמייזע;

 אױסנעקליבע־ דער פין ״דיהטאטוי יײז
 געװאלדי־ עטװאס פינאריטעט״. :עד
 דײטיש־ פון קאן אין רײגט *טטעדזט י.עפ

 א טיט גאר טען קען דערפאר ̂אגד.
 צױ הארצען אין װעהטא; ברענעגדיגען

זיף טוט עס װאס ׳דעם צו זיך ־זוקען

כאק־ דער צו דײטשלאגד, אין ־וײגט
 רע׳ דער פון אקטיװיטעט ססע*^םאי,■:

 מקםיװײ סיגיםאלסםער ךער בײ אקציע
 זײגעז וחןלכע הרעםטען, יע:ע פון טעט

 פון נצחונות רי באישיצען צו כאריפעז
,rרעװאלוציע. דײם״שער *־

 אויוי אהטױויטעט מאקפיםאי״פםע רי
p'n אויו״ סםע4טי:יטאי רי און זײס 
 רעאקציאנעלען רי !זײט א:דער ־עי־

 פארהאנד־ נעגגער זײע-ע איז לן“־,א:די
j .וועיכע רעאקץיאנערעז, די בעת יען 

 PC אגיק4' דער אין גאר אבלונל י.אנען
 כחות, כיאביליזירען'זײערע הויאי־, ־עפ

 מיט נאי ריידען אין פאקטעז טאשען
 ״פאררײדען צו צװעק אײגציגען ־עפ

 איז געגנער זייערע ויארטען צײהן״, ײ
 1א אז ײד כאפען טויא, און *־.אפנונג

 זײע־ װארט צבוע׳םסקע; פאישען ־עדען
 א אן זיך טרינהט װאם אײגע- וױ עןר

 אינערציעע; צו זײ זינען און ־טםרױ,
 י־אניק. אח ױשר פון ארממענםעז כיים
 שפי־ רעאקציע דער פון געננער איע דט
 לעכערליכע אונענדליך זעייבע די יען
 זײ פון טײל א ראלע. קאטישע און

 ענטװיסלונג׳ די פאראויסגעזעהן :אבען
 טעשים. צו וופען און געלופען האבען
 קלײנע א בלןיז דאך זײגען זײ אבער

 אױך לינם הױפכרכח זײער מינדערהייט,
טאט. דער pH װי ווארט, אין מעהר

יןאנססיםוציא־ גערופעגער אזוי דער
 און באיערן צוױשעז קאנפיייהט נעלעי

 א באםת איז יעגירונג צענטראלער דער
 דײטש־ נאך געטער׳/‘ די פאר ,סצענע
 רוהר״קאמף דעם אין דורכפאל לאנר׳ם

 p» רעגירונג די באקאנט׳ װי ׳האס
 און קריגם־צושםאנד ערקלעהרם באיערן

 קאר׳ס אין דירטאטאר א פאישטיכיט
ערקלעהרט, האט באיעלז כאטש פערזאז.

 קריגס־צדעטאנד דעם םדן צװעק דער אז
 םוז אויפשטאנד אן םארהיטען צו איז
 זיך םען האט רעכטע, עקסטיעמע ךי

 די איבער נענארט נים דאןי בערלין אין
 באיערישע די םיז כונות אטת׳דינע

 םיז אנםאל אן אין אין פאבם־האבער
 רענירונג, צענםראלע די האט עגערגיע
 סא־ איהרע םון השפעה דער אונםער

 פרא־ טיטגלידער, ציאלדעמאהראטישע
 איבער רןריגס־צושטאנד דעפ הלאםירט

 סטןי אויפ׳ן כדי רעפובליה, גאנצער דער
 : פאױאגראח ־ קאנסטיטוציע דעם פון

 אפ־ ראנד־רעבמ״, ביעכט ״מלוכה־רענט
 קריגס״צו־ באיער^ען דעב צושאפען

 ררמס־ אלגעטײנעם דעמ דורך שטאנד
 באיע־ די ראם דעם אויף צושטאנד.

 זי אז נעענטפעדט, רעגירונג רישע
דעד פון זין דעם אנדערש אױס טײט״שט |

 מיעדי״עע די װי אזוי און קאנםסיםוציע
אר װעלכע מאכם־הא^ה ע^׳נ  :יט זי

p'P א חאכען סלםרים, !אליטישע 
 #זײט זײער ׳אדוי אתומעגם שםארתען

o נעםליד n שסאדקײט, סון ארגוםעגט 
 קײגס־ ךי*ר בײ געבליבען זיי זײנען

 איז די?ם»טור. זײעוי כײ און צושםאנד
 יײכס• צום דיךתורה א צו געגאננעז סען
 װעי״ ׳§ארלאםענט צענטרארען צום ׳ט«ג
 םסכים איז עד אז גע׳פסק׳ענם, האם כער
 מנטראיעל דער פון מײנוגנ דעד םיט

 *ארא־ שײכות׳דיגען דעם אין רעדרונג
 רעגירוגג׳ באיערישע די איז גראף.

 םאדלארען, תורה רין די האט וועלכע
 םאר־ געװארעז^ נתפעל עפעס חנרםון

 לא־ !האר א אויף ניט ׳זיך שסעהט
 אבער פארנעסען, האכען תלםיזיים סאל׳ס

 גאגץ סענען באיערן איז פאלקס־םײנד די
 דער סון עצם דער אז ׳לעהרע זײן נוט

 אזוי און םאכם רי איז קאגסטיטוציע
 פאר״ מאכט דער מיט זיף האבען זײ װי

 ספישים באלופענע די זײ זיינעז זיכערט,
קאנסםיטוציע. רער פון

 בײם תורה דין אײן די איז טאמער
 םיר רערלעבען :ענוג, ניט רײכסטאג

 די צוױשען תויה דין צװײטע א איצט
 שטרײט־ גײעם א צוליב צדדים זעצביגע
 םיט םארבונרען עגג איז װאס פו;קט,

 האג־ באיערן׳ס װאו און ערשםען, דמם
 די װי וױרקען טענות סטיטוציאגעלע

 די בשעת חוזק־םאכערײ. ביטערסטע
 ערקלעהיט האם רעגירוגג צעגטדאלע

 און קריגם־צושםאגד אלגעטײנעם דעם
 ״דיק־ כלומר׳שטען איס באשטימט האט

 געסלעס יגס־מי:יםםער1ל דעם טאטאר״
 צװייםעלהאפ־ טיט שװעכליגג א כ»זז א

 איבערצײנוגגען, רעפובליקאני.טע טע
 םאיטרע־ זײן פאר באשטימט ער האט
 םאן געגעראל דעם באיערן אין טער

 ארױס־ באיד זיף האט עס װי לאםאװ,
 רעאהציאנער־ די פון אײנער געװיזעץ,

 רײכסוועהר, דער םון נענעראלעז סםע
 ׳חברים זײגע פון םילע װי ׳האט װעלכער
 םעהיגהײט װאונדערבארע רי באװיזען

 געזי־ אמת׳דיגע זײן פארטאסקירען צו
 גע־ איהם האט דאס װי לאנג אזוי גונג

 םון םײנד דאזיגער. דער אט פאסט.
 די געהאט ראס האט רעפובליק דער

 אויםארי־ די עטאבלירען צו אויםגאבע
 די אנטקעגען רעפובליק דער םון טעט

 מיסיע זײן !טאנארכיסטען באיערישע
 װאס דערמיט׳ אױסנעפיהרט ער האט

 און הארץ אײן געװאדען באלד איז ער
 מאגאר־ באיערישע די יטיט נשםה אײן

 קריגם־מיניסטער דער װען און כיפטען
 צו באפעהל רעם געגעבען איהם האט

 באאבאכ־ ״פעליזישען דעם םארמאכען
 באנדעז״ דעם פון ארגאן דעם טער׳/

 אפגע־ זיף ער האט הינדער, פיהרער
 עס אױםצוםיהרען. באפעהל דעם זאגט
 געס־ אײדער צייט, יאנגע א אװעק איז
 טוט דעם אגגענוכיען זיך האם לער

 פאל פארםרעסער זײן אראפצוזעצעז
 אוי̂ן ענטםע^ איס דיסציפליךברוך.

 באלײדײ ״חוצפה׳דינער דאזינע־• דער
 נע״ רעגירונג באיערישע די האט גונג׳/
 דרײ רענירוננ צענטראלער דער נעבען

 )1 געשטאלט דער אין פעטיש הילביגע
 קריגס־טיגיס־ דעם געגען באיקאט א םון
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שארף און  pip
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 געמופ־ א גאך לידער׳/ י*רק ״נױ דער
 ם^נןזטען, פ*ר » בלויז *ון לעבען שעםען

 ער־ צו אויפגעהערפ םאנטאג לעצטעז האמ
 םוי־ הונדערט דרײ די אורזאכע? שײנען.

 געװען ד^ס זיינזנן װעלכע ארגײטער, זענ®
 גיזנצע די *ון אײגענשיםער, זײגע ^סיציעל

 װע־ ׳»רבײטערי^»פט ^רגאניזירסע איבעריגע
̂ם ער איגטערעסען םעגס  און ו7ם#ר«ר#ט ה

 געקויפמ ם י נ איהם ה*בען ®^־־םײדיגם,
̂בען זיי געלײענפ. נים און גע־ בעםער חו

 דייםונגען, וןלזןרלײ געלײעגט און קויפש
 י>ר־ די פון אינטערעםען די ח*בען װ^ס

 ?עהר זעי׳ר, וה.m לינקער דעי אין בײפעי
 איגםע־ די פאר רעקאמענדאציע שלעבטע א

 ם^לם ארבײםעי. ^םעריקאנער די פון ליגענץ
 אר־ ®ויזעגט הוגדערם דריי די פין אז »ײך,

 זײנעז ״בעקעי־ב׳/ אפיציעיע זײגע בײטער,
 איךזם האבען װאס כויזענה, 20 קרים געװען

 מעהיספענס זײנען רי אויך און נעקויפש,
ישרא< בני אחינו געװען

 די אז הויכעז ביםל^כװײז בזסלאכװײז,
 אין פיסעי א *ד״נ**ןךזיז ח^חענך^לעינס

^י־י־ אחין װאך ילצפע דײששלאנד.
 קרוינ*רינץ. געװעזענער דעי בערגעםופם

 ל^ננ־ צו געײןך־עז איהס אזז עס אויס, װײזס
ײן אוין״ װײליג  װען הא^נד אין אײזעל ז

ו םום דײם^לאנד אין י  איצ®, און .D’ryD ז
 קלײבפ צײטונגען, די אין שרײבם םען װי
ן זיך י ו ^ד קײן * פדי ̂חעלם דיי  מלײן. װי־
 ג»«עז אין װילחעלם ח*ם חײסם, לס װי

®^ל? דײםדיע דיןס אז םורא. די י*רל¥ר?ז
ס *וליב ׳לינ»ייען חלילח איחם  ער י̂י

 זײן צוריק י*תר 5 םים געםאכפ עס דו*ם
̂ם מר ניס ח*י**נד. נאך ײברזז י גיפ עד ח

 חײסם עס ווי ג^ר דערפאר, םורא קײן
ײן און זיר סאר גזןקר^געז ער פבזע ^נצע ז  ̂נ

 I# װי כמעפ םיעט ד$ס װאס פןןספ^רטעז.
ײז צו דיר ®אר גזננוג ׳קוםי :אײנלמדזגג ז
 נ^ר׳ מעחר םרעםד. דער אין *מרוו^געלם

 רעסא*װ־ בןןלדיגער א פון ז^אר חןדט סען
 געװיס ם*ג#רכיזם. ןןלפזעז דעם פון ר»ציע

ײן naryo ביזנויזג די םוז  ג*נצען אין ניט ז
 ללינגט םען אז ׳עס מען ז^גט דוי אבעד, ׳אםת
 אונ־ זיש *ײכען « יעדענפזןלס, חגא. א איז
עס. איז צײם כרויעריגער זעי־

רעפובליק. דײששע די נזןך לעבמ דערװײל
 בײצר־ בח געניג געהאפ ז*ג*ר נאך האט זי

 א און רויםען א טע; לעצשע די אין לומען
ניט־ צװײ םיײם דאס װאס ״פופמז״ שװאײעז

 חאם זי אז אבער ךעוו^לוציעם. געראפענע .
 יעדע איז ל^בעז איתר אז \m כח, צזפיל ניט

 צװיײ קײן איז דעט איז געפאחל׳ איז מינוג
 חויפפד דעי י^ס ®אקם׳ דער ניש̂• סעי

 לודע:־ נזפמז, #ווןךשען דעם איץ פאײ־עשער
ען איז ׳דו>רש ^ז ײג ר ן געײ^ילז פ  טען ױ
ײן איייי סאיל^זען זיך ח*פ  עהי־עךװ^רס׳ ז

 אריײ^זען ניש קײנםאל שוין װעפ ער אז
 איצט כאשש — •וואנסיירעס ^זללכע אין זיך

 דעד איז — בײן און «טײז עס ער לייקעגם
 עס חי^פל^ז און ״ויייד װי באווײז. בעספער
 דייט׳ןד אין ^עגירונג איצםיגע די זיך פיחי*ם
 ®אר־ נים װירקליד קזןן קײגער :\n יאנד.

ען דעי• וו*ם אדיסז^געז,  ני׳^יעז װעם ^רנ
 ױ־ :®:ץ פןןר ס״ און דײפ«ל#גד ס«ו* סײ

*«־ פלן ראנד בײם זיך געפי:ם װעלכע
גרונם.

ןא װייסי^ז פי-עזידענש ׳׳אדדרער־ ?יין י פ̂י

 צועישש ח^ט ארםיסטיס־רעדע, םײזמער
 איפא^יען, און פר#נקרײד ארײנגעקיבעדפ

ײ חלםאי  װערסא־ דעם םון געםאבם חאבען ז
 און »*ר־י*ר־«א£יר, שםיקעל א אפמאד ליער
 װא־ אםעךיקא, אויסגעזידעלם ער ד״ןןש דאן
 צו אג*זט#ם ,9עגו>איסטי« «זוי איז זי רום
ײן  חאט ײילסאץ מר. אידעאליסםיש. באםח ז
 ביסעל מןס >>ז •^רגעםען, ׳•לאפקײם זײץ אין

 איו מסעריקא, א«ן דיו איז װ^ס אידעןזליזם,
ײן אויף ם געב^ט ז ר מ י  ממעריקאנער יייז ^י

ײן און פריז^נם,  ^ריקאנעם צום אייל ז
 םװ#,0חי«*קריס! פשוט׳ע איז אידעוןליזם

גען עס מעג מען אויב  געװעזענעם & ײלגלן ז̂ו
פרעזידענט.

ײן איז הא״־ט פלאםעסאר  ב-יך: :'יעסםען ז
 ענד (״װי געשיבמנ״ ^וונזער און ״םיר

 »םזד גומען א ארויס גיש היסטא״י״) אור
 פרײד־ױני#ניזם. *ןם׳עריקאגעם דעם םפ#פ

̂גש, על  זײ־ ארבײטער די פאי• ױ:י#גס אז זן
 מ־ די גיב װען אז נוימװענדיגקײט, א נען

 געמוזם זיך אייבײאער די װיזלםען נייןגם,
 #רבײםס־בא׳ וווץ װיודזשעם מיט ב#גוגע:ען
 ‘װאי ארבײםם־געבער זייערע װ#ם דינגוגגען,

 ארדים אויך מרעש ער געבען. געװ^לט זײ םען
 געצװאונ״ •ן4•* דעם געגען שםוןרל ג«ך.ץ

 ‘םמז» צו רעבט ״ד^ם ארביטיײש^ן. גענעי־
 ^מע׳ די פוץ אײ:ס איז אי־כ\יט דעי פון ■ען

 פיא* דןיר ז$גפ פײיהייפס־לעכם״, ריקאנעי•
 געזונטער געװיס איז עס1*' דאס פעפ^י.

 §ד^פעםא* «ון הסכמד, די איז ®^יי^טאנה
lieגאי/ גויבױג. ים1 מי בםעמ איז דעם ־ 
 ‘ם^י ױי»יל בןןדענקען, װלם איחר *ז

̂יעז׳ יע, און *דבײ&ער, *נלל  ײזיז ■.?#•עס
 ײי ^בזזעײי׳ :ימ «יז«ר קענם נים, דוןס סען

m ײ ־,דמנפב• פידזלעץ m יאר
ידני^נס. ומנגעץ מײנוננ ץ1זײן*גיגםםי

trn$rn נ •יזיי אייגער ל«בדסי, בעז** 
̂חענגיגע און ראדיקאלע קאנמע ־אםת-אוכא

צורילז לאנג גי* jam אכאףיימ•׳ «יז ריכסער
תי rr*wr די אוי*געא»זרנ» ענו זיין '®ם ד
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̂נן ■ראסעסיאנעלע די ̂וסוניסט ? pc 
 שר״כ״ די װי גוט אזוי אטעריקא,

̂נן ״פרײהײט׳/ דער סון קגעכט ̂נ  איצ־ ה
 ציל״ נײעם שיאגעל א כאקוםען טער

חן אריינצושיסען װאוהין ברעט.  דיי
 צו- די oapn נ^ט םײלען. םאיראסטעטע

 צו ;«ערזאן א נאך קרכן, א נ*ו גע׳שיקט
 ׳אויס סאג ״אײן טאג איהם אויןי גיסען

 איז ד*ס יאמוניצע. קאםװיסטישע די
 דצורנא׳ געאכטעטעי־ און באי״יכטער דער

 הורוױטש, דר. יעװ^לוציאגעה און ליסט
עולם ברײטען צום איז ער װי ארער

אריח בן אײזיק יצחק ׳באקאנט כעסעך
הלוי. צבי

 נויטינ איז עס צי קױם גלױכ איך
 ״גערעכטעקײט״ די pc יצזער די סאי

 אריה בן אײדק יצחין װער דערצעהי״ען צו
 די;ע דינען עס װאס און ׳איז ןיןלױ צבי

 רעװאלוציאנעלער דער אין םארדינסטען
 כאםײלינט ער װעלכער אין באװעגונג,

 ער װען יונענם, םריהסטער זײן pc ?יך
 נימג^זיסט. רוסישער א נעװען נ*ך איז
באקאנט. גוט אצעםען איז בארוף זײן

 מען אז נאטירליך. ׳ניט םײנט דאס
no װאס אלץ םים אײנפארשסאנען זײן 
 זאכען ררעגען זאגט אחןר שרייבט, ער
 אײױק יצחק אםילו אינסטיטוציעם. און
̂׳ן אויך קאן  אויך און טעות. א האב
 און אוסגערעכם. זײן אםאל קאן *ר

 א װאס װעםען נים געםעלט עס אויכ
 קאן טא שרײבט, כארווי אזא םיט טענש

 אנשטענדינען אן או̂י איהם, םיט סען
 אנ- איהם דיסקוטיחנן, חננאטירען. אוםן,

 ירױ איחם טעות, א םאכט ער אז װײזען,
ו ער אז איכערצײגען, כירען י  גע־ ניט י
 םען דארף אלעם גאך ־ווארים רעכט.

 ארץ דרר אביסעלע כאטש חאכיען דאך
 ?ײן געװידםקט האט װאס •ערזאן א םאר
 םריײ פאר קאמןי דעם צו לעבען נאגץ
ז מען <חנן דעםאלט אםיצו הייט, י  ניט י
 דע־ אםילו אײנםארשמאנעז. איהם סים

 א נענען ארויס טרעם ער װען םאלט
n אין שיםה געוױסער n .באוחננוננ / 
 ״האסױ די חאנדלען אזוי ניט אבער
 די סארט. נײעסטען דעם סון ניסטען״

 קאטיסא״ רוסישע די טון שםיװעל״יוצער
 רוסאאנד אימגר איצמ רעגירען װאס רען.
 האמנן דאס װי םאכם. אײזערגער אן סים

̂ע םריהער  אונ־ דער צארען. די געם
 רוס־ איז םריהער דער: נאר איז טערשיד

 כאנדע א םון געװאחנז באהערשם <אנד
 טשיגאװניתזןס תגסיןןטישע #ווארמ,

 איצ״ און ניקאלאי, צאר םון נאמען אין
 א pc באהערשט רוםלאנד װערט טער

 חנסיאםישע אויד אבער רוימע נרו«ע
ניקאאאי פון גאמען משינאװניקעס.'אין

 rr»;g די - *יפ״אגד א־ז ^♦ווי^ג•-• יי
u»9• ־יעי׳יי l i -- צוס roopff’ י#יר 

onjm iנןו׳וןאיפפי •וו f f•.ס

 רך קאן רינים, ניקאי״א/ א אחן יונין,
באגעהן.״. רוסלאנד

y o jw האט חורװיטש• א״דק יצחק 
 סא- םון צוריקגעקעהרט זואס נאר ויר

 צװעקוקט זיך ח^ם ער ־־וסלאנד. עטיי
 כאד רי װאס •אראגדקעס אלע די צו

 א״גנע■״ חאכען nytiyn שעװיסטישע
 אונטערן דאס געועחן, חאם ער םיוזיט.

p H e r r f r  oyvtio קײן ניםא דארט 
 ׳דט קײנעם םאר םריירוײט כרעקעל

 •ד- די און אלכײםער ,ד םאר ניט אפילו
o'̂ y, קאםיסארען די נאמען װעסעס אץ 

 םאר*עטעהט עס דארט. ריקטאטורעװמן
 גיט איחם צו וזאט רעז^יים אזא אז זיה

 נאך איז װאס ׳און איעצירען נעקאנט
 אין אמעםאגנען האט ער איץ, סון עמער

 האט ער װאס דערצעהיען ״םארװמרםס״
רוסלאנד. ״רױטען״ דעס אין געזעהן

 קאסױ הינע די נײ געױארען איז
 שרײען — סטײטש, װי : ײלה א ניסטעז

 טארק* װי דערבײ א*לם זידי׳ען און ׳זײ
 סאוועט רי סטייטש, וו/ ־ - אידענעס^
 טובה די געםאן איהם האט רעגירוגנ

̂אזען איהם און  רוסלאנד, באזוכען געי
 א צו נעטאן װערט װאס ״םובח״ א

 לעג- כור^ואזע אלע אין ט6ושומאלי
nאז שרײכט און גאי ער קומט — ׳«־ 
 גע־ רוסיאגד אין דעסיאםי רױטע רי

 אםילו י!1חו» אזא ניט. איהם פאלט
 װיכאלד נים, איהם י״פעלט ־י‘4־־ ױעז

 טעות, א דורך — איהם, האט טען אנער
 iv חאט ארײנגעצאועז, אחיז — ׳ה«גים

 דאנקכארקײט, אויס אלײה דערםאר ̂ורין
 סווומם־חד דעם ישכחים זיגנען נעדארסט

 איז רוסיאנר pH אז זאנע?, און זשים
 לויט איז, דאס כאטמ םײה און גוט אלץ
 כא- חאט ער ושקר. כזכ סײנוננ. זײן

 לעכם ארבײטער די אז זאגען. דארםט
 ער כאסש #עדן גן א איז זוי דארם דך

̂זעדיה חאט  א (יי פיהרען באסת אז ג
 סאטמרניש איז ^וכעז׳ אותם שרעקיױ

 דאס װיל ער וױ אזױ אכער נױט. איז
 דוקא װיל אײױק יצחק װי אזוי ׳םאז גיט

 אײנדרוק דעם לױט אםת דעם שרײכען
 גע״ האבאן !אראנדסעס איצטיגע די װאס

 שוין ער איז טא איהם. אױוי םאכט
 װעלט. דער אין םענש ערגסטער רער
 יעכענען גיט טעחר דאן זיר דארף שען
 א סון זײנע םארדינסםען אאע די םיט

 טע־ רעװאלוציאנערער ל^כענס״לאנגער
 און איהם זידעלם מען איז םמקײט,

 ערג־ דעם װי איהם באשיספט םען
 רררעזואאוציא־ די איז דאס סםען!
yiyj פון דייןםאטוד דער פון םאראל 

קאמיסאדען. די
אײסען. איר בין דאס ניט אמןר

 אנצונעהמען זיר אױסען נים בי( איד
וײן קאן ער תדמודע. אײזמךם יצחק

 יוםגעזצצליכצ אויזענם ארום אז ערקלערוגג.
 אין יעחרליך געסאכט װציען איערמציעס

 דענװער אין דז׳יורי גרעגד די חאמ דענװער.
 פאר־ .pmpfi געבען ױ אויפגעפמדערם איחם

 «ו דאס א:ם?#נם זיך חי>» ער אז ׳זיך אטעחם
 צז־ דעם פארראטען ניט דאך קען ער »אן.
 חא- װאס םיידלאך, און «רויען די פון מרוי
 איחר נרות. זײערע םיט •*רטדוים איחם כען

 דזשאדוש אז פ#רלאזען, אבער זיך קענמ
 חאר » אויף ניט איז ב»חוי«םונג לעדסי׳ס

ן איבערםריבען. ו  לינקע די איז דאס י
פאמיליעךלעבעז. חײליגען אוגזער פון זײם

 פ#רםשעי*ם כלויז :יט זיך ה#« זאנגװיל
 ■א״ די םיט ^םעריקא אין באזוך ?ײן אוץי

 ניט איחם קענען װזןלכע צױניססחןן׳ ליםישע
ײן םוחל  נאך חאם ער װאם ׳חס«ד ojn פ»ר ז
 פמרםף■*־ אויך זיך חאם נאר געםאכט, איהס
 ״חונדערפדילאצעגםיגע״. אונזערע םיט ■עט
 ער־ ער חאם רעדען זײנע ®ון אײנער אין

 אין #םעריקא ®ון ארײנגעחן דאם «ז קלערם,
 םים םשוגעת. » געװען א׳ז װעלםדםלחםח דער

 דײםףי־ האם אםעײקא •ון דעם,»רײנטרעטזנז
 איז דערם*ם און פארלירען, געםוזם לאנד

 דעם פאר םעגליכקײם די געװ^רען באשיזפען
 ניט איז װ^בער םיליםמריזם, פר*:*ויזישען

 וזאלם דײטשען. דעם פון בעסער חאר 0
 םלחםח, דעי אין ^רײן נים אםעריקי אבער
 » געװקן װאחו^יײנליך רעזולםאם דער װ*לם

 םיליםאריזם דער װאלם דאן און ״דראו׳/
ײן געקראגען װירקליך  גןך םויםדקלא■. ז

 װאלט עס װאס זאגען צו שווער עס איז װיס
 געחם אגזעריקא װען רעזולטאם, דער געײען

 איז עס אז אבער םלחסח, njn אין *רײן גים
 ײער ח*ערה, זאגטויל׳ס אין *בל ייל דא

 ?ײנען חןריאד םאקע און ? לײקעגעז עם קעז
 םלא אווי איתם אויןי «א»דיא«ען אוגוערע

ל ניט װען ׳און חם» װי ^נ  ?ײן םיט ז
^ן גאגץ י רו  שלעכ• גאגץ ער װאל• גאסען. ג

באחו«י*זנג. םין «ן9 ■אר איגדיניטען

ן גאסיערס ס;םועל י ק י j זי n p םיי

 קאגװענ^אן די גדילאסען *m אי װעלנאי
 •ונקט, דעם באריחרט חאט •ארטלאנד, אין

 ואד־ חאבען ױניאגס »םעריק»נער די װאס
 םעם• זײער •ון ®ײל חיבשען » לארען

 נו כדאי זײן ג*װיס װעט oy און בציאי•,
 ■רעזי־ װאס לעזער, אוניערע •אר װיסען
 זאגען^ it חאם ל. ו1א פ. א. דער פון דענם

בא־ אוגזער ■ון *ונאים ״די :דעם װעגען
 ב^טאנען און חנאח שטארק חאבען װעגונג

 א. פון םעםבערשיי די דאם ®׳W דעם
 חא• דאי1א געײארען. קלןןנער איז ל. אװ •.

 חאם םעסבערס. םאגבע פ^רלארען םיר בען
̂בער  פאר דאם געםאן, בר#כם א עמיצער י
װ״ כםעם  מר־ םיליאן וינף זײנען יאהר ז

 אנגענו־ און ? ארבײםסלאז געוןען ב״טער
 םיליאן 9 געװען זײנען עס אז ׳םען
װ״ אדער ח^ב » און  די צײישען מיליאן ו

G ,צאח־ געקאנם גים האבען ױעלכע םיליאן 
 זיו־ סון מניאנס די ןm ׳דיוס זײערע לען
̂צאחלען געקאנם :ים האבען זײט ער  דעם ב

 ®אר ל. אװ פ. א. דער it קעייםי-םעקס •ער
 מרבייט, אויסער געװען ז״נעז װעלכע ׳די

̂ס איז — פןןרדיגם נים האבען »ון  ניט ד
 פארקלע־ די פאר ערקלערונג געניגענדע קײן

 אין ה»ם מעםבערשי•? אונזער פון נערוגג
 םעם* ^לנדאיחר Jk 119 י. א. די ז9 זינעז׳

 םעם־ חל91 ריכטיגער דער לוים נים בערשי■
 פון דער9 חײנם פון :ס9ױני די אין בערם
 חר.9י נעם7גג9לג9פ דעם פון י9נ ם,9נ9ם דלס
 ן9נחענש9ק דער it רם9רעי דעם אין און

 ׳םען9ג9ם 16 ן אד חג9יעיי » געדעקם ױערם
in סעטטעםבעי םען1 דעם ביז 1922 חפון 

 o״t 9 ׳זיגקײם9רבײ«ל9 פון צײם 9 ׳1923
 עס װעלכע אין םס,19ק9ל אה סםרײקס פון

 םײ ^*ערחא^בען פארװיקעל® געװען ?ײנען
 נ״9ם ך9נ רײדעז ד9י און ׳דבײםער9 ז9ול

 רעז9■ארל חאמנן םיר װאם דעם, •זן נע
 ס9י I וויימדעך 9 עיעס װצגעז װי מעםבער^

ofii םיר ס9י םער, •ארלןדען נימ מן9ת םיר 
 ס9י נד,9ש» יונדױי אוייגעהאלסען בען9ח

09 n r יונ- *ון פעסטקײמ די ■אר בעסםהנן 
מזועומג״ זער

m צױ און נאשטעהן אצײז שטעדטעל p 
o ם1ס |11אל v ir או דך געדנדעלy : n- 

 םארסנכראכט 1נא עכ האנ איך נין.
ען לעזער אװזערע כדי ײ  וױ װיטען, ז

ײ'  כאשינוושוקען קאםודסטישו די *
 װאס ,jyvjyo סיט א•״ זיר ״רענענען

םײםעל. *ר1זי נאך סאנצען ניט ״״עןי
 קאסז״ די זואיוס ?עהט איצסער און

 זיר האכמן נאשײנוושוקעס ניסטישע
ארױםטןװאר- אזױ אײזיק׳ן יצחק איױי
An

 ״פאיװערסס׳/ אין איט־קעל אן א*ז
איד ,םארװאפ :ק*פעל דעם אינטער

 די געגען און קאדוניזס דעם גענען ביז
 אין יראלעטאריאט״ סין ״דיקםאםור

 אנ־ ציױשען עי שריינט *וסלאנד״
# :דערעס

 איכער שיײנען גענומען זיך ־*: ׳.איד
 קאסיניסטישע די ofn דעיפאר, ־*ס״אנד

א in סוחות די ניעלט1^ט חאט רלױ^וציע
ז ‘־״ ו יע־ ״י ן י ״ נ V קליוס ױ  im ״  ״
 אסע* אין אונז נײ דא אויך און װעי« יעי

 pnn מיט איבײטער די קארמעט מען י'קא.
 לס שלאג-חערטלי, און פיאזען קיינגענדיגע

 11 סיפ קעגען9ב זיו ז^ען וײ גויטיג ייז
לענען. מירקלינען דעם •ון ק«קז9מ

 גען90 ק^ר איך חיל בער9 •ריחער !ייױ
 נדיונדט9׳•® װעלכעז pe לעזער׳ דעס •אר
ױ ליינד.01ר אין לאגע די «ריכט9ב י

̂ר ■רי»יייצלער א בין איך  פון געגלל
 חײנט זיף רופט עס 0911 ריטװגג, דער

״קאסוויוס״
*P קן- חײגטיגןר רער שטעחט9ב ײ^ם 

ן מוניוס? י  *90 דמי אז ׳יבען1גל דלס י
 דורך נאר װערען אײגגעייחר• קקן ^אליזם

 סינחןד־ א סין נד9«ײ«יס ל••!9״9װ9ב י
 די נאלד ױי נג.1»עלקער9כ דער p® חיי■

 םינ- י in גקםאכ• װערט ייבנרקצחרןגיס
p חניחײ■ ir  nrp ני• רײד קײן pn -װל 

 חײגסיג• די אין onfn קראטיע,9דעם געז
t עס1קרא«9חןם ’» r■ זיך n ר^ירונגס״ 

 סעחרשאחל חןר •ון סטיםען די 9אוי ססכ■
 מאזר״ דער ל9י נמנז יב1א װױוחןרס. די יח
9tי גאבען חל nyi אינער j j n ’tjn i f i 
ו י  דןר געןyj סטיםןן חע• ?י א? סכרח׳ א י

?ijffi®o»3io9 .םיגןריסעט no if in y i 
 it לק9י «ױ ײ«עט9י9ם די גןוינגצן סען

 םינןרי^ע• ק^ניססיסער יצר 1לגע9י
i t i f i בײ יױע^נעחםען יטוג1ג איז אכער 

 די איו דןס װןרט. ס9י ריטעם9י9ם דער
 מר קי• ענד א9ל דחי בעי9׳׳ ר.1ט9ריק«
/wfw מאוס '

 םאר שוין ׳אלזא ׳זעהט איהר װי
 ציםירט דא חאכען םיר װאס איצײן, דעם
 איײ יצוזק שוין איז ארטיקעל, יעגעם םון
 קאםוגיסטישען דעם לוי&" ווערט, זיק

 אינערהויאם זײ בײ איז עס אויכ ױשו/
 אםוױי״ איהם זאל מען אז אזעלכעס, דא

p און װאנס צום צושםמלמן ניגסםענס n 
 נאך װײםער זאגם ער אכער שיסען.
o m, װערען דערשאסען ױעלכען םאר 

הערם: אט װײנינ... נאר איז
 יף1א וועג אײ^יגער דער אז דענק, ״איך
 אײנ־ דער סים זינער ז«ין קען סלן חעלכען
 קראטיע9דעס איז ׳יאליזם19ס [1® ®יחרונג

mio p זיך איך no גג9ג אײן ®אר און ir 
 אזך ענירה: קלײנבירגערליכער י אין זײן

i אין יב1גל r n, נ*1בא^ח די אז ׳לם9ח איך 
 געזע^א®■ דער איז [vwzyo צװישען גען

ײן דאר«ען  דןך ױשר. יף1א מוגרינדעם ז
 אנדערע חי ױשר׳דיג םעחר איז םיע9קר9ם
 די יײדער גיייל נג?וז׳1רעגיר ן■? רםען9פ

 איך ב9ח 19® יו עיעס םיך צװיגגם נג1רע;יר
 װי דעם חעגען 01911 א זאגען it רעכט 091

n ײערען." געפיחרם דארןיי רעגירמג
 Dii* אין רעזשים חײנטיגער דער . . . ״
 אידעאלען די p® חינך דער נקם1■ איז לא:ד

®p א איז עס ®רײחײ®: ן1א קדאטיע9דעם 
 חערשא®® אונבאשרענקמע די סיזם,9דעסי

•9 P םיר, ג®9י מעז .1רםי9י T9 אי? ס9י 
 ®יחר® D9H חענ דער איז ס9י אז ׳יטיג1נ

it□ .די אן םיד דלרםאנט 091 סא^אליזם 
 נער9י31ל9רעײ סישען1ר דעם ®ון מערטער
 געריבט ®אר׳ן געזאגם ®9ח ער 0911 םי^זיז״

ל9י םעז אז ׳גים ײיל ״איך : 1878 אין
 נדארססקקן9?׳י א נטער1א ®יחרען מיך

ארײן״. עדן גן אין 1א§יל י9גײ9ק
 עת״ סאםע דאס קוםם איצט און

 װעצכע נעמאיך. דערצעהלט. ער סטע.
 אר־ די אויסצושטעהן האבעז עס צרות

 צאל־ די כאםש רוסצאנד. איז בײטער
i שמװיסמישע j n ' i n זײער אין רעגירם 

p דארפען רעם םאר און גאמעז, ir די 
 ניט ״פרייהײט״ רn םיז שרײב־קגעכט

o װי זידלעז איהם נאר n .מרנסטעז 
 ילעבעדינעד- פארברענען איהם כאטש נאר

הײד.
שרײבמ: ער

. ״ .  אז דער, בער9 איז ®אקט דער .
 לעעװיסטי«ער9ב דער ®ין «יזם9דעס* דער

 ליוס.9«יoit 90 ני® י9ג 9■יחר רעגירוגג
ו it• נן  oiv 1 דזןר• rn riT nד»יײ9® א ן 

אםד־ חף• it ?חגליד ועחר איז ס9וי .

"P K* י נ־סיע®״ ״••#ילו ן »1י ד

^ m9 • •אידי?• צי״ ר׳ y ד נ y 4י ו י ײו  װ
y rn •••גי• ®יח• ודידז׳ f»M ״9

y נ 1 9 י יווגײ® *1 *יי*׳ P9 צאחי*®
ן ע ד נ ו פ י י ׳ *1 r ל y ו ג f

/ ן ע ג ג ו ג ג י ד ^  ״ו19*ד9ד«יני9 די נ
 ?יו •fnyyy,iP9 •אנריקן! ײ »*ז

i אירוס f  ii9 ®יט א*ילו חא? ♦(?P 
n ,ו ן ע לן 1 1 ר • פ ••־••עספײען ן  ן
 Mfim f®f/רoנלו y?וײ ׳® י ג י ע

|19^1נ9ן5 זײנען  נױראקרייןן p• 9י
•ןיסןסקיר®!. ניי *ילו9

 נן• יוי9 דעי P• ,סדחני י1י איז דאס
 -999•ראל דעס •ון ״דיקטןטור רו*עגער

 ין9 יאליזם 1סא p• 4•*rn* מייז י•׳/1י
 7י 19ו? pyoifo ײן-•' pe געזן^יא•® א
ivw סעג י9י  p9 ifpjyi 9וױ עי װאס, 

iy« װאו iy לײנע3 א חאט nyi לן 1 ®י  י
 ינווו1ל9יגײ9• סומ9די?• ׳עס?יס ע9קחל׳
jyn iy 11 גיצ איו i געזעל׳יא•®. •רײער א

א? זעח, איך װען ווײגען,9 איך זאי
 איבײטער די •יחדען ;yo װיל ײעג דעס «;*19
î אלע ן י• f i i f/‘״

iy i צyצטyדעם פון •אראגראף ר 
 ?אל״ ניאױו. גאגץ כאסת איז ארטיקעי

 איו װען — iv םרענס — שוױינען איר
o אױױ אז זעה n וױי װעג in ^ o  lyo 

 א יעגחנר?״ איע ®ין ארבײטער די
 חאט אודאי כ״ילענען. פראג^ שעחנע

i געדארפט ער f rm r, ניס חאט ער אױכ 
 װעריסדינא די אין אריעםאלען נעװאצט
 קאמוני• •דאפעסיאגעיע די פון סײאמר
צ' םים װיסאן געסענט חאט ער ססען,  f װ*

r ®תימיד״ ייין... שסמקט דאס iy 
כאיד וױ דאט װיסען, געדארםט

o ^צעהיען װעט n חט־ װענען אסת
 1א געחט װאס סי^טיn געװאלדיג^ר

 *ארביי- די סון נאםמן אין רוסיאגד אין
 רױםע די װעימז •ױערים^ און טזןר

 חײשארי• וױ כאסאצעז איחם חנרה׳ניקעס
I9P ! ארו^- נמכמסען ייחם האט ותר 

 אימם חאס ווער טלשיז? מי צוקןסען
o דערצעחיען געכעסאן n מד ? אסת , 

 חאם מר װאס צרות, די סײגד״ ר9וי
ין בעזעײ? i רוסיןאנד׳/ ״סאוחוט י f 

 א^ץ אז ,19שר״כ דארפם9ג כלױז חאם
 9תים די אח סײן און גוט דארם איז

 חענס די א\יף איחם ז9װאיט חכרח׳גיקעס
i ן9װאים זײ !געטראנעז « t m  iron 

 און קאטיסאר, v פאר סאכם9נ ,איחם
 דידי א שויז נ׳ס,9ם א הט9נ ? ניט װאס

איכעד. אלײז זיו סיחרט און ׳ר9נ9װאקס
 ?א קיינער בנאםנות,

טא ניט שלעכטס םייל
אציין...

 אוױ ז9צוױים א
דך םוט מעז וױ

 די װאס גציקען די װעגען רײד^נדיג
 רוס־• ״סאװעם אין 1כאסע ארבײטער

יאנד״
 יאהר ?ס9ז געררונרען איו ײאך לעצטע

 םארכאיט האבען כאאשעוױקעס די זינט
i צו און דוסצאנד, n יזאט גערענענחײט 

 סון רעדאקמאױ דער קאהאן, אב. נענאסע
 זעחר צוױי אננעשרינען ״סארוועיםס״

 װמלמ א־ו ארטיסיען, אינטעיעסאנםע
 הכא סך דע־ אונטערנעצױנמז ײערט עס
הערשאפט. דאזינער דער פרן

 זיר םיר וועצעז ארטיקצען די צו
 דא מאל. צוױיטען א אומקערען גאר
 י5װא ׳דאס בלויז איכערנעבען איר ײיי

 זא• צו אזוי דארט, זאנט סאהאן נענאסע
 יוניאגם די וחןגען םארבייגעהענדיג, געז
שרײבם: קאהאן נענאסע רוסיאנד. אין

HB1M• סםיעעזנ109ק די יב1א..........
ײז איז f די זײנעז אן1 ׳ניפ ■אי־טײ ? f io n 

ני’ יאוד גס9ו  »9ז סיר ני®. גם9ני1י 1”? י
iy יים9ײ ׳״דיני1״א געז i אז ׳איז אסת n 

y חיינטיגע r ’Oii גאגי?א•1א אן איז ן9גי1י 
ײ דע° םיט ®1עקזיסטי חעלנע ׳יע1  ניט ק9י

it ן 19ױני אמיז׳ע קײן ?עז9דערל ײד.1» ײ
 שיאסיגןר א וי1 קלינגען 1אפש יזען ס9י

 1עינססע אן אבער איז עס ך,11191דליי׳ו
אמת.

ז  חײגס ם9י* י;•1רגאניזא9 ירבײסער י
 מלגליכ?זיז■ קיין ל.*®9אבס וסלאגד1' אין
i ני® t *11• אינטערעסען די 1®א 17קעט 

 1ל18א םעגליכקײם קײן עד,1םיטגלי איוזדע
it געמינם זי װילען. 1איח חערען לאזען 

 ijH in 4קאנפיא• ?זורנעד”® י7י נםער1י זיך
11® חייסם, 091 ;יארםײ :יסםישעד1קאס
 D911 םיםגליה 1דע און ונג1ע;י1 דלד

 װי נים שםיםען it 1^19 1ײדעit 1 סמײעם
קי1 ײיל, גג11לגי1 די ײן םים ם1יזי  דזסאב. ז

ז ײן םים *ם9 ײ •רײחיי®. ז
i ײא אלץ דאס t 1מע ז9 באקאנם׳ ®1ג 

ישטעלען.9 דעם י1ײי דאר»מז ייך ל9י
on w® 091 די iv t in אז״  נקם1■ ״ױני

 «סײ•9 ״קא^ניס״יסע״ ®ימד ®en זי ײי
i וונק® טײ״1״יא לדבכ i  m m®• איתר 

owirijm ®®״9יי־א^גט דעם סרן ״חער׳יא 
ריאם.״

 ױניאנס די אםבאלאנגם װאס »לזא,
 וחד וױ גוט •?ױ רוסלאנד. סאװעם אין
ד באלשעוױסטישען גאנצער ם9ד גען  ח

 צום נעקוםעז קאהאן גענאסע אי? זשים.
 אײדק' יצח? נענאסע וױ שיוס זעאבען

 סאציאליסמז, 9אא װי »ון הורוױסש,
).12 ײ®1 יא1י 01(®ל



la# י י ק ג י מ כ ע ר ע :JnB Tfmu yyג
װערט עװארוציע פון טעאריע די »זױ וױ

דורך
.1

וטס־ דע־ ט9י זוטער ל-ע;9ים*־א  ̂ג
 ׳כרײעז דזשעגינגס וױליאם לנטעעי9ם

 נײ געװאלען ניט ^יער vn װעינעי
 סענ״ * ננעפאנט* ■רעדדעגט, * אוגז

 ארויסטרעט כאריםטען ו״ן סיט ו**יע
mvi\ .אוםבאדיננם האט ער עײאי־וציע 

 װע״ יעהרע די ז*ל טען אז םאײאגגט,
 שױ רי םון ארױסגעכיען עװאיוציע גען

>y| רי זי, וױיל אוג^וערסיטעטען׳ און 
>viny רי םארדארבט עװ*<ו*יע, װענען 

סטורענםען. און שילץר רי סון םוחות
 עװאיוציע געגען אמוסענטען זײנע

 םע־ די איז ערשט^ס, *?, געװעז, זײנען
*yn בא־ גים און דערוױזען דט נאף 

 צוױיטענס, און, ;געװארען שטעטיגט
 אױם* עריױבען ניט ?יך טאיען כױר אז

 געגענ־ אין איז װ^ס םע*לי?נ א צובױ*ן
 װערען װאס סומען,1באה\י רי צו זאץ

 שרים־ ״הײייגע די אין אױסג^דרײזט
 גע־ נםירוש װערט כיכע< אין ם*ך.
 םע:* דעם ב^אסען האם גאט אז זאגט,

irr און vsk דער אױף ברואים םעים 
 גרעסע־ <זיין זיין גים מיר םארען *רד,

 זאנען, און ילײז, נ*ט וױ חכפים רע
 חױת, פינים אילע׳ די און פעג^ דער אז

ny iy אױוי עקדסםירען װאס i,• ה*בען 
 oyyipv * ע«עס רורף אנטױיקעלם ?יןי
לוצי?ס9עײ אויסגעטראכםער אן םון

ivm זײ• ארגוםענם צווײטמן דעם אם
 ל־9ם זיף, סא^םמהט םיר, זיעען נעם

 דארױן• קאנען און סאכסלאז שםעגדמ
 אםבאיאננט װאס ענםסערען. גארניט

 זײגעם, ארגוםעגט ער^וםען oyi *במר
 און רערװיזען ניט איז טעאריע רי »ז

 לאגע די איז געװ^רען, באמטעםיגט נים
 םיר װעילען ד* און אגדערט, •כיסעיע

רײדען. דעם וועגען
 האכען עװאילוציע װענעז םראנע די

 אין גלאם גיט אויפגעהויבען דא םיר
 װאס רערםאר׳ ניט ;ארײן װעיט חגר
 אן דערסאנט •לוצים זיןי האכען םיר
o n צו<יב ג*ר נאר ברײענ׳ען, םרופען 

אורזאף. אגאנדער
הי־ דער האט pmy 3 יאהר א סיט

 ארויס־ םוזעאום נאטור־היסטןורימער גער
 עהסיעריציע אן אזיעז קײן נעמיקט

 גערויסע דארטען פאכען צו צװעס םים׳ן
 זױ און אויסנראבוננען וױםענשאםטייכע

 דער םון רינג״ פעהלענדען ״רעם כען
 איצטער און ;עװאילוציע מענשיליכער

 קאס- אנקוםען דארטעז פון אז הױבעז
 זואס בײנדיאך, און בײנער םיט םענס

 אויסגעגראבען. .האט עתספעדיציע די
 אר־ די םון רעזואםאםען די זײנען דאס

 עקספעדי־ אזיאםי^ער דער םון כײםען
 און בײנער אלע די כאםש און ציע.

 םאגאנדערנע־ oz^v דארםען כײנדאאף
 און םארגאייכט געםאסטעז, קאיבען׳

 דאן עחטט p* װערען, ט1אויסגעםאר״
 באדײ־ פויע די וױסען קענען פען וועט
 אבער ;אױסגראבונגען איע די םון םונג
 באריכטען, ®.־*עאיסינערע די םון מױן
םאנאנדערנע־ האט פוזעאום דעד װאס

 אויסנראיינ־ די אז זעהן, צו איז ׳עיסם ־
 געסאכט האט עקספעדיציע די וואס גען,
 װיסענ־ גױיסער פון זײנען אזיען, ײיז

 באשטעםײ און באדײםוגנ *אםטליכער
 מעאריע די מעהר און םעהר אאץ מן
עוואלוןױע. םון

 טאן צו דא זיף קאײבען םיר װאס
 די אזוי װי באשרײמן? ,ערשטענס, איז

 באשטע־ מערט עװאאוציע פון כתאריע
 ויך נעםינען װ*וס ואכען, די דורך םינם
 נא- חינען דעם אין אויסנעשטצאט מױז

 צוויי־ און, םוזעאום, םור־חיסםארישען
ע די א?וי װי םצגם,  אויכד אזיאמישע נ̂י

 רי מער.ר נאד באשטעטינען גראכומען
םעאריע. זעלבע

טאן, עס געדיען םיר אײדער אבער
 איז װאט צרקלע־צז, מריהער םיר םוזעז

 וואס און עװאלוציע איז וראס םעאריע׳ #
ע/ ״טאחלמנדער * פאר דאס איז  רי

 נעזוכם האט עססימדיציע די ימיכעז
אזיעז• אק

 רעדד צו פדסעםם קאגצעדט
פרימען. זױרטע

 דעפארםכמננם עדױגײשאבאל אונזער
 אראנזשםענםס״ םפעציעלע נעםאבט האם
 אינםצךגע־ די םון םיטנלידער די דאם

 םיקעטס באהוםען זאלען צאקאלס אגאל9
 םאגץ־ לעם םאר ■רײזען חנדוצירםצ *ו

 שבת, דאנתאן־טענצער, די טון רייסײכמנל
17 o nקארגעגיע אין נאװצםבער, טזגן

סאג
 באסוכמז וױלען יואס םיםגלידער, די

oevro זאיען •ו־ײזען, רעדחױרבת צו 
T t זנדײ־ אוגזער םיז אטים »ח וזינחנן 

סע1ס יחןסם s ראפארססאנט, איי^אנאי
neo^ נײ r u r.

באר^דוליז• י. פין

 טעטיגקײטען הויפט די פון אײנע
 די איז ערר, דער אויןי מעגשען פון

 װי׳ םיר אפת. אייביגען צום שטרעכוגג
 טי־ און יעבען פון סוד רעם וױסען רען
 אין ערשײנוגגען רי סאי באגרײפען פער
 װאס אויואכען׳ רי סאי און נאטור, רער

 אבער באשאפען. עױפײגוגגען די האכען
 פיר קא;ען חושים אונזערע פיט דייע^ט

 חושים אונזערע באגרײםען. ניט עס
 און באנרענצט צו און יעװאך צו זײנען
 אױף — אםת דעב אפ. אונז גארען
 קאן — פעגליף בכאא איז דאס וױפיר

 פון פראצעס א דורך נאר דערנעהן פען
 מעהר א רורף און דענקען י*אגישען

 בעאבאכ־ אנאייםישער און גרינראיכער
לעבען. אין ערשײנוגגעז די איבער טו;נ

געגלויבט, ש., ב. צ. האבען, םענשען
 היםעי; םון דירעקט םאלט דענען דער אז
 פזן קװאא דער עס איז היפעא דער אז

 דער אין ארא• םאיס װאס וראסער, דעם
 יעדען םים אז און רענען, פון פארם

 רײכעי ערד די װערט רעגען טראפען
 געגלויבט, םען האט אזױ װאסער. םיט
 וױ נעםיהלט, און געזעהן האט סען װײל
 און היםעא, םון ארא• םאלט רעגען דער
 די װי געפיהלט, ניט און געזעהן נים

 פארע, דער םון זיר טארסירען װאלקענס
 װאסערען די םון אויס זיף דאםםט װאס
 ׳םיר װייסען איצם און ערד. זתר אױוי

 רענעךװאסער רעם םרן קװאל דער אז
 אז און היםעא דער ניט און ערד, די איז

 םארען ניט זאלען עס חנגענס װיפיל
 װאסער, פיט רײכער נים ערד די װערם
 װאס ײאסער, ראם איז רענען דער װײל
 וױ נאנדעם אראפנעםאלען, צוריק איז
 אױםנעהױבען ערר דער םון זיף האט עס
 און דאפוי אוסתהבארען פון םארם אין

װאלקענס״ די סארםירט
 אלזיײ ברײטעדע, פון גרוגד אוים׳ן

 און לעכען םון באאבאכםוננען טינערע
 גע־ די אויף בויען ערשײנונגען איהרע

 אדער סברות, םארשײדענע לערענטע
 םים גיט זיך באנונענען זײ טעאריעס.

 ערשיײ די אײנדרוס אן םאר װאס דעם,
 אונ־ אויױ םאכען נאטור דער אין נוננען
 ארײנ־ טיםער זוכען נאר חושים, זערע

 ערשײנוננען די אט אין זיף צוםראכםען
 זײטען, אלע םון זײ באאבאכםען און
 באשלױ אזעלכע צו זײ קוםען דאן און
 גע־ אין זײן צו אויס ועהען װאס ׳סען

 אונז ערסאהרוננען. אונזערע צו נענזאץ
 רעגען־װא־ םון קװאל רער אז זיף/ דוכט
 נעהן צו קוםען ; וזיםעל דער איז סער

 אז גיין, אז זאנען, און געלעיענטע, די
 נאר איז רענעךװאסער םרץ קװאל דער

 ערד די אז זיך, דוכם אונז ערד. די
 געהן צו קוםען ;םיש א װי גלאם איז
 אז ;נײן אז ׳זאנען און געלערענטע, די
 דוכט אונז באל. א װי רוגד איז ערד די

 ׳ארט אײן אויף שטעהט ערד די אז ׳זיר
 קױ ;איהר ארום זיך דרעהט זון די און
 ;נײז אז זאנען, און געלערענטע די סעז
 און ארט אײן אויף שטעהט זון די אז
װ. א. א. איהר ארום זיף דרעהט ערד די

 סײן האבען טעאריעס אלע די אבער
 דער״ נים װערען זײ ביז ניט םמשות
אי זײן קענעז טעאריעס רי װיזען.

 דערוױזען ניט דינען זײ װי יאגג אזױ
 וױסענשאםכד קײן ןײ האכען נע*ואיען

 זײ אויןי זיף פען םען און װעיט ייכען
 ׳דעם נאף ערשט און פאײאזען. ניט
 דערװיזען װערט טעאדיע נײע א װי

 בא־ עקססעריםע;טען/ פאישײדענע דורך
 און װערט יױסעגשאפטאיכען א זי קופט

 ניסלאכוױיז זי הערט ראן כאדײטונג.
 אן הוינט און טעאריע א זײן צו אױ,־*

 ערשיעונג אן אאס װערען צו באסיאנט
 ?ײן סיט נאסור. דער אין נעזעץ אדער

 אײנ־ איז רעאאטױויטעט םון טעאריע
 עפענטליכקײט דער אין איױס שטיין

 אבעד ; צוריק 17—1)3 יאהר א פיט נאף־
 ערשט אנגעמאכט ד האט סעגסאציע א

 וזאט זי װען צוריה׳ דרײ יאהר א פיט
 דורף װערען רערװיזען צו אעעהױבען

 עננלישע די װאס עקספעריפענטען, די
דורכגעפיהרט. האבען אהםיאנאםעז

 גע־ די װאס םעאריעס, די פון אײנע
 די איז םארפאסם, האבען ׳גיע:טע,4י

 ‘טעא די אט עיו^וציע. םון טעאריע
 סינים אלע די אז אוגז, לעיענט ריע

 עקזיס־ װאס באשעםעגישען, רעבעדיגע
 האבען ערד, דער אויף איצטער טייען

 פיליאנמן מיט ׳אפאל עקזיסטירט ניט
 םיגים אלע די אז ;צוריק יאהרען
 י1אוי איצטער זיך געפינען װאס ברואים,

 דורף ביסלאכוױיז, דף האבען ערר, רדע
 •ראצעס שטענדיגען און נאטיראיכען א

 נירעריגערע אנדעדע, פון עגטװיקעלט
 וױ ניט וױיסען פיר ברואים. סינים

 אוייי אננעפאמען זיף האט לעבען אזוי
 םאר, אבער זיף שטעלט םען ;ערד דער
 זײנען יעבען פון פארסען ערשטע די אז

 האבען וועלכע באקטעריען, טין א געװען
 זײנען און ענטװיהעלט ביסאאכװײז זיןי

 קאםיליציײ און רעסערנ אלץ געװארען
 באזונרער פין יערער נעבױ. אין טער
 יענע צו צוצוסאסען געזוכט זיף האט

 עם װעלכע אין לעכען, םון באדיגגוננען
 לע־ םון קאפריזען רי דורך צופעליג׳ איז
 אױוי געװארמן. ארײנגעװארםען ׳בען
 םארשײדעגע בײ זיך האכען אוםן אזא

 עגםװי׳ באשעםענישען לעבעדיגע :רוםען
 אד־ און גלידער נײע פארשײדענע קעלש

 ענטשטא־ זײנען אופן אזא אויןי גאנען.
 חױת, םינים גײע און נײע אלץ נען

װ. א. א. שרצים פיש׳ םויגלען,
 װאס די, אז זיך, םארשטעהט עס
 בא״ עװאלוציע פון טעאריע די האבען

 לאגישען נענוג געהאט האבען שאםען,
 זײער האבען זײ װעלכען אויןי גרונר

 איז גרונד דער אבער געבויט. טעאריע
 כדי געגיגענדער. קײן געװען ניט נאף

 אלס װערען אננענומען זאל םעאריע די
 נעזעץ און ערשײנוננ פעסםגעשטעלטע א

 צו געװען גויסיג איז נאטוי, רדע אין
 אומצװײ־ מעהר און גרינדליכערע זוכען

 כאװײזע אזעלכע באוױיזע. פעלהאפטע
 פאר־ צװײ אין זוכען געמוזט םען האט

ריכטונגען. יידענע6?
 םעסט־ געווען נויטיג איז ערשטענס,

 עװא־ םון פראצעס דער אז צושטעלעז,
 נא־ דער אין םאר װירקליר ?וסט לוציע
 פמםטגע־ לאננ שוין איז דאם טור.

 םון פיאצעס א דורןי געװארען שטעלם
 האם עס אונטערהלײבונג. קינסהליסגר

 נײע באשאפען צו אײננעגעבעז זיך
 און םוינלען, איז חמת הײםישע םינים

םען פרוכטען. און םלאנצען מינים נײע

ת כאשאנתן האט f סינים ד t i v -טיױ
t*v\ כלוטען, וױיגטרױמנן, כאחנן, r 

 חן* אגדציע און חיגער חזרים׳ ׳םערד
 פ^אנצען, און באשעםעני'*עז בעדיגע

 צו מהנליף ניט פאהקאם דינצן ױאש
 צנט״ זיעען די װעלכע םון פיניס, יענע

שטאנען.
 חאט מען װאו ריכטונג, צוױיטע די
 טמא״ חנר צו באשטעםיגונג א געזוכם

 עס אױסגראבוגג*!, די זײגען ריע,
 װאס חױת, םילע או איויס, ?יך צײגש
 טדתנדער סיט ׳אםאא סנלעכט האכען

 ם»ר• זײגען צוריק, יאהרען פיאיא;ען און
 אין נעװארען כאגראכען און שאטען

 םארשיײ אין און טײאען םארשײחננע
v m םון ■לאסטען ijnאז אזױ, ,ערד ־ 
 און כײגער זײערע איצטעד נעםינט מען

 מען ווען און סקעלעטען. גאנצע זאגאר
 אט ערר דער עראונט ןםו סאױ נראבט

 זײ םארגלײכט פען און סקעלעםען די
 וזיות, איצטיגע די םון כײנער די טיט

 אםאל, םון חױת די זיי, אז ׳טען זעהט
 נידערעע״ םיל א אױןי געשטאנען זײנען

 איצ־ די וױ ענטדױקלונכ, םון שטופע רער
 כאוױיז, אלס דיגט דאס חױת. טינע

 ענט־ זיך האכען חױת איצטיגע די אז
 זײנען װעלכע אפאאיגע, די םון װיקעלט

 שטופע נירעי־יגערער א אױף געשטאנען
ענטװיקלוגג. פון

 א*ז עװאלוציע פון טעאריע די אױכ
 ניט איז עװאלוציע אויב ;ריכטיגע א

 און ערשײנונג אן נאר טעאריע׳ א נאר
 דער איז ראן נאםור, דעי אין נעזעץ
 ;עוואלוציע םון •רארוקט א אױף םענש
 זיך האט מענש דער אז םײגט, דאס

 אלע די םון חיה. א םון ענטװיפעלם
 עקזיס־ וואס באשעםעגישען, לעבעדיגע

 אם םאלפעס רי זײנען איצטער, םירען
 מװאלוציע םון םעאריע די געהנטסטען.

 א• שטאםעז םענשען אז ניט, לערענט
 פאל- איצטינע די וױיל סאלפעס, םון

 עווא־ םו? •ראדוקט א אלײן זײנען פעס
 נאר, אונז לערעכט טעאריע די לוציע.

 שםא־ םאלפצס די אי מענש דער אי אז
 געסייגשאפטליכע סין א םון אפ מען
 זעהר נעוחןן איז חיה די אט אז און חיה

 םאק־ קײן אכער מאליע. א צו עוזנלין
 טײל רצם אט צו באשםעטינוננ טישע

 האבען מװאלוציע םון טעאריע דער םון
 ביז נעהאט. ניט איצטער ביז נאך פיר

 אױםנעניאכען שוין םען האט איצטער
 אםאלינע םין סקעלעטען און בײנער די

 גע־ האכען װאס פענשען, םון ;םענשען
 הונדערםער און צעהנדליגער פים לעכט

 םענשען יענע צוריק. יאהר טויזענדער
 נידערײ םיל א אױף געשטאנען זײגען
 זײ• די ;ענטװײןלוננ פון שטוםע גערער

 ניט אךן פענשען, געװען אבער דאך נען
 זוכען געלערענטע די װאס חױת. קײן

 א איז אױסגראבונגען, די דורך איצטער
 באשע־ אזא םון בײנער׳ אדער סקעלעט
 םארצע־ זיף־ מיט האט װאס םעניש,
 צװי־ איבערגאגג פון שטוםע א שטעאט

 יענעם ןיכם מען פענשען. און חיה שען
 װאס עװאלוציע, פון <זײט דער אין רינג
 פיט חיה די פארבינדען זיף םיט זאל
 םען האם יאיצטער ביז םענשעץ. דעם
 רינ״ אפגעזונדערטע סף א געםונען שויז
 צוזאפען זיך םיט בינדעז װאס נען,

 םון קײם דער םון טײלען םארשײדענע
 ערסלעהרט װעט דאס װי עװאלוציע,

 ארטיהעל. געלןסטעז דעם אין װערען
 זיף מיט בינדט װאס רינג, רער אבער

 חיה, דער םיט םענשען דעם צוזאסמז
 ״סעהלעגדען דעם אט און נאף. םעהלט
אזיען. אין איצטער םען זוכט רינד

 1װעלע ארטיקעל נעקסטען דעם אין
 װאס זאכען, די אזוי וױ דערצעהלען טיר

 היגען דעם איז אויסגעשטעלט זײנען
 םון טעאריע די באשטעטיגען םוזעאום,

עװאלוציע.

פרעםע דער אין
« פון («לוס ״ .)11 ז

 באצ־ דעם םון באפרײט זיך האבען װאם
 זאכען זעהען װעלכע ט׳שאר, שעוױסםיעען

 ניט און װירקליכקײם דער אין איז עס ײי
 זא• די זאל םען וױלען קאםוניםטען די ײי

זעהן. כען
 םון רעראסםאר דןר אױך נאטייליך,
 זיר־ חלין זײז תרינען וועם ״םארווערטכױ

 תונען פאר האםוניסטיז די םיו לעריי
 רוטיש« איזוטינע די ווענען אסת דעם

 קיין מוין איו Dip אבער פ^ראנרימס.
 שטענ־ א ײי בײ שוין איז ער ניט. נײעע
 רי זידלאן. ווום 1אוי סאםטינמר דינער

 טוען ״םרײהײט״ רי םון שרייב־סנעכט
 םך א כאטש םאנ. יעדען כםעמ ראם
 לאנג יאיזרמן זײנעז •ארשוינעז רי םון

 רע• אק סנאםעל זײן אונםער גינאענעז
 ױינען און .םארוחנרטם״ םון דאסציע

 זיי־ לעקען או וזויט םיז נעסראכי) םםש
 נאר איז ד*ס אםילו וחנן •אויעשווע^ נע

 tVDoyp. םענימן »ז נויטינ. נאומז ניט
 תא־ שײך. כים ראן־ אמ פרייחײט״ סאר
 טאדעשווקם זיממ נעיעשם םרימר זײ בען
 זאגט ױ1 איחם. םעז זידעלם איממר איז
*זליב איד • נים םום ײאס :דאם נמן

T *רנסו)

אכער״ םיםזינינ; אי קלונ• אי שעהן,

וױנטער־נאכט א
טיזדײל. םארא פון

״,״,ך״ ״

מ־מ־־־ פערעלטוטער. ם. פון אידיש——

 באשםערענט, פראםט םים איז פענםטער מײן
 נאבם, די איז ביטער־קאלטע א
 לבנה, די איז נרויזאםע א

שטעכט. חלפים טיט וױ — װינט דער

 דירה, א אהן — די באשיץ גאם,
 װינט, אץ םראםט דורכ׳ן בעםלערם, די

 סיטלײד, האב אריםע אלע םיט
אצינד. שנײ אין זיך שלעפען וואם

 ױני. פח שטיק א װי איז שםוב םײן
 םאדשםעלט, םאלכען־םארהאננען נױט
 הייםלאז, א קינד א ווי יאםערט, דאך
קעלם. דער אץ םיין

/

שסועסען קורצע
ר דעס צוױ׳יען «ן ק די חן

1ו יעזער די י*ון « U)
W ל  Ataniwv נ .> J1 —

ךt חןבזנן סיר ד• י צדן נוו דויננ י ײן ן ײ  י
ױןוי מי# «רןסע«דנריף ײס-»»צז  חאל- װ

ן ׳•עין ו r״u י t  • f ׳• י רו  איחד tit ן
ײ• : •ןל׳אאנודינ ן • נ ן ר ן ^ W ,1* ו רו  י

ו חא• רןגיו® נײוןר ו ^ ק י י נ י י ,‘?חך• ײ • 
ק• נרודער חאם רו ד נ י ♦• קײו נ ד ת • ק י  ו

ן ^ י ק ל ן #רב״• •אר ג י  ׳יאסײק י
ס װאפ װעגען • ן צי י ײד י  באדיכ# ijn 1י

צי יעךאפן מון פ קזיי נו ײנ צנ ד  איחר .א״גן
 אז #סײנ» איחר װצן ׳nijm א ןבער סאכפ

צין װ״ס-ןרעזידעג®  ן1» ׳•ולדיג איו חייו
ו בןריג■ דער דעם י  ןחן נן^ען •pnijfj י
ען איו און װיסען, זײן ב ^ ײננ ר  נןװארןן א

ר ראניני, ארגןגײזער וון אדעי דן  וון ן
רyou 9 וײנע •ון אײנקם * ײ  חאפ װןינער י

ענןן געװאי• איחס /m״רײ• י נ  אין •׳
ני דער איז *ײפונג אונזער רי א  געדרוקט נ

ס אמפער געװאיען ז ק י  ער אז ׳איעדדו
 עס קײעיד •אדאויװןראלינעד א ן ®ר קומט

 מיסטײר,, דעם *אר לײד װירקליך אונז מופ
 •יור* דעי דורך ®ארריכפצן מיר װעלכען

^יגוגג ענ  ד* זאל פרא«עס«. אײער ן »ו עו
 װײס* לוים »ז װ*רען, צוגלגענען אייך

איו ׳םי« אונז מײל• פרעזירענפ
 דער סי« מעחר ני« «וין רןוכעס ארגאנײזעי•

אינטעינדנאנאל.
ײך קוספ *וער*« — זוסכיאן. כ  קרע- ן

 םיס ״גערענסיגק״®״ די לײענען דימ
 און אוייםזןרקזאםק״®. געחעײגער דער

 ענ«יער רינ«יגעו א איחר ®ארדיג■ דערואר
 באי*ד װי ®רעג■: איחר יראגע. אײער אוי׳

 בארינמ, אונוער לוימ ןיגסאן, ®יעזידענפ
 גלפאחר די איו דערװײל אז איײן גיפ
 קגא־ גאנץ » געיוצן ליגס מאר^ידענע די פון
ג איו װןם מו ׳®ע י י י ו  אנצוגעחםען גןײצן נ

 נצ״ ני■ װאל■ ? םיפלען **דעגגע אועינע
 ד« סי■ גופען ם-ם חאנדלען *ו געװען סער

 ריג״ דצר ®ירייחרומ? און סאיבלזנחן^ע
 •ראגע ךאזיגצד דער אוין• עצייעד ®יגער

 די ■אר תאפ אינואגמדיאגאל די אז ׳איז
*ג־ קײן גארגיפ• «ןחר •אר יעצם^נ

 א״נגצ׳אצנח׳*■ ארגוםזגנ^יר•, װי ׳ז»ך רץי
 •ארנלצנ״ און •אר«ימרסע דאויגע די מיפ

״ »ז — ׳דע«ע 1 אלען1 ז 7 W ײ זײערע  ױ
ן •אר וואס ,infi ?אלען וײ אז ׳גען  עולח, י

 געגען כאגעוזען זײ •ארכדצכען א ®אר װןוס
אן א>יגעגצי זײער if« ןיי װען #ױני t ,אלץ 

 באסראכפ, װירקוגע איחר *!*ואװואנצן אום
ן חאל■ װצלנע נלצ«על, י ארויס געחם עס י  י

ד אויןי בלגוליס אויס»ראב«ען אײן ״ז  י
אן, ד, י1אוי יוני ח א דיי מ א װעינצ וו
 בעלי ןײערע מי* קענאען זײ ■אר עס דארפען

 אין זיך יגען8נוי דארום װעלבע און נחים
 ארביעחנר־ אן װאפ ,n««•רעס ג»ני*ן דעם

 דיוע מוען װאס און וןאב*ן, םוז ®יהרער
 בלע״ דיזע םינען1אוג«צרא ?ײ ? מעםבערס

 איין אין ■יחרער יײצדצ חיל® װעלכצ טעל׳
ען. און ®ארלויםחןן נ םו ^  M? םיר חאבען ב
 װאס באמראכ®, ערקלער•: םאל אונצעחליגצ

חר 49םו איחר  אלײן. זיך דאך רואיגיר■ יי
ם » ®אר װ*ס אן• דלוי חאבען קען יני  ױני

 װען באס, דעס «ון אויגען די אין בןואמפער
 רע^רעזצנ• ער וועמען אליין, ארבײפער די

 אדער ״גרצ«חןר א ■אר איחם ערקלציען ׳מירס
 א איז ער אז #זאגען ײעלכע די, העלפען

 ךדי דאסועלבע, ■ונקנז איז דאס ײאס גרעמטער,
 ווי• ׳חײנ« געזאופ. אלײן עס װאלפען זײ

 אלע או ערקלער®, זיו מיר חאבען ם#ל ®יל
 ®ארחאנדעלפ םוזען ױני^ךאגג^עגענחײםען

 אלעס װען דאס און ױגיאן, דזןר אין װערען
 אויסצר בומולאסען און ®ארחאנדעלם װעיש

אן, דער  ojr? דורך ױגיאן די *ארלירפ ױני
 װיפיל און 1 עקזיסמירען *ו ירעכ» איהר
 1PP אזוי אז געײארעג•, זײ םיר הז>בען םאל

« ענגער4’ עס סוןי כל סרןי אז אנהאלםען, ני

 פערקיהלוגנ א אב שםעלם
שםונחןן 24 אץ

HIT• Caicara Bromide Quinine
 אח רפ מססע *ון שנק״יססע די א־ז

 איז ד נרימ. און פעימךחמנגען ג:גק
 דערנאנ־ אין נעוזאחנן יספרובירס א

י נעגוצם װערם א?ן װעלם צער  1י
,י ״ ״,vrn מ״ליאנקן

 חיליס איגעראל תרבאדס סערלאנגם
 םים גאקס רךםער קאסקאיאאץדעד

אתםעדשײםט אןן פארםרעם דעם
®r •את אין נאקמאן «ו ״יײ. סי

מנם. w m• סטאיס. דראנ
W. E  in L L  COMFANT

— IIAiimiun ואן ייניויוליאואל יי ימ•
n* ייי f t y w w§ •א ל י • ייחר ון י  צו ׳?ײן ו

i /1חאודל| f 1סי ןרגוסצןיירצן
f "f •יר מאנען דא» f»»fJ לעצ*ע די •אר 
דאס *ײפונגען, יוו??ד?ג יייד חד#’ ••י

 כאאנזםע •אראנ*װאי*ליגע
 ®ארפי- די אויף אמוסענ^ען ןייןרע װרך
 8חא לײדער לײוער, ׳ןגןןר מי«יוגען״ יאנע

• י  געװןיצן איז לאגע די געחןי״יען, י
 מעחר ®לץ זײנען ױ?ין?ס די ךהנךר אלץ
 חאפ געװארען# דעס^רןיייזירמ מצחר און
 ב#- ‘איניערנדיאגאי די ®ײנונג, אייןר נאר

 זא«יעז4דעמאראי די ניז װאר*ןן, דאר••
• ל  נזען װןס אזמ, ׳•ןי«*עגדיגע $ געויוז ײ|

ל p 1ײ| i r • רגי  — םאכען גופ געיאגמ גן
ז איחי׳  און גו« געװען װןל# דאס י

• *נ לי ?wifisitnfji י  אינטער• ®®רקעיפרי װן
 איחר ןרויסגעװיוען גי« דערסי• נעאאנאל

^צלינע  אי• דאס לאמיר Vאוסיצוזיגק״■ ג
 אײנפאכען אן דורך אײו •אר לופפרירען

ל. איי ײ  *7אי מיט ניצ עועס איז סעג׳• 9 נ
 אםעמט ער רולען״ דער איחם ברענ■ עס מען.

 ער כאט׳® ׳װעח איתם ®ו• vfp דער ׳•װעי,
 עי אז ׳איחר דענקפ ארוסגעחן. גאר קען

 סאכמ עי װען רינפיג׳ געחאנדעלפ װאל•
 װעם ער ביז חאיט און װיסענדיג, גיט ?יך

 דאק* דעם רו*ט און װערען, ליאנל ערנסט
ן, איז עס װען *^ר י  צו**ועט? ׳אמשר פו

 קראנקחײט א ®א-י־חיבען אז גיפ׳ איחר װײסט
 םי-8זארנינ און װינטיגער טוול טויזענט איז
 דאס און V קו־^נקחײט א חײלען זוו װי ׳גער

 *ינטעינע׳נאגאל דער ®ין ב. ע ג. דער הןוט
 חולח ד^ר ביז װארםען ווו אגפטאט געמאן.

ײ־ ילו1א װען םסוכן־קראגק, װערען װעט  י
^ע נע  געחאל־ ניפ װא^טען םיםייען סעדיניני

 חיגי• ריכטיגע די *נגעװענדעט ער ח^ט ׳®ען
רדערט חאט ער םיטיען. עגי׳יע  ׳ג,יטע ®אר̂ו
 געזאגט, חאט ער )®«ײז געזונפע לו••, רײנע

 גע־ חאט װ*ס קעריער, ®ון גי®® ר^י *ז
 ארויםגעטריבען זאל איגגעװײמ, זײן 1®ר?ס*

 אי*ע די פפ ערװארס ער חאם געװיס װערען.
 ®ון ?ײמ דער ®ון ®ארלויםרונגען ^עגדליכע

 נאכ־ זײערע און דעמאג^גען «#ר«ידעגע די
 ער אבער נארען. די נליגדע, די ׳ילציצה

 ®אז׳ צו דאס מוט נויםיגען דעס ג^ת$ם ח$ם
ר און »ו  קרע״ ®ולסטער דער איחם ■pip חןי

 די ^®ילו װעלען •ע®ערr «ײ■ » אין ד♦■.
 גלי? א י9® 09װ ווײסצחן, ®ארנלענדעס^ע

Of דער ■אר גןווצן איו ^  ױ־ ל9:9»יג»ערנ
 כען9ח ®יחרער איחחן װאס ׳נ?צרער1י ן9ינ

 רינ- דעם אין גדלען9ח צו סו■ דעם ג^זא■
• יען9געװ איו עס אײדער םאםעג®, ן9■יג יו

 נגע-9 *עהן גאנץ איז עס — אםיץ. בן
ן *ריבען ו  ®ארע«ענפליכען, עס ן9װעל םיר י

v®ys עס װאל■ איחר װי גיך, אזוי ניט y j 
 ־9? די אין 09י ,VM ®ראכעל nfn װאונ^ן.

fo,] ן י1י י  ם9נב9 רער איז ׳9נדער9 ®ילע י
גע.9נ«ר9נ די װי ג^סער, ויל ®יל,

ח1כ אײער — ם. ־  ג«ױץ 9 ג?ױועז איז נ
f®u. ־9י די ?9 ני©, ז9גלויב םיר #בער 

?f;n י^ אנ ם ק- י ן חו ו  י-9 ן9נ9אײנ» §ן ו
ר ®אר זיך ו*ס® בײמער ע ז ג ו  ונג.8גײ א

 געחאם, ®ארייבעל רק9®ם ני■ איחר למ9מ
ז 11» כערײ9«ל9 9י9 זעחם איחד װען  ”י9 י

ײגדליכער [9 אין בײמער־םיפיגג ײםער־י ^ 
 כם9םר9ב דאס געחיס לם91ז איהר *ײסוגג?

 *9? חארום ®ו ה1דיק»«9ק *ענדליכע 9 י9פ
ifpnn םיר לען  of ײםו<ג, אוגזער »ין» 

 און ארבײטעוי ®ון יסגעגעבען1ר9 חערט 0911
 9י איז עס ?9 געגעבזןן,1* רבײמזןרז9 י9י
 בחור דער דאס אין חןס, אין אםת ביסעל9
 ביסעל9 איחם ן סו ל9? סען אז רדינ■,9•
 װערעז געמאז tip 09י בער9 ען,1*׳ל*׳זױ9
 בער9 קרײז׳ ענגען אין און ר?יבםי^9® גץ9ג

 ב»רחסיא. דw «ו 19יסצו«םעל1אר נימ איחם
9? 9? v o^  איעז?חצנ״י בען9ח ני■ אליין ל

^, אין ®עחלערען, נזערע1א םי■  ד9ג װעל
 װײניגסמען אם ?יינען רבויטער9 די לעסען9
 נוזמיגע די בען9ח חעט וער1 םו לדיג>1ש

 09ד ?9 ׳רום9ד דענקען מיר אײנזעהעני®?
ט וױיל ײעחגן, ענטליכ■6®ארע נים י׳9ט  ני
ס1אר עס ׳■םעלם י9נ  ®זלעכםעז זעדזר 9 אין י

o? ליכט r 1י םען9נ װעםעס בעל-דבר?
 ?ײ״ מיר מיטינג. נצען9ג דעם י9נ ׳19לעגי
 עס איהר חאם אזרײבען בײם ?9 ?יבעו/ נען
 געחאל־ מיר בען9ח ם1דאר און ׳גע»יחלם נים
 אײער ציחען צו ®ליכט נזער1א ®אר עס םען

ף1א אוימעערקזאסלײם דעם. י
םאג, דעם אין גראדע )1 — זאלקינד. מ.

 ®ון *ײ־יק גגעקומען9 אי? 19ק»ח »ב. װען
 י9® יק9י נױ ?ען9רל9» םײ־ בען9ח ׳§9ױר

o? בײ אנװעזענד זײן גו oi■ ®יקאג^ r 
o? ®ון םיםינג r ענעראל  עקזעקוטיװ ד̂ז

 אי? *וריקקוםען ?ײן ®ון גײעס ךי רד.99ב
m r i f J ״יאר־ דןןם ד?רך גם9באק רק9®ט 

oaifii,געםו?® עס םיר בען9ח 09ײ *ו ■ו ״ 
 ? ״גערעכםעקײט״ דער דורך כען9ם קאנט9ב

 Ifoippnif ?ײן םים ?9 װײס, קאחאן אב.
 רװערטס^-9״* לע9 םזה9ײיליז וגעו־יען y אי?

 ”רבײטעו9 אידיאזער דער װי ביר®, לע?ער
 אין or? װעגען ®רײבען און בבלל, גג1װעג9ב

 געחאליהח םיר בען9ח ״ג^כםיגקיים״ דער
j )2 אימי־יג; •אר f j ,חאמ 09ײ ?יבערט 
n דא ^ 9f j® דעס •אר nn*or?fo? און גד,9י 

 »ין ניד אי? ׳לג9ערס חיסיען גאגץ א םים
 ?rm»999 לי9ב וועט ער אבער ר̂ל9י גיו

 ארבײם ?יין אי? דערװײל װײל יורא■, ד9ג
 ואר• *י? צוריק םעג 9«ײניג סים נמגדיגט.
 .199נםײ9ל » איחם לכבוד געווארען אנא^אלט

מ׳ יע9ללנג 9 געהאלםען y 097? דארם ע  י
ייכט9ב 9 §געגעבעז9 חאט ער װעלכער *ין

ױיסעלאנו אץ סנסוו סאנססיטמיאנעלקר דער
ס לו )10 ?ײ• 1 •י (י

 םון טײל דעם אסרײסען םון )2 טעו,
 נא* אין שטעיזט װאס רײכסװעהר, ר9י

 רעגירװג, צעגטראלער דער םון ׳יערן
o נאכיידרען םון )3 n אראפנעזעצטען 
 כאיערישען אלס יאסאױ פאן געראל9ג

 רײכס־ זעלביגע די איבער ׳זא^גדאנט
 אז גלױנט, |fO אױכ ,•ועהײםרו•^.

 ן1א רעװאלט אםענער דאזיגער דער
 שוין זיעען פארראט אויסגעשפראכענער

 רער םאר לעקציע געניגעגדע א -עװען
 רעגירװג, צענטראלער נער9גערום אזױ
 םאקרא*n אײר iv*m עס װעלכער אין
 האט סאציאדרעםאקראםעז, איז טעז
m וױיט װי השנה ברעקעל קײן ניט 
 נעדולד, גער9שעפס איהר גרײכט עס
 נײ דף חאט מאטצנט ערשטען אין

 ofכ דעי פאנווגדערנצפיאקערם איהר
 ארױסצולאזען דערװעגט זיף האט זי און

 םאל? צום אײנע יראחיאראציעס, צוױי
 רײכסױעהר, דער צו אגרערע די ,און

 קאנ* א נעװען איז אינהאלט דיעי װאס
 נוסח דעם אין פאלעםיק הטיטוציאגעלע

r זי ״שעהמען :פון t, קאזאק!״ הער 
 ער*• >ןן דורף געשיקט פ־־אקראטאציעס

 מאג־ באיערן אין זײנען װעיכע £י*אז,
 געקוטען ניט און געװארען םיסקירט

 קריגס־ וױ ױגקם אױגען, די פאר קײנעם
 שונא אױסערען אן םון פר*קר*כיאציעס

 סקאנדא־ נײע איהרע נײ קריגס*צײט.
 קא־ םרוכיע די ה*ט האנדי*ונגען ייעזע

 .ײעיכע רעגירונג׳ באיערישע סאלישע
 די דורכנענאננען גרינדליף קענטיג איז

 קױ דעם געהאט נ*ך ׳שולע יעזואיםישע
 אױןי םאררוםען צו זיןי שטערן ערנעם6

o און קאגסטיטוציע, דער n דער האט 
 דעם ארימנעגעבען רעגירונג צענםראלער

 די םארבעםמן צו געדאנק״ *ריכםעאן
 צוױיטער א אױוי רעגירונג באיערישע

 א ׳(סעג*ט) רײכסםאג בײם תורה דין
 חאט רענירונג כאיערישע די װאס ׳כתשוז

 אױםצונעה״ ״גינסטיג׳״ גגאד n געחאס
 צו כונח באשםימםער דער םים םעז

ױמן  פאר״ צו םעהר m אויוי צײט מו
■^?יציעס. איחרע םעסםיגען
 געװאלטיגע א כאימרן איז איצם

 כאיערישע די ם?סםוע. רעאתציאנעות
 בא- א רשות איהר אין האס רעגירוע

i םון םײי דײטענדע n ,רייכסװעהר 
 חאר־ גרמגען אזא פױם זיד חאט װעלכע

 און ׳חאר נײעם צום איבערגע^מגן צען
 םיליטע׳ סריײױליגע צ*חל גרויסמ די

 זיף האכען וחנלכע ארגאניזאציעס, רישע
 ^רנאני־ סרײ אזן פראנק כאיערן אין

 שװער- די ױי זײנעז םאראיעינס וירט.
רעאוכליק. חגר םאר נעפאהר סםע

 ■ראסעסםירט קאר דיקםאםאר דער
 א אי? ער אז באהויפטוגג, דער געגען

 *•םײלען װיל ער אז און סעפעראםיםט
p r« a וײנע און ער דײםשלאנד. םון 

 זײ אז םארזיכערען, חברים פאשיםטישע
 -py װאס דייטשען, בעסטע די זײגען

 דער אז ערד, גאם׳ס י1אוי זיסםירען
 שםעהט געראנק if>g39'ff3 דײטשער

 הענד די אין זײ כײ זיכערסםען אם אײן
 אלס אפיציעל זיד ערקלעהרען זײ און
 ״דײםשענטום״ דעם םון ^פעקונען די

 וױיל ^אננדנאציאנאלמן, דעם געגען
 װאס םארקסיזם״ איכטערנאציאנאלעז

 צענטרא־ דער אין כלוםרשט געװעלםיגט
 *ז זײן, טודה םוז םען רעגירומ. לער
 םכח באהוייםונג פאשיסםישער דער אין

 אטת. שםיק א ליגט סעיזןראםיזם דעם
 ■חוװינציעלען ®וז רײחח דען םען סעז

 שטרע־ וועלמנ כמנשעז, בײ סעיעראםיזם
 זײער לענעז צו כתות אלע םיט בעז

 אויב םלוכח? גאנצער דער אױוי האנד
 בריײ וייער םיט דורכםאלעז זאלען זײ

ן ילאה םעז ^  גליס זײמר זוכען זײ ו
 *בער דערװײצ רעיעראםיזנ^ דעם איז

 *הן און שרים םעכטיגע םים זײ געהען
מן זײער אויף אפהאלט אן  ציל. גדוי

 רהיק״לא;ד דאס טא<מ געהם זײ דורןי
 האנד־ נו, דיעדפלאנד. םאר פארלארעז

 איז וואס דאקםאר, דצר װי נים זײ לען
 דעם ראטעוחגן צו כדײ אכר, אן כמריב
 רוהר־ דאס אז ?אגם, מען נו^? גאנצען
 דיײ דער םון הארץ דאם איז געבים
 זײערע םיט זיי גו, וױרטשאםט. םשער

 װעגען מסתפא חאבען ױנקער״השנות
פיינונג^. אגדער אז דעם

 דענירונג צענםראלע די װאס אצץ,
םילען. זייערמ אױ^ װאסער איז טום,

 א נענרינדעט זיך חאט \voptgt אין
רע־ סאציאלדעםאהראטי^דקאסוניסםישע

 דער ?irnr, 9« *ו |f??fj י9קל »י? ייכ®9ב
i? נץוואוסט חאט בוגד װאר׳יזדוער t  i fo f i 

lfP’*... ®ני »’^f ז7ל*9ײ P fp fi* אוי•־ 
®19 n ? f ײ®. »«ג?די1»י דןד *ין ■♦ל* y y 

o? יווי^ או*ו חאט חלאדזןק r 31193 ס*»ינג' 
9 j p? קיושליד D/D fifO • j u r i f םעםוא־ 

, ז p ם9ח 09ײ מ r n fj  i n• גמרע9ל 9 י9י 
ר .#רומר»ס9״• »ין ײ«9  נמך די בען9ח סי

jfim o די אין •if«?if?® i9 ®׳נס91געלי גי 
39?ij םו?ען ?ײ ?9 י/9י זיד 19ל9ש* 1םי 
מז ■ון ן1?י י ו f»' טי i f » i^ םל־ ד91 איז 
9 ,cpiלס w y o, גזך לעבען, גא»ער ?ײן און 

דמןכסנדאינםעייזןסאנשהןר. 9 ײירקליד װזןן

 רער םון ללכות די לױט נעגוי גיױגג
 ״9P יי קאגסטיטוציע. עיודסטירענדער

j ריניססץן/ f JMi f3svn אטע  ארײנגצטי
 IV געכראכס האנען רעגירומ, דער אין

 אויא שויצרענריג קרכן׳ ן9קסועל9אינטאל
 צ*ג• די טוט װאס קאנסטיטוציע. דצר

 ניט חאט fלכyװ ױ — דרונג9ר טראלע
I( י9פיננ א רירורען צו מוט ?ײן f j f 

 ״U װערט קאנסטיםוציע די װאו נ*י*רן,
 שיקט זי — פיס, די סיט ivû ס׳

m* ?אקסען קײן רײכסװעחײטרופען v 
 י9זאהסיש ד*ר פון •ראטעסט דעם

o םון גירונג, n גאגצyאר- ן9דײטש ן 
 חד עחרליכן f>v פון און ר-קל*ס9נייט

 19יצוחים9 כדי כלוסרשט ■וכליקאגער,
 װי< |yo קאנסטיטוציע. די ifopvi אין
 כדי ׳?אקסעז אין שטארס וױיוען זיך

 ח^נרצור שטײנערנע די גיאכעז צו וױיך
 •in דיקסאםארען. נאיערישע די םון

p rif זאק״ דער םון סארמירומ דער פון 
 jurviyi טורימער) אויןי (און סישער

 nyy !4א װאגד א iyovr צו געײעז איז
 אױף באיערן \vm טראל״דײטשלאנד

 נארד-דײטשלאנד. גענמן םוןרש איחר
 י1אױ jvo שיקט רעיםאר דאגין אלס

אל ^־  ר9אוגט |y»PD דײטשלאגד צ
nyi יעאק• די םון אײנעס פון םיחױנג 

yooivm"i גvגyראלy.״ די וױ ן נ ^ו י
רייכס״ די אויןי םארלאוען זיך jyp ליק י9)י

V(וח ״no חןר ב״ש«< כאיעריש^
o בײ נעזעהן קלאר |yo ט9ח װמחר n

 y*t אין רײכסוחנחר-טרוימן די אז זײה
yo| ^זיןי װ*ל vEראײנינyמים ן n 

 כאג• yרyנ9ציP9yר די און רײכסוואהר
oyi כ םוןvיyצו ,כד ר̂ז on iy;yDy 
רלין.yב אױף ורעג

 ארכײטע־־טאםען די |yio װאס און
1 םיהמגר jny’’? און

 רyריגyטרוי לאנגאר, א איז דאס
yo'WP^ םאר on װארט אײן נ^ל: 

 jfo סטרי־יק, גענעדאק v םון רעדט סען
.oiyi און חןדט

שיעט? צו זײן ניט oy וועם

נוך רייקסעל׳צ) ש.
 מר־ שוין איז ״נ*מל אין |yayn ״די
 סון if3y3y^nv איז כוך in שינען.

m ותיכי גרו«א ״ױגענט
 ארױט- אויםנאכע די לס9שט9ג זיר חאט

שריפטען. דײ?סעל׳ס ש. צוגעכ?!
 ,inyjyjoMi* שעחן איז נוך דער

 גיט זוכם גרויע די זײםלאך. 256 חאם
 א«ין איז «רײז רyד |.yo'EV^ קײן

 : pnנyװ זיך .oiyo 10 ■ארםא ראלאר,
יארמ, גױ יל., לױױנגסטאן 9 ״/lypiiD״

 •1שא רעם פרעזענטירען
טשערםאן,

 ני־ nyrv^n םון ארכײטקר די מיר,
ס ׳סflvלםyד  yo28 װעסט 130 ׳שא* חז

 אר־3p:n iy?3̂ אױס jyp^ סםרײט,
 -I9T רyאונז רוםערמאן, סיני «ו ?ײט

 אײ און גןטרײע איהר םאר םשמדלײדי,
yiyoynyn אלס און צום ארכײם 

*uuypiyj, ר■yזyגםירyםימ איהר םיר ז 
v גאלדyנoy װאםש. ריסט

ש*§> פרן קאםימע די

״נערעכםינ* ײז lf?f9 יםיער1•יל*אד
raenypy* m דר.

רעכםיואײור
איז »סיס זײו אימו חאם 68 יאאאי ■ח מםבסו־ ifjfmuדענםױסמ

סםרים כרןןאד סױםח 2546
« •®i f n jn, מר םיי מ אי מנ ®אניגאס ײי

ײם7ז־9מני פאד •רײזיז לע9סיעןױ

2441 גרעכמרסי טעלעסאז
 ®רעם לעאנארד די

נױ'ארס ׳םט. טע23 איסט 42

 זײס איהר
נעלאדהז

tvoip iv טאדזרנא אזנזערע ועחן און 
 ל«רנ«ן סון נמטאדען •ראקםישע
ת חדיינינ^ מ  ימואיחנן םייסיננ, «י

pc ר"ו ׳ו3יוי,1ר סאסאאל̂ס  1אי נויו
 םעשאדסימםש־ננ.

יאהר. דדײסינ עשאבלירם
אקאדעמי בערקאוױמש ױ

908 j  ,.m po4 .סם. טע23 קאר. א 
408 תם

 כערקאוױטש י ל.
ליקאח סאלדיאםאר



ם י י ק ג י ט כ ע ר ע nmlfl lysoyim, 1928 סױי־טאג,ג

 פון םאכער דרעס און וריסס אוו קראוהםאנער
*ינסעונעש»נאל דעו ראיאי בלייכען פילאועלןיא

)0i*»r 1 ?ײט וון(

 די א•; אינערשרײנען דך ;ענורען נלײך
יאי/אי-כ. רעארנאגידרטע

 נעװעזעגעם דעפ אכןכאלאגננ: װ*ס
 זײן 4לאקאי דער ״צױן ראט ,2 *ו*תאי
 ״די נאסען גטע*׳ןיא טשארטער גײעס
 £י* א*י uriv סומסײקעמן און קאאוין

 י**' :ייער דער ״,40 יאחאי! *אדעי״סיא
 עקזעס-יטיװ אן ?דוױיילט ״עױן ךאט 4קאי

 מײד הוגדערם םיער ארום און נ*#רד
̂ם דעם שון ניידע•  2 ‘לאיזאי ;עװעזענ־
 אין איבעמעשרינען *מױן זיך ה*בען

. K( ̂וקאי* רע#רנאגידרטען דעפ
 ד• ניי m$c אױן• לומט דאסזע^ביגע

 גע-ױע־ Gin םון ררעסמאכער און וױיסט
 באתוטען די אױך .15 ^והאי ז?:עם

 נױ אנאנדער טיט טשארסער, גײעפ א
 װע־ שורווז די װען צײט דער אין סעי.

 בא־ ניט ;אך אונז איז נעשריבען, רעל
 װעט ילאקאי דער נוםמר װע^בען י*אנט

 דא־ באסאנט עס װעי׳ען סיר כאשוכת;.
 װעט טשארטער דער וױ ;יך אזױ כעי,
װעיען. ארויסנענעבען ז״

 װייסט די האכען װאך י״עצטע
 בא־ גוט א אפגעהאיטען דרעססאכער און

 הא־ זײ װאלכען אױף ריטיגג, זוכטע;
 האכען זײ אז אױסנעשפראכען, זיך כע•

 איגטער״ דער צו צוםרויען פוילמ ד*ס
 וױ־ ניט וױילען זײ דאס און נ״שאגא*,

 אױט־ קײ:ע פון ״ייגס׳/ קײגמ פון סמן
 אנ־ זוכען װאס ארגאניזאציעס, סײדיגע

 קךיג ארייגבר״נגען טראמנא, צוסאנען
 דער פון רייהען די אין רייסער״ען איז

 זיך כיים ברײנגען מוז דאס ױאס ױגיאן,
 אינא־ גאנצער דער םון אפשװאכונג אן

 מי־ דעם פון כאראלןטעד דער ניזאציע.
 פון ארויס אכיבעסטען ?ץ־ צײגט טענ
 אג־ דאיט איז ײאס יעזאיוציע דער

נעװארען. נעניסעז
רעזארוציע: רי איז אט

 פון סיסגילידער אנװעזענדע די ״דיר. ׳
 יײ׳ איגםערנײמאנאל די פון 15 <א?איצ

 פאר־ ױגיאן, װאירקערס גא־טענט דיכ
 דערקיערען, כזיטיננ, א אױף זאכזעיט

 האבעץ ײאם .םעםבערס, 1:38 די דאס
 א אויו״ גע*טםיםם :אװעםכער טען8 דעכ

 צוריק־ זיך זאל 15 לאקאי אז ׳סיטי;ג
 און אינסערנײמאנא^ אונזער םון 'ציהען

 אמערי• די פון אפזונתןרען זיך דע־טיט
 דורב־ װאס באװענונג, ארכײטמר קאגע־

יםערט װערט דעכ  און םאדצונ יעדער צ̂ו
 דורך האבען םיר װאס געװינס יעדעד
 אינ־ ן’א;יפ אױסגמקעמפט אגפער פיעלע

 געעםימט האבען — ׳געביט חסטריעיען
 אוםפאראנטװארטליכססען ךעם אױף
 זיך פאסט ײאס אופן אן אויױ — ׳אוםן
 צן באצאעען װאס מעגעען פאר ניס
 זײ אדכײטזגחפאםט. ארגאניזירטער דער

 זיײ זײ דאס כאוױזען, דעם מיט חאבען
 בא־ האכען די דאס און ׳ער;סט ;יט נז;

 פאי־ א אונםער ױניאן רער צו לאגגט
אויסדײד. עען

 סיר דאכ דעריבער, בא׳עאיסען מיד
 צד איבערנעבען און ^יאל םאדביזײבען

 װעצען מיר דאס און זאך א־כײםער דער
 אונ־ יאקאיל דעם אױםהאלםען ןױיסער

 אינטערנײ^אנא^ דער םון םאהן רי טער
 סיר ױניאן. װאירקערס ;ארםענט לײדיס
 כײטגאי־ יענע דאס איבערצייגט, זײנעז

 אפצױ זיך געעטיסם האבען װאם ׳דער
 הא־ אינטעינײשאנא^ דער פון טיײלען

 און װילען דעם יע»רעזענםידט ;יט כען
מיםנאידע^אפט, אונזער םו; וואונ״ט

 צוױי צװישען שלום מאכט
«״בײטער.

 אז שאפ׳האס אין טײן5גאילד? ה. בײ
 בא- סיאוס זעהר צװײטען א אדבײםער

 שאפ, דעם םון טשערמאן דער ^ײדיגט.
 שויל־ דעם האם קאה#ן, םאריס ברודער

 דאאאר םינף םיט בא׳פםראםט דיגען
 םשער־ דמר װי דעם נאך און דזאיאס םאר׳ן

 צוױי די צװישען שלום נעטאכט האט מאן
 שול־ דער האט ארבײטער, שטר-יםענדע

 געװען איז ער אז #צו;ענעבען אלײן דינער
 אזעלנעס װעט ער אז און אומערעכט,

טאן. נים מעהר
םשערכיאן. שאפ ,ן א ה א ק .מ

 א ױט האמפאדטאר רוסײשער
האנצערט.

 קאם־ רוסישעד א ׳עוױנכאז£י טאדיפ
 פיז קאנצערט א געבען ו-עט פאזיטא^

 זונםאנ רעם קאט״אזיציעס, זײנע
 אין נאוועםבער, טעז18 דעם אוועגט,
w'typ צוזא• סםדים, טע43 וועסם ׳האצ 

 נינא אױםע־עטעז ןותם איהם כױט םען
 דאבקין, דעכדםרי סאפראנא, א נ*רדאני,

 וױיאלי־ נראםכמז װאאדיםיר םענאר,
 רער און באס, דזעוריסם, סעםאן ניםם,

ipvr>m .אעײינסאז ססרימ״קווארםעם 
 אױןי מפיאזנן וועאען :ראסטאן און «ייק

fln• .ייאגא

 קײן האם אפיעטימען זײעד דאכ און
 פאר כינדענד ג*ט איז און ׳;יט האםט

 דעם פון טיטגלידער צאהי* גדויסער דע־
דע־ינער עס זײ .4אקא'‘’

 מעמ־ יאיאלע איס דאס באיטלאסען,
 איג־ חגר פון און 15 יאיןאא .פון בערס

 װאיר־ :ארםעגם יײדיס טעיגי״שאנאר
 די אויסםאלגען מיר װע^ען ױניאן, קערם
 אונ־ םון רעגור״שאנס און געזעצען ׳רויס
 םאד־ זײנען םיד װי קאנסטיטוציע, זער

 װעלעז סיר און ׳טאן צי דאפ םליכטעט
 דזשע־ פון בא״שלוס דעפ דורבפיהרען

 אונזעי פון באארד עקזע^וטױו :עראי*
 די אז רעם באצוג אין אינםערג״יפאנאא

 קײן צו iv::ksxz גיט טאיעז טיטגאידעד
־ אפאדציע־ױניאנס.  דאכ האבען ד

 העלםע; װעט דאפ אז צוטרויע;, פויע
 סאלידא־ און ;א;צ?י*ט די אויפהאלטעז

 פיהרעז װעט און ײגיאן רער אין ריטעט
 לא:ע דער פוץ םארבעסערונגען נײע צו
 אינדוסט־ אונזעי ןיא אדבײטער די שון

ריע״.
 אנ־ אײנשסיכײג איז רעזאלוציע די

געװארען. געגומע;
 אנ־ אויך איז רעזאלוציע עהנלינע א

 םי־ פעטבעד א אויו״ געײארען :ענוםען
 געװע־ דעם םון םיטנאירער די פון טינ;

.2 לאקאי״ הלאוקייאכעד זעגעם

אפערײטארם קלאוק
אױפמערקזאם. י., װ. ג. ל. א. ,1 לאקאל פון מעמבערם

ק־םענדען דאש אנאנםירט קאםיטע עדױק״שאנאל אעזער
גאװעמבעד וטען8 דעם זונטאג,

װעט םריה, אוהי 10.30

ן י װ ע ל ס ק א מ
 רוסס, קלאב אונזערע אין לעקטשורס סעריע ז־ין פארטזעצען

טעםע די איכער בראנקס, עװעניר, װאשינגטאן 1081

נאװקנונג״ אדנײםער ״די
אםעריקא. אץ און פראנקרײך עננלאנד. אין

 טים צוהערער די כאקענען צו איז םעריע דיזער פון אבזיבט די
 פון פארםען און םעפאדען אויפגאבען, פרעציפען, װינטיכע מעהר די
 ראלע א םאר װאם און לענדער דערםאנטע די אי; ארגאניזאציאנטן די
 אלגעםיץ און עקאנאםישען פאליטישען, דעם אין געשפילט ה^בען זײ

לעבעז• געזעלשאפטליכען
אין קוטען צ־ געכעטען ז״נען לערנען עפעס וױלען װאם אייע ד•

צ״ט.
.1 לאר,אל פון קאמיטע עדױקיישאנאל

טענעדזשער־סעקרעטער. לױױי, ל.

B Q K E 8  o f
IQ or 20

ft•,

 מיר .*ױיל מױראדם אדװעדטייזען מיר
זײנען. זײ גוט וױ ערקלעדען אײך וױלען

אד װ  םון אנדערש זײנען םעארעטען מי
 קאם־ סיגארעטען אנדערע איבעריגע. ױ

 אבער רױכערט װעניגער, ביסעל א טען
 פער־ גיך װעט איהר און םיודאד א

אד װארום שטעהן  בעריט־ דער איז מױר
װעלט. דער אין סיגארעט טעסטער

ײן-ן5א װ פאר אורטהײלט
 א אירגענד טיט מװראד סערגלײכט

. װעלט. דער אין סיגארעט
 העכםטןן די םון מאנוםעקםשורערס

 עגיפםישע און םערקישע נרײד
Mװעלט, דער אין סיגארעטען ncfiQ uioA

9

ן
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אעסהרנעשאנאל אונזער r* מנסערס יתיסי ן ר ע ם ע ר פ
ה נעטעו ס־ר ״ ס א־חר 1$ א *י ( 
 אוימן, mvDif סיט לעם«ר ר-ו׳נ, ••-ע״ן
 א״ןר |1פ»רו/-ט׳ וױתן נ־יר ױ<ו,־יס
נ;ד;ט.

 ײ״«ר־ וי ד^ס וויפ׳נן״ ז^לט א-הר
 ני* און װ«?װעט ור«ס«ן צו בועטילןך

11 ו nrניז ח«ונ«ן םיר קיוױיע
 ;««אכם דינ«ן )שע*«ר די פ*ר נ״«כם

r די |1װ׳ ר»& אזױ, נ«װ^רען rg o׳J| 
סימ ן inנאדסט װיי׳נר די *ר״ן זעצען

ea 1 ס«ז און צעםענט סך » rn סיס 
 *רױס־ ניס ז*ל מ״«ר די dim יייװענט, »

צוריק. קריכא;
oiim ריזער n 9 פון נעראכט א־ז 
 • זעהר נידצט װ<וס שט?ף נרענענרע

 וארעם איחר תען און נערוך, ̂•וערען
ס  איי״ חייסען טיט און װ»ס«ר םיט ̂ד
 *ין נערוך דער *רײן אייך נעהט זען,

y דין ת«ז דאס װ*ם הארצען, m w.
 אוגז«ד p• *רנ״טער טימ ו«נ*ר

 הירץ־ * אױף נ>קל#נט דך ה*נען ans׳
p 9 ון6 אונגמרזונומ 1» ׳צװאגת״ט. fi- 

 שפאריוייט די דאס נעצײגפ, האט סאר
 און mm דאס ש^דט צענמנט רעס פון
ת יוי«|. די ן ז נ ו  רוסען •רנייסןױ י

״ק<ונס»ס*ש#דבר«זי*ר״. א; ד«יס
 גענומן צייס ל׳נצטע די הןונען םיר

 «hm װ״ןר־נרןםלאך די צ־קיייען
 חאיץ יעדע נאר האלץ. שטיקער ם־אםמע

 און ,1•« צאחל ג׳נמיסע » ויך »ין ו^ט
 pt ovoi/1 רי צ׳ןומר־סט איהר װען
ז ׳ה#לץ רי 1ײי װי'ער־נר«ט«ל דער י  י
 11 אײ«ר «ור שעדליך ז«הר נערון־ רער
rnn נעאפערם האב;ן מיר !וונט ir 
נ«פינ« זאימן ז״ ם«כ«יק<ר *ו נערט

 װ״ער־נרןט׳ױ » פ»כען צו מיטעל א
 ןס אנןר ה«יץ, אחן און צעםענם אה;
אױסצוארנייטקן. שװער ז«הר נעװען א־ו

T 9119)1 סיר קענעז יעצט «ונער ’M
t האנען םיר דא■ ,rmov נרויסן » n r

וױי׳ 9 אויו• מטענם נײ«ס » באקוםען
V יח מנמגם pp וואס ער־נרעםעל, I

— ד׳ורצו נענרויבס ניס װערט ה«ולץ
תז ה<ומז ם-ד ת ם ליי׳ סאר• »י» ןי

יין קו«ר, «ז mwsvi איז װאט װענט,
T איימןפיססט האנען פ־ר ,l>i’r *o

די צו נרעטעל װ״ער די ט׳עעייגן־צו
נוט *רויס שומט עס ון0 פער־לייװענט

הארמן! איז נעזתם א — ציכטינ און
ית װייו זיינשן װ״ער־בחוטלזוו די

»ן זיי סען טען ױ ה וויל, ן toװי נ ד• י
אד •ונס 2 נאר װ<גם סייז נרעסםן

16 1ווע» האלץ שטיקער די װ«ס שטאם
י װעט איהר פונם. י ב י ״ י ״ י נ ו י ו ײ נ

ט׳ גייעם אוגזאר פזץ פוידענחײם י״מנ
JB « ד;ר סון וואתדער m איז ױעלכער

°ד *«ױ דאס איז חורצו א־ן י
!1״ יינערי״נ׳מ קען עס ״י - ו י י ף ײי ״

י יינ״ י’ם סטייל• *לםען דעם . " :?
״ ױארםט _ עצה !2,״י ’״ 1®י יייי

/ ,י נייטס־טי^ ײ״י גע, שסוצ די ןןר^פ אויך װארפם ntm »י•ח׳י
n a a v w .עחעלט עס װעיבע '״ווענט 

 P'M pi* שרייט נעסען. צו חןןגר איז
ט ״נידער : "< ם נידער !ח»לץ די םי  םי
.(ייווענט נעפעכסע די

״יי איי א״ר נ״ ד»ןי \n אױנ  • ׳
 ײעיװעט ■רעםען צו װײעו־נרעגמל

 ניײ או״ער שויםט ניליװײע, אךער ■י.^
לײווענט. סווערנע די פעטעגט עם

ת אײן לאדען טיר י ורעםעי *  ײ 1י
ד װי זי־נערס,  יײ נאסעס׳ אײערע ױי

״ו הומען ז״לען ״ «*י ז ײיײל ”<ײ«י
״״ דערכאיעו ?רענ עי”וו ■״° °.^ ? י׳זם ה*ריעז אין נעזונם א «ײן ״טװ רי״ !ו

o r«£ עי .אהעט אין נעזונט און ייי
PD ט״ערער ניט סאםט עם וױי< ב«ם

מ >דלםע די נחןס•ש
די אין געװאחןן אנערקענט איו עס

,ד םאר יארס נױ םיז שעפמד נרעסטע
גמויען. וומן איז וואס ברעט^ך, בעסטע
פיאש אסעריקען די בײ באקוםמן צו

123 חאמפאני, פרעסכארד װזןלוחןם ױז
טע^עפאז יארק. נױ עװעױו, פינפטע
,2220 אשאאנד

 לעסער דיזען דט םרײלדייה ביטע
אדװ״ אײער ץו

T H E  R O G I N
V egetarian  R estaurant

Pure and Whole»ome Food
N• cm good• mrred.

Open day and evening.
20 St Mark* PI., New York!

צװעםאפשניפהזמאױסשליסליך

iyw**״ *1  \y i"i n y t i y o  •a*r r w ״; ואדp;iv :
DIM 7:90 1» 1׳f ITJJMD |H«eP ײ

צענטעו. ױדטי ס״ד איסט
א * ־ י» 2״P נײי י ) ח;יטען,1סא ע־ועדו, עחי״עי גענען ״

J" •׳ ijn• אוחר 9 ןןוײיר,דע•4® ^  •V .אנפאנגען װיינערט ל 
m יייו ״פאייײלע :אינ׳זי רס s y i ' v m v n  y r m w i.״

ולענטעך. לגיטי ודיפפפיימד•
ל8« * סאנ־־ן;•*/••, »ריט,yaao 8 איםט m - 40 ס?ול ײ'

נענטעד. ױניטי נרואקס
ײני נר^נזס סטריט, •ײאט#1 ייץ ײיס• •יייי - ו» סקײ *,י

י׳ ״י ״ ך . T ;»» ' » T »•*׳ *o r  W אנ־8אנ לאואײ סילדיא מיס
0pW ״•; ארב״טערשאפט ״די : א־נער .,ירס M נעו H py״.

שקול, ודי אױרוױגג וואשינגטאן
סטריט. םע17 אץ *ל**ס אוירױינג

ד״־ײדמןז, סר. «ון •יחהונ ד• א-נט;יר עלגיי׳•, אץ ^יאט סלי ח•־ א
w דינסטאנ. פסנטאג, מיטעט \אס חןר i r e א־־ענט, דאנערשטאג און
י v ס<«ל, חײ א״רװימ וא׳סינגטאן‘ r® רוס אין

נזןנטער. ױנינד ניאנקס ווװ״טער
נ־אנ־- «אר?ײד, ?לערםיזנם און עױעינױ ־■אשינגטאן - 4צ סקדזי :“»אנ

צענטער. ױניטי גראנקס לאוער
נראניןש. סטײט, y»iar,א־ן •לייס נרסון - 43 סקיל #אנליי,

צענטער. יוניטי הארלעם
» — 17( ס־ול פאבל־ל עװענ•*, ׳׳טע יענען סטרים וטע;

 דעניעיס מאמארעט דר. װעט 3.30 נאװעסבער, טען19 דעס פאנטאג
שםאאטען.״ •ארא־ינינטע די אין ייניאניזס ״טרייד אינער ר,*רס m אנפאנגעז

ןוענטער. ױניטי גראנזוױל
גחקלין. עווענ״ם, סו»סער ידן קריםטסטאר - lfio סק־ל •אניי?

גענטעד. יוניטי וױליאמסכורג
 כתקלין. סטרים, סעקקיכען אק ןןײענד נושוױק ,147 סקוהל •אנליק

 ױניט• אלע די אמ מערט אװעות^ סיטודאך איז דינםטאג םאנטאנ,
p« די חח א עגגליש, געלערענט ־נטןןרס jn דסרט װאס ססבדד*עקםס 

געלערענט. ווערען

®ון רעדינערס

®ארלאננם סו 8 װהרקן הלײדער ®רױעו
■•ר«פעמז נופע * 1 פודעו אוו סענעד «

 סיסעס פרױען, מאר דעזײניגג אץ
 קורסו « קלײחןר קינחןרשע ארן
 כאל• • םייגם םקול םיטשעל אץ

 גרױסע • און •אזישאן דיגע
נעחאלם.

 נארמענם אװ םקוחל מיטשעל די
 נריי• םייפיננ, •קט׳ורן חןזייניננ,

 קליי• סרױןן סאר סיסי» און דינג
 יאחר 60 אינמד dt)dmt חור.
ערסזיו. נרזסטען Din סיט

 אירעען נײע
 סיסטעמען נײע

 טעטארען בעסטע
רעזולטאטעו כעסטע

 PM טאנ . אונםערריכט. •רױואט
 מדינווננען. גוט• קלאסןן. אװענם

ר ם?למ*נירס שדיינט ת  קוסם י
irn א פאר p ױלןר סיט כױזמם■ 

.? איגואחםאצ̂י
אץ זמןם^נסמרײמןןן מוײחן

סקול. אתחןד
פױיטאג און מיטװאר מאגטאג, :קלאסען אווענם

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
m v  TORSIS WEST 870 STREET,

PWa*i Vh MM

I !
ידנשורענס

זלײחמאנפו *
 טאדדכעחנג לענעגס

20 TUT ענדאומענט
*> w ײמענט•

מעטץ סאול
חןר סי« "*יט

אינשודענס לייוי P>׳*r :ץ
?אמטאניע

no סטרים טע23 איסט 
.4224 ורײסמרסי :טעי׳יפאן

עװע דײלי 2008 1 ייײ״• ־ײיי
סד'ornRD 19 טעי.{ :ראנתס.

מאדאליסטישער הארלעם
סענםער עדיולױשאנאל

f איסם »3 t lM ,סטרים
ןײס. מײטאז pm rm וװו״מן

חאל גרדסען א פארדינגען *ו
ןעשעגט סס» י*רײ**סמןז

•ארשמלמ• גיייר, מגממ״ט, אור
1 in, ױן חתמוח im .װ

 aan סיםינג יין ספיסעס אױן־
hbr יו1 גאא יאחןןa am ^ ״נןן  נ

•J090 aymn :f*nr*f

ir®שודענס
®ינקעלשטײן סארא םיס
 דאס קלײיקסזזכקר יי » ידם‘*•?

 דארגועז זײ א״נ
 אמשורענם יועלכע אירגעגד

 דעם אויזי ייענדעז ייר ”י זיניזז
:אדדעס סאינענדעז

SARAH F1NKELSTF.1N 
264 Grant S t ,  New York

•«

ם ש ר ip »ץ «דדס ע m

 װאס ?•םוניססען
 אױנגןגעסען האכען

סאםונתם דעם
®r .(*ניח) האפמאז ט דד

m סןן1גאא וױ  pM .נורעװיםש׳עס לידסקי, נײ הױ«ם־סארקו*וי בובהאנדלתמן 
יאר^ גיו נראדודי. איסם 202 נוכהאגדלו̂נ

אינחאלם: פאלנענדען םים
ט; ר א װ #־ מ ס  ;דעכטע PM ליני
ססעז ם•! .יייז קןוסתי ס אלי צי א  ;ס

ם מגיז א אר־ ;יזזװאיטיזם pm ת • 
״ קע; pm ט ען די הלי ס א ם ל הו  ח
pc י» נ ד נ ו ם י מ  פארא־י- דער ;ש

ר ק ם ע ם נ אנ מ די ;סר שו צי א  צו נ
ד אנ םי שלום״ײארם. ;רו

ױיז סענט 30 י

די פיט עקזאמינירט אױגעו
— אינסטחמענמען נײעסטע

 אפיסעם איםיקעל כעקער׳ס וור. אין
 םשענםע״ קײן נים סען נעהםט

i דר. אז זיכער, עס איז דערפאר
שב 0יזעי׳  , טאסטםארקען זײ :אױג <ארן ח> אםח׳ע אן ייעש ייי

 אוע דאס כאטרײען אץ זעה־קראסט
אנשסרעננוננ. »ון

 אוד נעםאן ײערען ארכײטען אלע
 •עדזענליכער כעקער׳ם דר. םער

 1MD גרעסםער דער םיט אױטזיכט,
זיכםמקײם.

. RRMMMR4M8םזןגהעםען:
m גר»דװײ ייסס 211 i עװ. זיכעםע 
מנד 131 «U0 (שמישעו ?ײ. מי

MW םק136 און > סם «גמ (י»ר
no real octr i l l.

עיחמי! ײנימה nr row(. •10 בעו1מ

בחןגקס:
m י»ס«עהס■ m  XV ל1ר» •אי־דאם איסט

כרוקלין:
Sm ז י א י ?װפניו ו

' D r B A R N E T T  L B E C K E R
! C P ’ OMtUvlSl OPTiCl/iN



 םאכמר ורעס און הרןמ־ס דער פון נאאװ דזשאינס
פראנראם האנסםרוקסיװע אונזעו דיסקדסירם מניאן

)Dl^r 1 ןײ« ןןן(.

 דין זאל עט ױאס דעט, אױןי ‘?אגטיא*
א״נייטער. די םון םא-דינסט דצר

 םי־ דער האט א״גיייטונג דער נאך
 פוגקט, ע-׳עטען דעט אױפגמגוםען טינג

 םאײ *צו פאמט: וױ ױיטעם וועינער
 פאנוםעה־ און דדפאבעיס די פון לאנגצן

 בלױז נאשועםטינמז זאיעז ?ײ נדפורערס
האגטראיןטארס״. צאהי כאגרעגיצטע א

 אײנ׳פטיםע גליץי איז ױנתט דעי
נעױארען. אגגענודעז

געױא־ אגגענוםען אויד זיינען אזױ
 פון זיינען װאס פונקטען, צוױי כאו רען

o n ערש״ רער וױ כאראקטער, זע^בעז 
 דז׳טא״ דער םיט טאן צו האבען און טער,

אינדוסטריע. דער אין גער־םי־אגע
 ארױס״ האט דיסקוסיע װאױיסע א

 סי• רי צו באצוג איז ,4 פוגי«ט נצרוםען
 דארוי ױניאן רי צו און סקיילס, גיטום

 די בא׳ןןיצען צו ענערגיע םארווענרען
 זײנען װאס ארבײטער, די םון •רייזען
 װעגען םיניסום־סקיילס. די סון רצכער

 יאנ״ א םארצױגצן זיך האט פוגהט דעם
 האבען עס וועיכאר איז דעבאטע, גע

 םון דעלענאטען סך א באטײליגס זיןי
באארד. דזיפאיגט

הא־ ריםקוסיע רער םון םאריױף אין
 סײנמןרנ י. וױים־פרעזידענטען די כען
r און n. דעם םארטײדיגט כראסאאו 

 עקזעקוטיװ דדטענעראל םון עטאנדפונקט
 נאר דארף ױניאן די אז נעמליף־, נאאו־ד,

 םיניםום די אין זיין םאראינטערעסירט
 נעװען אױף־ זײנעז עס אבער סקײלס.
 איבער רעכאטע די םייגוננען. אנדערע

 מען און םאר׳צױגען זיך האט פונקט דעם
 דער באשאוס. קײן צו געקומען ניט איז

 פונק־ אנדערע די װי נוט אזוי פונקט,
 װידער װעם פראנראם, דעי םון מען

 מיטינג רעם אױןי װערען אױםגעגוטען
 מען ביז םרײטאג׳ דעם באארד דעם םון

פראנראם. גאנצע די דורכנעהן וועט

 אונטעדזדכונג אינדוםטריעלע
שעפער קלאוק די אץ

 דרעס און קיאוה די האט גאײכצייטיג
 אינטערנע^א־ דער דורף ױגיאן, מאכער

 ײניאן, װאירסערס גארםענט אײדיס נאא
די םיט אפםאןי אן אין ארײנגעטראטען

 און דז״צאבערס די םון אסאפיאײ׳שאגס
 געמײג״ א אז #סאב-טאגומעיזטטורערס

 עקספערטען םון קאםיסיע יצאפטאיכע
 אוגטער״ אינדוכטריעלע אן ראכען זאי

 גרײ• םון קיאוק־׳שעסער אאע אין זוכוגג
 װעט אונטערזוכוגג די און ;יארת נױ טער
אג^נגען. !4באי ויף

 םעסט^טע- רארן״ אוגטערזוכונג די
 דדעא־ וױםיא ציםער געגויע אין יען

 און יארה נױ אין דא זיינען עס בערס
 אויס־ ארויס ניכען זײ ארבייט װישיל

 גע־ װערט ארנײט די װאו ;צוארבײטען
 ;באדינגונגען װעאכע אוגטער און םאכט
 זײ- עס סאב־םאנופעקטימורערס װיםיא

 קרי־ זיי אזױ װי און װאו און ׳דא גען
 דירעקטע װיםיא און ;ארבייט ז״ער גען

 אין דא זײנען עס םאגוםעקטיצורערס
 מא־ ׳אבעיס6דז? װיםיל אויף ;פארקעט

 סאכ־פאגוםעקפדצױ און נוסעקנדטורערס
 אסאסיאיײ םון םעפכערס זײנען רערס
 איגדעפענדענט האבען אדער ׳עאנס

 אדער ױגיאן, דער םיט קאנטראקטען
 פיט באציהוננען קיין גארגיט האבען

ױניאן. דער
 קילאסי־ װערען װעט אלץ דאס װען
 אונטערזוכונגס־קאפי־ די װעט םיצירט,

 דאקופע;־ ׳׳ביכער אלע נאכקותען סיע
 די םון עםטס*?אנטראהטען1ןיגע און טען

 צו״ זי װעט נאכרעם ארן באלעבאטים
 ?אנםערענץ א צו רעפארט א שטערעןי

 ױג־ דעי םון םארשטעהער דירעקטע פון
 די םון אסאסיאײטאנס די םון און יאן

סאב־מאנוםעקטיצורערס. און דזשאבעיס
 גע* איצט זאי אונטערזוכונג אזא אז
 צדדים בײדע זיף האכען װערען, פאכט

 א נאף געאײניגט אינדוסטריע דער אין
 די װעלכע כײ קאנםערענצען, רײהע
 פרע־ םון םארטראטען געווען איז ױגיאן

 םײנבעדג, י. ;זינפאן פאריס זידענט
 און קילאוק םון פענעדד&ער דדפענעראל

 ה. ;באארר דזשאינט םאכער דרעס
 דדפא־ דעם םון מענערזשער װאנדער,

 און ױניאן, דער םון דעפארטםענט בערם
 םון אדװײזער ליגעל הילסװיט, פאריס
אינטערנעשאנאיל. אונזער

 אן ארויסגעשםעלט האם צד יעדער
 אונטערזוכונגס־קא- דער פאר עיןספערט

 ױגי־• דער םון עהספערט דער און פיסיע
יליײ רער םון בערנוזײמער, <ל. איז יאן

סטאטיסטיטע מאכס װאס ״נמרא כאר
 ארכײטער- ד^ר םאר אויסםאחמומען

אםעריקא. אין נאװעגוע
׳ערהלעהרט ה#ט דגמאן פרעזידענט

 מען צי׳לט אונטערווכונג רער םיט או
 אינדוםטריע• גאנצע די םעסטצרצטעילען

 און קלאוק םון גע׳צעפטס״לאגע ארן על
 בעסער זאל םען אז אזוי, טרײד דרעס
 אמעצײכעגטען, רעם דורכםיהרען קענען

 אײנצושםע־ פראגראם, קאנסטרוקטױוען
 און ױניאן-קאנטראל געהעריגע א יען

 און קלאוק״ דער אין רעםארפען נײע
ררעס־איגדוסטריע.

 17 לאק. ץניא מאכער ױפער
 עדװרןיטאנאל איחר אן מאנגט

טעטינקײט
)1 זײט ■ון (עלוס

 ער־ זעהר א נאלדבערג׳ פר. םון זיכט
לעהרער. םאהרעגער

 צײט םון ׳אויך װעט ילאקאל דער
 בא־ און אינטעי־עסאנטע געבען ׳צײט צו

 לעק־ עריטטע די יעקטמודס. ילע־זרעגדע
 קױ טאקע װערען געגעכען װעט ט״ןווד

 נא־ סען22 דעם ראנערשטאג, פענדען
 אין פעפכער־פיטיגנ, דעם בײ װעםבער,

 װאו האל דעם אין ׳סט. דעלענסי 79
 פעםבער־פיטינ- זײנע האט יאקאל דער
 לעקטיטױ װעט יאנאף ה. גענאסע געז.
 רעבסען ״די :טעפא דער איבער רען
 פא- א אין בירגער א םון פליכטען און

דעפאקראטיע׳/ רעינער
ילא־ םון קאפיטע עדױקײשאנאל די

 אונ־ פון פיטװירקונג דער פיט ,17 קאל
 אר־ דעפארטמענט, עדױקײשאנאיל זער

 םין פראגיאם גאנצע א אױס איצט כ״ט
גי־ אין װעט פראנראם די טעטעקייט.

 פונקט אײן װערען. פארעםענטליכט כעז
 גוטע מיט לײברערי א עםענען צו איז,

ױגיאן. דער םון אםיס אין ביכער
לא־ םון האמיטע עדױקיישאנאל די

 םאילגענדע די םון באשטעהט 17 ?איל
 טשערפאן; געלפער, לואיס מיטגלידער:

 װײס־ איזידאר מאסקאװיץ, איזידאר
קאהען. פאקס און בלאט

ק#לענד#ד אינטערנעשאנאל
סקולםאן. ח. םון

צוריק יאחר 12 םיט װ»ר חײגטיגע

 זיך ו>רזאמלען6 אבלים מויזענד פיג\י
 סעםעמערי׳/ זײאן ״מאוגסז דעם אויף
 ױניפן סײקערס װײסם לײדיס די ײאו
 אויפגע• חפבען רינג״ ״*רביימער דער און

 פון אנדעגקונג פלס מאנוםענמ א ^®עלמ
 ארעקליכען דעם סון קרכנות 145 די

 איו קבר יעדען אויף יײער. *רײענגעל
 ®ון נןםען דעם םי# ם«בח אויפגדימעלאא

 איז םצבות אלע די אויף און טװטער דער
 לאגגער אײן געװארען ארויפגעלײגט

 פאלגענדען דעם מי% ײן1« ט^ימארנער
:אספאריפט

 םענער ױנגע די פון #נדענקונג ״אין
 אומגע־ זײנען װעלכע פרויען און

 וױיסט םרײענגעל דעם אין קוםען
 י#רק, נױ בילדינג, r# אזאו,

 .1911 טען,25 דעם םארטאז
 דורך ,1911 נאװעםבער אויפגןףאטעלס

 אװעסטער, און ברידער זײערע
 ווײסס לײדיס דער פון מעםיעיס

,25 לאקאל ױניאן, דרעסמאבעי און
י." װ. ג. ל. א.
* ♦ *

 ריפער גיעסטע די פון אײנעם אין
 .,VP קלאוק דז׳א־אװעניל דער בײ אזע«ער
 םאנטאג געװיסען א ארבײטער די חאבען
 די געסטאפם אוחר, *עחן ■ונקם םריח,

 םינוםען אײניגע אוץי §אוער עלעק^ריק
 אםערי־ דער פון קאנײעגאאן דער לנבוד

 חאט װאס לײבאר, א!י פעדערײאזאן קאן
 אצלאנטא. אין געעפעגט דאן זיך

* * *
 ױניאן מאכער סקוירט און קל*וק די

̂י א אויןי נעמט פילאדעלפיא סון  קאם
 ם. םאנופעקנמזורער קלאוק דעם געגען

 װעלכער סטרים, ײאלנאם 919 פון עלעפין,
 זײנע אוין״ לאק־אום א געםאנט ה*ם

 זײנען זײ װאס דערפאי בלריז ארבײםער
ױניאן־לײט.

* * *
 דעם אין סטרײק צװײ־טאגיגען א נאד

 פינמםע 85 בערנחארד, און שוס פון ׳#או
 אויס• טאכעי סעםיעל די פיחרען עװ.,
̂ס ײן זאל שבירות זײערע דו  דאלאר 25 ז

װאך. א

-זנ

ה נ א ב

ם ל א נ א ש ײ נ ר ע ט נ י א
 עפענען זיד װעט
 וטען אררם

1923 דעצעמבעה
q'w דעם

 ט ם י א ־ ט ו א ס
דער פון קארנער

 צװאנציגסםע און איץ
 ערוענױ פינפטע ארן סטריט

יאררו נױ
 א םון אפטײלונגען אלע

 4באנר מאדערנע
 ארבײטער פון עטאבעלירט

 ארבײטעד. די דינען צו
 באנק אײער באזוכט

 עםענוננ דער פון טאנ דעם
נאכהער. און

ל א נ א ש ײ נ ר ע ט נ י  א
ק י־וניאן באנ
 דער םון ארגאניזירט

 לײדיס אינטערניישאנאל
 ױניאן װארקערם נארטענט

 דער מיט קאאפעראציאן אין
 װארקערס םאר אינטערנעשאנאל

 קלאטה ױנײטעד די ױניאן,
 ױניאן, קעפטײקערס און העט

 ווארקערם גודם לעדער םענםי ױ
 ״פארװערטם״ דער ױניאן,

 און אסאסיאיישאן פאבלישינג
ארנאניזאציעם. ארביייטער אנדערע נאך

 אובײסעו סאאפעראםױוע 8
אײגסםיםוציש

 אינטערנעשאנאל אונזער םון מעטבער יעדער
 האלדער שער א װערען צו געלאדען איז
 דעפאדטאר. א און

 אםים, לאקאל אײער אין וױסען לאזט
 • אץ אדער אםיס באארד חשאינט אץ

 אינטערנעשאנאל, דער פון אםים חשענעראל
 האלדער, שער א װערען וױלט איהר אויב

צוזאטען. בײדעם אדער דעפאזיטאר א
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גאנק. דער פון •רעױדענט

 געװאחןן אפגעזזאצטען איז װ*ך די
g אוד םון כיונק״ק^וסיטע דער םון מיטיננ 

 ם*ר״ סיט צוז»םען אינםעתעש^נאי, תר
 *רגטניזאציעס אנדערע די םון שטעהער

 אונזער »ין ניטײלינצן זיך וחניען וו*ס
 געװארצן, כא^^סאן איז עס און גאנס

 דעם מכת, עפענצן זיו באנמ רי אז
 ׳צפע־ סאנאט א םיט ,1924 יאנואר, טען6

 גארעכענט, םריחער האט םען װי טער,
 האט אטןונסירט, געװען ?m עס װי

in חנם \vrnv זיר מואאט כאנק >ײ )l 
 ארום־ אכער זיר תאט טקן ךעצעמבער.

 דער אױוי ^ילטצרייעאנס די אז *עועהן,
 אזוי וחןחןן געסאכט ניט קענען גילדינג

 גע- *•געילענט איז עסצנונג די און גץ־
 כאנק די יאגואר. טען5 םאר׳ן ווארען

 קאר־ סאוטה״איסט דעם אויף זײן װעט
 עװ״ טע5 און סטרים טער21 חנר טון נער
 דעם סון צענטער סאמע אין יארק, גױ

דיסטריקט. אינדאסטריעל
 אזיסגע- זײנען םיםינג דעם אױוי

 פיר באאםטע הויפט די געײארען וועהיט
 •רעזידענט, פאר : םאילגט וױ באנק, דער
 םון טרעזשורער סעיןרעסוער ראראוי, אכ.

 וױיס״ םאר ;אינטערנעמ^קול אונזער
 ראדרײ מר. פענעדזשער, און פרעזידענט

קאפלאװיטש, פיילי• קעשיר, םאר גא;

 דז׳צאינט דעס פון טחוומוחנר סצמרעטער
 פא״ סקױרט און קיאוק דער פון כאארד

ױניאן. כער
 מאפאלוױטש און באראזי געסען רי
 פין פיטגליד^ר די צו באיןאנט גוט זײנען

 די צו אױך און איגטערנצ״צאנאל דער
 און װניאנס אגחנרע די סון מיטגילידער
 יארק, דו אין ארגאניזאציעס ארכײטער

ניט קײנעם םאר דא וײ דארםמן םיר און
)rזוויןי לוס » ײ .12 ז (

 וױיזט קליוזלאנד פח רעפעױס אוו כאארד
פארלאנגפוןסאנזפעקטשזרערס צוױק

̂רט פערעישמײן ױײס־פרעדדענט  װײזמ און באארד פאר׳ן קײס די ארגוםענמ
כאיעכאטים. די פון פאריאנג דער איו עט אוסגערעכט וױ אױןו

 געחט ,1923 דעצעסכער, טען31 דעם
 קלױד אין טרײד-אגריסצגט דער אדס
 n חאט אלטאכצר טען1 דעם און לאנד

 םון אסאסיאײמאן םאנופעסט״פוחנרס
o וױס^ן מי^וט ק^װיאגד n גאארד 

״ אז רעפעריס, אװ  באדיען ניט װעלען ז
 כאתױ װעלען די סײדען אנריםענט דעם
 וױיל ״סארלײכטערונגצן׳/ איעימ םפן
 קא״ איצט, איז אגרימענט חני וױ אווי
כיזגעס. דימרע סיט אנגעהן ניט וײ נען

כאשלוס דעם דורו פיהרט s לאקאל
אינטערנעשאנאל דער

 ״;ערעכטיג״ דער םון לעזער די װי
 חיײ כרודער איז אודאי, געדענקען קײט״
im דער מאן, w jro* קלאוק״ חנר פון 

 איס גמתוסען ,9 ױגיאן םיני^ערס
 םצרטעל״יעהר- לעצטען צום קאםיטע א

pm םון מיטיננ איכען vnvn‘ עקזעקוטיװ 
 האט דאדטען און שיקאגא, אין באארד

 װעמ לאקאל חנר אז ערק^עהרט, ער
אינ״ דער פון כאשיוס דעם דורכםיחרען

װעלען יארק נױ פון דרעסמאכער אלע
22 לאקאל אץ ח דנאל שח

 כענע־ קראנקען אײנפיחרען וועגען פראגע די יעצט באטראכמ לאקאל דער
מאכעה דרעס די כײ טעםעקײטען אנדערע נאך — פיט.

 דער נעװארעז אנגענומעז איז עס װען
 22 לאסאל דרעס־מאכער דער אז כאשלוס,

 קלאױז״םאכער דעם איז ארײגנעחן זאל
 אויך גאײכצײםיג איז בןואדד, דזשאינכ^

 ררעס אלע די דאס נעזוארען, באשלאסען
 צױ באלאנגט םריוזער חאכען װאס מאכער
 ילאסאא אין םפוירט־םאכער וײ טיט ואםען

 לא־ איז טראנסםעדירען זיר זאלען 128
 זאלצן דרעס־םאכער אלע כדי ,22 »אל
pn לאסאל. אײן אין םאראײנעט

אנםאנג םון דאס צונעכען, מוז םען

א״נהאלט־םארצײכניס

.47 נוםער ״גערעכטיגקײט״

 .2 וײט
מ וײם
זײט
וײט

י דעניש. דד טאקס — װאד. י
122 1אי זיר

דעפארםספנט. עדיוקײשאגאר .4
מאיס בי|יורי דיעײנם מיז םיםינג ~ ױנייו־ דרפססאמר »ון קיאוה

 נײפס ין.1דרײ כ. — .38 לאהאל םוז ?ארס
ספנכתר. ומניםוז ױגיאן פח

.1 זײם םוו שמספז ארגאניואציאנס־פראנפז אח םרייר .6 ײט1
 תלומ. — כירדא <א פוסםעו צװישפז .7 וײט

v v ji• א פיחר<ר ז^ם^ןמיטו) W D r־”.( —

מי רפדאקםאר׳ם פון J ?ייט ^י םי א נ
Iנפכ»ס צחקו יי %. ײט - r יאנאווסקד

m-• • ״ ג •ב ״ ״
חי ייו ■אליםיק װצלט רי ונ ייט1  21X' יי

t« tior>W.< —( םריחרם װיגיטענ אין ךין. • זער־״א ד־ *•ויסזעײז־ אםת׳עו *חןר » װהילער. ז.
* אונזער םוז פנינים 12 ײט1 » ^ נ ^ ג י יי» נוינסעלמסײן. ק. — ירעספ• יפי ייז מר ראפמנלפר׳ס .13 ייס1 ײ ארנ . 

םיז שיױ אוו »דוופרםײז«מםס פנ. »וו 14 !ײט שסיעספ? קורצע 3לאנ ה - .1 וייס םוו .,*
 פײפיט ױניפו ׳•ריפםזעמי אידיימ •נ ייט1

on ארײפרםײזסענט^ .1 וײם פוו שיוספז יזנירעאו^ מ־יטחרימו

 א צוגענאעען טראנסםערירוננ די איז
 באארד עקזעקוטיװ חנר לאננואם. כיסעל

 אוכד טיט םארנוסצן געווען כסרר איז
 םים ״רעכטע״ סון דיסקוסיעם נויםיגע
 ױגיאדארבייט וױרקליכע די ארן ״לינקמ״

בײ־זאר. א איז;עװען
 אין לאגע די געיוארצן איז אנדעחש

 סים״ 19 וחנן חנםאלט, ערשט לאקאל דעם
 זײ״ כאארד עקזעקוטיװ חנם ®ח גלידער

 נמװארען נממונעז און אנגעתלאגט נען
 ױניאד ניט זיך אויםםיחחח םאר שולרע
 נעווא־ אויסנצמ׳לאסצן דינען און םמסינ,

או^בײט די חנן.  ווימנר־ דאן איז ױני
 אײ םינף די םון הענד די אין נעגאנגעז

 עתזצ־ דעם םון טיםנייחנר בעתצכליבענע
 אנגע־ זיך חאט עס און נאארד קוטיװ
 די אין טעםיגקײם אנ^נדיגע א תויבען

 די פיז און ױניאן דער םיז אינטערעסען
 חאסיטעס סטענדיננ אלע פױטגלידער.

 טיכ- גענוםען זיך האכעז ל$רז*ל דעם םון
רעזױלטאם חנר און ארבײט דער צו םיג

.)6 זײט אויןי (׳■לוס

 מעסבערס די צו באצוג אין טעדנע׳צאנאל
 זאנענאנטמר דער צו כאלאנמן װאס

 אױף ליג׳/ עדױקײ׳פאכאל יוניאן ״טרײד
 א געװארען ערוועהלט איז סיטיננ יענעם

 דז^ןגצראל דעם פח קאמיטע ספעציעלע
 כא״ דצר »ז זעתן, צו כאארד עחזעסוטיװ

 א״ן יוערען. דורכגעפיחרט זאל מלוס
 נעװארמן אפאיגטעט זײנען קאםיטע דער

 ר\ש. סײנכערג, י. װײס-ירעדדענט די
 דיד־ ס. און סאהז ם. םאניא בחנסיאו,

 טשער״ דער איו זײדמאן כרודצר מאן.
קאסיטע. דער םון מאן

 עת־ דער האט בייטאג מכת לעצטען
 אפגע״ 9 לאקאי םון באזא-ד זמוטיװ
 וועגען םיטיגג ספעציעלען » האלטען

 אנװעזענ- דער אין אנגעלעגצנחײט, דער
 איס דידסאן, װײס״פרעזידענט פון הײט

 דער און האםיטע, דער םון םאחפטצחער
 דודכ״ בא׳שלוס א אגנענומען חאט םיטינג

 איגטער־ דער פון ארדער דעם צוםיהרען
 כא״ װאס סעםבערס די וחןנען נעשאנאל

לינס. די צו לאנגען
 9 לאקאל פון עסזעקוטױוע דער אין
 הא״ ױי און ליג־םעםמנרס 6 זיר געפינען

 םון ענםותדער חנזיגנירען, געדארפט נען
 דער פון אדער כאארד עקזעקרטיװ דעם
 עקזע- פיז רעױגנירט האבצן זײ ליג.

די »ז צײנט, דאס וואס באאיד, הוםױו
)16 זײס ס1(של

גע• איז יערלמטײן וױיס-«רצדדענט
 געהאט דארט חאט קלױולאגד, אין װען

 און באארד דזמאינט םיט׳ן םיטימען
 אין עס און עקוצקוםיװס אאקאל די סיט
 יאנע. די גמװארען כאטראכט גענױ גאגץ

 ױניאן די געװארען בא׳צלאסען איז עס
 נעגמן םײט ?גטארקען א מאכען זאל

 אין זייענריג ״םארלייכטערוגגען׳/ דיזע
 פערליצםײן כרודער האט קליװלאנד,

 מיט קאנפערענצען פאר א געהאט אױף
 םאנופעקםמו־ די םון פארמטעהער די

 מיט געװעז איז דאס אסס׳ן. רערס
צוריק. װאכען אײניגמ

 דעם זונטאג• און שבח לעצטעז
 אין איז נאװעםכער, טען18 און טצן17

 םאר הירינג א םארגעקוסען קלױולאנד
 *דארט און רפפעריס אװ כאארד דעם
 די םראגע. די געװאר^ן אויסנצנופיען איז

םאר־ האם אסס׳ן סאנופעקטמורערעס
« אויןי («לוס ײ )A ז

 סלאוה־ פארכיסענער א
 סעמדען, אץ םםױיק
דושערזי ניו

 אן געהט דזמױרזי, נױ קעמרען, אין
 לײננערע א מױן סטרייק פארביסענער א

 סאםפ.״ קלארק ״רעלײעבל די געגען צײט
 אויםזיכט די אוגמער איו סםרייק דער
 אר־ איגםערנײשאנאל איסטערן דעם םון

 װעל״ םון דעפארטםענט׳ גאניו־אציאנס
 איז האלפערן דזש. װײס-ארעזידענט כען
 געטאן װערט »לץ און םענעדזשער דער
גאוױגצן. צו סםרײס דעם

 םין סטרײקער די אטכאלאנגט װאס
 אזוי פונקם הײנט זײ זײנען שאפ, דעם

 דער ביז קעםסען צו באגייסםערם
 זײ װי װערען, געװאונען װעם סטרײק

 טאנ ערשםמן רעם נעװען עס זײנען
אויסגעכראכען. האט סטרײס דער װען

 ײע<רעט זײט, איהר פון פירםע, די
n מימעל אלצ אן n ברעכען צו סטרייק 

ף (׳•לוס י .)16 זייט ױ

 פעפי עױוהמנאל *ונזער פון ןענוננ
עופאלנ נרױסער 8 פילאחנלפיא אין

אינםערנײמא־ די םון ערעםצנונג די
 פײ את טעטינקײט עדיוקײמאנאל נאל

 םען16 דעם אוחנגמ, םריפטאנ לאדעלמיא,
 ער־ גרויסער א געװעז אי? נאוועםמנר,

 די פון םיטגליותר חונדערטער םאלנ.
 םילא״ אין לאקאלס אינטצרנײשאנאל

אין פארזאםעלט דד האבען דעלסיא

 געזעצלי־ 8 איז נאװעםנער, מסען דאנערשםאנ,
ו אװ הלאוס פאר סונ יום נער

 רעם דאנערשמאנ, אכמאנ איבער
 רעי, טהענסס־גיװינג נאוחנםבער, טען29
 קלאוק די פאר טוב ױם געזעצליכער א איז
 ארכײטצר תיין און מאכער דרעס און

 אלע ארכײםען. ניט םאנ יענעם םאר
 בא־ כאסוםען דארםען ויאך־ארבײםער

 וואל- זײ רוי גלײך םאנ, פאר׳ן צאהלם
געארבײם. טען

 סעקתד דער לאנגער, ע. ל. ברודער
 קלאױן דער םון באארד דזשאינם םון טער
 בא״ אונז כעם ױניאן, סאכער דדעס איז

 דער סון האםיםעס דאס םאכען, צו סאגט
 •אטרולירעז טאג יצנעם וועלצן ײניאן

זיד געפינען עס װאו דיסםוײקםען אלע
/

םאמר דרעס און ׳ס
 אר- די און דרעס־שעפער, און קלאוק־ די

 כײ,דער םרעפען וועם כתן װאס בײטער,
 דער צוי וחורען נערוטקן וחנלצן ארבײם

 און ױניאן דצר טון קאםיטצ גרױוענס
 די .imjm סומםראםט שטרקנג וחןלען

 קײן האבען נים װילאן וואט ארכײטער
 סײ[ םאכקן נים אטילו זאלען םראכעל,

 זײ זאלען ארבײםצן. נעהן צו םארזוך
 *זיים חנר אין זיצען טאג יענעם ליבערסם

 פאמיליעס, זײערע סיט םארברעמען און
 םאנ א אטוזירען. דך ערנעץ געהן אדער

 יע־ דאס זץ־ םארלענגערעז צו מײגמ דוה
 אין חאבען עס ארבײטער די זאלעז בען.

זינען.

ם פראכםפולען דעם ױ אר ט די  מ םון אוי
ע סענכזפורי ״נױ אי או ר  הא• און רום׳״, ד
ט בען ײסטערונג מי  רי נעםײערט באג

אל דער פון ערעפענוננ ײעאנ ױת  טע־ ער
ײם ײנםיגען דעם םאר טיגס  צו סיזאן. ה

 געװא־ געגעבעז איז געלצנענוזײם דער
ער א חןן  װעלכען איז קאנצערט, טעהנ
ט זיף האכען עס ײלינ אם ע ב ט  קלא״ ^
מער דער םון קינסטלער סע אלי ק  םוזי

וחנלט.
ט ס-פרעדרענ ױי  מע־ דער רײזבערנ, ו

ט די םון נעדדפער ײס  דרעסםא־ איז װ
 געוחנן איז םילאדעלפיע, אין ױניאן כער

פ אוזןנ (עלוס ״ .)14 ז

 ארבײטער אינטערנעשאנאל
אונװוערדטעט.

צי פון קלאסען די  ארכײמער אונז
M םי*ען אונױוערזיפע® r נאכ־ 1.80 פון 

 דער אי״ן 10.30 פון זו:©אג און ,םיפזאג
־ די אין םיפױןן קי*אסען די פויזיח. ע י י י  װ

ס סקול, חײ אוײ־װינג מאן ײ פל װינג ר  אוי
.529 רום יארק, ,גױ סם. yttlrt און

געגע־ דארט װערען עס קלאסען װעלנע
 זײם אויןנ געפינען לעזער די װעלען בען
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