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 יין נדםינגקן ממינײסו
עו דער זניסו וועסמנ 22 ייהזןל

 ױניאן ־,דיעס־פאנע רי אז נאשי־אסען,
 דעם םון טייל א ױע־ען ז#ל 22 צא?אי*

ז ב*אי*ד, דזשאינט ??#והפאכעי  רע־ א
 דאס געװא־-עז, באשי־^סען אױןי כואיט

 זאילען 23 /אקאי םון דרעם־םאכער *יע
 .22 לאקאל אץ װערען טראנססערירט

געגוסעז פען האט באשלוס דעם אט און
 דעפ#לט, ערשט דורכםיה-ען דיכטיג

 א געױארען איז 22 לאלאי: דעי־ װעי
r הראוקפאכער רעם םון טייל * r n» 

 דרעס די ה#בען דעםאי,ט ערשט ;נ$ארד
 בא־ יאוזרעךלאננ האכען װעלכע םאכעי,
- גמנופען זיןי ,23 לאלאל צו <*נ;ט  א

 און ,22 ילאקאיל דעם אין בערשרייבען
 מניאן סאכער ריעס די האט נאף אזױ

 אינער צוגעחיאגען *פ#ל סיט 22 י»?אי
 דיזע און מיטגלידער, נײע הונדעיט 16

 איצטער עס װע,ען פיטגלידער ״נייע״
 סעכד די אױף פאל ערשטען צום דין

 יזיל.9ל נײעם זייער םון בער-פיטינגען
 אפעלירמן 22 ל*?אל םון גאםען אין און
 חא״ װ#ט דר*ס״םאכ*ר די צו טאקע סיר
 ,f**pip 23 צו באלאננט םריהער נען
 םעסבער״ די צו יןומען *לע זאלען זיי

 דף און ל*?אל נײעם ןײער םון סיטעגען
 זיײ חעלכע מיטגלידער, די מיט גאקענען

 פון שױן לאקאל דעם םון סיטנלידער מן
םריהער. סך א

שא״ גיט אױך אםשר וועט דערביי
 16 די *וױש*ן דאס באסזןרקען, צו דען

 האכען װעלכע מאכער, ררעס וזוגדערט
 23 ?אשאי םון איבעמעשריבעז שױן זיןי
y א זיך גקםינט ,22 ילאקאי צו r y n 

 טעטינ גאגץ געװען זײנען װאס צאהל,
 דינען וײ םון פיגכמ .23 יאסאי אין

 טעטינססע סאםע רי םון טאיןע נאװען
 ןײער נעדיגט האכען װעלכע סיטגלידער,

 דיענ• טאט, און ראט מיט ױניאן <*?*ל
 טוענ• און אםםען םארמ״חונע איז דיג
 אילס ױגיאן דער םאר ארבײט גוטע דיג

 יןאםיםעס, סטענדיגג די פון סיטגלידער
 און האט. ױניאן לאקאל יעדער װ^ס

djt וױנשעגסװערט, ועהר נעװען ױאלט 
 םארטוע^ןן זאלען םיטגלידער דיזע דאס

 ,22 יאקי אין אױך טעטיגקײם זײער
 סיטג^חנד, איצט זײנען זײ װעיכען םון

 װעיען באמערקט, םריהער ׳פױן וױ
 דאנער׳עטאג קומענרען כייטינגען רי אויןי

 עק־ םאר גאםינײשאנס װערען נעםאכט
 איז עס און מיטנלירער, באארד זעתוטױו

 מיטנילי• רעהר װאס אז װיכםינ,' זעהר
 אילטע די םון סײ לאהאל, רעם םון דער
 און הומען זאיען גײע, די םון סיי און
 גאמינײשאנס. די אין באטײליגען זיןי
 צו טיטגלידער די סון סליכט די איז עם

 נאםינירען און םיטיננען רי צו הודען
 איכערגע• די םעהיגסטע, די בעסטע, די

 װגיאן די װעמען בײ מענמעז, בענסטע
 װעיען ווערכע און טײער, װירקליף איז

 אינטע־ די דינען אוםן הערליכען א אויף
 די װי גוט אזױ ױניאן, רער פון רעסען

 די אין ארכײטער די םון אינטערעסען
עעפער.

 לאקאל םון מיטגלירער אלע זאלען
 אינטערעסירען מעהר נעהמען זיף 22

 גיט און ױניאן דער פון לעבען םיט׳ז
 בלויז םאר ארבײט גאנצע די איבערלאזען

 ?יף דארןי גיכען אין צאהל. קליינעד א
 דער אין סיזאן נייער דער אגםאנגען

 ױדאן די זאל און דרעס־אינדוסטריע,
 אײנפלוס איהר אױסצואיבען זײן גרײם

 םון בענעפיט דעם םאר טרײד אוים׳ן
 מיטנלי- טויזענדע צעהנדליגער איהרע

 כאםת זיד װעט ױניאן די װעז דער.
 ארנאני• און טרײד־ מיט נאר איגעבען

 האכען געװיס עס װעט זאציאנכדםראגען,
 ארכײ״ די םון לאנע די אז װירהונג, די

 זאא דרעס־אינדוםטריע דער אין םער
 טיט״ סעהר װאס ײערען. םארבעסערט

 טעטיג װעלען עס קאקאל רעם םיז גלידער
 מטארקער אלץ געביט, דעם אױוי זײן

 ווע״ מעהר אלץ און ױניאן די זיין וחנמ
 םון ערװארטעז קענען םיטגאידער די <ען

איהר.

עו דאם טל ע מען םמ ם ץ פרי  א
ײ ער דרעם ו פ ע ש

.)1 וײ■ פון (אלוס

 דאדםען •דײזען די װי •רײדהאפיטע,
 סםאנ־ ױ;יאן די לױט װערען, נמםעטעלט

דארדס.
 ■רײו־סעטעלסעגטס ■ריװאםע קײנע

 אנערמענט גיט ױניאן דער םון ותלען
 וחד גערוםעז אםריחער םוז עס װערען.

םינג א חנז  סי־ דעם אױן• און מאי״סי
 םארםרעטזנר א זײן אנוחןזענר םוו טינג

 םקתר- די זאלען באארד. דזשאינט «ון
 דרעס די פון ■רײ^אמיטעס און לײס

אכט. איז נעמעז דאס ׳סדגפער

ל א נ א ש ײ נ ר ע ט ע א

 דער װעגען ®אקםען וױכטיגע פאר א
 עפענט װאם באנק אינטערנײשאנאל

יאנוארי אץ שבת ערשטען דעם זיך

ת, ב ען5 דעם ש א־־, ט אנו ט ,1924 י ענ פ ך ע  די ד

ר גרױםע ע ט ײ ב ד ק. א אנ ע ב ק דיז ט באנ ע ץ װ י  ז

ר. און גדױס ע כ ט זי ט, א מי ײ ק ר ע כ ט ד ע מי ב ל ע  װ

ען אלע על ץ װ י ץ. ז ל א ט ש

 דיחןקטארעז און בעאסםע די
 אינטערנעשאנאל דער םון

באנק: ױניאן
 ■רעזידענם כאיאיי, ».

 װײם־פרעזירענם ראדרינעז, ר. פילי■
 םענעדזזתר »וז

ר ק*«י*מיםש, פילי■ שי מ

:דירעקטאחןן
אינםעײ

װארקערסנארםענם.יײדיםנעשאנאי
ױגיאז

 זינמאז סאריס
m. נרעסיאװ 
v n. העלער 

 םײנכערנ י.
^ ײאסא v't דזש. שעחנחארץ י. נינפא סאי

חייגוײט סארים
 .םארודערםס״ no סע:. װײחןק, ס. נ.

פיז ירעיזדענם קויםסאז׳ סאריס
 ױניאז םאריערס איננמתזדפאנאל

 םון סעה-״םרעושורער יוקערסאן, דאקס
 ױגיאן מיסײמרס איננ״נמעשאנ

תר ײאיעסקי, א  אינמנר• םוז םענזנד̂ז
יוניאז גודס לזןדעי פענסי נצשאגאל

 לײדיס אינםעמעמאנאל די םון ארגאניזירט איז כאנק דיזע
 װארקערס םאר אינטערנאשאנל ױניאן, ווארקערס נארםענם

 איג״ ױניאן, םײקערס קעפ און העט איגטמרנעשאנאל ױניאן,
 װארקערס גורס לעדער םעגסי און כוק ■א?עט טערנעשאאנלא

 םוי״ הונדערט צדױי ארגאניזאציאנען. אדערע און ױניאן,
שע ארגאניזירטע זענד מער אידי ײ  הינםער שטעחען פרכ

ק. גײער דיזער אנ ג

 א און $250,000 םון קאייטאל א מיט זיך עםענט בא:? דיוע
 די־ אין דעפאזיטארס אז םײנט דאס .$250,000 םון סור&אוס

 הונדערם יעדע פאר םארזיכערט. דאכעל זײן װעלען באנק זער
 מענ־ אײנצעלנע אדער ארנאניזאציאנען װאס שעהרס דאלאר

 ארײננעלײנט זײ האבען באנפ, דיזען אין געקויםט האכען שען
 די םארשטארקען צו סורפלוס פאר דאלאר הונדעדם עקסםרא

דעפאזיטס. די םון זיכערהײט

 סאמע אין באנק ארבײטער ערשטע די זײן װעם באנק דיזע
 זי יארק. נױ םון סענטער נארםענט לײדיס דעם םון הארץ
 טע21 קארנער עווענױ, םינםטער דער אויױ נעםינען זיך װעט

טרײדס. נאדעל די םון מיטען רעכטעז אין סטרי^,

 ראד־ ר. פיליפ םר. זיין וחנס כאנק דיזער םון טענערזשער דער
 םארבונרעז יאהרען און יאהרעז םאר געווען איז וחנלכער ריגעז,

 עקסטשײנתש קארן די םיט איז באנמ םערקאנטיל דער מים
 אין נ^וקאנט איז בענקינג איז ערםאהרונג װעםמם און באנ?,

יאריז. נױ םון תרײזען כענקיע אלע

 דעם איכער באנק, דיזער פץ טראפיטען די פון העלפט
 דעפאזײ די צו געהן וועם שערחאלדערם, םאר דױױדענד

 אױן* פראזוענטען עקםםרא פון פארםע דער אין טארם
 סײוױנג פאר פראצענטען רעגולע די דעפאזיטס. זײערע

פראצענם. 4 זײן וועיען דעפאזיטס
A

 הינזיכטען. אלע אין באנק םואשטעגריגע א זײן וועט באנק דיוע
 םאר־ װעט זי דעפאזיםם, סיױױכנס אײערע האלטען וועם זי

 געלט איבערשיסען וועט זי דעיאזיטס, ביזנעס אײערע װאלטען
 אין לענדער, אנדערע און איםאליען •ויילען, רוסלאנד, קײז

 שיןז־טיקעםס םארהױפען װעט זי און דאלארם, אםעריקאנער
?רובים. אדיבערברענגען סאר

dp סימפא״ אוז ארבײטער מעהר װאם אז װינשענסװערטה איז 
i פארטנערס זײן זאאען מײזער y צו שרײבט באנק. דיזער 
 עוחד לעקסינגטאז און םטריט טע25 קאפלאװיץ, פילי• בדודער

שעהרס• עטליכע אדער איינע קויםען װ^ען יאדק, נױ נױ,

מר ײ רנ  איזנ מח א
 פאראיי־ ריטתר,

ה נעם ײ  n און י
 ?יק וחנם וועלם

! י ר ע י י א

G E R E C H T I G K E I T — ( J U S T I C E )

m m .
,hrtnn נצדשתי

אריו^ ולא
•)j n נ״י׳ J(

 נזיזכפינ״ סײן 19
 זיך יייד חיי• קײ•

מי 1 »ז ״•יר^  י
.1מ9<י9 ני• ייתר
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 אן נעמט באארד דזשאינט דרעם און קלאוק
רעפארם־פראגראם אינטערנעשאנאל די

ען סו אלע ט ק ען פונ ײנ ען ז מ ענו ען אנג אר עװ ד אהן ג ענ רג ד אי ע לנ ע עדונג.. װ ענד
 געםעלדעט נעװען שוין vh עס װי

 דעם אויף איז ״נערעכטינקײט״, רער אין
 דזש. ררעס און קיאוק דער םון מיםינג
 רע־ דער געװארען אויםגעניומען באאדד

 אויםגעארבעט איז װ^ס טארם־פראגראב^
 עהזע־ דזשענעראל אונזער םון געװארען

 םער־ זעקסטען דעם אױף באארד קוטױו
 םיט שיקאנ^, אין םיטינג טעל־יערליכען

צוריק. צײט קורצער א
פונקטען, 10 ענטהאלם פר^גראם דער

 דזשאינט דעם פון באשלוס א לױט און
 גע־ אויפגענוםען פונקט יעדער איז באארד
 און דיס^וסיע, א פאר באזונדער װארען

Dp לײנגערע א גענרמען דעריבער האם 
 איבערגעגאעען איז םען אײדער צייט,

 געזוארען געטאן איז ראס פו:קם#ז. אלע
 דעם פון מימיגגען רעגעלע עטליכע אויף

 איז ער װי דעם ;אך באארד, תשאינט
 געװײנליכער זײן מיט געװארען םארסיג
 םיטיננ, ספעציעלען א אויף און ארבעט,

 געװארען דיסקוטירט בלויז איז עס װאו
 רי םון פעהרסטע די בײ פראגראם. די

 םרעזי־ געײען אנװעזענד זײגען םיטינגען
 רי און באראף סעקרעטאר זיגמאן, דענ®

 (VDWipp דזשענעראל םון גאטעןpלpד
 יאר?, ניו איז זיך נעםינען װאט באארד,

רעד אין באטײלינט זיך האבען זײ און

 האורס װ8 ״סאנםסםפם
סממדען דעם אין יןײס״

ססרײס
 נױ קעםדען, אין קלאוק־סטרײק דער

^, דזש. םירםע רער בײ דזשױרזי,  ל
 װי ענערגיע זעלבער דער םיט אן געהט

 פון ערגערניש גרויס דער צו םריהער,
פירםע. רער

 דער־ די אז זיך, םארשטעהט עכ .
 דעם ברעכעך צו זוכט םירמע מאנטע
 אײנער און סיםלען, אלע םיט סטרײק

 קאורט־פארפאלגונ- איז ip^o'd די םוז
 די געגען און םטרײהער די נעגען גען

 גאף אזוי און סטרײס. םרן םיהרער
 א אויפגעשטיםטעט םירמע די ראט

 די געגען סײס״ קאורט אװ ^קאנטעמםט
שאפ. דעם םון כטרײ?ער

 א םארגעהוט^ איז םאנמאנ דעם
 רזשאדזש םאר הײס רער רועגען זזירינג

 און סיטי אטלאנטיס אין אינגערסאל
 זײ־ inopp םון אײנװאוינער 40 ארום

 עדות סיםי אטלאנטיק אין געהומען גען
.)16 זײם י1אוי (שלום

 איבער פארגע?וטען איז װאס דיס?וסיע
 דיסקוסיע די און באזונדער. פוגקט יעדען

 אין אינטערעסאגטע זעהר א געװען איז
פרטים. אלע

 דיס?וסיע גרינדליכער א נאך ארזא,
 אגגענוםען פראגראם גאנצער דער איז

 פון מיטינג לעצטען דעם אויף געװארען
 דעם אװענט, פרײטאג באארר, דזשאינט

 פו:?־ איע וױ דעם נאך דעצעםבער, טען14
 גע־ באשפראכען ברײט גאנץ זײנען טעז

 האבען װאס דעלעגאטען, אלע פון רואדען
װארט. צום געםאלדען זיך

 װעט פראגדאם אינטערנעשאנאל דעי
פארעױנגען נײע די פאר באדס דער זײן

 די צו ארויסנעשטעלט.װערען װעיען װאס
 צו אויפ?וכען װעט עס װען באלעבאטים,

 אגרי־ די באנײען װעגען זײ פיט רערען
 אינ־ גארםענט לײדיס דער אין כענטס
 פרא־ קיין איז עס יאגד. איבער׳ן דופטרי

 פרא־ דער םון פונקטעז די װען אז ניט, גע
 דיי אין װערען פארקערפערט װעלען גראם

 עס װעט באלעבאטים די מיט אגריפענטס
 מיםנלי־ די פון לא;ע רי םארבעסערען פיל
 ױניאנס. לאהאל אונזערע אלע פון רער

:פונ?טען 10 אלע די זייגען אט
 םערציג־ א פון אײנםיהרונג די .1

 גיױ דער אין ארבײמס־װאך שטונדיגער
)C זײט אויף (שלוס

 דער פזן מאס־מיטיננ אינסטאדשאן אן
10 לאקאל ױניאן קאטערס

m—י—■—י—»—   •
 אר־ אץ בײטאג, 1.30 שבת, דעם װערען אפגעהאלטען װעט דערימיטינג

 יאנאװסקי און דובינסקי פײנבערג, כאראף, זיגםאן,— האל. לינגטאן
רײדען. װעלען

 זײנען דעצעמבער, טען15 דעם שבת,
 לאקאלע אלע פאר װאהלען פארנע?וםען

 ױגיאז. ?אטערס אונזער פון באאכזטע
 זיך צײכענען װאהלען רי .10 קאקאל

 צאהל גרויסע א װאס רעם, רורף אויס
 זײ באטײליגם. זיף האבען טעטבערס

 דער פון לעבען מיט׳ן זיף אינטערעסירען
 פאר שטיטען געסוסען זײנען און ױגיאן

 םארװאלטען זאלען װאם באאמטע, די
יאהר. נעקסםען פאר׳ן ױניאן די

 װעז צײט, א אמאל נעװען איז עס
 םראק־ נעװען זײנען 10 לא?אל אין אויןי

 װײטער• אזוי און לינס״ ״װעלםער ציעס,
 םאל. רpר ניט מער״ר אכער איז דאס

 לא* פאראײגיגטער א דא איז איצטער
 די סיט נאר אפ זיך גיט װאס ,10 ?אל

 די םון איז ױניאן רער פון זpסInpאינט
 םרא?־ קײנע שעפער. רי אין מעמבערס
 לא־ דעם אין זײנען רײסערײען ציאנעלע

 בא־ ?לאר האבען ראס און ניטא. סאל
שבת. צטעןpל װאהלען די װיזען

 מעם־ די האבען װאהלען די דורף
 צוםרירען זיינען זײ אז געװיזען, בערס
 לאקאל, דעם םון םיהרערשאםט דער םיט
 כםעם ערװעהלט װירער האבען זײ און
 אדמיניםטראציע. געװעזענע גאנצע די

 זײנעז װאהלען רי אז זאגען, יזען מעז
 םאר ?אנםירענס״ אװ ״װאוט א געװעז

לאקאל. רעם פון אדםיניםטראציע דער

 אין אײחשענסס ניזנעס פאר עהזאםיניישאנס
שיסאגא פון ױניאן סלאוסםאכער דער

 װאהל^ ןpומpפאר דאר^ גיכען אין
ט יפאר ט שענ ײדז א ^  דער םאר ביזנ

p̂לאוקמאכpאון שיהאנא, םין ױניאן ר 
 די םארהוםען dpii אװענד פרײטאג דעם

 lPD*rr־u*r< די פון עקזאטינײשאנס
אמט. םpד סאר fPDiipii$ זpהאב װאס

 דזשאינט דער איז שיהאגא אין -
 קאםײ עקזאםיגיײ»אז״ די אלײן באארר

 זpלpװ Di^r''i'DKipp די און טע״,
 םי־ םpר בײ אװ^־י, פרײטאג םארקוטעז

 דאט באארד. דזשאינט םpד םון טיננ
 רpד וועט אװענד םרײטאנ dpi הײסט,

 *pp אן איז םארװאנדלעז זיך באארד תש.
po ואםינײשאן 'o ip. װ אוןpט pp•זאםי 

 אנ״ חאבען װאם זpאנדידאטp די נירען
 בא• א צויט אםם. םpף פאד גענוםעז

 *ט1ו באארד, דזשאינט םpד םון שצוס
d» שטײן מ. d:pttp*)i־"  רpד ױי[ פ^ל

t*tnpro ר םוןpטינג ם  dpii, ער מי
i דער זײן ,dp הײסט ^ p r o ד םחpר

 װעלכער אין עקזאםינײשאךסאמיטע,
 זיי פארװאנדעלט באארר דזשאינט דער
אװענד. םרײטאג דעם

הױפידבאאם־ װידער־ערװעהלטע ד*
:זײנעז טע

פרעזירענט. אנסעל, םיליפ ברודער
 מענעדזשער. רובינס?י, דוד ברודער .

 סעהיעטער. םיש, דזשאזעף ברודער
 אסיסטענט שענקער, סעם ברודער

כענעדזשער.
 אז נעװארעז ערװעהלט אױך איז עס

עלוס )16 זײט אוין״ ( .

 קאמיםע אנדזשעקשאן
ארכײס דער כײ i לאסאל פון

 םאר״ זײנען דיגסטאג און כאגטאג
 אנדזשעק״ דער םון זיצוגגען רי גע?וכיען

 ?לאו?*אפרײטארס דער םון שאךקאטיטע
 אכטוגג דארןי װעלכע ,1 לאקאק ױניאן
 באיר דארםען װאס װאהלען די אז נעבען

 צױ זאל לא?אל דעם אין פאר?ומען
עהרלין. געהן

 אבדזשע?• דער פון זיצונגען רי בײ
 א נעװען אנװעוענד איז שאךקאטיטע

 דזשענעראל דעם םון ?אסיטע ספעציעלע
 אינטער״ אוגזער פון באארד ע?זעקוטױו
 זיגםאן פרעזידענט װעלכע נעשאנאל,

 בא־ איז ?אסיטע די אפאינטעט. חאט
 פערל* װײס־פרעזידענטען די פון שטאנען
 זיײ זיי רײזבערנ. און זײדטאן שטײן,

 און נױ%יארפ אין געװען גראדע גען
 אויסנע?לײ זײ האט זיגםאן ורעזלדעגט

קאטיטע. דער אין בען
 געהט באװאוסט, װי ,1 לאקאל אין

 םראק״ א צײט גענגערע א זייט שוין אן
 װאס װאהל יערען נאןי און ציע־קאכין״,

 םאר־ יאהר פאר לעצטע די אין איז עס
 םאצ אלע איז לאקאל, דעם אין געהוםען

 וואם פראסציע רי נאכװעהען. געבליבען
 האט װאהלען, די אין םארלארען האט

 פרא?ציע צװײטע די באשולדיגט אימער
 אוםעהרליכ- אין געװאונען,. ר.אט װאס
אל־דאס^בייז. אין און קײט

 ענטשלאסען איז זיגפאן פרעזידענט
 ?א־ א דערלאזען. צו ניט מעהר דאס

 באארד עקזעהוטױו דזשענעראל םון כײסע
 םעלשונגען ?ײנע אז אויפפאסען, װעט

 װאהלען. די אין פאר?וםען ניט זאלען
 װערען, אויפגעפאסט שטרענג װעט עס
 בארעכ־ זײנען װאס מיטגלירער די אז

 םאר באי^אם אוים׳ן אױיפצוגעהן טיגם
 גע־ נאםינירט זיינען זײ װאס אםם דעם

.)10 זײט אויף (שלוס

 יזניאן מאכער ױפער דער אין וזאזזלען
,דעםשבת17לאקאל •

 דעצעמבער, טען22 דעם ׳שבת דעם
 אונזער אין װאהלען רי פאר?ומען װעלען
 פאר ,17 לאקאל ױניאז, מאכער ריםער

 דעם פאר לאקאל, דעם םון באאפטע אלע
 םון אײנער איז 17 לא?אל .1924 יאהר

 מד נישט איז וואס לאהאלס אונזערע
 און ״םראקציעס״ םיט געװארען שטראםט

 און נעםילדער אהן אפ געהען װאהלען רי
 ויאוד די בײ זעהט פען װאס צו?אכעניש

 װאהלען די םראסציע־לאקאלס. די אין לען
 נעםיהרט אימער װערען לאהאל דעם אין

 עהר״ אויך און רוהיגען שטילען, א אויח
 א םאר האנדידאט א װען און אוםץ, ליכען

 נאכ־ ער שרײט דורך, םאלט אםט נעװיםען
 איהם האט םען אז ״?אראול״, ניט דעם

״בא׳גנב׳עט״.
 דעם פאר?ופען װעלען װאהלען רי
 דעם האגען מען װעט שטיפען און שבת,

 ביז םריה, דער אין 9 פון טאג, נאנצען
 ױניאן, רער פון אםיס אין םארנאכט, 5

זאלען יארה. גױ עװענױ, צװײטע 144

 לאקאצ דעם םון מיטגלידער פעוזר װאס
ipdip װאחלען די אין באטײל^ען זיר 

 דיק־ נעװיסען זײער אזױ װי שטימען און
זײ. מירט

ס
ס כני צײ ר א פ ט־ ל & ד אינ

D
.61 נוםער ״גערעכטיגקײט״ם

!אױפםקרסזאם דרעסמאכער, און סלאוה
 נעזעצ־ א ^קריםטפעס, איז דעצעפבער, טער25 דער דינסטאנ, ?ומענדער

 אר־ נים טאג יענעם טאר פ&כער ררעט און ?לאוס קײן און ״טוב װם ליכער
 פונהט טאג פאר׳ן באצאהלט באקופען רארפען ארבײטער װאך די בײטען.

*רב"טע\. װאלטעז זײ װי
 אר־ די איץ שאפ־דיסטר^קטס די אין זײן װעלען ױניאן רער פון סאמיטעס

 צו װערען גערוםעז װעלען ארבײמ דער בײ םעןpמר וועט \vo װאס בײטער
װערען. באשטראםט שםרענג װעל^ און pאמיטp גרױהננס רער

באארד. דזשאעם פון נאמען אין
םעהרעטער. לאנגער, ע. לואיס

ט ײ ס — װטוי. די .2 ז ק א ש. ד. פ  זי״ די דעני
1םילי — »רבײטער*ב»;קעז. םוז כערסיים

ײז. ם ס ? א ה
ט ײ  לט״ ױניטו דרעםםאמןר גווסםײם די .3 ז

קי — סס. קאי ס ד א רנ ע םיםנלי• די *־ו ב
אינםערנעש*נזןר. דער םוז רער

ט1 ײ טעםיגקײטעז נאםיןועז. עדיוסײשאנאי .4 ײ נ
#ב'5 - א8 כ’ ^.יט1ב ײ.ססינ ,״' ס״'י

ט1  יאסאל ױניאז ריםערםאכער דער איז .6 ײ
 הבר םרישעו אוים׳ז העלער. דזש. — .17

אן. ה. — םאיאו*. ב. ברודער םוז ם ל קו  ס
אד• ל. — .45 יאקאי ױניאן רםענײזר^י^ בר

ט ײ  א ארנאניזאציאנכדםראנעז. אוז סרייד .6 ז
.1 זײם םוז שרום

ט ײ ם — גאסעז. רייכע רי איז .7 ז ה ר ב  ריי• א
1P1. קאיענראר. איגטעינעשאנאל — D. 

אן. פ ל קו  סענםער. העיטה ױניאז םוז נײעם ס
^םון ^ןןי אינםערנעשאנאר. בעקערס רער דעי

 נאםיץ-ניכעל. רעדאקםאר׳ס םון .8 ?ײט
לדיז.Pt א — םהלוי. לאגנער נאנץ א «. זי״ם
ט ײ אשיסעס די אץ טעםיגקײם איו לעבעז .10 ז

ײז. ל. — כאארד. רזשױנם סרז ט ש על ? טינ
ג ב. י. — שארןי. און תורץ
^נ ך11 איםינראציאנס־םראנע. די און רס^

ט  סינישעיס די םוז יאנע שיעכםע רי .12 זיי
ש א — םרײר. ליאוק אין ט כי א י. .0 און ב

N׳(P d t
ט אױסרערװעהיטע רי שכיועסעז. יזורשחג .1.7 ױי

װהילער. ז. -
ט שיוצ אוז אדװערםײורענםס .io אוז 1ד. ,14 ױי
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יוניאן םאכעה דרעם קאסטאם חגר איז
so .לאקאל

 גיט צײט אאגגע א שױן ,לאב איך
 דרעסמאכער קאסטױם די פון געשרינען

 עס װײא דערםאר ניט .90 לאסמא *וניאן
 גראדע שרייבעז, צו װאס געװען גיט *יז

 זיגט צייט, אעצטער דער אין םארחערט,
 זיינען אנגעפאנגען, זץ־ האט סיזאן ךער

 װעאכע םאסירונגעז, אזױנע םאמעקומען
באריכטען. צו ;עװען װערט ?יינען

 אונזער איז צײט אעצטעד דער אץ
 בא־ פיט םארנופען זעהר געװען ױניאן
 בעאײבתים. די םים אנריםענטס די *ײען
 הא״ םיר אז םארשםעאען, זיו איהר פענט

 אזא אין איכערגענוג. ארנײט געהאם גען
 <ואו דרעסםײקיננ, §רײװעט די וױ טרײד

 זײנען ארבייטער די פון טײא גרױסער א
 אייכט ניט קוכיט ארנאנידרט, גים גאן־

 איז טאקע דערםאר און ארבײט. אזא אן
 בא־ א האבען צו אונסעגאין־ אונז $אר

 דערפאר וױידזשעס. אװ סקײא ,שטיפטע
 ״אד־ צו געצװאוגנען געװען פיר ךינען

 ארביי־ די םאר וױידזשעס די ןשאסםען״
 איהר באזונדער. שאפ יעדען אין סער

 ניט איז עס אז פארשטעאען, זיך קענם
או־בײט. שטייזעא אײכטע קיין גאר

 און געזינטער אז זיך, סארשםעוזט עס
 װארטען פיר װען נעװעז װאאט נעסעו־
 דעם םאר װײדזשעס אװ סקײא א געהאט
 אײן םון קאנקורענץ רי םרײד. נאנצען

 גע־ ניט װאאט צזױיטען מים׳ן ארבײטער
 געפאבט װאאט עס שםארק. אזוי וען1

 איגדעפענדענם. םעהר ארבײטער דעש
 ױניאן די האט סקײא א אהן אפיאו ^בער

 געאעגענ־ די אױסנוצען צו סאיגעםען *יט
 פאר נעקראגען שאפ יערען אין און הײט

 וױידז׳טעס זײערע אין רײז א איבײטער רי
 כ״עס־ אונזערע סון צוםרידענהײט דע~ צו

 בעאי־בתים א^ע ניט ׳אטת איז עס בערס.
 גע־ דעם :אכנעבעז געיואאט ײך>:י ראבען

 אין ארבייטןר. די פון פאראאנג רעכטען
 געמוזט מײ־ האבען סערע םעייטטע די

 אר־ דער פון ארכײטער די אפסטאפען
 אויב אז װיסען, זאי כאס דער כדי נײט,

 ױ״ דער םיט פארטעסטען זיך וײי ער
 איםער ױניאן די איז ׳נוחות א*ז נ*אז

 די פא־ האטח א אױםצונעהמע; גרײט
איכײטער. די פון םאדערונגען ןערעבטע

 ארגאני־ פאר טעקס פײנ־־דאיאר $ן
זאציאנם־ארבײט.

ײ :  טעמבער־מיטינג, ילעצטען אונזער ׳
 אויסגע־ האבען טיטגאידער אוגזערע ווען

 סעטע^פענטם, די פון באריכט דעפ רערט
 טעם־ אונזערע אז זעהן, נעקאנט כיען נזאט

 אז װייען, זײ אויב דאס םיה^ען, בערס
 האבען זײ װערכע קאנדישאנס, ?ײערע

 אויסגעיזעמפם, טיה ^װערע פייצ אזױ סיט
 זײ םוזען דאן װערען, אננעהאלטען זאיל
 ארײנװאר״ זיך םאיל אאע סאד םאא אײן
 ארגא־ העלפען און ארכײם דער אין &ען

 ארבײטער ניט־ארנאניזירטע די ניזדעז
 אר־ די אז װייען, זײ אױב ׳דיטי״ םיז

 סקעכ־שעפער, אין אוועק ניט 4זאי בײט
 האנ־ ערנסטע די אונטער ארכײם מען װאו

 װײדזשעס. קאעגסטע די םאר די״פאנס
 בא־ איז מיםיננ זעילבען דעם בײ גילײך

 5 מים טעקסען צו זייך געװארען עאאסען
 סעגאיכ״ א ױניאן דער געבען כדי דאיאר,

 און ארבײט. דער מיט אנצוגעהן טיגי
 שעפער םאאנענדע די פון אדבײטער די

 הא־ װעאכע ערשטע, די פון געװען זײנען
 רא־ : טעקס דעם אײנגעצאהאט נאײך בעז

 בריט־ ;םט. םעי56 דער פון זענשטײן,
 טײ־ ;סט. טער51 דער פרן שאפ, ס’מאנ

 דער םון װײגשטײנ׳ס, ב. און טעאבאומ׳ס
סטרים. טער56

 קײן ניט דאס איז זעהט, איהר וױ
 רי אז האםען, מיר און אנםאננ שצעכטער
 י שע־ אנדערע די פון מעםבערס איבעריגע

 זײ בײשפיצ. דעם נאכטאן װעאען פער
 דורכאוים און וױנשענסװערם וױ װײסען
 גאנ־ דעם ארגאניזידען צו ׳איז עס נויטיג

 בע־ דעם םאר םרײד דרעסםײקינג צען
 טאן. ראס װיאען מיר אאעםען. פון נעפיט

 ארבײטער, די אן באויז זיך װענדעם עס
 כיענאיך. טאכעז דאס װעאען זײ שנעא וי1

 דארםען ױניאן דעי פון טיטגאידער אאע
 די און טעקס, דעם אײגצאהאען גאײר

 אנפאנגע׳ן. גאײך יןענען זיך װעם ארבייט
 די האבען טעמבערס־םיטינגעז די בײ

 טעקס דער ראס ,באשאאסען. מיטנאידער
 םא־יאויף א'ן ווערעז אײנגעצאהאט זאא
זואכען. 4 נעקסטע די פון

קאנפערענץ. וױכמיגער א
 איז איז נאװעמבער טעז19 דעם

 אפגע״ אינטערנעשאנאא רער פון )םיס
 רי םון קאנפערענץ געװארען.א האאטעד
 דרעס־ •נײװעם ,38 און 90 אאקאאס

 אין טײאארס, אײדיס דײ און סײקערס
 זיגסאה מ. ברודער םון אנװעזענהײם דער

 גוון סעק. באראוי, אב. בר. און •רעזידענט,
 תאנםערענץ די אינטערגעשאגאא. דער

 גע״ ווענצן פראגע די אײפגעגוםען זאט1
געזאננג בזנסער ארבײם, סײנשאסטאיכער

 צו שנעיסטען אם וױ װעג א נעפיגען צו
 ניט״ארגאגיזידטע די ארגאגיזירען קעגען

טרײד. פון ארכײטעד
 ניט שױן איז דאס אז איז, אטת דער

 דרעס־ די װאס קאנםעי־עגץ, ערשטער דער
 טײאארס אײדיס די פדט האבען סאכער
 און ארבייט געםײנשאפטאיכער ויעגען

 װארום ׳ניט הײגט ביז נאך װײסען םיר
 גענאי־ איםער זײנען טײאאדס איידיס די

 האכען פיאנע. דער אין קאאטכאוטיג בען
 דרעסםאכער, פ־ײװעט די אימעי דאך

 געװא־גט ,90 אאקאא סון מעסכערס די
 איז עס װי אזױ אז טײאארס, אײדיס רי

 האבען מיר אננעהן. ניט םעחר דאס קען
 ניט־ארגאני״ די אז גע׳טענה׳ם, טאא אאע

 ׳שעד״ זײנען םאך דעם אין שעפער זירטע
 די שעדאיך זײגען באזונדערס און איך,

 האאטען םיר שעפער. האאב״אתאניױרטע
 גאוי־ פיר ױניאךשעפער. אזױנע פון ניט

 ארבײטען עס װאו ,8שא א אין דאס בען,
 טײאארס אײדיס דעפארטטענטס, צוױי

 דע־ בײדע דארםען דרעסכײיקערס, און
 די כדי ארגאנידרט, זײן פארטטענטס

 אױסנוצען קענען גיט זאלעז כעאי־בתים
 איצ* צוױיטען. גענען דעיארטטענט אײן
א באפ דער ראט : אזױ עס איז טער

 יױ דעם םין איבײטער די פיט דיספױט
 ארבײט די ע־ גיט דעפארטמעגט, גיאז

 אין דעפארטמענט. ניט־ױגיאן דעם צו
 דעפא־־ט־ ניט־ױניאן דעי װיא םאדקערט,

 םאריאנגעז און ארגאנידרען זיך מענט
 טודא, זײ האבען יןאנדישאגס, בעסערע

 ניט זײ װעאען ױניאן־אדבײטעד די אז
 ־^בען דע־וױיאע אזױ, צ• אזױ שטיצען.

פראפיטירט. בערי־בתים די
 ביז געװען אזוי דאם איז סאדװאם

1 יעצט
 דערפאי איז עס אז ברויבעז, טיר

ען טײאארס אײדיס די װײא אנ  נע־ ה
 *וע־ געטאכט איטער װעט עס אז גאויבט,

 דער־ זיך זײ האבעז לאוטס, און סיםס רען
 דרעס־ די פיט אינטערעסירט ניט םאר

 די אין :עארבײט האבען װעאכע פאכער,
 אױגאגידרס זיעען זײ צי שעפער, זע^בע
 די צו געפיהרט האט דאס און ׳גיט אדעי

 שעפער. די אין צושטענדע ניט־נאיפאאע
 אר־ זיי װען טײאארס, אײדיס די װאי^טען

 ארגאניזי־ צו נעזוכט ׳שאפ א נאניזירען
 יענע םון ר ע ט י י ב ר א ע א א רעז

 נאיפענטס, אײדים מאנען ע5װעא שעפער,
 אנ־ גאנץ :עװען רעזואטאטען די װאאטעז

 און 38 אאקא^ “פא בײדע, פאר דערע
.90 לאקאא פאר

 באיטואדינען כייר אז זאגען, װיאען פ־ר
 זײנען פיר .38 אאקאא םרן קײנעם ניט

 אנדערש, יווערען זאר עס אױסען, באויז
 םיר און יעצט, ביז געװען איז עס װי

 האנםערענץ, יעצטינער דער אז גאויבעז,
 סון נעױאדען צוזאמענגערופען איז װאס

 רע־ גוטע ברײנגען װעט אפיס, גענעראא
 38 אאקאא אז האםען, מיר זואטאטעז.

 צוטרעטען גאײך ײעאעז 90 יאקאא און
 װארםען ניט װעאען אוז ארבײט דער צו

 דענקען שפעטער, װײא שפעטער, אויו*
צױשםעט. זײן װעט מיר,

 דעצעםבער, טען20 דעם דאנערשטאנ,
 עקזעקױ םאר װאהאעז פארסומען װעאען

 יאהר דעם פאר פעמבערס באארד טױו
 פעם־ יעדען םוץ פאיכט די איז עס .1924

 שטי־ און מיטינג דיזען צו קוםעז צו בער
 װײא מעמבערס, פעהיגסטע די פאר פען

 א אאץ עקזעקוטיװע, םעהיכערע א װאס
 מיר האבען• פיר ײעאען ױניאן שטארהערע

 םאדשטעהן װעאען פעפבערס די אז האםן,
 װע- און פיטינג דעם םון װיכטיגקײט די

פאסען. אין קופען לען
בערנאדסדץ, י.

.90 אאקאא םענעדזשער
— — --------------

ך פון ע ק נ פו ר! א — ״ ע ײ ם

סײן אבעד םאיהען, װעאען ״פוניןען״ *
 םאײס אוירװיננ אין זײן ניט װעט ײער

 דעצעפ־ טעז28 דעם פרײטאג, ועאטער
 ־,ױם־טוב זעתר זײן אבער װעט עס ער.

װעאכע ״פוגקען׳/ אעזער־נרופע די :יג
 דײק־ ש. ארויסגענעבען אאנג ניט דא אט

 פיײ נעבעא׳/ אין װעגען רי״ בוך עיצ׳ס
 אײננאפע די אױםטו. ערשטען איר רט
oy װײםערדי־ דײקסעא׳ס ש. פאר געהן 

 הויפט* ״די םען װעט שפיאעץ ביכער. ע
 די אין ,גאפפאניע גאנצע די אך׳/

 זײז װעאען שרײבער איע ויפט־ראאען.
 װעאען ארבײטער אינםעאיגענטע איע ון

פעהאען. ניט וויך
 ד• :טיסעטס טים גאײך זיך באזארגט •

 שפײכעאכ אאנגע. זעהוי־א זײן וועט ײן
P שםאס קײן גאר שוין װעם עכ יט. 'j 
 אהײם געהן פוזען וועט איהר ויען •ין
 אי; באהוםעז צו טימעםיס אײדיגען. ױט

און עווענױ םע2 בוך־געשעםט״, נאםיק

ל!83אינסערנעש* דןר פדן נוסניידעו די צו
:בדידע• און שױעסטער

 באא־י עקזעהוטיץ דושענעראא דער
 ארױס־ האט איגטע־נעשאגאר אונזער םוז

 אנגעשיא־ איע צו צושייםט א געשייזט
 דער צו נאאאננען װאס אאקאי״ס, סענע

 רי אז פאראאנגענדיג אינטעינעשאנאי,
 װעאכער אין שטיפען זאי*ען פעפבערס

 1זאי קאנװעגשאן נעקסטע אונזער שטאדט
 קאנ־ אוגזער יױט װערען. געהאאטען

 םון ײעגיגער נים דארפען ^טיטושאן,
 און ריערעה םאמעשאאגען שטעדט צוױי

 דזשענע־ דער האט צושריפט ד־זען אין
 פארגעשאאגען באארד עקזעקוטױו ראא

 שטאדט, די נאייטיפא-. און נאסטאן
 צאהא גלעסטע די כאסופען װעט װאס

 די װאו גאיקאיכע, די זײן װעט שטיםען,
 טען4יאפ;עהא װעט קאנװענשאן נעהסטע
װערען.
 װעגדען צושריפט דיזען װעגען אס

 א״ף בעטעז פיר און א־יף צו זיך פיר
 אױםפעריזזאפ־ גאנצע אײער שענקען צו

קײט.
 װעט האנװעגשאן נעהסטע אונאג־

 אינ־ םון ױבירעאום־קאנױענשאן רי דין
 צאקי* גרויסע די אינטערנעשאנאא. זער

 אי־ ‘אינטעינעשאנאי דער פון פיטגאידעי
א:ד גאגצען בער׳ן  כאטײ־ זיד װעאען י
 עס װען שפחר., גרויםער דער אין ייגען
 *יעהרי־25 דער װערען נעפײעיט װעט
 בא• איגזע־ םדן קאפןז און יעבען גער

 ־1װאי םיר און .‘איגטעינעיטאנאי ייבטער
 ראגװעג־ די אט אז געװאאט, זעהר טען
 ׳או:ז כײ װעדען אפנעהאאטען זאא שאן
פאי.,ט1באי אין

עקזעמו־ דזשענעראא דער װאס דאס
 באיטי־ רעקאפענדירט האט באארד טױו
 שטעדט, צױײ די םון אײ;ע אאס פא~
 דער כבור. גיעסטעד דער אונז פאר איז

 נע־ האט באא־ד עסזעהוטײו דזשענעראא
יאקאי אז ךערבי', זיגען אין געהאט וױס

 םון אײנע געץען איז כאאטיפאר םון 4
 נעהפען צו אגטײא ױניאנס ערשטע די

 איצטיגער ארנזער םון גרינדונג רעי אין
 אא• אוגסנר .4,איגטעינעשאגא פעכטיגער

 בײ ױדאן טע4 די געױען איז 4 קאא
 פוטעי-אמא־ אונזער םרן געבורט דעם

 געװארען געגרינדעט איז ױאס ניזאציע,
 איז כע4װעי און ׳צוייק יא-ר 25 פיט

 פעכטיג און גרױם אזוי אױסגעװאקסען
 אױפנעטאן פיא אזוי האט װעאכע ןיא

נאדעל־טיײד. פון ארכײטער די פאר
 צײט גאנצע רי איז ױניאן אוגזער

 איגטערגעשאנאא דער צו נעסיײ געװען
 איה־ איע איז אידר פיט געשטאנען און
 די םון פ׳עך דעם אין קעפפע שװערע רע
 דערפאר אעבען. איהר פון יאהר 25

 נא־עבטינט, זײנען פיר אז פיר, גאױבען
 גע־ ‘זאי ױניאעאום־סאנװענשאן די אז

באיט-פאר. אין אוגז כײ װערען האיטען
 זײנען דאס אז אױןי, גאױבען כײר

 בא־ האבען װאס פאטױוען, די נעװען
 עקזעהוט־װ “דזשענערא דעם װאױגעז
 באאטיםאר רעתאםענדירען צו כאאיד

 װאו שטעדט, ציױי די םון אײנע ס4אי
 געדא^טען קאנייענשא; :עקסטע די

װערען.
 שװעס״ דעריכע־, אײף בעטען ־פיר

 או:ז זאי׳ט איהר אז ביידעי, און טער
ען דעם אנטאן ס רוי  שטיםע?, און כבוד ג

 װע־ געוזאאטען זא? קאנװענשאן די אז
 ׳כבור דעם אויסיעי באאטיפא־. אין רען

 סך א א־־גאניזאציאן אונזעי אױך װעט
 רי װאס דעם דורך װערען פארשטארקט

 בײ װעיען גע־־איטען װעם פאנװענשאן
באיטיפאי. אין אונז

גרוס, ברודער ט,ינ
 אין ^אױ־ באארד דזשאינט

 כא^טיפאר אױ פײקערס סיזױרט
טיטעיפא;. ׳ן ה א ק ס.

, ן א ^ פ א ק א ע ו פ ע ס סעק. ,

ם ר א ל א ד
לענדשר שננ׳ישע אןן פױלען קײן

ר ע אנ מ רי ע מ ס א  אין אױםגעךאהלם שנעל װערען דאלאו־
דורך לענדער, ארוםיגע און גאליציע *וילען, פון טײלעל אלע

ארדער מאניגעװעהנלינען א
לער םון

ר,אמפאני עקםפרעס אמערירןאן
אריבעחױשיקען אזוי װי װענ עקאנאטישםטער דער איז וואם

.הײם אלטער דער נאך געלם
ױ ־ ל אז ע ױ שנ ו

י אין י ר ו ד ע כ א װ
אױסנעצאהאם. געאד דאס װערט

הײם אלטער דער נ«ך שיקען.דאלארם אויך ק«נט איל •

ד ר ו ל ד ע ב י י ק
םעסיגע-פרײזען. זעהר צו .

̂ספרעס אמעריסאן די  םארםרעטער אוינדפאיםאיכע האט ?אםפאני ע
חאפד אין אפיסעס ארז מגא *ן מאסקווע וזאדעא, אין

 באנס״ אויך שטעדט, אײראפעאישע װיכמיגע אגדערע און נודג
 אםע־ די פאכט דאס ײעלם. גאגצער דער איבער פארבינדוננען

 נעאכד פאר אדגאניזאציע’ נעװיגשסםע די ?אםפאני עהספרעס ריהאן
 - אנגעאעגענהייטעז. רײזע און זענדוננען

 גאהענטםטען רעם באזוכם רײזע, א םאכען װיאט איהר אויב
 אאע וועמגז מענעדזשער חגם מיט זיך באראם און אפיס עסספרעס

 אםיסצס אונועחנ אין הריגען פאנט איחר אנגעאעגענהײטען. רײזע
וושאט. דער םון טייאען אאע םאר באהךביאעטען און שים&קארטען

 יױז מפסייזניי עהם«רעס *םעריקאז די םוז ווםיםעם די mb איעעם איז ארײו נײם
 *דער *!, רא *יעעז םיר װאס אסיסע^ n םוז אײנעם אין אדער שםאם אײאר
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נאטיצען עויזמײעאנאל
הלען רי א ד אין װ אנ מ ענגל * 

ב ר או ע ג. ג נ רו ד נ־
*nan VOiX' די pc רע?,-יטאע,ן די

 'D,y גוטצר א זײגען ?נ;י־*;ר p» ל^
א צוױיפיצן r *יא די £אר פ*ר ך ד ן  • א

 “ארבי דצם םין איגטעי־יגעדו נעפײנע־
 יעכ פין פ-אפאנאנדא י־־ױין ט^ר״ײאב.

rijry ניט ״לט יזאפיטאריסט^ײדאס j* 
r די דיאט ייע, פע;, a״:yo~ גיט yj־ 

 חײ;ע כיט syp די פארדר״צן ל;א;ס
 yj דארט זייעען װאס פאו׳ענרענוגג^ן

ע י־אפיטאיי די pc jy-*v,y; סאיט  סט̂י
P ועם pc צײט אין יארטײע, 'is a P.

נןןי נריטיש ״רי ̂ט י//ארט9 ײי  י-
 א4ג*נ^־פ^א ׳עטאריזע a אגגעפירט

 לאייטאײפ* די וױ אנוױיזענדינ גאגדע,
 אפא״ װיד^ר וױיל*ן •אי־טײען טייעע

 נע־ ניט קאפ a איכײטער די םארדרײען
 ״יראטעחטען פ־ן צוזאנאכצען בי־אפטע

 ארכײטס־ םארריידען צו אינדיסםדיען די
 •in p* װײטע• אזױ אין לאזמחייט״
 האבע; ארכעטעי די אז איז, רעזױ־סאט

c זיד i r פאלפױןו^ נעיאזען דט 1מאי 
 ״דער װאהיען, די pc רעזױטאט דער
 וױיזט •ארטי״/ י״באר דע־ פון זיג

̂אר, נאמ  עגג- אין ארנייטער די א? יז
 די אוים-ע^יכענס tjrvygsnafi יאגד

VV*ע0ונ ? " P* סלאנען ' ̂וכעז י  -y; ̂י
 פון מאגרידאטען די פאר גאר שטיסט

®ארטײ. אײגענעד ״ער1
 ®ארטי לייבאר רyד pc זינ דער און

 צו נאגײססמדוגג צו גיט ענגי״אנד אין
י איע  נעט^ א אין גיןױנען װאס י

 אז וננ,:yc*n אונז ניט דאכ נילדוגג.
 יזױ 1אטאי |ysyn איבײטער הינע אױך
 אין ארנ״טער די וױ שכי*, צום טען

̂אגד.  אפ-ר נאך װעט עס אדה, ענג
 האט n;a?;3V אין אבער צ״ט, עהמען3

 איז 6אמאי מיט צײט, ;ענוט^ אױך עה
 ןyטאם^זויyד די ן jynniiyj גיט עס
ע;דליך ^1װעי ארבײטעױ־בידדונ: פון

 פא• ארבייטעײ־באױ^נ; דער איצאלען
 װאס אניעטרײגנוגג און ריה נאנצ^־ דמר

 טעטיד עדײק״יטאנ*< יד 03iwy; װערט
אױפצוהא^טען. אײט

mmm

מי ני ען סענטערס ױ ל ע דין װ
ט אכ מ אר ־ ר״־יסטמעס פ או װ

t װידער זיך װעלען v iy iy םינדואך 
.1צ«!4 יאנויזר, צסען דעש
 זײן װעדען סעגטעיס ױניטי אונזערע

 אין װאך חײכטמעס דעד אין פארסאכט
 סיטײאן, ;yjycyny וױדער זיך ײעלען

.19J4 יאנוא־, טען2 דעם
 זײן סארטזעצען װעט וױינערט רר.

 ט״עע עחאנא טאדע־נע ״רי איבעד לורס
 ױניטי סייד איסט איז אינסטיטוציאנען״

 ׳סט. פעדטע סקוי פאבייח סענטער,
טע לעמזז  דעם טיטײאך, עװענױ, עי̂י

יאנואי. םען2
 סעג־ ױניטי אנדע־־ע די אין קורסעז די
 כיאנ־ װערען פאיטכעזעצט װעיעז טערס

 טען8 דעם דינסטאנ איז טען7 דעם ׳טאנ
דעצעטכער.

עד קורס א ב לײ אי ט פ א ש ל ע עז  נ
ע. כער פסאכאלאגי

 אונזער םיטישהענדלער, ־,איעקבאנדע
 א געבען װעט דירעקטאר, עדױקײיעאנאי

״געזעיל״ איבער יעקציעס □pyt םון קורס
אונזערע סאר "ז............. ידאײ״לײ־ער

ביאנזװיל. איז טימגלידע־
םיט׳שהענד* מר. u>,, _ p עם ; ״ין

 פונדןןמענטאלסםע די טאנען קיאד י־ער
 מעניפליכער דער פון יטטדיכען כאראקטעי

 די פון יעדער ראיע װאסערע איז נאטור
 דער אין ילט86? יעטריכען אנגעוױזענע

טעטיג־ געזעיעאםטריכער ארגאניזייטער

שוצם
ק אנ לי  ם

 פץ םענשען
ע. פערקיהלו

 נאנ״ דער אין סענשען נדליאנמן
באנוצען וועלם צער

RilTs Cascara Bromide Qyinine 
v צו זיך אום w\ םארקיחילונ־ םון 

vi.\ •װינםער־ אנדערע און גרי 
 מאס״ חילל׳ס װאס קראנקהײנ״ס.

 עס קען אנדערע^ סאר מהום קארא
 םאר־ אײך. םאר אייםםאז »ײד

ם ג םע די מנ  םר. סים באקס תי
ם ^׳  אונםער״ און יארםרעם ח
סריםכג

 joh$oס דדאנ איע אין
סעגבג 30

W. *. n i x  COWANY

n ריייו.  o i s איא.ײולןראוןמי yn ̂
jyrjHvvj צו *i l l  y jy• 

i א T;״pym״j# זײגען w o r |אי ‘*W i
 און אי״נײט ׳עאפט״ינ^ר

IW אזױ וױ װעי^ן אױעיױזען W ^ I  Mf״ 
̂ן װײען ױאס די ̂וכ 0riP< '1 כא V, 
̂ן אין אייסיןיגפט^! סאר װע^חוו ױך יאי־
אי פון אפיס אי  רyאד י-אחאר און I י

 /גטyוארטרyד ערײחײ^אגאר ^y?j־K צ
^10 Dpyיאית. דו הט־יט, טע « I

ר ע ר אנ ש עז ײ ענדלער א שון ט  ®י
א. אין לאדעלפי פי

ײעי, א^עחהאג^י צד^ ט׳ עי פי ד  אי
«ir״ טy,ו. דייעחטאי, ;נדױתײיצאלאי* py- 

 פאי־ וסיכא״אגיע״ ״סא^איע ;־,איב *־עז
 ׳פײאדעיפיע ן א ידער ריט;׳ א־נלערע

y ט^2* אין [vo:,\ Dyp פ־ײטאנ, i* 
^ ב ^י e^, איז צ r i o  Ur ^די סטרי 

וטע אין דייטע V י̂י 'y p r װyט Ynvyyy 
יאגיאר. tyD4 oyi פרײטאג, ײעיעז

-m אי? אי/טי־יט c דעױ,י«י10י*כ אאף 
אגאי דע־ פון .“אינטעי־נע̂׳

ר א שו ט ק ע ם אין ל ױו א ט די * 
ער פון אי אונז אנ ש ע רנ ע ט נ אי
ס^אנפ׳/ אנאטאי* pc פ^אכאסיע די׳<

 געגעכעז װעט פײגין, ב. נ. פין יעחוויע א
jypyii ׳̂•כת oy i חןחומג/ור, טעז21י I.pu 

 8 נײדיגג, י. װ. ג. .4י א. איז כײטאנ,
yolO ooyii .םטריט

האי־ אוירוױנג װאיעימטאן ױי אזדי
 -2P □y״ יפבת, פא*טאכט זײן װעט סהוי
ty טען ii pyj^yvyi די ̂DPy׳y;yj piy־ 
 איגט^ פין אוידיטארױם אין װעיען כען

נײריגג, נ^יאנאי
 דיטכײד^- צו •»» פ איז אײגטריט

י. ײ. J י. א. דעי סון

אינטעתײשאנאל ױ נײ טעםיגקײטען
כאסטאן אין גאקאלס

נ»אנ»כטעד. א סין

̂ם פיײט^ד p סען14 ד h  M i a m i 
v די מװאתן l m i יד- 

jjijy&y ני^מעט-טעסינ^י^ חןר םון 
n y i i איד דעס פון •נמסיחדס 

i^ y y r y D> >דױק״׳צ#גא* i y i״ ^ 
Djyo <מיט̂ג דy Tר pc ^אוגז

yn
 אין ^טאטמםונדען חאט jjpy-»c די

iy א װאל חאל׳ ״פארד נרדסען ;p y r און 
רט איגהא^טסר^נער  איז רא;ראם1 קאג̂צ

נוװ^חון- דורכגעפיהרט
 ארױכ* דעען ג^מ^ח״ט רער צו

 y^i iv א״גיצאדומ^ ג^לאתן גדעיקט
̂אנאיyמyאיגט דער םון ריטדידעד  pn ̂׳

 װײט האט ר^לטאט רyד און ׳יאבטאן
p אפטימיסט״פע די אײינערנסטיגען v 

i װאדוננען v i  pc חא• איאנדז^מענםס 
r טיט נאך טיטע w o s r i די אײדער 
n; דך האב^ םירען r  ly j’ n ,ojycyy, 
 כדנו פינוי און לײן, אין ג^טאנען פייע
 גע זיך חאט האל nyi וױ נאכדעם טעז
ycy^ p איז : w סעהר P ’P נינ פלאץ 

j r iw ד אױזי זאגאר נא?ומ^ צוyכאי ר 
 ג^װאונ זײגען oivaoyd םילע .,לא;
yגאנצ דעם דורנצױצטעהן געװען נען

ראגאן:. ■ון קורס א
 א קויס א אנפאננ^ װעט ראגוי ח,
r ’TM אי צױױייואציאז ״די איכער 

oy אטעריהא׳/ i ,דע אין 12 זוגטאנ 
דיגג, ״סאדװערסס״ איז םריח,  /5 כ̂י
 סר־ אײגטריט .4 רוס נראדוױ/ איסט

 אינטערנע^״אס דער םון טיטכ^דעד צו
ױ;יאן. װארקערס גאירענט יײדיס

אוניװעדזיסעם ארנײסער אונזער פץ סלאסען ױ
סצ£ רום סםריט, טע16 און סלי־ם אוירװיגנ סקול, ה״ אײרװינג װאעינגטיזז

ת ב אג, ש ט ר טען22 דעם כ״ ע כ ט ע צ ע ד
סא־ ״די :איכער קורם זײן ע*ען סויןרט װעט סטאיר נוירד פראפעסיזר

ליטעראטור״. איגטיגער דער אץ כוהוח ציאיע
ת כ 2 ׳ש 3 אג, 0 ט בײ

 אםעריקאנער ״די איכער: קורם זײן פוןרטזעצען יועט סאפאס י דיױױד
ציװיליזאציע״. נ־אױערנער דער אין ארב״יטערעאםט

אג, ט סו זונ ער אץ סג ה, ד ־י ען23 דעם * ר. ט ע ב מ ע צ ע ד
פונדא״ ״דער :איכער ק:רם וײן פוןרטזעצ;; װעט אװערסטריט ה. דר.

צײוױליזאצ־ע.״ פאדערנער דער פון םענט
אג, ט ג זונ ת ו ו ס ױ ®

 םאליםי׳טע ״די :איכער קורט זיין פיןרטזעצען װעט קארפאן י. ה• דר.
צױױליזאציע.״ םאדערנער דער אין אינטטיטוציעש םאציאלע אץ

ת ב , ׳ש ו ג ר. שען29 דעם ס ע ב מ ע צ ע ד
 אינטערנעשאנאל אונזער פון אודיטארױם אץ רײדען װעט פאגין כ. נ.

 פראנם׳/ «נ«טמל פלן פילא;אפיע ״די איכער: סם״ ;סטע װעטט 3 ביידענ,
אינטערנעשאנאל. אונזער םץ םיטגלידער די פאר א״נטר־ט פריי

סמנםערס ױניסי די
 װעלען זײ נעשיאםען. ?יין װאך די װעלען סענטערם ױניטי אונזןןרע

.1924 יאנואר, טען2 פון װאך די עםענען װידער זיך

ן ן מסססענשא א ש ז י װ י ד
אג, ט ר טען21 דעם פרײ ע ב מ ע צ ע ד

o םון ריהוירםעל » p אין כאר, אינטערנעשאנאל o p כראנזװיל 
n פון רpםיטנלי בראנזװיל. םט., סעקםאן 229 לייסעאום, לײבאר p 

קוםען. צו נעלאדען זײנען אינטערנעשאנאל
אנ, ט נ ר טען23 דעם זו ע ב מ ע צ ע ד

 איםט 175 ה«ל, ,פארװערטם״ אין אידיש, אין ריידען װעם ראנאף ה.
 זיך װעם לעקטשור די ציװיליזאצ^״. אםעריקאנער ״די איבער: כראדװײ,
ציים. םיםאנ 12 אנפאנגען

א:, ט ש ר ע אנ ר טען27 דעם ד ע ב מ ע צ ע ד
o אין עננליש, אץ קלאם זיץ םארטזע^ן װעם גאלדבערג פר. p עדיױ 

 טע2 142 אין ,17 לאקאל ױניאן, םאכער ריפער די פון םענטער קיישאנאל
אוהר. 8 ביז 6 פון װערען גענעבען װעם קלאפ דער עדוענױ.

מ דער m הורסעןדי ד מו ו
ד. אין אנ װל . קלי

שאינט פ,ץ אפ*ב אין אווענם, םאנטאג כילדיננ. םוםיריאר 203 באארד, ס
פםיכאלאגיע. אץ כלאס א נעבלן יועם אייקינס א. ה.

שםאנ  פראכלעמען צילען, ״די איבער: לעקטשור א אווענט, ^נער
n נדן מאקםיק און p באװענונג.״ איביימער אנדעריראנער

ץ אר. א מ טי אל ב

שאינט ם,ץ אפים אץ םםרים. אטהיײםה 201 באארד, ח
ג אין פיו ל תו א ל פי

c 28 אווענם, פרייטאנ pוועם דעמםבער, םעז ^npw ow -פיםש 
מ האנדלער י מ די פסײאלאניע״ ,סאצ־אלד :איבלר ײי שו  ומזחןן לעסם

״ . פי^אד־ללםיא. סם., פפררם 1035 אץ געהאלטען

nm דט איו קיימר נסןט װ״ל אוסמט, n
ץ טחייס ̂ שלוס, ניז

w* דער o w נ*סט*נעו חור פין
w ונדױק״שאנאל o w פארניד האט

o שטעלט n ינ«;ד, פזן םאחיצ׳נגחון
סאנזסססן, נמד«ד װ״ס״פר«ויר«;ט

או » א׳ן חאט װעיכער װערט«ר קורצע ו
j פזן נ«דייטל» רי ערקל׳ורט j i i j t ' d i n

פ*מך ראן ח*ט סאנאסטאן נר.
I־וועל* ארםיסטען, םארשיד«;ע די ׳*טיעט

 נעװ׳נן וײנען קאנצערט אין טייל־נעחנמר
םאלאנטםולעד m סאראס, •ראםעםאר

 קװטר• נטריחםטער זיין און פיאניסס
m 3 טעט, i. /סיםטענם ט׳צערתאסק* 

oiyy;*p 3 פון םטסטער mםים־ אסטאן 
 איינינזן געשפילם האט ארקעססרא, פאגי

 אויסנע־ אזױ ה*ט און סאלאם װיי»א'|
 איהס ה»ט מען t« •ונאיהוס, נייס נוסען

 סט״דז׳^ םין אלונטעתעתן נעאןוזען ניט
 נאך נעשפילט נישט האט iv װאנען ניז

.oiopjv א״נ־נע
i די v j iv i עעװען זייגען ענד3» סון 

 טאםט׳ס פון )1ס?יננע ר. קלאר«נס אפ.1:
 אונ• און קןוניהאװ אניטא דר, אלעמש,

iv ,װעל־ טאהן, ס. פאניא םיסס א״נענע 
o 1םא ספעציעל איז :ע n נעתר 1אכענ 

 חא• 1עמע1 אלע די יארמ, נױ םון :זען
y פון :עז j n ’ r ig p כ«* ׳ןוטאנדפונהטען 

 פאר נילתגנ םון וױכט־ג^ם ׳1 אנט1
םr*v»o> 3 .1ארבייטע י  יעצטינען ״

̂טעהען לענדער פילע איז װען יאםענם,  ׳
i ניים 1בייטע1* י1 :וין v m די םון 

jy jjn 'jy, כיען און yp| ווי וױםעו ניט 
iy ;עוןל i ’ c » i |yp ey, די אין אויך אז

 זyשטאאט םאיאיינעםע יוזאם־ויוע1־<ונפי
 אי־ ןyוםpאויס םיי1»1 1ייטע31» אן יאל

^ י1 בערצונ¥הנמן  אױד אין שאפט1פי
n •1 צו איז ה»ט o nמר מן ארי אי

iy צונרייטען o ” 3i» o n״oy^p ד1ײ 
^ t אלע די כיימננ. y i״ivj אױם־ 

 tyn און נעװארען, דםyאויםגעה :שרקזאם
לס, האט y״r אז ;/ס̂י iy רעדעס jy ion 

;ly re y די אין א«?יאננ אז iyy iyn סוו 
םארזאםעיםז. איע י1

i:y3H i v i איז CVO yiyr:iK  ly ro iy־ 
o iy i י ײ  און טאון״ דחי אײ טאוק ״
זיי־ צװישעז פארבל״כ¥ן לאננ לאננ, װעט

iy )jnv;,K iy y iy_
* * •

 לאקאלם V3«»; ביי ז״נען ײאך י1
 דער ותנען אי־פםיםוננען [Vcipy.־:HC ר»

n ניט קאנװענשאן־שטארס. :y p w אױף 
oy i, צו םאנכ¥ ײאסpונםםינy אנדידזר? 
jy |¥3. נעװאי־ט ווארט»iyB ייזזד1 א 

i n  ii3 3 s ys ,האב^ 1א1 קאנימנשאז 
̂ע  כאםטאז, םאר נ^ואום א״נשטיםינ א
 אז נעהאט, סורא ניט װאלט¥ז 1מי ײען

y* אין יאלעז 1אטע1י1?אנ ציםיל iy i j 
B iy o r חןלזך אלס לוים^ ײעלעז נים 
 םיר ײאלטי׳א קאנויענ^אז, צוס נאטעז
 נאסםאן »ז םוד, » אויסנ¥זאגט אייר
 6צו נאעזyאn די ןvבyנ ױ זיר ריכט

p lyoopyĵו  זיי• יא מיר און — נשאןvאנ
iy׳t זוי כמט יטוין נעו  לאנװענ־ לי «ז ,3
 •— באססאן אין ŷשטאטםי̂נ וועם 1שא

iy» טיים. נוד איז עםע«יטאו1 פ״נע א 3, 
. * 1בסו oy האלט יליז,

ען ר טי ענ עז ם פר פ־ דע א  ש
אן. מ ער ש ט

i פיז א־נ״שער ד• in םיר• כ¥טהראוכ 
y r א 11 םון ײפעלאנת*, און פימער 

yo20 ,.שאי ײעסעס סם oy אלנא־ אױ 
o איז געײאחזן ניוירט n נע;ס• 1¥^צט 

o םיז סטלײס, יאל n ,האכעז טאך 
 ברר־ **•״םש^מאז,1 יyז*י פרעז^םירט

i n ■שעהנעם א טיט םאינעלא, םילי 
ױני״ן נינמר זיין £אר זיינער, ^לחונעם

i n אקטױו אויר איז ־טשערםאן8שא 
i איז איז ייניאז, דעל איז n נמערכיאן 
 דער םיז סאמיםע י1זא”»דוי חזם םוי

ױניאן. Diyp״o בעטרראב
קאםיטע. די
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rrsrz/׳.j חןצעסכ״“  ̂jytoyl ,ם י י ק נ י ם כ ע ר ע נ

45 לאהאל ױניאן •זעזײנערס דיi j לאקאל ױניאן מאכעה ױפער דער אין
' ײעגע? וחורמעו ואר א יילען•11 י

* r y j, רעם lfayvjfn iyo22 ־
y 'w

דך׳א
’h

tm וו^דען 
V' ס^ר װאהיען יר"א£־^סעןמ  y^a 

 וױג״ און וױאאן סיר בעאםםע. ס^ע
^y אונוערע ly^a? DiyD^yD 
 מסײיצימןא װווהייאן די

 *•;- דעסאקראט-עע א איז ױ;יאן *
r r .o. איו ד^ס aקיײ װאס אטת ן 

a*"או ניט יןעז ןעו v m װעד עס נ*ר 
i־oy פון מיטגילידעי די צי דך m• •ײג 

J• ם זײ;עןaראינטyרyסירuw  D; צו 
ען א אויף ױד^ן רי י?וורע; ע טי׳ א ר ק ^  ד

 ױג־אן דער פון כעאסטע אלע
 מ־ט* די פאאיז, םון ערװעחצט װערען
םr מווען נצירעי-  םאר״ דיערע םאר ןyטי

סרעטעי.
yאז אםט, זעהר אבע• נאסירט פ 

םיטגצידער^״אפט נרויסע די אנ^יטאט
«v> קוםען זיה כאטײ^געז און פוםען 

 װערט רעוויטאט אלס און אײגיגע, ב?ױז
 העחפאםט״ ״םאילקס־ pc טע*ריע די

 חור פאסעדיע. a pa פארװאנד^ט
 רא װילען סיר װאס נעדאנמ עךטטע*

 בא״ :רער דעייכער איז טרױסנרײנגען
*nan וןונמנדע די אין v*ל זיך טײ^גט

<ען.
 רע:ט־ זץ־ טרײען םילע ta וױיסען ביר

̂־טיגען  גרינדעטע8או;כ *ילער<ײ פים ®
ײ װאס ם*ןר חירוציפ,  עטי־ ניט פוםען ז

.־ac איז עס ra ׳הוייטמן8כ סאגכע םען,
זײ פאהרען. צו קופען צו יעװעד ,ןײ

 אן כעןaמצו דך ילעז
בעטען סיר

jyny?artײר םוייעז אדער ׳ 
•/ עסטסטיא רי ט  זעהט, ״

 אפ* ניט, <זײ:מ$ול pa ׳םאל דיזען אײך,
 איתר קוםט תירוץ. דעם אם מיט קומען

 די פון פאהר^ן צו בי*ל םיאע נים דען
 םאכען צו בראנזוױיל פון אדער בראגקס

a דײנקט ? ארכעט צװײ *דער עטונדע 
 אײעיע םון ערװעהאוגג רי ta ׳נ-ט איהר

 אג־ פאס זעיכע די םארדינט סטוטרעטער
 םאה־־ען צו וױ זײט, אײער םון מטרײננוגג

 וױיען מיר טרנעם? יפםונדע א כען10
r: זאגען רא אײך :a ײער :אשען»

 פארדינסטעז, טעגאיכע *ײערע *ץוןל,
 חןם פאי *טעפער די אין צױעטעגדע די

 *BJ זײז װעט יאהר קופעגדען גאגצען
 םאי־ די םון םערױנקײט דער אן חענגינ

 אױב וועדזיען. װעט איחר װעלכע ®רעטער
 עהזעקוטיװ אן ערװעהילען • ותט »ױ,ר

 סעס־ םעהיגע pa ערםאהרעגע פון ןאאדד
 אײערע אז וױסז דאן איהר װעט ׳נערס

y r ^ a w r גוטע אין זײנען איגטעדעסן 
 pa שלאםען אבער איהר זועט ןןענמ.

 דין װעיען yo>nynpy די און דערהײם,
 עיפאהרענע, און פעהיגסטע רי פון ניס
 ש(לר די אז ׳זײן וױסען איהר זאיט יאן

ז וועמ

; כלײו טע « ־  א*יך יאיט כען וייאס ת
*v w iv.) א־י־ פא־ ׳טטיטס א*־ א״דע־ 
:ay אנדי־ דעי• װעי איד, איכערצײגט? 

 אײך גענוג ;,rvc ע־ איז ,v ז»יא דאט
 א־הש קאגט איהר צי 8yטyיטרaD צו

 -py אן דין צו פיטנייד סינען$9 א איס
D זעמוטיװ i'a rtn  *̂ yia ̂דבער. כאארד כ״
א־ינצי־ די אז גער-ינהט — נסyדריט

ער־ :איז ר*בען מיר D#n ו״r̂,אי גע
ysnyn| כאאיד. עהזעהיטיױ בעסטע די 

ט דעם ט ז v ל א ! אי  םא־זיכטיג. נ
^y1 איהם זט,a,,; — ;אדױסהעלםערעס. א 

 אױסגעטיאכטע ?ײן פאי גיט שטיפט
״אישוס׳/

מײערע. יע — ע ר ע י יi י •
נאך זאכען אײך מיר

 קאנדידאטען
או;זע- אין

a
!4װעי איצט

שםימען קוםען װעט איהר װען :ואך
 ״עצעסשאן די פאד היטען זיך איהר זאיט

 װאס יעגיגע, די םײנען םיר געט^ער׳׳.
 a אױסבעטאען טרײען ײך8 בײ וועאען

 ערװעהיונג די ra וױסעה זײט ?זטיפע.
 שטי?ל ערנסטע זעהר a איז בעאכיטע «ון

 a אײע־^ן םון ערװעהאונג די ארבעמ.
ם׳זוענדען זיך דארף •ארטחגםער  אן ני

cin װאס אפיעא רחםנות a ,קאנרידאם 
 צו \ועט קאנדידאט, םח פרײנד a אדעי־
 װע״ יעניגע די םאר ׳טטימט כיאכען. «ײך
 אץ רעסארד װעמענס קענט, איהר טען
 פאר באסאנט, גוט אײך איז ױניאן דער
 םע־ סאר האאט איהר װעםען יעניבעז דעם
 האאטען צו םאיטרויאוגנס־ײערט, און חיג

 זײגע אין ױניאן דער פון ישיקזאא רעם
העגט.

 פון ״אישו״ די זאך. a נאר איצם
 ױנ״ אונזער אין קאםפײן הײנטינען עם1

 האבען סיר ״^י^שו׳/ אאסע די איז יאן
 ״אישו״ די ״אישוס״. נײע קײנמ ניט
 עקזע־ איבערנעבענע און פעהינע a :איז

 עקזעקוטיװ אן װיאען םיר באארד. קוטיװ
 מענשן, םון באשםעח! זאא װאס באארד
 אין םראנעז ױניאן די פארשטעהען וועאכע
 אײנער צוזאםענאעכען זיך קעגען װעאכע
צױײםען. סים׳ן

 אײך םאר זיר װעט עסיצער אויב
 ״פאר־ אאס ״ראדיהאא״, אאס !אר^טעאן

םענער״  װיסען, נאײך איהר זאאט נ^רי
•r אױסנארען אײך בײ זוכט סאן רער 

 ״רא־ סײן ניט האבען םיר שטימע. •ייער
 סיר ״קאנסערװאטױחנף. און וױסאאען״

 און םעםכערם 17 אאהאא כאויז חאבען
 אזעאכע אםשר \rv'D אאעס. איז אס1

 און נים קענען סיר וועאכע *ראדיהאאעד,
 איהר 1או ניט קענט איהר און ״ניט *ייסעז
 זיכער ױינען אזעאכע ױי. םון נים װײםם

 1אי םארטרעטען צו אײך ײערט ניט
ט םארדינען אזעאכע  םון צוטרותן דעם ני

n n סיםגאירערשאםם. נױיסער
האבעז םיר װאס נעדענקט אאזא,

:געזאנם יא •ײך
ט ממימען. קוםט — ערמםענס צ  זי

 דע״ מען22 דמם עבת, חײם דער איו נים
 כיתמר־ אײער אוים נו«ם *עסמנר.

 אםת״ א( יוניאן אײער וכם1ם רעכט.
אינססיטיציע. חגמאחיאחימע
ך חים — צוױיםזמס  ״עאעיד םאר ד

u rt . ^ ם ע ט כ עםי־ אייער א■ גיש ני

די זײ;ען םאאגעגי־ע די
עכ״טע סא^ידענע די םאר

:אאקאא
 הע־יי — באא-ד עקזעקיטײי סאי
 בעא־ אנ־הם ארישאװיטץ, ט׳ײער אט^אס,

 גוד־ אײב גענז, כראיר נעי׳פאר, איאי ׳סאן
 סעם דײפאן, אואיס דרעזען, פאריס ׳ראן

yD,,n,?־,:  איד־ װאר^אפסהע, וױייאם ׳:
 טאריס ׳איפס?י ױאים ׳אט>וײיסכי דאר

 טאיט״ אידדאר יעוױן, כעני ׳<עװענטאא
 סטאנקע־ דדטאו )טאק כעגי האוױטץ,

 פאר־ דיױױד ,4סטעטפעי טא?ס װיטיע,
 ׳פייד אידדאי־ םרידמאן, דדשײקאב מעט,

ס ישאפידא אכ. און קעסטעז פאיי
 באארד דזשוינט צום דעיעגאםען פאר

 בעאכאן, אבראהאם אטי^אס, העירי —
 ׳וױיסבאאם, איזידאר גאלדין, אכראהאם

 םאישקאװיטץ, איזידאר רעװענטאא, סאריס
קעפטײן. םאריס און סטאנקעװיץ דדשאו

נעװערקיטאפ־ די צו דעאענאטען םאי
 סעיםצער, אואיס ׳סארנ̂ע הערי — טעז
 סעם און rDKsz אואיס סײמאן, אב.

ראטהטאן.
םע זײנען פאאנענדע די עטי ײנ  ער־ א

:טיטינג אעצטען כײם געװארעז װעהאט
 אואיס פרעזידענט, םאר גאאדין א.

 הערי סעסרעטאר, רעקארדיננ םאי איפסקי
 דדש. און װײס־פרעזידענט, פאר סארנעי
סעהרעטאר. פיגאגס פאר העאאער

װ^־ אאעס שוין װײסט איר «ז א*צט,
 טיר װיאען עאעהשאן, הופענרען ויעם נעז

 אז זעהט, זאך. אײן נאך ׳זאגען אײך
 ארר־ גוטער אין זײן זאא כיכעא אייער

 דאך דארםט איר טאג. עאעקשאן נונג
 איר זאאט םארװאס באצאהאען. סײ־וױ

 םאר־ און <ט«עטער אויױ אפאײגען דאס
 איצט באצאהאט ? שםיםע אײער אייען

װאהאען. רי אין זיך באטײאעט און
 אין 9 םון הענען טען ויעט עטימעז

עי a 5 ניז פריה דעד  אווענט, אין דיג
עװענױ. צװײטע 144 ׳אפיס אונזער אין

סעהר. ׳העלער דזש.

 ראי־-אא ױגיאן י־עזײגע־־ס דע״ אין
4b דע־ט אהן ;פ*!־־ט’א:; װערט pa אהן 

 “פא טעטיגקײם ױגיאן ;׳;,נױט רי טוטעי
 *,א ;*־.,:•יטגריך די פ*, איגטע־עכע; די

הויפט עי  אר;א- די אגנעפירט װערט נ
 איע אדײגצוציהען ^נס־ארבײט ;יזאצ

 צאקא־ ,ד ױגי^ן. דע״ א*ן רעזײגערס
 טיטגרידע־ אהטיװע די און כעאםטע יע

 אוג* רי ד^ס װיי טען אײב אז פיחיען,
רטכע מי  א עזיצוכו5אוי. — א־בײט עי

; ישטארקעז א , '  ג־יגד־ קענען צו נדי ^
 צו־ טיזעראבי־ען דעם אויסכעסע־ען ליך

 אן זײן זאל דעדיגערס, די פון צסאנדי
 ײע־ נעטאז ארעס טוזען װעט ערפא^נ,

 װערען זאלען דעזײנערס a>\ אז רען,
 ױ:יא;. 1ראקאי אונזער אי; טיטנרידעי

 די איז װערען, געםאן טוז אדבײט די
 דער דען ג*:סטיצ. איז דאפיר צײט

 כאט״: דעזײנעד, דער דאפ איז, פאקט
 אי־ס רעבכ^ טיט און אירם, רענענט טען
c p פאך פון קינכטרער גרעסטען •—

צו  הײנט ־,אבע, ער צטע־זט
ט נידערי:סט־,ג י־י

אויף טג*וג
,f »#אין

 לאט ביטואציע ;,ראז•; די טעדזד, נאך
 צי־ דעזײנער׳ה דעם פארעיגעי־ט נאך

 דעזײגע״ס פיעי*ע װאט רערטיט, n;acL‘״
ט װעטען בײ ;ארניט ראבען  אר־ צו הײ:

 זײנען ״סאבניקעס״ די װײי בײטען,
 ועלבסמ םאכען װאש דעזײנערס, אײין

 דאר- זײ װאס און סטײלס, זײע־ע
 םיץ ?ו:הט !־,זיי בארײכערע; צ•' פען

 *ya דורך דאה זײ קדיגען דעזײניגג,
 רואנדע־יענדע די בײ פעטעדגס קױפטע

ע דעזײגערס. א־גײטכלאז
 פון א-ײסנעי־אזען זיך האט דאט אט

ע די ײעג א ט צײטען ;  יעהראיכע די טי
 אוכדשטעג־ אזערכע אונטער אנרימעגטס.

 דע־ די אויס קופט בארויערען, צום דען,
 פא• איצטיגען אין׳ם לעבען צו זײגערם

 נעװען ׳שוין דעריבער ס׳װאלט טע:ט.
 דעזײנערס אלע דאס צײט העבסטע רי

 דעזײגעךס רעי אין אטשיליסען ז״ר זאיעז
 םאד ס׳ישטײט װען ספעציעל, ײגיאן.
פאסי־ גרויסע צוקונםט נאהענטע די

אינ־ גארפענט לײדיס דער אין ױננעז

דן.
 ד* םיז סטענדארדס ױגיאז די װען

 איגדוסט־ דער פון איבײטער איבערינע
 אינמער־ דער פון מיטגאיעדער א"ס ׳ריע

 װאירקערס נארטענט לײױס נײיטאנאל
 דער אין זײנען אפנעהיט, װערען ױניאן,

 אױסגעזעצט דעזײנערס ר• צײס זז^בעל
 אהן באי^עבאטים, די פון הפקי־ות די צו

 דעדיבער ס׳איז הײנעם. פון באישיצו::
 דעזײנערס פיעיע װאס װאונרער, קײן

 אגצובאטען זיך נעצװאוגנען זײנען
 קאקעדטוט ליאדע א צו מארקעט אױפ׳ן

 װײדדטעס״ ״הויכע די ײהא) בא\עײעסעי.
 דאי־א־ 50 העבסטענם דאיזא•־, פון

 זײ טוזעז צוגאב א־יס או; װאך... א
 יטהיאפעז און אדך פארלײטע זײן :אך

ע פון ערג^ר יטטונדעז, יאנגע - א̂י בי ר  א
פאך. פון כער

 טאננע :אך זיך נעפינען עס אבער
 הלום׳ען ,װאס פאנמאז־אױען, נארי׳טע

 װעל צייטעז״, ״נאלדענע יעגע םון נאך
 באס דעם נעהאט האט דעזײגעד יעדער

 בא־ גוט א פיט פארןעעלמ פאקעכ^ אין
 יאהר גאנ״ז א אויר אגריט־לנט צאהלטע*

 עויץ זײנעז צײטעז די מעהר... אדער
 קאנען נאיען נאר אזן אװעי״ אבער
 אינדוסט־ די חיום׳ען. דעם פון איצט

 דרעס און היאוס פין אנטװיקלוגג ריעיע
ט׳ן טרייד,  און סיסטעם דזשאביננ פי

 אפיעשאפט האט כאב־מאנופעקטיפוריזם,
 דעזײנערם, די פון אריסטאסראטיזם דעם
 פראלעמאריזירט, נענצליך זײ האט און
 די אױך־ האט קאפיטאל דעי ה., **.

ם ארײנגעװארםען דעזײנערס  זעלבען אינ׳
 אלע מים עקספלואטאציע, פון צױטטאנד

צונלײך. האראפאשניהעס ..פראסטע״

ען קײן דיסטריע. םאטעריערען ײנ ט םא־־ דעז ני
 ארײג- םון געלעגענהײט די דורבלאזען
 רייעז ארנאי״יזירמע די אין צוטרעטען

ט צוזאפע; כרי ארבײמער, די פון רעד םי
ט צוזאפען:י־ j מי n“

 אויס• ארפײ .אינטערגײשאנאל ױםער
 לע־ *טערינערען און בעסערען א העמפען

 גךע־ און שטארהעד אײנצײםיג 1אי ׳ע!ב
עי כיאכעז סע־  לאקא^ דעזיעער או:ז
ױניאן. אינטעי־נײשאנאל רעי־ פון

אקאד באארד עקזעקוטױו ,45 י
פענעדזשער. בראדםעלד, ל.

 איהם םיט זיף איף ראנ כאהענט
 ער סטדיט. פארקעם אויפ שאפ א אין

 האלבער אילס פיגורירט דאיטען האט
סעמפעל־סאכער. האלכער און פארמאן
 א געסאכט באלד םיר אויף האט ער
 גע־ איהם אויף איז עס איינדרו?. גוטען
 הײמישען א םון יטטעמפעל דער לעגען

 גע־ זיך און גערעדט האט ער פשכיל.
 װי אײדעלער pa אנדעי־ש סך א האלטען

r די n r n a.
 נעהענטער איהם איך האב שפעטער

 אלס נעזעהן איהם האב איף דערקענט.
 פון טשערמאן אלס סיםנליד, ע?זע?וטױו

 'םשער״ אגס אויף שפעטער און ,5 לאהאל
 האב איף באארד. דזשאינם םון םאן

 װאס אײגעם, םאר געהאלטען איהם
 נרינרליר מעחר זיך באטראכט און רענקט,

 װעלכע םיט סעםבערס, אנרערע םילע װי
האנרלען. צו אױסגעקומען איז מיר

 װען שפעטער, יאןלר פאר a טיט
 ר8סעסרעט דער געװארען בין איך
 ־8ב אונזערע זײנען ױניאן, דער םון

 אנגעצ^ינענע• עטװאס געװארען ציהונגען
 ער ta אויסגעטײטשט, ראס האב איף
 איר ביז ״לעםען8 נאף־ םגנא. םיר איז

 אין שיסאנא אין נרינער a געװען דאר
 מיט האט ער און איהם. צו םארגצײך

 םאר האט ער אז רענסען, געםענט רעכט
 ױניאז״ דער םון אויםבויאונג רער
 ט,יצ' יענער צו ווײגינסטענס אם

 םאי און איך. װי סעהר נעאפםערט
 ער האט איף װי אינטעליגענט ווענינמר

 װאם פאר טו געהאלטען, ניט נעוױם זיך
 .רוהם און כבוד םיל אזוי םיר סוםט

 םארהארטען איםער אבער זיך האט ער
 ארוים ניט קײנםאל איז װירדע, םיט
 אנדערע װי עטית, דעםאגאגישע םים
 יא צײרער ראס האבען •צאץ זיק אױח

צײט םון רארטען, און ךא ר*נ געט¥ן״
 און װארט, א םים ער האם ציימ צו

 םניםי זײז אױח סרים א םיט בצױז אםט
 'ר ס״ט .״--.פרידענהײם אויםנערריהס

 דער פון םיהרונג רער םיט און םיהרער
 נעװען םארט אבער איז ער ױניאן.

סיטגלירער, בעםעחנ רי פ\ן םאררעכעגם

 זײן ער םיעגט צרה עת יערער בײ און
 פלע־ מיר װעלכע װעניגע, רי םון אײנער

 װיכטײ עפעס װעגען זיך אײנלארען גען
באראטען. צו געס

 דאט עיב־רב דער װען לעצטענס,
 ״רוימע רי און געװעלטיגען אנגעהויבען

 שאלטען גענומען האבען גװארדײצעס״
 אונ־ אן אויףי האם םען און װאימען און

 צאפען גענומען אוםן ברחסנות׳ריגען
 און ״אריסט^הראט יעדען םון בלוט דאס

 געװא־ באמת ער איז קאלנער׳/ װײסען
 די בעת װארים םיגור. טראגישע א רען

 זיף, האבען ,״טײפ׳ זײן םון אנרערע
 צוריקנעצויגען יאוםן זײן אויח יעדערער

 נאןי ער איז לעבען, עפענטליכע דאס פון
 פאר׳עקשנ׳טען כאדנעם א אויף אלץ,
 אלם רענט, זײן אוױ* באשטאנען אוםן,

 ױניאךלײט, עלטסטע רי פון אײגער
 אװעקגע־ טענ און נעכט האט װעלכער

 האט ער און ױניאן, רער םאר נעבען
 באװעגונג, דער אין פלאץ זײן געםאנט

 גע־ האט ער װאס סארזוך יעדער אבער
 אין כאטש װערען, צו ערװעהלט מאכט

 רורכ־ א געװען איז באארר, עהזעקוטיװ
פאל.

 איז נשמה דער אין איהם בײ װאס
 פארצושטע־ לײכט זיף איז פארגעקומען,

 הראנס־ זײן אױב װײם, װער און לען.
 גע־ איהם האט םען װעלכער צוליב הײם,
 םאר־ ניט טײלװײז איז אפערירען, סוזט

 אלע די אט פון געװארען אורזאכם
 ער װעלכע דסים, שםיכת pa בזױנות

V אויסגעשטאנען לעצםענס איז
 ניט יעצט דאף קמן זאד קײן אבער

 געשטארבען םוים. איז ער העלפען.
 אוי־ און מאלאפ, בארנעט ברורער איז

 האב איף װאם צײלען עטליכע רי סער
 טרעהר, שטילען א און אננעשריבען רא

 ״גערעכטיגחײט* רער רורך איף «שיח
 זײן צו סיםפאטיע הארציגסטע מײן
 גומהערצינע שעהנע, זײנע און םרוי

 אוםגליס דיזען םיהלען װעלכע הינדער,
םון װער אירגענר װי שטארקער םיל

אונז.
םקולנהמ. הײם«ן

ע רי ט ש מײן עד ע לג ע א ש די  אי
טױו פ מ א ס אנ ם ק ױו א ט אני  ס

ץ ט דער א ם אי

קראנ־ יעדען פון לאגע די זיא שװער
?f t, םון קאנע די איז ערגער נאף אבער 

 ארבײ״ רער ארבײטער. קראגקען דעם
 אי־ צום אויף נאר םארדינט װאס טער

 טאג גאנצען דעם זײענדיג בערלעבען,
 םאר־ ̂רyפארשטיקם דער אין ^אפ, אין

 סעתר איז לוםט, פרישער ניט סס׳טער,
 געםאהר דער אונטערגעװארפען יעדעז פוז
 און לונגען. אנגעגריםענע באקוםען צו

 װאס טיט או{ ? הײלען זײ ער זאל װאו
צאהלען? ער זאל

 שרעתליכע א איז קאגסאםפשאן
 a לוםם, פרישע האבען עם'מוז קרענק.

 שטעג־ האבען טוז עס ציסער. ליכטיגען
 קאנסאםפטױױ א אויםפאסונג. דיגע

 אפ־ צײט געװיסע a זײן מוז קראנקער
 אנשטעקענד. איז דאס װײל געזונרערט,

 קאנ־ אריטער דער טאן זאל װאס און
 װעלכער ארבײטער, סאטפםױױקראנקער

 אין םאםיליע גאנצער זײן םיט װאוינט
 ער״ רוטקעס קלײנע צװײ אדער אײנער

סײח איסט רער אױף געץ
רענױ־וננס־אנשטאלטעז, דא זײגען עס
 פול שטענדיג דא״ט איז ערשטענס אבעי־

 װא־ a קריגען צו שװער איז עס און
 אוים רארט ?וטט צװײטענם, קאנסע.

 שװאר״ א מיט ציםער אײן אין ליגען צו
 און אראבער אן טיט אײרישען, און צען

 א רארט זיף פיהלט װי און ׳ניעך א
 זאלעץ װאס און >' קראנקער אידישער

 אין ארײנקוםען נים קענען װאס די טאן
 זײגען װעיכע רעגירוננס־אנשטאלטען, די

 האבען זײ אײדער געװארען גראנק
 ? פײפערס סיטיזען זײערע ארויסגענוטען

 םראגע, װיכטיגע און שװערע a איז עס
 זיד אױו* האבען םראגע די לעזען און

 םרויען וירדיגעיליבענס אײניגע גענוםען
יאיס. נױ אין

 האיען יאוזר פאר א םון לויף אין
 אײנע נעלד. ביםעל a אנגעזאםעלט זײ
 30,000 אײגענע צונעלעגם האט זײ פון

 אפגע־ זײ האבען ארום אזוי און דאלאר
 װאט סאניטארױם, פריװאטען א קויפם

 שעהנ״ און העכםטען דעם אין זיןי געפינט
 א אין רזשוירזי, נױ םון גענענר סטען
 טרענ״ םון װײט ניט פײנס, פון װאלד

 הײםט װעיכע בראװנס־םילס, און טאן
 אדער סאניטארױם״ רעבארא ̂רי איצט

 האגסןוטפ־ רזשואיש ״רעבאיא אםיציעל
.”םאסײעטי רעליח טיװ

ער־ די איז םאניטאריום דעבארא די
 קאנסאמפ־ אירישע אײנציגע pa שטע

 זי איםט. דעד אין טױראינסםיםושאן
 איז און צײמ הורצע a זעהר עקזיסטירט

 בריײ רעם באקאנט װעניג זעהר רארום
 פאציענ״ 36 ארום איצט האט זי עולם. טען
 אפליקײ־ און םרויען, און םענער מען,

 און טעהר, ערך אן אהן דא זײגען שאנס
 וױיצ נאכסומעז, ניט זײ זי הען לײרער

 \וענ״ דארום און םימלען. פעהלען עס
 צו םאניטארױם דעבארא די זיף דעט
 ארױס־ זאלען זײ ױניאנס, אידישע אצע

 זײערע םיט זעחן צו האםיטעם שיקען
 אױם׳ן זיף באסענען און אוינען אײנענע

 װיכטינער און גרויסער דער מיט ארם
 נע״ האט אנשטאלט דער ײאס ארבײט

טום. און טאן
 זיך געםינט אםיס יארסער נױ דער

 טעלעםא!, '4סנ טע114 װעסט 66 אין
J0206 ױגװוערםיםי
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ען פראגע א עג ט דעס װ .4 »ונר,
:־y-y״; דעי pc רציאחטאר װערטער

— :טיגקײט״
 יצ־ iVJ-iV‘' דעם גע^עזען ראנ איך

 ב^ייויד עלזזעיזוטיװ siry;yi פין א~ט9
 די אז ׳דעם װענען ,4 ונלט9 װעגען
 םא־אנטױא-טליך זײן ניט װעט ױניאן

סקײל-וױידדצעס. די וױ כיעהר ם#ר
 riff ארבעטע• ש;עלע די שא־ ךועאי̂ל

 די, ד$ך זיינען זײ וױיר ניט, םיך איך
 ־,*בע; #?יך יאגען ז״ער נייט #ורעילכע

 איצטעען דעב צו טרײד דעם נעבראכט
 איבעטער אכערער •טי דער אז צױעטאנד

p ר,ען ir קרינן. ניט דזשאב קײן איצט 
 איצט יאח״ איבערהױנט *•ערײנצןוו אן

 רײס־פערד רעי וױ שנעל אזױ זײן
 ניט אים םען נעניט גיט אז ״זעוי׳/

 כיאכען שנעלע די וױיל ארכעט. דער צו
 טא: א נארמענטס 12 ביז 10 םון איצט

 איצט וסטfp קלאוקס און שטדנדען 8 אין
 דעם אונטע• וױ אױשצומאכען ביליגער

׳צטיק־סיסטעם.
 װיסען װעלען װאלט איך װאס גאר

 העא־ צו ױניאן די דייגיזט אזוי װי איז,
 אידם ארנעציור, סלאוערען דעם פען
דושאנ. א קױייגע, צו צוגײגגליך זײן זאל

 סיכטעם װאך די איינםירען ביים
ט רען אז גצהײסען, דאס דאך ד.*ם  נ״

 א־ביי- סאאוערע די םאר ע«עס כאהן
ipo, טען איצט? סור זעהע, מאס אכער 

 שאר- םיט וױ זלזױ וײ מיט זיך װארםט
 זיץ װעט סקייל דער אז און ב־עכעד.

 װאס צו טא איע, מאר זעלבער דער
 עלאױ דעם ארויפ;צד.םען באס דער זאל

 א איוזם ניט אן01י די אז מאן, עיען
 שנעייסטען דעס האבען צו •ריװלעחש•

 א*ן «רײו זע*בען דעם םאר ארבעטער
iv יזאסטען איהם זןוא עס v T i אר- די 

ײט י איצט? ביז וױ נ  אז ׳צײנט, סי
o n דין צר מצג אדכײסמק סיאוערעז 
 אױסקױ װעט ױניאדםאן, בעסנמר דער
 ס??ב• א אין ארבײט זוכען צו טעז

 הארצען אין װײטאג סיט און געסט
 גצאד. העאפט א םאר ארב״טען און זיצעז

 אזעאכע סך א פאראן איט מױן איז עס
 סיס- גײעם דעם אונטער נאר ^עיער,

 דאס װעט אױסגעפיהרט, אױכ סעם,
 וױא יעכען וױיא םעהר. םיא זײן נאך
 ױג- איז אױב און אײנער יעתגר דאר
 ניט סלאוערען דעם סען װעט ״טא• יאן

 געוזן מװען דאר ער װעט ארויםנעהםען,
יצא■. סקעב א אין ארבײםען

גערוס, ױניאניסםישען פיט
לױווד, מאקס

.0446 נוטער לעדזשער .1 לאקאא

ען עג םע װ ע און גרױ ת ל  ק
שעפער.

)4®רעגהעי יימאב ענםזוער (אן
׳עע״ קאײנע און גרויסע פוץ םראגע די

 כרודער םון נעװארען געיעטעאט איז יער
 ״גערעכטיג״ דער אין םרענקעא יאקאב
 די .1923 נאװעמבער, טען30 םון קײט״

 געמא- םיף אויף האם םראגע דאזיגמ
 וחן• איף האכ צײם. אענגערע א טערט

 כרידצר ױניאן סיט דיםקוטירט דעם נען
 םראגצ די נע^ירעף. יערזענאיכען אין

 טויזעענטער םאר אויך און מיר םאר האם
אעטערעס. באזונדערעז א גאר אנדערע
 ניט םראנע דער ײענען זאל מען וױ

 דױ״ הארצרײסענד. דאך זי איו דענהען,
 ארום ?יף האם עם אוםװיסענהײם םיעא
ארוםנעװעבט. םראנע דאזיגער דער

 יר די אז מײנט, םרענהעא ברודער
 עם װאע אאעס אנװענדעז דארוי ניאז
 די ארױסצונעסעז סאכט איהר אין איגט

 קאנםראקסארס די פון אינדוסםריע
 קאײנעם דעם פון הײכט דאס הענם.
אי. מ

^ םא?ע דאך טוען דאס אט ע װז  א
 אגענטען״ ״ביזנעס וײ םיהרערס. ױניאז

 דעם מיט אפט נאנץ זיןי באריהםען
 גע״ איצוהאילטען געאיננט זײ אז #םא<ןט
 װקרען םון םאגופעקנדפורערס וױסע־

 אײןי זאגען צו אום אבער, דזשאבערס.
 דער גארדט מיר נעםעאט איז אםת, דעם

אויפטג דאזיגער
 האט פארםרעטער מניאן געװיסער א

א נאר געזאנט: מיטינג שאפ א בײ
 סא־ און םארקוקען סיר ױאס דעם, דאנק

ך כען  ?לײנעם םיט׳ן ועחענדיג ניט ד
אי  נרוײ דעם אױפהיאםען םען סאן ׳מ
שאפ. סען

סײנוננ, םײן גױם איז, דאם אבער
 זיכע״ און םינוי קרבן. נרויםער זעחר א

 אינ־ אונוער אין ארבײםער •ראצענט *יג
 קאנסראקםארם, בײ ארבײםין דוסםריע

 פאד״ דארםען און שע*ער. קאײנע אין
n די כדי מארזעוזם םען און סען קוסם o 

 אדער ם. און ר. נוםעקסמורערס
ם אין א. װ. און ר. ם. מנ אר  סזמ• ״נ

 נדוי• זימרע האלמען קאנען זאיען םוגרי״
m סע v r סיאכוח״ בזל •רוםאאכען םים 
 און סיט• סים אאפעדן זאיען םיר *?

ארניי• אונזעחנ p® *ראןוענם ׳ ?יבעציג

 זארצן ״׳נתיס נצא גרדהע די ,ידי טער
ך ״ די ט*ט איזדצקצױען ראגצן ד טאי  •דו
 אין גט דעס יארפען‘ ריאכור/, רעי בצן

ס  דדצא״ *ועי-ען ט*ט סט״א׳צצן און •גי
 װײ וײ װאס ^וצרען *»> ואלצן בעי־כ,
אלק לען... ײפעי, צוס גצײן וײ ז  די ט

ט פ. און ד.  כייט ׳א. ,r און ר. ט, די סי
 װאס ״עעיעמ (רויסע יאנצגאנטצ ?ײע-ע

ט טעהר איו  נרױסע םון עעכ״ען ,r ד
ט די ואאען •עע«ער.  די סטדא״עען ד

ס. װערען די אז ׳נענ? עי עאנ דז׳
אזעי״ אײגיגע •ערוצגאיך קאן איןי

כע כצ ױי ע ג ס, י>,נ תי  האי־טען לואס נ
n א״ן אין  jyrifi»s די און ױדאן 

ר טע ײ ט אינ ע אויפגענען רי עי  ״גרױ״ די
r סע״ i v r און ׳דז׳עאכערס ױערען און 

ט פאיטאגצן  רױטע ■אר א װי רצהר ני
ען אמעבלאזענע  ‘סי ;דאכען א און ^ן

צײנער. פאררױנערטע די צוױ״עצן נא•
 נלײך םאקט דעם קוקען דאר^עז טיי

ט טאכען ׳צאום און אױנען רי א-ן  טי
א איר׳ם. ט ױסע V*P ד  קארא ׳עענעד. גי

 םאר- גיט נאןי איז טצאריע םאריזס׳
טאי דער ;געמאיען וױרתליכט  אין קאפי

ס דער ט ל״די רענ אי  האט איגדוסטריע ג
חאנצעגטרירט. גיט גאף זץי

t װאס o איז טאן איצט דארפצן 
ע נוטע זײן  *r איכערגעכענצ און אסת׳

 אר- גיט ״זאיען ריר ױאו אײט. גיאן
 קאײ־ א אין צי גרױסען א אין בײטעז,

ײטען עס צי יעא•. נעם  םוםציג אדנ
 נאר אדכײטען עס צי נ״י^אכות, בעא

ײט סען צי ;צעיי׳ז  ״גאר^יענט אין ארנ
v טער7 דער אױף סענטער׳' m r v, צי 

רינג, אין  סםריט, גיין און קאגעא סי
ס אין אדער חיי ױ  כארא נדאגדױא, כ
ו און «ארק רושױױ. ד

ף ױניאן םון געפיהא דער נאר  דאי
ט זיין  און ארבײטען. מי־ר װאו אונז סי
 אונ־ אױםחאלטען קאן געפיהא אזא נאר
ן סטענדארדס איצטידיו ניז זער ו  םיה• י
קעמפע. דגרײכע וױיטערע צו אוגז רען

 א אין ױניאן די אײדצפאגען אכער
 אוכיזין אן איז ׳עע^ער גיױסע פאר קאטוי
םיחרצן. נארגיט צן װעט װאס

ײיז, אי קא
.4׳׳.ןי.0 לעדז׳נעיי .1 ל. סעמנער

ען עג ט טען6 דעם װ א ב ע ץ ג  א
פראגדאם דער

:יעראיזטאר ו-יערטער
 איז צעהן די םון נעבאט טער6 דע-

 קיאוקםא־ קאיװאענדער די כאקאנט גוט
 די װעיכע חאםנונגעז, זיסע די כער.

 זײנען ׳םאד זיד דיט יןגטצאט גאראנטיע
 און םאדזזודאונדעז אאנ; אונז כײ ׳עױן
 גא- די װען טאג, דעם פאר׳שעאסען מיר

נעװארען. אײנגעםיהרט vn ראנטיצ
'V, אינדוסםריע די אז װערטער, די 

 און יעבענס-וױידדש א ?גואדיג אונז איז
 םאר- דאסיאונז ײעם נאדאנםיע די אז

 סכיטפים, וױ אונז םאר דעען זיכערען,
 ספע־ געװאדען כא^אםען זײנען װעאכע

 אװעק־ ;איצונארען סע;מען דעם ציעא
 אעצטע זײן ארכײטער דעם פון רױכען

 סאפע דעם אונטעמדאנען ׳האפנן.ג
 דע־ ארכײטער-אײגיגקײט, םון װארצעי

 שנאח, האס, אדײנברעננען םאראייזיחןן,
 אאעראײ פאר <אדען א כא׳עײיעז #קנאח

 אונ• קענעז אײכט זאאען װעיכע מרצים,
 אםײ די צו צוטרויען דעם נתרגראכמז

 עגטו־ כיסעאע דאס םארניכטען סערס,
 ױנ־ דער םאר סאסען די צװי׳פען זיאזם

 ארכײטער־ארגאניזא־ די פון מאכען יאן,
 װאו םאנאיאל, א םיאסט, א ציאנען

ע אײן ױי  אדער סעהד איז ארכײםעד נ
 דעם אויף גע^טעיט צופרידעז װענינער
 ארביײ גדו»ע אנדעד אן פון רעכענוגג

 דורף םאראודםײלט זײנען וחויכע ׳טער
 דערשלאגענע ארוכיצונעהן נאראנםיע דער
 א איז עס װען קריגען צו האפנוננ א אחן

דזמאכ.
 דדפאב א ?ווין קריגמן טיר װען און

 בא־ דער טיט דאס איז סיזאן, כיזי אין
 אונז זאל מאנוםעקט^ודער דער או די;ג,

 צו םעקטארי פון אדדסװארפען קעגען
 הארץ כאסיישע זײן װען צײם, יענער
 מיר חענעז זאנסט גלוסטען. עס וחום

 די קריגעז. נים דז׳צאכ קײן איננאנצען
 נא־ דער צוליב נעצװאונגען איז ױניאן

 אר־ צו ארכײםער עריויכען צו יאנסיע
 אונ־ אונטער ױניאן־^א■ » p# בײטמז

 װאלט עס וױ באדיננוננעץ, מענמייכע
מט ױניאן סײז גאד  װײא עהזיסטירם, ני
 מײן ננאדע, כאס׳ דעם אונםער כיז איך

 קען ער יראםעקםעט, ני׳שם איז ד?״*אב
װיל. עד װען ארױסוואדפען סיד

 ביײ א נעבען אײך איך וחזל אם
 ישא• א אין געארכײט חאכ איך ס%'ל.

ן וואכען. . 6  םייז נעםר״עם האכ אי
ס ס  ׳באס דעם שסעלען צו *ופדידען מ

 דער װעם פיל״כס אז האפנוננ, דער סמו
 רענעלען אלס ארבײםען לאזען סיר באס

 נע־ איז האפנוננ סײן אבער ארנייסאר.
pm .איז עס וױ ש:על אזוי אוסזיסט 

fr»*W םיר כיען האט סיאו, עסוואס

 געי־וײסען ארכײטער עטליכע נאןי סיט
 פרעג: און באס צום צו געה איןי גצהו.

 סיט צופרירצן נישט ער איז פילײנט
 גאגץ ענטםערט ער און א*כײט> אונזער

 צוםרי- העכסט איז ער אז אפע;הערציג,
 איז עס נאר ארב״ט, אונזער כייט דען

 אר• טעהר האלטען צו אונרעגליך איחם
גאראנטיע. דעױ אונטער בײטער
 דער םון אשיס/ןרס די טיט רעד אין
 האט ער ׳אפת איז עס אמ־ייט, ױגיאן.

 ״טעםיארערי״ אלס ארױםגענוסען טיך
 געארבײט ׳אױן אבעי ד.אב איך פאז.

 ני׳עט גאר קען פלאץ. דעפ אין װאכען 6
 אשיפערס די 'I מיד שאר טאן ױניאן רי

 אײג־ דאס •לײצעס. רי כייט קױעטיצען
 ענטשערען, פיר לעגען זײ װאס צינע,

גײן. איז
 דאס אגייפענט. דער איז דאס אט

 הא־ י/וצט סיעציעי גא־אנט־ע. די איז
 די אז גע׳מסק׳ענט, רעפעריס די בען

 אין רעכט א האבען כיאגוםעקנדפורערס
 ,קעל■ עקסטרא עז4אנצױעטע' סעזאן ביזי

 אונ״ די אז ח. ד. )צײט װאכען 4 אויף
 נאיאג- די װאס באדיגגוגגען םענ״עליכע

זײ״ קיױולאנד, אין בא׳צאםען האט טיע

)1 זײט יןd (אלוס
 זאא װאס קראוק־אינדוכטייע, יאדקעד

 קראוק־ יעדען אין אנגענופען װערען אױך
 םאראײניגסע די אין דרעס־מאדקעט און

־טטאאטען.
 שון צאהא די פין באערענקוננ די .2

 דזשאנערס די װעמען צו לאנטראקטארס,
 לויף דעם אץ ארבײט זײער ׳פיחען קעגען

 אײנ־ גענענזײטיגער א דורך סיזאן, םון
 םאגנט סיזאן דער אײדער םאר^טענדינוננ

אז• זיר
 רעכט דאס האבען טוז ױניאן די .3

 אג־ איע און ביכער אלע אונטעדזוכען צו
 אום נויטיג, זײנעז װאס פאקטען, דעדע

 דזשאבער א אירגענד אויב זיכער, זײן צו
 םינקטלין םיהרט מאנוסעקטשורער אדער
 האט ער װאס פארםליכטונגען, די אויס

ה אויזי נענומעז  אגרי־ אן ^יליסענדיג זי
ױניאץ. דער מיט מענם
 בא־ װערען אגגענופען זאלעז עס .4

 גע־ זאלען *װעילכע שטראפעז, יטטיםטע
 און דזשאבערס די גענען ױערעז ברויכט

 דעם ברעכען ײעלכע סאנוםעקט^ורערס,
ױניאן. דער כים אגריםענט

 רע־ (ריזאנײבל) בארעכטיגטע א .5
 װײדזיט־סקײלס איצטיגע די פון כערתג

 יענע איז קיאוק־אינדוסטריע, דער אץ
 די װערען זאלעןv סקײלס נעהעכמיטע

 אײנצינע די און סטענדערד״װײדז׳שעס
 װערען בא׳עיצט װעלען וועלכע סקײלס,

ױניאז. דער םון
G. נאראנטיר־ א םרן עטאבלירונג די
 דעם־ אויף באשעפטינונג פון צײט טער

 דאס הליװלאנד. אין װי אוםז, זעלבען
 מאנױ »יז דזשאבער יעדער אז מײנט,

 זײנע צו נאראנםירען דארזי פעקטמורער
 אויטסײד און אינסײד די אין ארבײםער,

 םון װאכען צאהל בא׳שםימםע א שעסער,
 פאר־ צו אום יאהר. דאס דורך ארגײט
 אר־ פון צײט באשטימםע דיזע זיכערעז

 װעל־ איבער סומע, מוױסמ א וחומ בייט,
 װעלכע איז זיד׳ םאחשטענדינט םןז רע

 פדא״ נעװיסען א םאר זיך מיט שםזזיט
 אר־ יעדען פיז פײ-ראל דעם פון צענ&

איהם, פון וועח אײננעלענט בײטס־געבער,

 אדיכער אױן אײןי קען איך נאיוסק/
 װאן״ דער אויף מאן א אלס יאחר 20

 געיע- האב איןי װאס סאל עי׳צטע דאס
 איז ״צטיכיע״ א-כײטער םר״ע ״די זען

א; ײ*ז צורי•? יאחר 'JJ א מיט נעױען  -י
 נאװאונדערט האנ איך ענגלאנד. דאן,

 קא- אײזעדגע אי־יער ׳■צן ׳צארםע אײער
 ני׳עט סיר האט איהר כאט״ע און גיק.

 •ראקםי^- רער אץ איבערצײנען געלעגט
 שאר- כין איף און אגארכיזם, םון קײט

 אי- סאציאריכטייפע טײגצ טיט כליבען
 יע־ געטוזט איך ר.אב דאך גערצײגוגגען,

 ארבײטער פדײע די״ לײענען װאף דער
ט אריגינערען אײער צוליב ׳עטיטצ״  אי

ו ^רײכען.
אײן/ אויך מיר װאונדערם יעצט אוז

 םיטדײסען לאזען דך זאלט איהר אז
 ■ראקםיקער, נרױסע צו אונזערע סיט

 כא״ יאהרען לעצטע די זיך האכען װעיכע
 פיט אנאל6איגסערנע״ אונזער אין װיזען

 #גיץ גאראנטיע. די וױ פלענער *זע^בע
 נאיאנטי* די יאגאװסקי, םרײנד ליכער

 אונר פון גאגצקײט רער םאר ישעדליןי איז
 ■י־אק״ אוגזערע אינטעמע׳עאנאל. זער

 און ■יאלטי״ש, צו .׳עוין זײנען טיקער
אוטנעזונד. איז צוםיל איז װאס cעsא

הע־ לאזען װעט איהר אז ׳האף איך
 ״נערעכטיג״ דער דורך ס״גונג מײן רעז

קײט״.
צוטרויען, פיט

׳י א ־ב א ט א.
 פון םעםבער באאיד עקזעקומױו

ל א ק א .268 יעדז^ער ,26 י
״׳גמיעסען״ די *ין אדנזער זעה

יעדאקציע. די — נוסזי. דעס אין

 םאר ארבײט קײן :יט קריגען וןאס םעי,
 א באצאי־ם קריגעז צייט, באיעטיםטער א

 פאר וױידז״&עס זײערע פון טײל נעוױסען
 יײדינ. אדום געהען זײ װאס צײט, דער
 ווערען, נעגעבעז זײ דארןי װאס טײל, דעי

 דער אין נענענזײםיג בא^״טיפט װערט
 דער צוױשען אנרימענט דער װען ׳צײט

נעישיא״ װערם ארבײטס־געבער אין ױניאן
.jyD

 א װערען אײנגעםיהרט זאל עס .7
 איג־ ארבײםסלאזער געםײנשאםטליכער

 און דזמאבעיס װעלכען צו םאנד, מורענס
 א בײטראגעז זאלען מאגוםעקנדפורערם

 אר״ די װעאכען פון און ח<ק, נעװיסען
 אד״ אהץ נענצליך זײנען װעיכע בײטער,

 סוםע בא^טימםע א קריגען זאלען בײט,
 װאכען צאהי געװיסע א םאר ויאך פער

 װא־ צאהל די איז סומע די יאהר. דורכ׳ן
 בא״טטיפט יעיעטער זועט דאס — כען

װערען.
 ליײ א װערען אויפנעבויט זאל עס .8

 רעדזמיסטרירען זא< װעיכע בױרא, באר
 אר־ צומסעיעז םרײד, אין ארכעטער אלע

ײסמעבער די צו כײםער  דינען און ארב
 ארביײ יענינע די פאר אנענטור אן אלס

 אר• צו בארעכטיגט זײנעז װאס טער,
בײטסלאזינקײט־איג^ורענס.

 א װעדען אײנגעטיהרם זאל עס
 װעיכער לײבעל, סאניטארי און ״וניאן

 קליײ ױניאןמעםאכטע אלע אויף זײז זאל
 צו נאר ווערעז געגעבען װעט װאס דער,
 ריבםיגע אפ היםען װאס ^יעפער, יענע

 םאדזיכע־ װעט דאס קאנדייפאנס. ױניאן
 נים־ױניאן די םח באזײטיגונג די רען

 אױך װעם און טרײד, םון סװעט־שעפער
 װאם קלײדער, פוץ ער9קוי דעם בא׳שיצעז

 ניט־ אומגעזונטע די אין געמאכט װערץן
ױניאן־שעפער.

 דעם איז יולאסיפיצירונג נײע א .10
 עג־ אז איז סרײד םיז ברענט׳ש ®ינימינג

 ־PP װאס װײדז^־סקײלס די אין דערונג
 ארייינצוברעגנען אום איצם, זיסטירען

 סעק• םארשידענע די צװישען טאלק מעהר
לײ\. םינײטימ דעם איז ׳שאנס

םאגען שלעכטער א ,
 «נ- פיעלע און אפענדיסיםים בלוט, אונרײנע קאפ-שםערצען, כרענגט

קראנקהייםען. דערע

ם ק א ל - ס ק ע
ר ע ד ד א ל א ק א ש ל ט ע ט מי ר־ ה םי ב א

ארדנוננ אין טאנען אײער האלס
 עם סערהים צײט דערזעלבער אין און פערשםאפוננ קורירם עקס־לאקס

 םער• און שלעכםען » פון קוםען װעלכע קראנקהײטען, פיעלע םון אייך
םאנע*. שטאפםען

 יאחר־הונדערם דיעזען םון ערםינדוננ ײיכטינםםע די איז עקם־לאקם
מאנעךספעציאליםםעז. פראםינענטע פון ןנדירם רעקאם ווערם און

&טאר^ דראנ איז כאקם. * םענם 50 אי[ 25 ,10

 כ-דנער. געזעצריכע מװ<ורען ovv ;ען
ד ל־בער אייןי, פ־ענ איך יא־ םד״נ

 די נעםס»ן כאארד דזש»ינס דרעס און סל«וס
ם8ר«גר6רם־8רעפ זונפערנעשמאל

ארניי*• די און םארזיכערונגס־סאגד, ם“אי

ם י י ק נ י ט כ ע ר ע נ

דעהפ

dגאסען רייכע A j
X

 1כאט־־ ותיקין. עי דאױענט בת1*י
 איז ױאס פאר״שטעהן, ניט קען ח״קע
 האט ־y — אײרעני״ע. אזא איהם אויף
 זיף יאז ער װאס ׳װאף אין טאג אײן

 גאן אױ,־ז עי עטעז־זט אויסיעיאםען,
 א װאך. דער פיםען אין װי םריהער

 זײ־ א צעהן ביז !גאד און כדעוגעגער
 טיט׳ן םאי־טיג זיך ׳פוין ער איז גער

גי־ יאגט: און טדײבט ער ט^אלענט,
 ער ילאזט עסען נאכ׳ן ג<ײך און !.כער
גאסען. ׳פעהגע רײכע די צו געהן זיף

 נאס סםאטשע די ׳עוין איז אט
ט עס איהם. היגטער װײז  יעוין זיך בא

 הויבט װעלװער גאס. שענערע א ע״עש
אננזאכיעד געהן אן יפוין ־ י  איז דא ־
אי *עי־עכט... גיט אױןי  נאך ראמ ער נ

 לוטםינע ברײםע׳ איבעריגע די זינען אין
ט םרײד װארעכיע א און גאסען, ס  זיך ני

ף פליסט און ײנע אי־ע דוי  אין גלידעי־, ז
ט ער עב באי־ד!... בא^י, :האפט און י

 ;אדג־גאס
 ברוק דער —

 זײנען הײזער
ייי

 ״ז די ישױן איז אט
אנג און ברײט  זי איז י

 די האי^ץ, טײערען ®ון
שט^ט הויף, אײן פין אי*ע  װ אױםגע

 א !סכיירנא — סאי^דאסען פא^ק א
 נאף איז גאס די !נײן נאר דא... מחיה

 פאי־ ליאקויער דער אנטקעגען גארניט
 דער פוץ רעכטס זיף־ נעטט ױאס יטםאדט,

 !... גאס א אביסעל איז דאס האנינ־גאס.
ס !איז זי ברײט װי אף! ע .. .! ף ײ ר ױ  ו

!אױגען די אין פינקעיט
 ר,ײן ניט איד א אפײ׳ו איז װעיװעא

ט פחדן, אנ  דעי אין איץ פון אויס זיך ג
 פאי־ הראקויער דער אױו* נאר װעלם,

 דעד־ אביסעי* אױײן ער םרעט ישטאדט
 רױפט עה און צוטומעי^ט, און שראקעז

ך איהם  צי פי־אגע, א עפעש קאפ אין דוי
ט ער גאר נעהן. דא פען םעג טאנ  דעי
 : טעות א ער האט דאס אז גלײף, זיף
 גאר־ זאיסייטען איז — יע׳ ניעז םעג דא

ניט... טען םאר טען
 און פרײיאך װעױט װעל׳װעל און

 ארד־ נארי״טע די פון הארצען אין לאכם
: װארישא אין נונגען

פאדווע־ צו װאס זעהי װײסע; זײ
 א; טיר אױך — ער טראכט — !רען

 זאהסײשען אין געהן צו גיט אופגליח
 אזוינס^' דאיטעז איז װ$ס נארםען!...

 אט ! מע״טה טײערע א ! בויטער ־—
 ױארה םארװעהרען, נארעז די װאלטען דא

 טאקי איז דא אומגליק... אן געװען מאקע
ברײט.... נערוים, ליבטיג, גוט,

 טיפעד װײטער׳ געהט וועלװעל און
עי איץ ארײן  ניט קעז אוז נאס רײכער ד

פאד־ ניט דא איז פארװאס פארשטעהן,

I ״•״׳ ' ** (*

ם פדן רײזען, אברה

ט ע־ אטת, געשן... צו א*הם װעיט א  י
 אבעי האפאטע, שבת׳דיגע רי אגגעטאן

 ױאס יאפאטע, ״טכת׳דינע זײ; האט װאס
 ראטהעס, צו איבער די אין ישױן האט
. גאס רײכער אזא אין .ױעימ״. א פאר ״ *

 דער טיט זיך באנוצס װערװעי און
 א־רגינ־ װאר״צעױעד די פון נארי״עקײט

ט כיען װאס ׳גען אז  ארן געי־׳ן, דא איהם י
 גי־וי־ איע בײ iysyD^5^ אן זיר הויבט

 אױג זײן מאנאזינען• םינהי־ענריגע פע
עט זאט זיך ק?*ן  ער און אנקוהען, גי

 דער- אױג אײן זיך. אײרט און קוקט
 צװײטע דאס אויסשטעיונג, אײן זעהט
 אויס־ צוױיטע א אויף קוק א כאפט אויג

ױי װעלװעל און שטעמנג,  באקו־ ן“אי ו
 דער גיטא. צײט קײן איז רא און ׳קען
ט ער און :יט... *שטעהט טאנ  װײ־ געי
ױייטעד. און טע״

 א*ן אדײן הפיא פאיען געקענדיג אין
 װילדער אײנע טחיטבוח, טויזענטער האפ
 םחישבות, אזעיעכע אנדעדעי. דער פאי
 פיטען אין איהס װאלטען די װען װאס
 זי־ זיף ער ױאיוט ארײגגעפארע;, װאף
 ער אז כריינען, און דער״שראקען כער

 א אבער ער װעיט דא פשוגע. ,ױערס
 די אויף אפירו אוז דמױן, בעל גרױסער
פעט איהם פייר-ט װאס טחשבל׳  אלע י

 זיך איבערציהען צו ׳5קא אין דויף שבוז
 םאי׳ן חאםש איז, עס װען חאטיש אמאי
 דא דינגען גאס, דער אין ־,אהע טוימ,

 פחישבדז די אט אויױ אפילו װאױנונג, א
 אויף וױ גיײכגילטיג, אויר יע קוקט
 וואױנענדיג ׳שבת, . . . מעגייכעס עפעס
 נא־ ער װעים גאסען, רײכע רי אױו*

 אנ־ גא־ דענהט און כיעניט אנאנרע־
דער׳ט...

 יוכטיגע, רײכע, איע דורכגעה* אױל
 דער איהם בײ געדויערט גאסען לינםיגע
 זיך עד ״אזט םנחה־צײט טא;. נאנצער

 גאסען רײכע די צוריק... צורײן, געהן
 בלײ־ םעהד׳ און פעהר אלץ פארישװינדען

 אל״ן פאלט עי־ אןן איהם, הינטער בעז
 ארעפיע די אין אדײן צוריק ביםלאכװײז

 ספאטישע די צו רערגרײכט ער ביז גאסעז,
גאס...

גאס, ספאט׳טע די צו קופט ער בעת
 ארײנ־ זיך לאזט ער דוניזעל. עוין איז

 װאס פאר פיעגט׳ העיער, א״ן נעהן
 בא־ און םײעד, קײן אן ניט פען צינדם

 נימא א״ז עס אז ענטפע,^, אן קופענריג
ט נאפט, קײן ^  אוים׳ן פירעױ א ער פ

 אײנ־ אזוי װערט און בעטעיל צובראנענעפ
פינססער.... דער איז געיטיאפען

 די נאף ער זעדס אבעד חלום א*ן
ײכע, נאכען... ליכטיגע ו

אינסעתעשאנאל כמקערם די פון האםף דעד
פידמש װארר דער נפנען

/  f

1923 דעזועםנעה טען21 פרײמאג,

דא״ הויכער א ׳שוסטעי־, דער װעלװעל
 װאוינט אויגען, פרעהליכע פיט א*ד רער
 בעל־ א זיף״ ״פאר איז ער זײט ׳מוין

 אײגענעם אן האט און ;עװארען, הכית
 גאס. ספאטישע דער אויף װאױשםאט,

 די #קעיער » אין ער װאוינט זואוינען
 צום ארויס געהען םעגסטערלאך קלײגע
 רי ׳עםאיער, א איז הױף דער חױ*.

 איז דעריכער און פיער־^וטאקיגע, חײזער
 ^שטענדיג ״װאױנונל״ איז חעלװלעז בײ

 אין :אר ווערט .ליכטינ ״םארנאכט׳/
 גוט *שױן װעיט עס ״װעז דאז, מאױנונג

 צינדט חײקע׳ יוױיב, ראס און נאכט׳'
לאפי. דעם 1א

 זאגט — יױטר א געװען װאיט עס —
אפ״ דער װען װעלוועל, אפאל  ברענט י

 — מונםער, איהם םאכט פייער דאס און
op לאפ« דער אז ױשר, א נעװען װאלט

גאנ־ א ביענען '׳4״זאי אין אונז בײ
 די גארניט פען זעהט אזוי טאג׳ צען

גאררינען.... די און מעבעל טײערע
 ער װערכען פועי, אײנצמער דער
 און קעסט םיט װאף־ א רובעל א צאהלם

ענםפערם: און צו שםײכעלט קװארטיר,
 זיף ציהט וואיף, ר בעסער, —
!דירד נײער א p* ארויס
 זיף מיר װעלען דירה נײער א אין —

 — אריבערציהען, אם־ירצה־המם אויך
 קלאפענדיג םרעהלאף־ װעלװעל גמםערט11

 איבער טמװעהלאך. די פארעשװע איז
 אפמר און יאהר צװאנציג און הונדערט
 איינס דירה א האבען איף װעל פריהער

 םיר צו װעסם דו װעלם... דעד אין
 ער, ענדיגט — ? װערען געװאהר קומען

 די פוער אויפ׳ז אויסטעלענדיג לוססיג
אויגען. ®ו־ײליכע

 בעסער ישויז דירה, יענע אײדער—
 פועי דער ענטפערט — לעלער! אין דא

זיך. קיאץ־סועגדינ א
 םמלט װאס נארעלע, איז, װאס —

 ־ווײ־ װעיוועל ?ומײכעלט — ? דארטען
 אויס גלײף װערסםו דארט^ —̂ טער,

 באקעז גלײף אן הויבסט און מוסםער
 טרױ םרי׳שע, ריב עפעס האסט בײגעל...

בײגער¥ קענע
 זײן דאדןז סטעטענע מיט כײגעל —

ט׳ ניט ענ  זיף אן שױן הויבט — טי
פועל. דעי אויף װיצאען
 — פרעסער, א גאר שוין ביזם ע, —
 בײ־ — ערנסט כלוםרשט װמלורעל ווערט

 נאף •װילסט װײניג, דיר איץ אלײן גמל
סםעטע;ע^׳....

 פאר׳ן זיף םען װיצעלט אזוי און
 קענטיג, איז עס כפעם. גאכט אי״ע לאפפ

 צװײ די אויף פאבט ליבםיגקײם די אז
 װער און װירקונג׳ נרויסע א ארבײםער

 ׳זײז װאלטעז זײ םרעהלאןי װי װײסם
 לאפפ א טאקע װאלם טאג גאנצען א וחנז
געכרענם?... קעלער איץ

 איז װאס זאף, א אבער איז דאס
 און םײער זעהר איז נאפם פענליך. נים

 װײניג. זעהר װעלװעל פאררינט פארדינען
 נעפט און פאבריק א פאר אדבײט ער
 םאר׳ן ער צאהלם װאך. א רובעי 6

 געטט רובעל א װאן, א רובעל 2
 געהט רובעל דרײ און פועל דער צו

 פועל,• מיט׳ן איהם פאר עסען אויף אוחגק
 װאס קיגדער, צװײ די אח וױיב דעם םיט
 סלעקם עס װאס נוט, איז עס האם. ער

 אוי^ ניט אמןר זאכען, גויטינע אויױ
לאםפ. א בײטאג ברענעז — לוהסום

 י1דאי ער אז טרעפם, אםאל אסת,
 טאט בײ קנאפעל א אפשווארצען גויםיג

 נאר פײער. אנצינדעץ עד מוז דעםאלם
 א אהז לעםפעל, סלײז א ער האט דערצו

 אײדער מעהר רויכערט עס און גאעזעל,
op ,קײן גים ד.אט װעלװעל און ברענט 

 ליכטיגקײט. סין אזא םון תענוג גרױסען
 ?ראנקע שװאכע א חײקע, ®ארקערם,

 זי אז זעלטען, ניט זיך קלאגם םרױ,
רייד• םיז קאם דעם םארטשאדעט

 ״מא־ גאנצע א גאר דאף ביזט —
 דע־ זיןי װיצעלט — װײב מײן דאם״׳
 געהא- דאס ביזטו װאו — װעלװעל מאלט

געװארען^ דעװעט
 א חײקע׳ס אבער דערהערמ ער אז
 שטי־ װיציגע זײן םאישװינדט קרעכץ,

 גע־ און ערנסט ענטפןןרט ער און מונג
־ :ריהרט
פאר־ באלד עןא. חײהעלע, שא, —

 דעם אפ נאר שװארץ איך אט איך. ל?ש
קנאסעל....

באלר.... טאהע םארלעשט ער און

 װעלװעל װאוינט װאך גאנצע א יע,
 םינסטעיען איז גאס טםןוטשע דער *וױי

 ליכם, אביסעל נאך לעכצט און קעלער
 אדײ זיך ער ציהט שבת אבער דערפאר

 יײכ־ ליכםיגטטע, שענסטע, די אין בער
 םארגעסט און גאסען װארשעוחןר סטע
 און קעלער רעם #גאס סםאםשע די דאן

 אוייי זיד מום עם אלײן. זיך אמשר
 װערט ער הויט, וונוונדער גןור אן וויהם
op*V ̂ר  םילט ע«עם םענש. אגאנדער ג

 אײ די צו גלײןי לv%ב'ס איז ער אז *ד,
שיז, כעריגמ ס מנ  איז באנענענט זץר ^ו

d גאסעז... ליכטיגע און שעהמ רײכ̂ע

 ״בײקערי די םון אעטערגעש*נאל די
 פון װארקערס״ קאגפעק^יאגערי און

 דער גענען קאט^ א אן םיהרט אםעריקע
 קאםף דער װאיר. םירםע םיליאנערםקער

 א 4שוי געדױע-ט און םארביסענער א איז
צייט. לענגערע

 יאהר נייעם דעם םון *נקומען דעם צו
 ױניאז אינטערנעשאנאי בעקערס די האט

 אלע צו סטײטפענט א ארויסנעשיסם
 די באקאנען צו אום לאנד, pn ױניאנס
 נע• קאםן< דעם םיט האלט עס װי ױגיאנס

 עם װעלכען אין ?^וםפאניע, ווארד די נען
:געזאגט װערם

 רריײ די םון יפטעדט 5000 ארום ״אין
 בײ־ ״װאדד די װעיכע אין שטאםען, סיג

 דא זײנען ביזנעם, טוט קאפפאגי״ קיננ
 ארנאניזאציעס, ארבײטער 15,000 ארום

 בע־ די העלםעז צו אקטיװ זײגען װעלכע
 דעם אין ױגיאן אינטערנעשאנאל סערס
פירפע. דערםאנםער דעד געגעז שאסױ

צירקולא־ און פאמפלעםס ״סיליאנען
 םא^ןײדענע םארטײלט, װערען רען

 -אויפ׳ און אױםגעהלעפט װעדען םאסטערס
 און אםיסעס ױניאן רי אין געךאנגען

דער־ װעיט עס וועלכע א*ן רופס, מיטיננ
האפן״. דעם וועגען צעהלט ,

 קאפח דער װעלכע אין ״רעזאלוציעס
 אנגענומען זײנען אינדארםירט, װערט

 ױניאנס לאראל טויזענטער םון געװארען
 הונ־ םרן אויך ; טרײרפ פארשײדענע םון

 קערפעריטאש־ שםאדט צענטראלע דערסער
 לײ־ אװ םעדערײשאגס סט^יט און טען

 קאנ־ למצמער דער אויף אםילו באר.
 פעדערײשאן אפעריקען דער פון װענשאן

 איז ארענאן, פארםלאנד, איז לײבאר, אװ
 יע־ א אײנשטיפיג געװארען אנגענומען

 קאםף, דעם איגדארסירמ װאם זאלוציע
 דער פון הילף די םארשפרעכענדינ דערבײ
לאנד. םון באוחנגונג ארבײטער נאנצער

 הא. בײקינג װארד די אז םאסט, ״דער י
 בא־ מעהר אלץ װערט מניאנם, גענען איז

 דאס אז זיך, םארשסעהט עס p» קאנט,
 עס און םירטע. דער טובה סײן ניט טוט
די פיז האספײן דיזזןר דאס נויטינ, איז

 טע;.ŝאlאג זאל ארבײטער ארגאניזירטע
 צײט, פון םראגע א :אר איז עס וײל1

 םולשםעגדיג. זײז װעט זיג אונזער װען
 פען װאס הילף די זעהר אגערקענען מיר

 פיר און יעצט ביז גענעבען אונז האט
װײםער. אויוי אנצוהאלםען דאס בעםען
 נײעם דעם םון אגהומען צום אוןמ
 אין ארגאניזאציעס, אלע םיר בעטען יאהר
 אפיליאײ־ זײער םיט הארעספאנדענץ רער
 םאל־ דאס אײנצושליסען ױניאנס םער

:גענדע
עסט, איהר װאו זײן באקאנמ זאל ״עס
 אנדערש, װאו אדער הײם דער אין

 ניט איז אוךקײק ברױט װארד די דאס
 זאלם איהר ;פראדותס ױניאן הײן

 פיט׳ץ נאר ברוים עסען און הויפען
 גערענקעגדינ, איפער לײבעל, ױניאן

 ביײ װארד די פון פראדוסטען רי דאס
 ױניאן קײן ;ים זײנעז האםפאני סיגג

פרארוקטען.״
װײ־ װערם פטײטםענט דעם אין און

:געזאגט טער
 א^ע רי מיר דאנהען אכיאל ״װידער

 סו־ אוז הילו* דער פאד ארגאניזאציעס
 ביז גזןנעבען אונז האבען זײ װאפ פארט
 בעטען מיר און הינזינמ, דער אין יעצט,

 װײטער,־ביז אױף אנצװזאלטעז דאס די
 געצװאונ־ זײן װעט םירטמ דערטאנםע די

 ^בײסע־ אונזעי מיט שלום מאבעז צו עןן
 א*נ־ װארקעדפ ?אנםעהשיאנערי און רי

אםעריהא." אװ םערנעשאנאל
גײרוס, א.

טרעזישויער. אינטעמעשאנאל

ױן טא^ם עו ם ל ר שו ט ס ע ץ ל  א
בדאנקם. די

 זי־ז םארטזעצען װעט לעוױן dps״
 און ציאען נעשיכטע, רער איבער הורס

 כאווענוננ, ארבײטער חןר פון פר^בלעמע[
 רער צו אויםפערקזאםס״ם ספעציקלע מיט

 א־ן אוהר 11 זונטאנ, דעם י״ װ. נ. ל. א.
 יאקאל םון רוםם קלאנ רי אין פריה, רער

בר^נקס. עווע״ װאש־ננטאן 1581 — 1
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 הערסה זניאן פװ נײעס
סענהער

ד דעױ א- א  p£ דידעקטא־ס איי :
 או־ האט כענםעד העי־טיי ױנ'אז רעם

 דע־ טען1̂: דעם יאגעי׳צטאנ, געהא^טען
 צו באשיאפען אי־ ס*טי:; א צעטבער,

 צו פא־ביײטוננען גויטיגע אי־ע טאבען
 םאריו־ װעט װאי^ ,‘םאםקעדבא' דעם
 טע״71 דעי אין כיאיט״ע טען29 דעם םען

 אײך איז עס א־כיאי־י. רעדדשיכענט
 א אגגאזשירען צי געװארען באשיאסען

 צו כדי כיאבקעךאוגטערהאי״טוגג, ויפעיגע
 ע־םאמ־ ױאס אונטעלנעיזכוונג ד* פאבען

רײכעי.
 או; :־•;פ״אל ;־,,וואנד ברידעױ ,ד

 ;עױארען אפאינטעט זײנען שעהגדיאר״ז
פ  ב־ידעד די דזשוירגאל־האמיטע. אי

 אפאי;־ זײנען וױינער און פיש לױױי,
ט־;.יבא^־ק^פ אלם געװאדען טעט

סטו־ r סענטער : (1העי ױגיאז ׳׳ דעי
טיננ אט ״ ט־ א געוזאט י ,קאונםיר רענטס׳
װאו רעצעטבער, טעז11 דעם דינסטאג,
גייע א געױ^ורען ײסגעקריבען א איז עפ
אויף ר.*בען זײ ייטע. עקזעיווטיװ
אין ״סאשיאל״ א ;אבען י־ צו באשלאסען
דע־ טען28 דעפ ־ * יייי י r יט־ Kyn ,א ױג

צעײבעי.

די דער ױסק, ם ל. דז״צין r ד־.
־ אנ עקפטענשאן ילייף דעם פין טא־
דע־ טען14 דעם רײטאג, פ אט ה םטיטוט,

 העלטד ױניאן אין גערערס צעכבעי,
 ר.yבאזונ צאלל גרױסער א פאי םענטעי

 אי:טערעסא:טע אן גערא^טען דאט ער
yryn פאי־ צו מעגיינקײטען די װעגען 

 ביז יעבען פענשליכען דעם לענגערען
 אי״ האט ־,ע כיעהר. און •אהי הוגדערט

 פאריעננע־ יד אז באטאנט, בערהויפט
 כיעג־ די פון אפ הענגט לעבען פון רונג
 נעװען איז לעקטשור זײז זעלבפט. לוען

ד אילופטרירט  און אינטערעסאנטע דוי
״סלײרס״. אויםקלעהרענרע
 װעט קנאפף אדאלםופ ס. פראפעםאר

 רע־ דעצעמבער, טען21 דעם פרײטאנ,
 פראלע־ די ״סובערקולאדס, איבער דען

 װעט לעקטשור דער קרענק״. טארישע
 טואװיגג־פיק־ דורף אילוסטדידט זײז

טשורס.

קאלענדאו־ אינטערנעשאנאל
סק־לם^ן. ה. פון

ע נ טי נ ט װאך היי הר 12 מי א צוךיק י

ברינז־ פון ♦is יאקא־ «רעפער דע־
 חונ־ זעקס װאסערע צעהלט װעיכער װיי־

 דעם מיט זיד פא״אייגיגט מעםבעיס רעדט
יארק. ניו פון אלא^4י ייעפער

• • •
 דעי £*; אשיכ סשריט דילענסי דער

אן םאנער קיא־ר, באאיד דזשאינט  ױני
ט זײער אין אז באריכםעמ, טיי־ ס הא־ די

ײן און הוגרעיט םיגף נען  אײנ־ ער1שע נ
 1010׳ (אין אוער9 ע״עקכיי* געפיהדט

 א■־ פא^פי־ינטעט באסעס די זיך האנען
שינען). אוער9 סיט די צושאפען רא

• « •
 דער פון עקזעקוםױוע דזשענעראל די

ײריס “אינטעינעשאנאי  װאר־ גארםענם ל
 זי־ פערםעל־יעהרליכע א אפ האים קערם
 באטראכט װערם עס שיקאגא, אין צונג

 אויף אװעקצושמעלען אז.*י װי פי־.אגע רי ן
 גע־ ײעלכא לןןקאלס א^ע שטאנד גוטען א ן

 װעסטערן םידעל די אין זיד פינען
פטײםס.

• • •
טינג אײגדרוקספולער אן  א^ע םון מי

ײנס לו^קאל םון םשערלײט שאפ  װערם א
 צו אום סםריט פערטע G2 אין געהאלםען

 דעם געגען מיםלען און װעגען געפינעז
 דיס־ צו חבתים בעלי די פון צוג נײעם

 סחם און משערלייט שא« די טיטארדזשען
^ן. דער םוץ מעםבערס אקמיװע  די ױני

ך װערם פיאגע  עס און דיסקוםירט גרינדלי
 װעלכע *^ענער געװיסע ^סעןJזלyבא װערט

 דזשאיכם דער צו איבערנעגעבען װערען
באטראכםונג. זײער םאר באארד

 זײס איהר
ן ע י א ל ע נ

 ם^ורערנ? אונזערע זעהן און הומעז צו
 ל«רנען פון מעטאדען פראסט״שע
ײניננ, נ, פעםערן דעז נ הי  האפירען ט״

ס, פון פיננ, סא״פעל ײדיננ דריי ר  און נ
 םעשאז־םהעטשיננ.

יאהר. דרײםיג עטאבלירט
ש די ט אװי ה ר ע מי ב אדע ת א

 םט. טע23 קאר. ». נ. עװ״ טע4 303
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 בערקאוױטש י. ל.
ליקארו סאלזואטאר
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א־ן נעמ־ט־נט ;יט ז־ד ל,אנעז ־ פי
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, ;jyiy דיער נעכרא:ט ; ; m r i y וןזײ 
ט1;יאינ פעכם נ ״ ײע• אין צ  *•עדריכ־“ ז
ig דער פא- קײט -jr, קײן אז r;yo,& וױ 

y זאנפט געכיעגט װאיטצן פיד נרױפ i״; 
jy;y* jyp ,גע־ ;יט או;ז װןויט אי־.ם 

y חא:ט n v iv r g,; אוג- דיגען פיל אז 
 קעז וױ אטת׳ען, דער א-ן און נע־עבט.

i• יוכיאן, א n ד עג מ  גא1א װעיכע אי
;j r i g r ,ײי א אז מללצן  איוזר pc ט

 קער־ באזוגדעי א אין כי^דען זיף זאל
■DCgiriy, לאקוס-םיטינגען, אילאי״טען 

y סים קוסען ro ig c ע  בא׳ אמעמרעג
ס^ ״ אופן אזא אױוי או; שלי ! י דז א מ  א

 דעד אױזי די אלױפצ־ױמצן טערדוײר
* גאגצעי אן tn װעל ױד y i אז ״«ײה 

o פיאקציע ד#זיגע די iy r היט  פון געפי
l גא;ץ א y m o D i g ,לערפער״עאםט 

pg םון נעהמט in irvg װאס נאםעהיע 
אן, m אין אױסצופיחח^  צס איז ױד

ט אודאי דאך iy ;י i ;g  p«p ,ד וױ זאןי, 
iy פון דעפאלאי׳יזאציע חיאלסטע i יױ 

ig דאן. c iy i גצדזױפען סיל אונז האט;• 
n ײען איצז, צו y r;ig ױ ; l y p i r לע- 

פ״ דןי אױןי ה^נען װאכ סאגאגצן, מי  א
 ‘הא ?אסוניזס, פון yporo די ;צשיע#ס

;tfyDr אונזצל נען  געכראגדסארקט ;
fכסט־דעסyה א איס tטײ^K,ס ע  « »י

גנ מנו װ ^ א  דעם פון פרײדױיט דער סון ם
^ךרממכעמ  געװען ?יןי זײ;ען סיר ױגי

סט, לןי*ר און פ^ילק^ס װאו  םיט אז נא
 יױ די סיר פארהיםען ישטע^גג אונזער

 דיקטא- העכסט-יעעדייכער דער פון 1ני«
ך װןוי״ם װ^ס םור,  אנטװיקלען געסווט ד
 דארום פ-אקציע-פאליטיק. אזא פון

ט אונז ה^ט  ביאטע, די געחיכיעיט ני
 בי^ןי-ק^וכױגיסטען אונזערע װעיכער םיט

 און פןןרװארםען, אײן אין אונז האילטען
ף ד.*נען םיר  קיײ אין נעגוטינם ניט ד

 םאר רעכטפערםיגונג די וזסכמח. נעס׳ס
 אין נעםונעז סיר האבען שםעלונג אונוער
 אוגזער אין נקוױסעז, אײגענעם אומער

געדאגק. ל^וגי״טען קי*רען,
V

 אז זאנען, כײר םוזעז םוגדעסטװעגעז
 אי• העכסט׳אנגענעהם געװען זײנען סיר

 הסכסה םויסםע די געפיגען צו נערראמם
 אנדערען, סײן אין שסעיונג אונומר פאר

 קאםוניסטי^ער רוסי^ער דער אין וױ
טי/ די נעראדע ?עיכסט. פארטײ ר א  י

י נ^סען וחנמעס אין  דעכיאגןוגען המע ר
 »'3 ייז אנגענומעז האט ׳אונז כאתעםםען

 ^סעלוננ, דיזעיכע ■ארטײ דיער צו צונ
 דעפ^• פון גרונד דעם אױן* דוקא און

• בגאסנות, ׳און מיר. קראםיע, ײ  ל
 ק*רעס- דמר איז דעם ווצנען ענמגדינ

 םון םײסז״' יןורק ״גױ דער &ון •^נדענץ
 אונז זץי האם דוראגטי, וו^יסער םר״

r* נים אז אױםנעדזכם, i r u, קא- וױ 
װ ייניז, ע מני מ  פ*מו- רוסיממ איע און י

nגע^י^נ ה^נעז גיססען  D ״נערעכםיג״ 
 וו^רס פאר וו^רם וױדערה^יס און קײם״

 אונ״ «ו באצוג אין ארנוםענטען אונזערע
n y? .ייגס

v
 די םאר איכעמעכעז באיד וועיען םיר
 קומט אײנענםליך װאס קורצמן אח יעזער

 ״HP דער סון ימנען דעם אין איצם ם*ר
 ןובער רוס^אנד. אץ ■ארםײ םתיספיממר

r יןוסיר וומן, װ*ס אײדער i ײך  ני
י בחנגגען  דעם קאילינין, ®יז ווערםער ר

 פעדע״ איל-רוסיעער דער פון •רמזידענם
ענין: דעם *ו כנוגע דאציע,

 םיר .וזאס •רעג®, .•רציובראואלגסקי
 *ראה־ ךךוורמ דזןם *וג«ער נאסת #יוי^״עחעז

»»J j p וזעי איך py ׳ איחס ״ .  •רי״ן״ ^
 דיס^ופידען ײד*כע ׳oyoipyp ?ײנצן

 יול״ דער *אי באאוסיסם איו װאס ,v>vnm א
w דיסקוסיזן, גצסײנעד njnf ה1 צוייאעז  י

 דעם. װעגען מאלוסען זײעדע •*סען און
 ojn ■אר •*ר קוסמ *דאגע ד« װען דאן,

ן ייך ז״י קיסערען יגג,8םי אלגעסײגעס י  או
ײ נאר דיקסוסיפן, חןר וועגען b»j םלחד י

- ח*מןן ?ײ יואס דעס׳ בזי׳ ייד ן7|י*1יא  מ
o« סימיגג. oippp זיילד אויןי פאיסא r ז י  י

ן י  דעםאפיאאיאע •רײע, m סעחד נימ פו
 ווונמיאמיצונג די בלויו נ#ר דיסקוסיןן,

rum* •ון • o r,* גזר אנגענוםען איו װ»ס 
ijp fn ן ׳ י י  or* oy »יז םיסימ. קאקוס ױ

■? •יחד »•• ?ײי ילע |1• (געאד״ען װיי

ya; : 1 גײן ( ! ײן *ו עכ a;ii« דאן נ
•רעןבראזאעגפלל׳ ן ••י ״?גא׳1כא

 ײטיט — ט*טי;ג, דער דאט דא; און
 .ױע^כע• — ?*-עכפאגדענט, דעד ריט
 וױכטינע סארע די םון נא״צטאגען איז

טא• אין גרייעז ח^טװיסטי^וע
 װאס ,y’Yis**y* א אגנענוכיעז סקװע,

 זיײ גענען יארע;ע*ו אוגטע־יעטיצט לאט
v; .-געעע

A
 עט^*:ע די פון »ז ר\י, דונט אונז
 -אנען מיר ױ^ס ?א^גין, פון ״וע־טער

 ד*ס4 ׳דעם םון און איכערגעגעבען ד*
 א •;גענוטען ד׳אט טיטינג נאנצער רער

 r*yp איז זיז, דעסזעלכען אין רעזאױציע
 כלוםר׳פט׳דײ דזיגע די פון ארני־יט די אז

;v ענטגעגענגע־ •וגי,ט איז ל^טונ״סטען 
ארטי/ דער םון •רינצייען די צו זעצט • 

 היגע אונזערע סאנטעי װעסעס אין
^ דף זy^אכ חנרח״לײט •oy ^^yp^ryu

ןyק•טוניסט די װ*ס דאס, אז איז
^yn פאד זyבאטראכט רוסיאנד אין ^ 

̂ p*3y-uiH^o:yn םאר ^ררליןיyםyג
טי/ דyזײ םאר טי״ע  גיט דאו jyp ■אי

 האנדעיס oy iyr- רזןכט, און גוט
oy .o;r^F n דך y ? ;i•  iy;yr איז 

 דרסילאנד אין jyoo?•טו;י די אז ?יל^ד,
fyo3*-.oi3 פאר דיrידyנy פדא?ציצס 

aרyזײ סיט rn y o * ^  ;y iro’o'oipup y 
oyj^oyi^r ה םאר כײטינגyכoטy rםy-ר 

 און •ארסיי. ly^^oo^w^p רyד םאר ליך
̂וס אױב  •״P חגר םאר גמפ^הריױ איז ד

ly r ’oo^iD /װאו ■אלטי yn oy־,o«r 
^ אזא נאסת •y r y f ,און דיסצייליז 

y3>yr ד אין איוyרזyנ  <״ן9 צײט רyי
י  םראק״ y3^yt• םדזצן וױ טו םיוכה, ר

מ ציעס י iyii,o* מ ,’roiprp v i t v i \ י  ױ
TYinyoyi װאו ױני^גס, אונזצרצ פאד 

 און ישיואג^ א זעהי איז ריסצייילין די
 א אמת׳ען רyד איז איז כיאכט סyסyװ
*iny׳ *Yyop;yn8P»3 nny האכעז, מיר 

 םיט דצכט טױזצנד ^אטyג אלז•,
 םדא?״ yi’Tifi די צו •עט^ונג רyאונז

oy^v ״ טיט*i n  iy o ’^  \ v : v q "2 yiy 
 אז ^דטy^pדy jya^n מיר װןנן ױגי*ז,

?̂ly ;האנדלונ c noי^דyצו ז o n, 
 צױשכיע־ נאגצעז אין ז*יל מדאן די »ז
טyם װערצן. י

V
ם ry^n פיר *ז ׳איצט און אב ^  ג

i^^p אונז פארyרiyry^ y, אונזער אז 
ן האט מטעלוע ע נ ^ ע o אײזר ג y o ^ o 

ju»3 דיגע 'o y o r; איז אםיילו i n רו־ 
lyir’o o ^ o •?  i y r o װצלכע #■•דטײ 

: די 1פא איז *v u v nםון ר i n .י. ם .y 
 װע״ יםעס,1¥אױם העכסטע די oniy: ל.

i א אין 1םי ילען m !ותלטע i nצעהיען 
 DYnj«n וואס וועגען iyrŷ ע1אוג?ע

 גופא. !וסילאנד אין אימענםליןי oy זין
o r n iy ^ a  i n, איצט אילײז זיך חאלם

״, איז ט׳ן D ז^גם םפי 3n^*onifP  i n
i אין דולאנםיי. v v j f i  i n ?אױסדרו 

i? א באסת איז n : y t n o  iny 1פא i n 
 קןוסוגײ ,ד lyr^iiy מסיםוננ איןיסינ^

iyoo ר בא?אנם, װי דוסלאגד. איז $  ח
\ ע oyp'ryr^ip y די ב r o i i א 1םא 

D■ צײם io n תס״ אױוי אמיפצװעגצן 
o אאנד n ^ י נ ו מ ^ y r u n jn צװאננ־ 

or♦! n r o y o א אלס אמיסגצוױזען זיד 
ר ע ב י ל ס ץ ר  ילצנין ווצן און דולכםאל, ש

^o און i.iynyi ה*ט i'D in, אז o n״ 
 סאמױ דצזינצן oyi ך1דו Dijm לאנד
 ונד;1איג םון צג1כ צום אכם1גצב ניזם
ע9 פון דדען y די ה*בעז זײםען ל n o n 

מן •ױצלים ױ i •;גצה n ’o^ifv.yi, איז 
v ם1אײננצסיה z n i n  in r ily j;  די %

ת !•נצנאנםצ י y נ n o iw p y ,ליםיס•■ 
i אין איז װאס n נים בעודעז אםת׳צן 

 שײאכצל א וױ וחןגינצ! נים *יז םצחר
myppnw 1•בצ ?אייםאליזפ צום i n 

 די זיך פים נצבראכם נים האם ״נצ■״״
 וױיל !וסילאנד. 1פא !םואה פאתזאפםע

i n סאייםאיציזם iyp אונ־ גצדײהצז ניט 
iy o א n ’3n,« כאם׳ס נים נים װאס 

 •? נו, ײהײם,1ם םיז מאס נצוױסצ א
ly םון וױלם, איהר rm rn u ײהײם.1ם 

 נים האבען נלײכצז, דאס #1כײםצ1א די
y?״ אנםװי?לצז גצחאנס iy צום כוחות 

n מאסף, jn y n: םוז כאודאכם i n  i n־ 
, ג ע v זyײyג װאאםצז זײ דױ אזױ ח i ' ^ P 

i n j ’p. די דאסזציבצ ■onyn. און 
m דאם איז, אילצס דאס פון ױצא ױצל 

o !וסלאנד iy o r א׳•1פו • 1םא איצט 
.ovnp דינצן

V
ט ot$i אט א m, אכטlנyנ oy י y i 

 װאס !וסילאגד, אין סאפו;יסטען די אז
oyj^f ײם ly נ a iry u •  iy3^n , i n n 

: צו • ^n  iy;yn jyo ,ת  לא״ װאס סינו
ט זען  •ון זיף/ צו |yoip רוסלאגד ד

v*׳ אי*ס y פון n ת כו סי ט־ ױי  iy3^n ח
yאױס זײ y t y i\ טא איזyp ,װאם דאס 

o דאס n״y r פאלק o iyn ליסצי■* צופייל 
ט י ד י iy פון iyo;yv oyi pc י i  iy i־ 

ly׳ u y y ,ײ ט אי  דארום זיינען *לע ו
 קאמוניס־ די •ז אײנםאל׳עטאנען, איצט
y iro ײ ט א״ i א ס y ״ד סוז י  p א״ 

״ ט ו ד י y ט iy r|# איז אילײן דאס 
oy; א לוסלאגד םיול ״צױן i;•!■  ly o ’i i. 

lynnp ד װאדט לאס איזyא טיpפ א !y 
;yvy,; וױ oy איו ■i^ o y n ,באסאנט 
 די?טא״ רוסלאנ!. אץ ט1*צ»אט־ײא א

tw איז טור in דאס y o ;^ ’iiy ; yo^rj 
v הופצן א׳־צט *וארט. iynw  p i r יוא״ 

^ ט ס ד p; לעם צו פו ;« iyרי אז ׳ ;■;yv 
y;'MDO'jio*p 1 דאין״ *אדסײ v א״ פ 

jjnyr. ט ד m י ט א ר י,
A

 אײ;״ אלע ׳עוין iyj^T oyi אין איז
 אן זיף איצם^רויכט נאל פא־״׳טטאגען.

 בא״ 4זאי װאס אין : פ״אגע yo*n; די
n  \p v w און וגנ,1דעפא?ראסיזי 

 זאיל דעפאקראםיזילו:; די *ױיט יײ
 םון מײנונגען רי ז״ינען דא און נעה;}'

 סטא־ צוטײילט. ^טארק תאפוניסט^ די
 |yv;y־;o•!■ yogo די םון iy■״; לין,

n  jyK^rv ^4!וסי אין קאפוניסמ,!;■ 
iy און i ״lyoyipyo iy n ;y o c םון iy i 

 yo«o די oy איז lyo^yn ■•ייטכױ!•,
iroipytpy iy םון האײז ^ io ;y v  i n 

iyo'■ o װאס ל,אפיט^ n y n ,!וסלאנ! 
ony אט1 ip iy, לעםאקראטיזאציצ אז 

iy םיז אוםכײט אן םײנש o n ’0 iy i’־ 
oyooo iy r פון o iriy ; iy ;;y io r״ 

iy א םון y^יyכאם די צו זאמי\ים r^ p 
Kny•^ypאבסאלוםע די האס װאס ^אםט 

 זאל oy װאו ,oyqpo א אױןי #מאכט
lycnyi צי א ס  inyo ׳ײהײט1ם inyo ס

?י «ה^יג א םארלפײ־ n װאו און ׳טזאונ
y ; n זאיעז ?צ!«צחצאםטצן אײנצצ^נצ
n 1ה*בע y o .בסס־־^ילונג^? lyr'T 
^ כ yoYjni. ,y*; דא א in ^באנונצנ 

ם זיך  םײ•1פא inyf»p;i■ אזא פים ד
 װי• זײ װאס אטיצ.1דצםאק םון סצוננ

i צו סוף א םווכעז ?ליך1וױ vא \\,1ל n 
y^• די אז וױלצן, זײ די?טאטו!. ^ P 

lypע■nאםטyזאיצז ז ypro האכצן 
 yiy^o iy>njmiyo’i■ אלײן ooyi דאס

yiyonpyo 0 םון’n iy; y״ o o  iy;y, 
ה  ;״yo^pyi״ די אננצחמעז סוזצן נים י

 ,y'nD■ וױלצן ױי צענם!. פון דאציצס״
n  yooyמאlp^םאילפםצנ־ די און אםיע 

y r i נ ג פו א ^ n פון א ’OOMpy iy i־; 
i n 1די?טאטו.

A
oy זא״ צו אונז 1*ם איב^ײג איז 

jy;, ״ 1פי *ז?ty3 אײנםאחזזםא״ דוקא 
lyny; y ?אםוניסםצז, די םיט געז o ^ i 

ך, װי ׳װײס אזױ לי n״r אין ^ג  iy־ 
א iy״r סיז סײ ונג1פא?דאטיוי  םײ1י

 וײנען 1םי לוסלאנ!. גאנץ םון םײ און
p נים והגט עס ביז •* איב^צײגם, iii־ 

;’^ ליך ;iny ii o in ’oy וסלאנד אין! 
n^אםת  yםאק^אםיŷ ביז oy װyניט ם 

inm i iyoi;ywriii י1 !וסאצנד םון 
y iy iir סון האנד i n קאםוגיסטי^ער 

nio«opn 1גא קצן n n  pip זײן נים
o■ וױח^יכצז ®ח n ; n רוסיצאגד. אין 
 ״1ד^ גצחם oy *ז זיכעה iyj’’i 1טי און
lyooyo i אלס צו. n אכעל באװײו 
w 1פא n  o n 1 אונז ,op«d i nי1 אס 

lyoooio^p y n o n ^אז םאחפטצה 
o nאloאםיy י1 ניס אופז ב?וום םײנם 

y תרך א?ציצס1ם סון ^ח»אםם iy ''t 
fyw'o^troiprp, י1 ף1ו1 1נא ;^«Dy־" 

 כא^ליסע V»n יייז !יסקוסיאז *רײע yנ
fyoi;y«r פון ^■y אויף o n ײ ^ לג  א׳

;iD oy״iy ;םיננ ך1װי איז אס1 םי  ^י
 ײניגם1גצ איז y:tfjm ŷאטיlpסאn די

; זיך האם וראס ■סולת, די פיז ; •yroy״ 
■oy י1אוי y'DHip^on i n ײד  לי ד

yo*n^P y ; n ^ n■■ ,אליםימצנס■ 
 oyi םים כאנוצם ?יך iyo!.• ווזגלכצ
 זײעלע 1םא yאםיlpמאn םון ;אסצז

iypmv y j'iy i:  האבצן װצלכצ אוז #'
o o i n אכט1געב rאון סאד y i w 

o אױוי n אין ט1װא p;*iy; oyi םון 
nםאlpאטיy. סיז 1נא nסםײyגŷז 

n ײעז  nםאpאםיזי^n1וסלאנ1 פון ננ 
o םון בלויז זyהאננyא■ג װאלט n גוםצז 

 װאל״ אלײז, iyoo';io^p י1 סיז זyװיי
iyo נאןי 1סי ;o;yoy צװײםלy.ז iy i 

 yinijp i.iy? א ׳איז oy אז אי?, םא?ט
זיןי האבען סענ׳טעז, 1םא הלכה
iy םיט אײנגעילצבם אזוי i איnםון ע 

 נצםיהלם זיך bi; אזוי איז ליקםאםו!
i n  T in ,זײ װאם מאכט y; jyoin- 

 אויםצונע־ לײכם אזוי oyY■ דאס ׳האט
 לי אז ,opw א 1אבצ איז oy בע\.

pyא;אסיn ; y o ^  y r וסילאנ! איז! 
i n  iy3’n o.^ זײנצז זײ ̂eםאl̂קly 

i וױ n און װילצז 1^סס1שםא pm צו 
y פוז םאכט r 'o n  y^yo''n o n באל־ 

lyoyiir i n •  lynno .oyp'iiyr, ווצ־ 
on צו ty^wnyy; זײן זײ ?ען  ivivi־ 

 אטיע^lpם•n די ײהײם,1ם רי לאנד
;T װזןילכצ o* 1פא ;ויםיג אזוי |y״ r לע״ 

 *ד1אנ1■ אס1 און tyn״iy; דאס בען,
in^o פון o n פאל?, !וסי׳שצז ייסצז1נ

 דײטיצער דער פון ײ1חיל^ג;ך» דער
װעגוגג.18 בײטער־כ«

y די ;n p y ir ^אין י*אג nyosVn 
o ;^ y ; oy איצט זין yiro’n  n אר״ 

אן, n בײט^״ױגי « i פאל זײן yiynw 
 -oyiי.א די !ולף סײ קיאל ;א;ץ ל^וער

;•■jyy;yi פון ■iy ;^ iy3  iy*;i -קא 
nyn  ^ ;y i;^#oy i ,סײ חאואנאוױט׳ע 

 yp’oi■ iyo;yo^Yy;o'i■ oyi? לורך
• 1םי װאס ,pj*io ח. דר״ םון !y3| 

iyoi; lyovyi rn o3^o;yoyigo ״;y- 
o^pro3yiנא!, ״״ yn| האט *ײ:ער 

ט אםילו  oyigp- *לע די נעלײענם ;י
•ryv;yi;g און »iyYp'oi אין ■iy i;i 

y■; נוילע אין אױך וױ צײםוגנ, iy i צײ״ 
jy;;io ז^ומאלעז, און iy jyp אפצד 

 פון y;*? n אז ,inyo^i■■ לײכט גא;ץ
1 iy i״ױ;י•!1ײטצ31א 1ײט^צ no זײן 

p יזעז iyny אז ׳אזא i r ט1גא  #זײן ;י
o;yosnyפוז ׳ iyo אין האנצן AVi'i אז 

 יודאנס n װאס ׳געיל גאנצע לאס פון
y3g«i| אין געהאם iyogp yiy’nאיו ׳ 
v דרלףי i^ pvw  ogi ^סיז סאל oyi 

lyigny; pigo ט מי א  ;יט.1גא םיט נ
ly ro ^ i  iy i jyn װאלט קא«יסאליזם 

ט אכזיכםליך אנ ^ל jy צו ג v ;w i די 
 o;ypy; ;ים וױלקליןי iy װאלט ױגיאגס,
ן געםינעז ^, iyiyoy3 ^י ס  אם װי םי

 װעלט oyi פון jy;:yi3iyo;n■ לאס
 אהן 1גא ;יט.1גא כמצט צו pigo שון

our קען נוזמא y;•* jyo?אויף אז ׳ o n 
yn; האס iy i ט1סא;פיס?י קאייטאליזם 
oy*<, 31; י1 װאס» y;'03yo yomײ־ 

unw onyo;; און פאלםאגט, ד׳אט ;•y 
^ איה!, ילאזען אג ױז א״צ io. א אהן ז y i 

ױים^ס, 3ig i צו y ^  fyp״iyo 1םא 
 פאו״ o׳iyo''3^^ oyi װען אז ?וטעהן,

jyoo;n מג 1זײנע עי  סטאיעז װאס אז
yp’o? טרוקען א אויא ?ױם״סוים r 

;yn אזױ אויןי ;אןי אםט איץ ױם׳13 ' ; 
ײ| ;יט i.iy^p ?ײז גאר iyp ניט, אוין  ז

i צו יוס1 צאהל^ פון n .און ױגיאן 
 איז ,oy»y יא אסאל ׳סויז iy צאהלט

 אן ooip i?»y; yט>צאהיyאײנג אס1 יז3
, oiyn 1 צום ly i r n n oאס ;i>y אזוי 

 צ,3זצי אס1 איז עס אז אײננעט!וםםט,
 אײמצצאהיט. גאר;יט װאיט iy וױ

i n אאםםע3 לעא אס1 ׳איז רעױלסוס 
i אין n הונ״ ■^זום י<ײז םוזען ױניאז 

;in y• איז סען װצן און n y ;;ii;״ yp| 
 די אױםצוהאיםצן זינצן אין לינצז ניט

ױניאז״
A

yi■ i n> ון ױצא■ o n ,די אז איז
 -01טסא n ױני^ן, 1ײםצ3א! !ײם^צ

yoo אין i n ,ײג•1א חאט װציפצ וחגלט 
ײ-31» םיליאז ro גצנוסזגז

iyo, איז o ;y ig ; i.iyt ,inyr אונ- צום 
yoTT’;g וח;ז טצתאגג. ; i•  n •אלפײ 

m םוז טצחשאםט ; » ;  i n ,און וחגלט 
ט3אי * הוי  איו ומלכצ י?א,1*פצ םון ^

nnyo צ1יע ײי ;»y i n צו 1שטאנ אין 
lyo^yi, צו גלײכגילםיג סלײבעז װצם 

oyi ז1מוי ע כ i םון צױשטאנ! ^ n 
lysro^i גyװy^ק^tאD3םליכ ^y״אוחוגוננ 

 1גא אז גיט, y;gio ?ײן 1גא oy איז
w א איז i i p בלײפען ניס װצם צייט 
iy;'03yo iy םיז 13? קײז ;n g i iy i 

i נעײעז איז yo^yn ׳ײטצחפאםט31א n 
i פון טםאלץ n .װעלם

A
oy װען ׳&יױדע!, א אז ■״שום כאפם 

iy םוז 1נא אכם1ם םעז i םצגליכסײם 
 װאס דאס, oy«< •אומלי?. אזא פון

iy® דורות o ;;n o ry ;;g  n גאניזא•1א 
 -oyp nאn^3װאונ און בײם1ציאנס״א

®y אוי ^3האDנyײממע די 1®א טאז !
אײנםאל םיט װעם טאםם,1ײכת31א

inyn ניפטצט.1םא i  i n״iy r o ױ  א
iyiyii oogioy; i 1ײטע3 n 'n  oyn צו 

l i t  . '> iy c •^ ^  iy o o 3 ^ p n r  i n 
i איז איצט n !טאג׳ אכם״טםתדיגע 
 ידײכדןזלאנד איז •■געםעקט װי כמצם

 די ײםצז31א פצסםאייים y®^ *יל# איז
i 8 סאכימ מםונחגה 10 1ײטצ31א n• 

iy n ; io t r גצסאט א איו ײםס״טאג31א 
o ביי אםילו 1צ3א .ryty; פון n װצט 
 די און ,1באא באלה סלײבען. ניט עם
״ !yiro 1ײםע31א fy^yn אזױ זײז 

 גצצײאוננען זײז |y^yn זײ »ז הילסלאז,
' זyהפyאנצונ •3 y^yn  ! ;y nינגונ-1א 

;y,| צו לעבע\ אס1 נאל אבי n y i 
; האלטעז*

A
1 \vpם^עאםט י iy םון אלביי i 
o^yn, און o in n m o םון ^  ״יסא1א

 אונגלי??. אזא צו נלײכגילטינ לײבען3
i ײעז אםי׳מ n װאלם אוננליס ;o;ypy 

;Iinyn tvo^«ny ג י1 איזnנyצyםון ז 
ײ י1 זyװyג אויד װאלט !ײםשלאנ!,  הי

ט אס1 אלפײטצ! יpc 1 םליכם yליג  ני
. oy iy3g צו i^ g ^ in איז ,^ כ  זי
i אז 3;yDg?w i n^ ון® i n ^ ײכדפ ! 

אך i װזגט נונגyאװ3מני n •  ly i 'io 
iyoy*r א זירiופ!yאױוי ז i n אך  ױני

i איז באװצנינג n !גאנצצ ' •iy ;ny3 
y די װצן וחןצם. ro ^ i אlפײטly וחד 

y; זײז ל& ;;w w y,| אםא- י1 אין וױ 
^nyoo;'®  y r ,אצצומן צו צײטצו!■ 

 טםי• ׳ן1םא v^;yo מטונחזן 12—10
vpסען וים,13 ל oy און oy ט װאם  ני
53^»jy ארזן yo^py ir 1®» םאלנצן

o n אין 1בײט*ג1א לי םיז שי?זאי i n 
; • ;iy ; 'iy 3 '•  m .זײנצן 1םי וחנלם 

חייוי, וײ אז צ!צײנט.3אי ooyo אתם1

אג,1ס מ ען21 ^ ע!, מ סג ע צ 1923 חז

; קאפף־װא־ אײגציגער זײן פון ארטונג  
צלט1י1אינ 1טי  ^ y i  , אן#ירנ  iy i ׳םע

iy 1 געבען איצט װעלען 1פי װאס iײ  י
א iyi□׳• yױגיאדנ rלאז ניט ^גונגyנ^יג 

 טעהר ניט כאםוז איז |,iy;iyD;iH איהל
; oyi ;ז^כסט־הייף װי ,!;yO yi ־  ױי
u3׳ i•  jyy״iy o שר זײן איןjyo’ p̂y 

 אויפ־ י1 1שא קאייטאליזם, iy;y; האפוי
 זי פון

ױנ׳אן,
iy זײז oyi nyi ,ooo^y? זיף i גאנ־ 

^ רyצ ^n y ig o - iy o;; אם^יקא, אין 
 דיײ יjyi 1 ניט, װאו און נגלאנ^y אין

v m אלפײטצר״ױניאן oyn ^ ט נ ו א
1 .iiy;נים 1טא אס ;y״i»iyc 1םי און 
?jy;M צו ניט בכח • ^ ^ !PYiyi iyT 

iyi 1םי ^•*y| גוט 1נא inyoinyo, װי 
oy ;'O3'iro:y3y< הילף. לי איז

A
 האט צוליק iyog;go ■אר א םיט
א^ אונזער ^אנ  fyony•■; זיך אעטערנ

i .פיט ;y n o הילף־ רעס אוױי לאלאר 
ס  ^*ױניאנס.1שנײ שעיײםn 1 םון ײ1ג
 איג־ iy*;ig איז ,jyo'n iy*n■ לויט

jyiy; ^ •;•ry ;iy o לי "*v:"n םון 
y>g גע־ איז װאס ׳^*םרייד־ױניאנס1נא 

jyoip צױהילף iy r i3  n r rn און 
 װא־ iya• !ײטשיאנ!. םון lyooyio׳

y ום1 r r i ' i r  Y האבען yiyi:K n ױג־ 
iy םיז לטyiy; גארנים יאנס o i i ;  iy i 
iyi":o* ly םון נױט r o 11!  iy i־Y j^ 'jn 
iy װעגען גיט זיך o?yi:gi איצט נאל i 

 האנלעלט איצט ױניאז. יענער איער
iy. זיר i iy;yr ׳ גאנציער^ :;!• '.! 'yi־ 

y נוננ, ^ y i אונ־ םון עױעלי בײן איז 
 אונ- םוז כחות y<8 מיט און טערגאנג,

yoTn;g:n• yv;•; iy* ט ^ו ^ ט ײ ב ל  א
viyi iy:gsiy^ ;יט i

A
oy ארבײ• י1 בלויז ניט אבער איז 

iyo״i;yig3;; נע־ װאס !ייטיטיאנל, אין 
ly אזא אין זיר סינט ^ p y itr .לאגע 

 לי זיף םינטy; yלאג אזא פונקם א'ן
 אויך באװצנוננ. נאנצ^.סאציאליסטייטע

n: יoynnoO 1 איהל g o y אונטעל־ פון 
 ;־yo y;yo'itry;oi•® y•? און גאננ.

v v m  y ''ic  y^• ,\vv,\ װyלכy װײ־ 
vo,\ ײםונג1בא א 1םא װאס פון Dy איז 

iyny; סאציאליסטי די;n;ynK3 ycr 
נ1 1פא א ל ^ m 1תא און 1ײ ;g ;  i n 

 oyi אין איצם, fyno ^עלמ, *'בערעער
ty n o 'ip ,אלע אנותנדעז מאכחגנט 

 סאציאליס״ יiy®^yi 1 צו כחות yiy*״
y n o באװy.׳צנקם1א3 םעז װעז גוננ 

in; װי ;i3y און ;oy o r;p y די איז 
 סאציא״ m םיט נוננy״באװlyא^כײם

!; איז באײצגוננ ליסםייפצ! אנ ^ל ט ײ ! 
yכא מען װען lכy3 י1 אז ^נם' 'y i בא־ 

 און נוף אײן םאקסיש זײנצן װ^וגנעז
^, לײכט איז נטםה, אײן ז צו ײנ  אז א

ly 1םא בלויז היל̂ו רי ^ o 'n  iy i ײ  א
 1םא ;יט אויך און גוננ^y־באװlyבײט

y 'o g ^ o y i^ * 'v g o  iy r o 'H  iy i׳ 
oyi בלויז װילקליך זײן y ^ i .אדבײט

A
o;yi'*yiB;• און  i n  ,o iyso םון 

i y i אמעריקעז n n n y o!• #1לײפא אװ 
iy א 1גא כאט^ ; ; y io r ־ױניא־1ם!ײ 
 פ. א. י1 #אםת הז.yזyײננK אס1 האס ניסט
 אפיל 1איה אמיסנצלאזצז האט ל. אװ.

iy צו o i'* ';H ; i•  i n אlבייטyוw p rט 
ױני|1ײ1ם רײמשט י1 1םא בלויז  #ן1־

n פון y '  \vp ivwvoom ,צױ ױניאז 
ליג  ־װי״ tyo'0^3 ישטיצ^ 1איה שיק̂י

i ••נע^יקמ זאל oy i^y; םיל n y i 
opym י1 צו y ir o '' i ,װי־ און ױניאנם 

 סאציאל^םא^אםי^ די 1םא םיל
 n״3 זײנעז 1ײטצ31א y*PO''i י1 1פא

iy םיז םליגלען o " 3 i•  i n״i;y iK 3;; 
o;y3y^ oo3y.i״j 'D 3 ' i ױ א?וי און  ז

 יקא1אמצ אין ױגיאנס אונז^צ אלצ נים
fy ru װײט אזוי •®y » n ry ;o i|> אום 

^, אס1 צוז  װאהו- ]y>yn זײ און איינ
y יfy®5yn 1 1נא ׳מײנליר ro 'H ־1ײ1ם 

o ױניאךבאװ^ננ, y i צ1אונוצ אויו״ 
 צו סליכט yo^y!•■ יy^«o| 1 ױניאנס
i ׳n״3 העאפצן y i !־ אװצנוננ,3״1ײטצ3א 

i אויך װי n !םאציאליסםישזג y ig 3- 
;וננ.

A
̂לצגט ניט 1םא אס1 און y• אסג i 

y i| אין ;;•^y| .איז ;ױם לי באנפ 
 נצסאה! י1 װצ!ט טאנ, א װאס נלויס.

i פון ור1צוזא^נב |y3'^Y;y; סיז y i 
y; אלץ נוננy״באװlyבײטlא דײטשצ! i״ 

iyo> און oy *אתם1 אי oooyi ,נויםינ 
n■ אז y t i ױניאנס ty^gr אנהוײ נלײך 

oy בעז iy װעגעץ טאז oy i. םאלאז 
nKD״®y ; n טאן. צו אם1 װי ורינבען״ 

 א םיט טצקסצז זיך iy;yp oiyooyo די
ly o i iy; אין סוםצ i n •  .jryp זײ 

tyo'^rK3 iv m, שטו̂נ א דאםi n •  y 
n y o באשטיםט זאל אלפײט }y iy i 

i 1םא y i •  fpy iY  o n זײ iy;yp גלײד 
fyr^ iw o א ;yoio y o n y םון t״y iy 

1 .o n in y ioױניאנס י1 1פא איז אס 
iy• באשטימצן. צו אלײז o, זײ װאס 
 •!oy; oy מוז סאשםיםצן, ניס זאאעז
jy iy i 5 אזויy;r םצגליר. װי

 זעלמען־ # םון בוך זעדטעךגוםע! «
. מענשען. גוםען

־yo |yo^8.ny ־װאס1גא 1מי
o 'oy i םײן ״םון בוד *tyoy," װאו און 

 י1 איז •!oy; םיש א האפצן 1םי 1נא
in צוױי ; y o, — װאס i;  שצהן אזוי |y״

אז זצהט, tyo דאס אזױ, ׳צן3אחיס;ע;צ

מ י י ק ג י ס כ ע ר ע יג

♦♦ ♦ ♦סהלו לאנגער נאניז 8
♦ ♦ ♦♦

זעלײן.־ א. ם־ן

iv̂ yo אys ען נג טו אי װ  די האט ^
ytr’?;y !סארטײ 1ײטצ3א ;o r ty אין 

^ י1 און װאהלצן yצטyל די טו;;  זײ- ציי
;jy אלעללײ מיט םול oy'vg>ipyfioװאס ׳ 

o עם y i ,ע די װען זײן ש לי צ1א ^; ט  1כ״
jyiy^i p?cny; o ■ארטײ y i צוזאמyנצו״ 
 WDnyrjn'K און oyragp א טםעלען

o לי ; ; r r ;y i הענס. די איז לײץעס
 םוליטטענליג iyo,,T סyקולאציyBס י1

D;'D3yig3, די ווײל ■ ^ ; ״ " ;y;■! y:yc 
o;yocny .yvvv א ווירקליך איז iP ivo 
iy אין זאך y;ybPy* א iiiy? לאס איז i 

8 iVK,,>;;yשיכט^ 1׳עע1אלים  לײז אז גצ
ײ8 ט ט זאל א! l; גי y,!^; א oyD'ig'RD 

ס, איז, ;טאנ װאהל א אין ^ ט ײי  װאס צו
ly ;אך איז jnp _  : ,i i ’ip iy o  n y o 

 י1 אין ניט iy3'T ̂טyרװארטy ניט האט
yi;,□;;!! ,די אז קריי־זען ^ ט ײ ב ר  פאר־ א

כ ארויס?וסעז אפאי װידצד זאל טײ  אי
 די פאליאפענט, אין ®ארטיי yo״iw י1

y; אזוי ^ y ^ 'c •  y;yciiy ^ צי אפאזי
y באטאגט דאיוי oy װארים, iy i;׳ 

: ^ly די םון ^iypyi י1 םון y;;i^i^B 
lyM gi, װאס ly ’oyie האט באלדװין 
 אויב — 1לאנ אויף׳ן זyצװאו;;yא^וים;

 pyצװ א האטyג בבלל האב^ װאהלצן רי
גיא — ,  אלבײ־ די [\11ב*ס"ט' צו ןyװyז

iyo צי די איס פארטיי  אפאזי־ yלy•פי
^ i• טאליס, י1 צי y i ױא־1קא;סצ לי,

8 yi'Dאיז ױאס ״ארטײ ;jy iy רי iy i- 
y i;y^ װאהלצ!, י1 ביז פארטײ

• !iyo זיך iv i 'i ניט געפיהלט oypigo 
ציe• ארבײטער אן מיט  ■ארלא־ אין y•זי

D:yo. זײ lyagn ניט ;o;ypy א םהאן 
אכ^, סף < זײ װאס ז •!jyo אםשל ;y־ 

o;yp װאלם^ זיי עז1# טהאן ;OKiy א 
^ ל'בער*לע צי לםשל,. האב^, זײ אפאזי

ט ני , ;jy iy ip iy i o;ypy םלחסה א ;y;y| 
oy |yoyi זאל — איז oy םראגל־ זײן 

m• רײך, ;■ ; •  i n ה1ס  ;־yo!.• — י;
P® iy אלס זיף iy;y; די; i r r c ; •  oyi 

y'Y'r^B• iy i צ;עס3א18אויס;זפ» אן 
nya אין ■אסיפיסט  iy i!• אםסי סון! 

ט אויף האכען (ײ .1א;אל1םאק  ־y; ;י
o;yp, ,םיט אחת 1י פאפצן למשל 

y'YgDgi^Bopy iy אין פראנק!ײר i 
iy םון i ר i;y; 1«מ ;yר םיט ׳  ארבײ־ ת

iyo אין ■אלםײ y;g^ i n צו ly in ^ c 
 אין ניט אויף האבען זײ וחשבון. דין

y^■; אזא o 'iy ; lycg^B• o;ypy; y 
 שטײנע! א װי !,y;;uy;Yy?y; סאציאלע

ס ^ ר שו ע  ארבײטסלאזיגקײט, 1םא א
oy 'i'oo io אנ• אוץ *רבײבזסל*!!( 1םא 

y iy i. אין ; •ly o iy i  y iy i — הא״ 
לי אלס םײ1א8 1ײםע31א י1 כצ;די;

^ עלער*&'* צי ■אזי • lyngi נים זײ ;y־
1 D;yp״ װאס דאס כםיהרצז1ו*iy הארץ 

ט האט ס ו ^ o צו — ג n  |yD>gn 1א 
^ ט ײ ly זײיין אױף פ ro o n א םון ■לאץ 
ש?לאוי.

מדאלען י1  םך א זײ צו זײגען לי
;1 !.yo;.iyזײכעז אפת, ליבעראילען, י 
•3'iy ;'oyo  >yo אין סאי iy''T אוי״ 

lyo'^iyo אין סאי און ^ ײ  לי-1אינע ז
8 iy r^ םי  זײ זײנען !עלםא! 1אבצ אלי
 •״iBDgp jy3gD צו 1?י;סםלע yויסlג

,^ ס iy*g^ iviy און םי i גוט זיןי זײ 
 פאליטיק, י"1״םא םיהלצן צו אױס;וצזגן

 מיט מויל אס1 זײ םאחעםאפס |yo װצן
^8בײש אלס אסט. הויכען א  jy:gp י

o םון זיילען ט8הוי זײ דעצן טא?י n 
 דזשארדזש, ל*יר אליזם,1ליבצ צעלישצז
' 1 א*ן אססװיט .y i; n g i i y  iyoי 

yovy^ 1; זיעצן צזוײ |y iyי 'y r ;y 
ס •  y;y|; םלחםח די אכם1גצכ צז3הא !

yם o^ נ;לא;^׳ ;y iip ;•?  |yoopi«D — 
אנד א ײטט iy אוז — ו i ^ ט צ צ  איז ל
i n  ty iy; ם8הוי •D ;y o n o o r צו 

• און »1םלחם י1 נעװינען ;oyi iy i3 
p א צן.1י1ם ;g i ב^אלצן י1 אט  איז לי
ע י1 ש לי ' ^נ •ynyBD, זאנט jyo, כםעט 

m; אאצלט1םאד װי ^ i y םא• י1 און 
l ;ע;ונ זײ;צן רים y p 'D ^ B - ^ n צו 

p y o tru c, ם איז הנתז י1 אז  אזו״׳ ;י
לאף.1?נײ h װי װיכטיג,

הא־ זײ ווי oyi נאך גלײך אסת,

iy• י1 1םא 3 y ;o n איז yiy; oy! אן 
 צום םאלצהמנג און ליבט םון בײט1א

 *pyi» םליה אזוי איז װאס םא!םאסצו/
;tn ^ iy ;  D3'iiy האבען ־— אונז, םון 

 און yo;KonyD;'g־D03yi גצםו;צן 1םי
DD3yi־lyopnc y r D r i םון סײ oyi 

 םון סײ און אלײן, oyiyo םון ןyבyל
oyi םון סײ און ׳״1,בונ iyY;•; i n 

ly ^ 'o ii ^װי באוחנגו;; סאציאליסטיש 
 oy . !וםלאנ!. אין אמי אויסלאנ!, אין
iy א ?ליןי1װי איז ; 'i i 'ip iy o םון בוך 

• y^;yo ly m ip iy o.! װצלען 1םי
 בוך אסjy^yi 1 1מי וױ שנעל, אזוי

' •y3y;iy3'• ,iy ;y ''^iy3| 1םא yiytiK 
^n y n w  iyry ײל11צ1 י?צ.11אײנ 

 צו !yogi שוין זײ 1םי \vivp 1•בצ
o זיןי שאםצז1םא 'oyiyn אויטאביאנלא־ 

 װאס ,iy3'3 y;yo>yr י1 םון 1אײ;ע םיע,
^ צו װערם איז ב א ה

osi זיר בען • c m יטטא״ק ;i ; yלא־ ׳ 
ivi זײ oyi 1*יא ליב^־אל, גרויפען 

 איײן און םחילה געכעט־לן דושאללזש,
ען3אי ם ^ו מ  ;אטירריך, ס.yלײצ י1 ע

ohy i;g i  oy jy i זיןי oyi jy;yi, .צי 
iy אלײן jy*•^ זײ i •  ,jy i'jy i לאזען 

 iy3^py;o,ig זײ iy3g.i ̂ןyאלlyליב י1
 iy3• v? האט oy jyi אלײן. זיף

iy i  |y ;y i o*yi;g»iy; ^ צי  האט אפאזי
 jyjyi זײן o;ypy; ;יט ססק קײן נאר
jy; איז oy ואהל.יאויס iy>״ iy אן 

iy :yc• ס י1 אז 1סו  *y; האכען טא־י
iy פאל ןy^אלyליב ,i זואיט  iy i״iy o 

iy ןי1ת םאקטיש !׳אכען זײ פאיטײ. i 
yoyifl גצװאלם iy ;g iy ;^  h  iycsyi 

,,iy3 צו אס1 i ; iy i. י1 — באוױיז א 
r 1לאר פון צײטוגגילן o i y o n, װאס 

 גאנץ א אין 1צ3אא טאלי, א אלײן איז
.ly^giyo'^ ,i דלשטיצט פאס היביט^י
iy שון i !בא־ '1 איז זײט צוױיטע 
n ציהו;ג  pc ס י1 צו ליבעלאי^ען  טאיי

ט איני  זעהט דאס װי פײנדליר, אזוי נ
אי1 1לאי אױף. אויבען םון אויס ש  זש,1ז

 זײן פון יאהר לעצטען oyi אין !משל,
^yירKהאט ׳אםט •D;,iyiBy; ;yc א 

 י1 םיט jyigiyn^ רי pc פאדאײניגונג ,
: טאריס ^iy o שאםט.1םיהרצ זײן iy 

 צו אפצן זױ וױיט, אזוי געגאנגעז ׳ויז
ט טאליס י1 ;ען1װא yoip:• iy פי i־; 

iy i ש^י iig; סאציאליסםי c y אין iy i 
iy םארס i  pc !טי/ לייבא ל א  iy און פ
סאי נים האט ײנ v: א iv iv] ^אגצ^זער 
y י1 אז ניש ^ ; c i g י1 םון jy ^ iy irp 
 אט םון יע1אימפצ רי !אםעװצז צו איז

ir^ cy ; iy i. ׳אמת יס,1טא די tyogi 
^ זיר D>fpiy; ניט װארנוננ זײן צו ח צו
1 jyi1• ׳אן iyoי ^ ס א ס ל ^ ! 1 pcי 

 yצטyל די םון און iy>ngi yצסyס•ר^
3 iy3• iyagrט מ ם מ ש  נבואה. זײן א
^ י1 ארטײ,8 ײכ^גר31א י1 צי אזי  אנ

ז האם ע ג א ^ y; גא;ץ ג o 'ii אםביציy.ס 
in;yD׳oig לי 1או;םצ e איז *i i y 
 •1סא די אז םא!צױ»טצלען זיך לײכם

^ly.iyo צװײ לי םון ytp'DO'^go’Bgp 
א  ״,ib זיך איי;םאל ;ים !yogi םײען1י

n װאט o g ig o! סאץ צו װאס ;y;y| 
i n ^ש סטי אלי iig; ״סאצי c y," און 
ov װאלט ;y iy•| אגצו״ םצפפליןי ;א;ץ 

jyoy;ריװאט ;אנץ אויך האבעז זײ אז ׳■ 
o ײך o y io ry ;3 in ותןגצן ''**y>B yiy 

;iy. האן מצז l nיבjy p ;n  ly י1 אז 
ײ;יגו;;1וא  ליבעלא־ צוױי זײ ly^iiY א

ען באםת איז ל^םליגלצן מ ^ רג א  נאף פ
״ •ly 'oyiB i n בא־ האט באללװין 
^^jyog ען אז ל צו ^ אנ לנ א  פאר״ oyi ס

^ ם א o נאך ניט אוץ ל n, זוי oy איז 
;iy iy אcצי o; לyי n ^ n y.

8 iy iאיז אלזא, ׳לאן ;y iy! .לילאר 
oyo'ig י1טא א ערשטענס, 'go אויוי 

iy i פון אישו y^pyogiB. ,צװײטענס
iy אויף א&אזיצײע y^giya^' א i אישו 

y םון ''ic| אוץ, על1האנ o :yo 'ii1א י1 ׳- 
^ ט ײ  jyiyi •״געלולט זאיל םײ1•א פ

חעטעל־ט־־ונט. איז
n ;אומשטעy i| געװעץ זיינעז *i i y 

 ערשטענם, .iy;y^B n אט 1םא ;ינסטיג
y.; י1 o u לי און אלבײטסלאזיגקײט 
;yop 'iiy פון לאנצ y 'lo o n ; '•  n! 

yon; ה*בען םאליס י1 ככלל.  o;ypy״ 
lyoyiBcr^D iy אז נען i סול א םון, 

צ1  fypigor א האבצן זאל &עיל" 1י;
y; לי צװײםענס, יצל.8א op 'iiy לא־ 
;y םון n אויף גוםא. 1ײםע31א oyi 

• װארשײנליד ח*בען ^Di'^ipy ביירע 
 ’רעבע o;ypy; ה^בען , זײ טײצז.1א8

ט װעלצן ארבײםצו רי אז ׳;ען  הא־ ;י
ט בצז !p ;י ם אוז םום ״  םיםלצן קײן ;י
; •in i'o iY א tyrooy.i ײן.8סאם iy i 

 יסט־yo'ny 1; אין •ז אםילו, איז םאקט
iyopn ס1טא רי הןובען y^ אוז י ^ iy n! 

; יy;''K 1 סשתיקה ;צשםיצם •y iy i 
o 'o i n זײ װאס y3gn| נים y;o'iiK־ 
yoK.! שכ^נילם i'i;gp |y;y; y r 'p

1 po iyagל י*iy;y^■ v זיף האט 
 אײ;י•1םא די בױזײם. • אויסגעלאזס

 1לאי און D'lpog צװישעז גו;נ
m g r n■ זײ װאס װיעיג ;אנץ האט 

;jyc^giy, י1 און •iy o "3 i, םון iy i 
ig זײם, צוױיטצ! i ;  |y3gi נזןםיהלם;• 

 אהן כמזגט ײן8?אם iypi»or גא;ץ א
;i^y און oyo3 א אהן i n  .yons 

ogo^itn י1 א?אנס.3 גום שוין איז 
 װצלען םאי«!יטעט, א אנשםאט #יס1םא
in;yoip o 8 איז nװאס '׳לאםענט1א 

o;ycy זיר o n אכטyבען יאנוא!, ז•! 
n ניט y o י1 און ׳אליטעם1לו6 א װי

D®• ןyהאב 1בײטצ1א iy o n ;i ^ ײ ז
ם1הונ ביז צאהל  אין ;ײ;צינ סיט ^

yl iy i  .D;yoK^igsאיז זולטאט ;y- 
y א ויעז :g ^ in '; y;'i;yoy^gc סאי 
 ליב^ י1 1םא סאי און טאליס לי 1םא

איל^ !
iyng פוז oyi אן צו yi iyo"3ig- 

 מהלד, 1װײטצ נאנץ א נאך איז ו;ג1גי
 לי באשטיפט גאנץ iy*''i לאס וױ

iyny;go װאס ׳טא!יס י1 םון ^  טו
oy םים געװיס i n י1 םוז הסכמה

ריר״-
זי

פינ,,1כעלאלען, JUJג אגכטצ;

א־ ״yi פרן געזעצען y^g יויט אלי  י
ly m g o jy a ,אללװין3 חאם פראקטיל 

)g iy־־oc גלײף iy .m ^ r f y i חאט 
 געסלי״ איז iy .]•oy; גיט דאס
B iy כיז פאכט אין כען iפ א טyא!י  נ

l זיף װעט y r ^ p c i m און o y i איהם 
פ^ טי ש דעל  ■ גאןי iy3g איז oy גי

y;gic 8 צי iy iט  איהם <ועט א!לאסע;
ly o 'o r iy i 'j אםילו אױב און ’V, װעט 

3• אז ז״ן i״iy o אױוי 1נא רנג1רעגי • 
i? iy 1 קײן .y״ o M3igװאס ׳ענירו;נ 

 oooyi װעט טהאן oyBy חאנען זאל
דין. ;יט גיך אזוי װא־שײנליך

 װצן אפילו דין, ניט קאן זאך אזא
ר װאלט ראס לי ג ^ ;iyiy ^ ה! פי צו  תלנ
yrngD■ ידליפע1ם מיט ^og^ig םיט״ 
ט לען, שו ig י c iy i א!בײם די װאסly 

i זײנען iy i,’^ ניט inyo א אין וױ 
^ ײג  םים םארגריץי אין oyD'ig’go קל

 פא״טײען. יםאליסטישע8?א צוױי יי
i פאללאזען זיך קצ;ט איהר y n n אויף 

ס י־י  וחך זײ אז ליכ^יאלצן י1 און סאיי
jyf יט זאף אזא; lyrgiiyi.

i 1א!כײטע אז r ;y i;; דאך ײאלט 
 -nypiy3'g yY;g; א געמײנט זאקטיש

b iy3'fnyrg iy אין נאי ;יט :יס i־ • 
 וױכ־ ;אך איז װאס — אױף ;אר ליטיס,
iy אין — טיגעל i 1אויסלע;דישצ b״• 
; pc 1ײםצ31א אן ליטיל. ; i r ; n 

oyi װאס טיפ id. ?פלאנע״ 1א;אל1סע 
oyr צו ;jy i r i, סוןי א גצסײנם װאלט 

l 8 צו y r n y r n  iy iםון אליםיל o n 
ם. זגגליי׳שעז אליז ^י פי  !•י*ט oy אי
iy »ז .:?ט״נט, r^ ;;y  iy i ואל פי״אט 

in אויסגע;וצם :ים y i אינםע־ רי אין 
1 pc jyoyiי v v ^ iv ,צנר־ בא;?ירצן 

yr'f םטצן א ^ צז ״; y און מיןי r') ;;y 
iy• איצט, יז3 װי ̂^yנ^לyה אפיאדם i 

igr רי vv*::v אכדשצ1»!יסטאק 
 גוט־ jycy;ig® iy*•^ װאס זיה;ילאןי

o v ^ v  yo^igTgj נאװצתארט אלס 
m .0אטא!1אדםי;יסם און p, 1א אז- 

ii >:"טער ';y i;; ד א ;עסײ;ם װאלם  ח
iy י1 אין ;ילו;; o n ^ ; 'g גא;צצן םיז 
pf>gr לי איז ;יט און p® ryonyorg 

yDi';y^,i י1 ,i t# זחד זאך אז• און 
y י1 לען o i'r^ y iiic ,װאס ?לאסצן 

o; טײען,1■א n״3 צן1אלי1זאנם n y 
 װעלצן *ײ ־װי ילאננ אזוי lytg^in :יט
 איסעו- ;יט זײן oyi oy .iy;yp 1נא

 נע־ װאלס oy אז פאהױפםצן צו טלעען
 ;;״y oyi ihc iigcy; yooyi; h יוצן

 -1א י1 צוצולאזען יאליזם1איפפצ לישען
^-y oyi םון אלכױוזןן י1 צו iyo׳:'' ;; 
vv\ ;אר־ אז ס־םי;יסט^ױם.1אויסלא 
' ' ;iyo װאלם 1־פיניסםצ1אויסלאנ ;•y 

o;yr 1 ;יט אנטאהן'i y r r ,וױ צתת 
* י1 • ;yp'iycמים •;נעםהאן האבעץ ס 

viv"i עז ^ננ ם! ױ  צאלישע י1 םון א
,י אלכױועז.

i איז y^ רי n y i r לי- י1 1םא 
 העל״ זyװעי זײ ײי ניך אזוי נצלאאען.

iyc םאליס, לי jy^yi זײ o 'D in 
y3,,i^iyo;ig! טדם״אורטײל 1זײצ

;iBgDW אז אלס ; y״ r ״1פא פאליםישצ 
 װאחטײנליכ?ײ- yf»K לוים 1אבצ םײ.
i ײניגסםע;ס1ו זײ, ty^yi טען n -;•ק 

lyivogiiyo ״ םליגעל?in y# גינ^ער 
iy;g3| צולאזצן 1צ1אײ זצאבסםמארה 

iy 1 אן װי נבלוז, אזא o ’'3 ig;3צני!ו*

ר אן ע כ לי ט ענ ם דאנק. ע

,igopgiyi lyioiyv:
אינצ־ סאמאפילוננ ly^YyBD א בײ
lyo^gi י1 םון pyw m  p& iyoy3ig־ 

 סם., yo9 איסמ 50 .״gp קאאו? ציפס
 ם•!־ איז oy tyrtfyi ײ3 ,1923 חוצ.

i 3; הא;ל^ם n  jy ig iy1צ3אי א!יכט 
p oyiל^pyטy::̂ װאס װײתשעס י1 םון 

 םיר־ לי װי on3g:נצקומצז או;ז איז פס
yn באשאאםצן איז אמ!ים,1אג?3 האט 

lyp נעױאי־ען 'iiw oig אז !y3'^o;yDy 
p;gi צו in i i3 .ס יyמוy1• א yoio^ny, 

iyr*iy;yo 1םא אםיס, דאודםאון םון 
i n אזוי װי װײז^ און ט1א iy האט 

ly רורך iy i r 1 מיה oi'Dpy^gPיײ31 י 
או;ז. 1םא רזשצס

;i;ypiy;g *אס  אונעלפיד- זײז 1פא ;
 שיסצ: ,o״P אונזצ! איז oyoig ליכער

^ איהם 1פי ז נ ו  וױ אנק,1 העו-צליכצז א
ק אלס ,o;y*nB א אויד ײו ס  או;- פון אוי

*uyp iy ;• iy.;;
 זײן אין םאאג1צ איהם װמימנדיג

 איגםעחד די 1םא אלבעט 1דינע1װײטצ
tyD י1 פון lyoynig, יםיר בא״בען1םט

גרוס, ־ױ;יאז1ײ1ט מיט
שאפ־טש^רפאן. זװיליננ, א.

סאילא־ .p זלאםגיל, ל. םלאלמאן, ה.
סאן,

יאםימזג די
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פר^םן
 האט ױגיאן דער םון אםים דער ניזנעס.

 דעס םון ארבײטער די געחײסען ראן
 נע־ זײערע אםיס אין איבעריאזען ׳״אפ
םיר־ די לkb אין דאס אדדעסען, און טען
 װעט &אפ,י א עםענען וױדעי װעט טע
 װידער דארט זאיען זײ ׳זעהן יוניאן רי

ע האבעז איכײטען.  א ארבייטער, א̂י
 און געטאז, אזױ פיגי^ערין, איין חוץ
 □in געעםענט װידער האט פען װען

ען זײ ױניאן רי לאט שא®, ^ז  װיסען נעי
 אר- געזעצט צוריק זיף האבען די ארן

ט ouny #בער בי־יטען.  װא- זעקס א מי
 דעם אין ארבײט די װען יעפעםעה כען

p איז שא• i r גאנג, םוילען אין געװען 
 װאס םינישערין די ^#געזוכט זץי האט
 אין אדרעס איהר געילאזען נים האט

ס פ  כיען אז םארלאנגט, האט זי און א
 אזוי אבער רעאינסטײטען. איהר זאל
 8שא דעם םון ארױסגעםאלען איז זי וױ

ט זי וזאט שולד, אײגענער איהר צוליב  ני
װערען. רעאעסטײטעט נעקענט
 זיך האט םאיען פאר 8 אין 1נא

 װאס ארכײטער די אז אדױסגעוױזען,
 זײ אז קלאגען, ארײננעכראכט האכען
 אר־ דער פון געװארען ״אנטזאנט דינעז

 די סאריאזען אלײן גאר האנען בי־יט״,
 געװאלט גאבדעש האבען זיי ^עצער.

 אונטער אבער ארבײטען, קומען צוריק
 עס זיף װענדט אומשטענדען אזעיעכע

 עבאס,4באי םון זױלען גוםען דעם םון שויז
 צו־ ארבײטער רעם ער נעהכיט ׳ער וױל
 ױגיאן די איהם קאן ניט, אױב און דיק,
טאן. צו דאס צװיננען ניט

 דער אזוי װי זעהען לאסיר איצט און
 אר־ די רעאינסטײטען צו םייט אפיס

 א״נעזאגט טאחע װערען װעילכע כליםער,
 דעם פאי איז עס װען ארבייט, דער םיז

ניטא. נרונט קײן
ײטפאן םירםע די  האס בראדערס ט

 דאס נרונם, אױם׳ן םינישער א אפגעזאנט
 צוױיטען א אויף ארבײםען אװעק איז יגר

rn si. האט אונםערזוכונג נענויע א 
 האט םיני׳פער דער דאס באװיזען *בער

 ווען צײט, קורצער א סאר געטאן עס
ט ארבײם קײן נאר איז עא« דעם אין  ני

ײעז  ב>, זיך האט עס נאר װי און גי
 דער איז יעאפ, דעם איז ארכײט וױזען

 איז שא& דער צוריסנעקוםען. ארבײטער
 םטרײק אין נעװארען ערקילערט רעריבער

 די. האמ סםרײקען טאג אייז נאר אלז
 רעאינסםײטען צו אײננעוױליגט םירמע

םינימער. דעם
:פאיל צװײטער א איז אט און
 גוטענטאג און װעקסלער פירםע די

 דעם אויח עקזאמינער אן אפגעזאגט דאט
 צײט װאכען דרײ פאר איז ער אז גדונם,

 אונ־ דער בײ געקוםען. ניט bkl" זיא
 זיף האט קײס דער פון מערזוכוננ

 איז ארבײטער דער אז *רױכגעוױזען,
 פאלג־ און נעװען, קראגק צײם דער אין
 זאיל פארילאננם,,ער ױניאן די האט לין־

 אר־ דער צו װערען אננעיטםעלט צוריק
 ניט אבער עס האט פירמע די נײט.
 ער־ איז יטאפ דער און טאן ט5נעװאי
 אויך םטרײק. אין נעװארעז קלערם

 אײן בילויז נעדויערט האט סטרײק דער
 ארבײםער דעם האט פירכיע די און טאנ

ארבײט. :ענעבען װידעד
 געװען זײנען םאילען אזעלכע און

 זעהן, מען קאן דעם םון אײניגע. נאד
 ױניאן די איבערגעבען און געםרײ «וי

 די פארםײדיגען צו ארבײט איהר טוט
 אז און ארבײםער, די םון אינםערעסען

 רעאינסםײטענםס צאהילען נרויסע די
 ױניאץ דער קומט נעמאכט װערען האס
 זיף קאן םאנכע װי אז יצײכט אזוי גיט

דובטען.
V

 אויך פעילט איז, עטײגער דער װי
ט  &עריצ־ ברורער םון רעפארט דעם איז ני

 װײדז^-קא־ םון ״אײםעם׳' די כוםער
 אויױ אנגעװיזען האט ער און לעקי^אנס,

t װערמ דאם םומע. באדײטענדער גאנץ 
/ צװײ אין אײננעטײילמ ס׳ מ טע ײ א  װי ״

:פאלנמ
 גע־ קאלעקטעט איז װײדזעעם פאר

- חאיעז .$6,075.72 ־
 ניט פאר הײסט דאס בעס־פעי, םאר

.$1,117.46 — װײדזמעס דערצאהאטע
 װעט נעלט־סוםעז, װעגען רײדענדיג

 דערמאנען, צו שאדען ניט אויף מויז
 נאר דא זײנען רעפארט דעם אין דאס
 :שטײנער א װי געילט־אײטעםס, צוױי

 332.50 נעװארען אויםגעםאנט איז ןס
 ?&טראױ, אילס םירםען, עלח םון דאלאר

 זײ װאס זאבען געםאן האבען זײ װאס
 אגרימענט דעם לויט םאן ניט סארעז

 12 םון זײנען יטטראפען די טרײד. אין
דאלאר. 75 ביז

 דער דורך נעלט. נאך דא איז עס און
 אםים דער האט רעפארט דעם פיז צײט

 װאס םירמען נײע 12 םיט געסעטעאט
 1דיסט דעם אין שעםער געעפענט האבעז
 בא־ זײ םון האט אםיס דער איז ריקט׳
 אפהי־ װעילעז זײ אז סעקױריםי, קוסען

 אוג־ האבען זײ װאס אנרימענט דעם סען
 סױ די ױניאן. דער םיט טערגע׳טריבען

דאלאר. 2,050.00 באםרעםט מע
 די םח רעיארט וועצכעז איז אילזא,

 מען באארד דזמאינט םון יוניאךאםיםעם
 דארט, טען זעהט ארײנסיקען, ניט ל4*

 םים גריבעאם אח שװיגעאט עס ײי
 אינםעחנסאז די איז םעםינסײם אח יעבעז

םיםנלידער. די פוז און ױניאן, דער סוז

11ג
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לאנג. ח. פץ

־yo פון ארטיקלען געפיט־עו־טע די
 זונטאג-נופעױ־ען רי אין נאדפערס פוער

 האבען כײר װעלכע איבער ״װארלד/
 נױ םאר-לעצטען אין גע׳פריבען ׳עוין
 ארויסגע־ חאבען ״נערעכטיגקייט/ מער

 געביל־ םיערע אין ריסקוסיאן א ר־וםען
 קלאבס געזעל^אםטליכע קרײזען. דעטע

 זײ נעהמען סטודענטען״פאראײנען און
^ א  דער דעבאטירען. צו אײנלײטונגען פ

 װאס גאמפעיס׳עס, איטיקעל, םערטער
 אימינראציאנס־פראנע, ידי באהאנקןלט

 סטו־ א אין געװארען םארגעלעזען איז
 און קאנעקטיקוט, אין דענטען־םאיאײן

־ םעהר א םון אנהעגגער די סאי  פ-י
 און איפיגראציאן אױף בליק הײטליכען

 א־טי־ דעס אין האבען געגנער די סאי
 זײערע םאר אנ׳^פאר אן נעפונען קעל

 איז איפיגראציאן יװ אזוי ם״נונגען.
 וױ אזױ און לא;ד, אין איישו אז איצט
 איםיגראגטען אנדערע און אידען אז;ז
 באױע־ איב'יטער אפעריקאנער דער אין
 ען4װעי נוגע, יטטאדק פ־־אגע די איז גונג
 גאםפער׳עס, אלטיקער, דיזעז כל קודם טיר

באטראכטען.
 דא:ט — איפיניאציאן און גאביםערס

p" קאז נײעס הײז זיר t ניט דעם װענען 
 פון ^טאנדפונקט דעי װערען. נעזא:ט

 לײבאר אף םעדערײיטאן אכיעדיקאן רער
 םון ׳טטאנדפונקט דער און באהאנט, איז
 גאםםערס׳עס איז ל אף ם. א. דער

 װאס אבער, עס קומט װי •שטאנדפונקט.
 באציהוננ פרײהײטליכע א פון אנהעגנער

 זאלען איסינראציאנס־פראבלעם דעם צו
 נאםפערס׳עס אין או3אנ?» אן געםינעז

? ארםיקעל
 האט נײעס עפעס אז תירוץ, דער איז

 םראגע דער אין נעזאנם יע גאםיערס
 איםיגרײמאן די םוז װאס נײעס, —

 דער םון דעקלאראציעס און רעזאלוציעס
 געקענט גיט עס מען האט ל. אױ ם. א.

ארויסדרינגען.
אױסדריקליך: ׳ערײבט נאםפערס
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 ־טער25 דער אן זיך הויבט אזוי
 גאמ־ ארטיקעל. דעם איז ואראגראוי

 םאר װאס צו איבער גלײןי געהט פערס
 ארבײםער די אימיגראציאן סארם א

 ער נענעץ. ניט זיך שמעלמ באװעגוננ
 אימיגראציאן, ביײשפימל א אלס נעהםם

 םאליטײעער םון רעזולטאט א איז װאס
 פארפאל* רעליגיעזער און אונםערדריקװג

 בײ־ א אלס נאר טאקע אבער ;וננ.
 אימיגרא־ ,אז אלזא הײסט, עס עפיעל.

 רעזולטאט א דוקא ניט איז װאס ציאן,
 רע־ און אונטערדריקונג פאליםיעגר םון

 די ניט אויך איז פארפאלנונג, ליגיעזער
 דאגע־ דורכאוים באװעגונ: ארבײטער

 אז אגגעװיזען, יעוין האבען םיר י.ען.
 שיײ :יט קײנפאל זיף קאן נאמפערס

 אין פאזיציע אפיציעלער זײן םיז דען
 פון פרעזידענט אלס געזעל׳עאפט דער
 גאמפערס אםילו און . ל אף פ. א. דער
 איבער שטארק קלײבט פובליציסט דער

 נעדאנ־ זײנע קאנטראיצירט און .*וערטער
 ארטיקעל, זײן אין שטעלע דיעזע סען.

 דער װעגען רעדט ער װאו שםעלע, די
 ארבײ־ די װעלכע איםיגראציאז, יסארט

 דער״ איז :יט, באקעמפט באװעגונג טער
 אנ־ גענוג. אויסגעברײטעט ניט ^אר

 און איםיגראציאז םרײע םון הענגער
 װאל־ אימיגראנטעז, םיר טאקי םפעציעל

 נאפפערס׳ען זעהן צו געװאונשען טעז
 אי־ ארױסגעזאנט ברײטער און סעהר

 ysupr דיזע יטוין אבער דעם. :ער
 א האבען װעלכע די, בארעכטיגט אלײן

 אימינראציאן, איבער בליק ליכעראלעז
 א זײערען פאר נאמפערס׳ען געמען צו

יורײנד־.
 אנהענ- די װאס טענה, אײנציגע די

 קא־ אימיגראציאז ליבעראלער א פון ו.ער
 פאר־ — איז גאמםערם׳ען צו האבען נען

 זאיל דאסזעלבע אז ניט, װירקם ער ,ױאם
 אםיציעלע די אין װערען געזאגט אויך

 םע־ אםעריקאז רער םון ארויםטרעםוננעז
 אםיציעלע װען לײבאר. אף דערײשאן
 טרע־ יל. אף x א. דער םון סאםימעם

 אין ״פאבליס־הירינגס־״ םאר אויף סען
 בא־ פרעסע, דער אין אדער לןאנגרעם,

 ם. א. רי אז אײנדרוק, דער זיך זוםט
 די מיט האנט אין האנט געהט ל. או»

 אן — איםיגראנטעךםאזןסער, ערגסטע
 װיל אלײן נאםפערם װ*ם אײנדרוס,

 זיף געםינט און זיין, זאל עס אז נים,
 צו זיך רעכם א האט איז באלײדיגט,

 אײנדרוס דער װען באלײדיגם, סיהילען
דא. איז

 גע־ נאנצער דער אבער איז װאם
. V ארטיהעל גאמפערס׳עס אין .לאנס

 דער איז איבערגעגעבען, סורצעז אין
םאלנם: װי :עדאנס
םאר־ דײ אז זאך, זיכ«יע א איז עם

 קײנ־ ״ערין זיך ױעט ׳.יטאאטען אײניגטע
 אבסא• אז זײן צו אופקערען ניט 4דאי

 אימי- םון וס־צענטעי4יצום לוט־פיײער
 אין צײט אזא נע*ייעז איז עפ ;ראנטען.

 אפעיי־ םיז ענטוױקילוגגס״געיציכטע רער
nr, פאר־ די אז געפאדעיט, האט װאס 

 אבסא־ אן ױין זאל שטאאטע• אײניגטע
 איפיגראנטען םאר צענטע- לוכדםרײער

טער דעי פון  איז עס און ; טלװע א̂י
 געשיכטע דער אין צייט אזא :עױען
 םאריעײדענע איז םאלקס׳לעבען פון׳ם

 .ױאנדערער םיז שטיאם א *יען ״ענדעי,
ד אױסגעקוקט האט אמעו־יק^ ;אןי בי  א״

 ױעט צײט דיזע און אוגאױפהעיליך.
 געיױס אוםלערען. ;יט טעקר שוין ויך
 מאסען אדײנגעפען אדעריקא נאך ־אן

 א דא :אך איז געוױס איז אימיניאנטען,
 אין כי״סען םאיקס די כ״ חשק ;רויסער

 קײן װאנו׳ן־ען צו לענדער פאריצידעגע
 פון טױערען די האי^טען אבער אניערייא,
 קײן טיט אין אםעז, ברײט אפעריקא

 איפיג־אציאנס־ דעט ישטערען ;יט זאף
אפעריקא. ניט קאן דאס — שטיאט
נאפפערס, שר״בט דערפאי, און

 איסיגראציאן, פיייע ניט אישו די איז
 גאר איפיגיאציאן, יוײז גאיניט אדער

 בא״ערענקטע אדער איסיגיאציאז, עי£רי
 באשרענקט. וױםיל און אימינראציאן.

באשרעגקט. אוםן אן פאר װאס אויף און
 אז מייגונג, דער פיט איז גאמפערס

 אויסגע- דאױי ״קױאטא״ א־צטיגע די
 א זי״ין דארף עס נאר װערען, האלטע,
 דורכ־ דער אין אראנדזשמענט בעסעיע
 ער קװאטא־געזעץ. םון׳ם פיהרונג
 אימינראנטען אײדער אז פאר, שלאגט
 וױסען, קענען זײ זאילען או־ןער, הוכיען

 גיט. ארער ארײנלאזען די פ׳װעט צי
 מא־ א װערען אײגנעשםעלם דארף עס

 קאונ־ אםעריקאנער די םיז ע,יש*נער
 רעגירונ״ די פון פארטרעטער און סעלס

 אין באשםיפען צו אויסלאנד, אין :ען
 איפי- וױםיי באזונדער, פארט יעדען

 אםע־ איםיגראנןןען װעלכע און ;ראגטען
 אזא ^אויף אויםנעכיעז. סאנעז װעם רקא
 טרא• די װערען םארםידעז ױעט אוםן

 דער״ װעילכע אימיגראנטען, פון נעדיע
 ברעגען די צו סוםען צו קוים ילעכען

 װעי און שטאאטען, םאראײניגטע די םין
צוריה. זײ מען טרײבט שױן, קופען זײ

׳cy הײסט װערםער, אנדע־ע איז
 םון סי־עהרעךסטאנציעס די אנשטאט אז

 די בײ זײז זאיען .־ואגדעײער ענםיישטע
 זײן זײ זאלען אפעריקא, פון ברענען

 אױםװאגדערינגס• די פוז ביענעז די בײ
 הוםאניסט, דעי גאםפערס, לענדער.

 טרעהרען־ אז נעװאיט, אודאי װאלט
 זיין, ניט איבערהויפט זא^ען ססאנציעס

 די ניט־ באטיאבט ער װי אזוי אנער
 רחםנות״ א םון איגײגראציאנס־פראגע

 דעם אויף זיך ער שםעלט שםאנדפונקם,
 אויב רחמנות, אױב װארים, אפ. נים

 די םון לײדען די זינעז איז האהעז
 געצרואונ- זײנען װעלכע םאלקס־מאסען,

 דאס פוז פארװאס װאנדערען, צו נען
 פדינה, אײנציגע די זײן אפעריקא

 ״איבער אנשטרעננען זיך זאל וואם
 םאר־ צו ילײדען די קרעםטעז״ איהרע

 האט װארשײנליך, אזױ, V לײכטערען
 דעם באהאנדלענדיג געםראכט גאמפערס

 רעדט ארטיקעל זײן אין װײל ענין.
 זיף חאנען װעלכע פעלקער, די םון ער

 גרוײ אײגענער אן םיט אײנארדצען ניט
 פא־ זאל װאם פאלקס־װירטשאםט, סער
אופנויטינ. אויסװאנדערונג כען

 אױס־ װיסעענשאםםליך איז עס צי
ט; אדער נערעכענט  אין איז עס צי ני

 דאס — ;הוםאגיטעט אםת׳ע דא דעם
 ארויסטרעטעגדיג פראנע. אנאנדער איז

 לעבענס־ ־זעכערע די פון באשיצער אלס
 װי העכער, אפעריקא, אץ סטענדארדס

 װעלט, גאנצער דער אויף איז עס װאו
 םיט רעכעגען ניט גאמפערס זיף װיל

 אזוי, באוױיזעז ציםער אזעלכע צי דעם,
 ניט װיל און ;אנדערש באװײזען אדער

 איבערטרעםונג אז איז עס צי טראכטען,
 פרינ־ אלגעםײךמענשליכען הויכען א םון

 אונבאשרענקםען אן איז זעהט ער ;ציפ
 פאר געפאהר א אימיגראציאנס־שטראם

 און לעבענס־סםאגדארד העכערען רעם
 אי• באשרענקטע םאר ארויס טרעט ער

סיגראציאן.
 אי־ אונבאשרענהםער אן אבער איז

 געםאחר א םאחע מיגראציאנס״שטראם
 לעבענס־סםאנדארדם העכערע די פאר
אםעדיקא? איז

 אויןי ניט זיך םארלאזט גאםפערם
 אי־ אז געדאנק, םעסכדגעשטעלםעז דעם

 י־1הוי גרעסערעז א באשאםען מיגראנמען
 ניט זײ נעחמען פאלגליך אח םארסעט,

 אײננעזעסענע. די בײ ארבײמ <זײ\ צו
 איז אסת אבער אמת. טאקע איז דאס

 םון איבערםלוס אז אז ער, זאנם אויןי,
 קאנקורענץ צו ברעננט ארבײםס־העגד

הא״ געלי־הבתים ;ארבײמם־לױן איבער

 *♦1 דרייץצן ?לײנצן, צו ״עפען ®ין נעז
ט וױידז־עעס; די א״א^  פי

 פא״ הױף־קראסט די רוז וױידז״אעס טע
 פון צוםלופ א ױעליענד םאיגריף, ייע;;

 פאמחנ* לאנד אין אײגװאײנע* פעהי
ע הערט אי ט, דעס ט ^ ר א פ ^ ױ  י
א/ וױ פאי ק־אםט * י1מײ ,ד אנער  ס

 ,-נ פאי*ען סטענדארדס‘עכענסs די און
נידערינער. און דעריגער

 ״שאר• א געװען ״עז איז עס אז
 עם אז ;יאנד אין לײנאי״ אװ טײדז^
 אין איבײטעי ט<סגעפעהייאו ־אבען
 גאם״ לײקענט דאם איגדופטריען, *ױסע

 אן אז, וױיזט iy עבט״עייד־אז. ע״ס6
 צו יעכערליך איבעיהוייט איז עס
ד/ אװ ״שארטײדזש א דועגען דען א ײנ ל
ײ גיט גאד האיט עס  אפע־ אז דעס, נ

װען הענען ניט זיף־ זאל ריקא  םיט סי־א
־ א װעיען וױרםשאפט, איהר ד א אי •  ״

יעגעם׳/.. ״צו אנקיסענדיג טען־פאלק׳/
אױ^ אן גאפפעלפ װ״זט דעפ אחוץ

: םאלגענדע דאס
ייעג״ די ראכען 1021*22 יאהר אין

 ביױן פזרח־אײראיא און ד״ום* פון דער
 י^אצענט 46 םון פעהר עפעס געשיקט

 ױעל- צו אימיגיאגטען, קױאטא רעל פון
 לױט באי־עכטיגט געױען דינען זײ כעי
 יאחר אין נעזעץ. ®לאצענט דרײ דעם
r אױסגעפילט זײ האבען 1922*23 ' iןר 

 האט יאהר דעד אײדער נא־ קױאטא,
 דרוס םון לעגדער די אין געענדיגט. דןי
 ארנײ״ די זײנען אײראיא פזרח און

 לעכענם־םטעג״ די און טעײםארדיגםטען
 לענדער, אנדערע אין װי לעכער דארדם
 אין שטאאטען. םאראײניגטע רי אױסער

 םאראײנינטע די אין ייז 1921*22 יאהר
 קײן דינען יןריזיס, א געװען שטאאטען

 -yr פיט לענדער די סון איפיגראנםען
ען ניט לענענס״ססענדאררפ yיyכ ם ^  נ

 צקא״ דצם איז מען װען איצט, אהער.
 פא־אײנינטע די אין קייזיס נאפישען

 אנ־ פען האט ,jyoipynyD'H שטאאטען
 אין למנדמר ענע1 םרן קוםען געהױבען

 דאר- װאס דעם, טראץ ז,yצאהל גרױסע
אנדערשיואו. ,יױ רyםyב פיל איז ןyט

o באוױיזט װאס v{ — נאמ* םרעגט 
c ry i.

DnycD;y : ער און
ע םון װאנדעױננ אז נ ע  איז רyנדyל י

 דאס זיר זyרyסyארכc סון פראגע א נאר
?m y םעחר. אלץ

 צו oyn םון אױס קומט עס און
 וואנדערוגנס- רי װיכאלד אז דריינגען,

y^-iu א צו און עקאנאפישע, אן איז 
 פאר- עגאאיסטיש^ אן נראד געוױסען

 זײן םאגען יא װאנדערער די זאלען װאס
 ארכיײ אםעריקאגמר די און עגאאיםטען

זײן> טאדען ניט עם זאלען רyט
H^ ;גיט oy םרעגט גאמפערס  iy 

 גע- םונ׳ם אױים זיך שיארט yםראנ
פאקם. כראכםען

ט די  אין אז איז, שורה yרשטyאונ
nyi דyרפאנטyארסיק זyגאכד מאכט ל 

 אםע- דער םון לונגyשמ די קלאר רסyפ
 דעם צו כאווזנגונג ארבײטער ריקאנער

 אומן אזא אויןי םyראבלiאיםינראציאנס*
 אץ ל. אװ .c א. די באשולריגען אז

 דעױםאר^ איפינראציאן, צו רשאםטyגעגנ
 און חגאקציאנער כלוםרשט איז זי װײל

ש, שינגא׳איסטי  וױ־ שונאים yאיהר װי דז
ט. ןyפ קעז דאס — האב^ לען  py ;י
 וױיט. אנסארוט ם.yר פון וזייט איז
 ארםיקעל סyרס׳yBגאמ פון רyזyל רער
jyp אבyר ^iyoD8, גרוגד האם ער און 
 דער איז דאס וױכן^ד — טראכטען צו

 אװ ם. א. די ניט מאכט פארמאס םאקם,
 נאנ- רyד םון אויסםארשונג v"\:v: א ל.

 פארטיפוגג אםת׳ע אן םיט y^ צער
 זאל עס אז אזוי פראבלעם, oyi אין

 װאג- די װעלט־דעקלאראציע? א װערען
ט דאך איז דערונגס־םראגע  פלוצליג״ א ני

 שטעגדיגע א דאר איז oy אישו. גע
מאי זיך צוםליסט װאס אישו, ײנ  ניט. ק

בלױז איז א אויב און
 װאנדערוננ דאר איז אישו, אטעריקא׳ס

 אפעדיקען די װעלם־םראגע. א בכלל
^ װאלט לײבאר אװ םעדערײשאן פג  א

 ײעלם, דער םאר דיגסט גרויסע א טאן
 טא• ארבײט. א?א רטיגטyרם8נ! זי װען
ן וױיל דערפאר, קע ^ פ מ א y האט ג in| 

 אנ* איטיגראציאן איבער גערערט םאל
 דטyד ל. אװ ם. א. yנאנצ די װי דערש,

טראכ־ צו רyזyל ayi נגטyבר םאל, yאל
f דעם. םון טען

* * *

 און נאמפערס םון דyר איד אז און
 זיןי וױלט איםיגראציאנס־םראגמ, דער
 יואלענע חוב אלםען אן אפצאהילען מיר

 צוריק װאבנעז yטליכy מיט מײמאן. כ.
 מיט באנוצט םײסאן קאלעגע זיף האם

oy:''D אימינרא־ איבער ארטיקעל אן 
 ארײנ־ מיןי און ״פארװערםס״ אין ציאן

 דער םון קאלוטס די אויוי צטyקיבyג
 ״םאר״ אין האב איך כמיגסײם'״.yרy״נ

 וואנ״ אידישע אז אננעװיזען, װערטס״
 אלײן, זיר םאר פראבלעם א איז דערונג

 אימיגרא״ גאנצען דעם פון אונאפהענגיג
 יא״ אײגענארטמע די ציאנס־פראבילעם.

 ;לאנד א אהן םאלה א איחגן, די םון גע
 געיאגםען א פון לאגע אײגענארםיגע די

 נאםירליכע א אהן םאלס א פון םאלק;
 צוגעבונדענקײם אםת־היםטארישע און
 אינ״ אז םיט יאנד, וועילכען אירנענד צו

 דאס, און ;וױרטשאפט דוסםריעלער
• י1»יי («לוס ״ .)14 ז
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 י־עצטע דײניא: ניודע* זיף ש־־ײבט
 אױבער״ דעפ ריה ארטייןער אן א-ן װאי

 אונ־ )א נא-יכט, א נטרים יןעפער, *טען
 םון לאגע ־,דע װענען א־טײןעי• ^ורדינע;

״ און פינייעע־ס די ר גיט װעי״ דל\ ״נ  ע
 אי| געגגער דעע כיט s* רע:ען א ןץ־

 אזעיכע אלױס ראיט שיט אין לאקאי־
 ״אוגזערע וױ זאצען, פעוערדיגע

 םאי אוגעשטעי*ט גיט דף האנען װעי־כע
p״yj דיסקרעדיטירען צו אימ טיטי*ען 

 דעם חע«ט״עוױען צו ;עזונט דאנען און
 א״נ* ניט די זיף האט עס גא- לאקא:,

 איצט. פארזוןי א ,יױדער דא:ען נעגעבען,
 איגטעמעשא- און נאארד דזשא*;ט *י;
 י!איא״ע pc ראי־ע די מען שפ״־ט גאי
 נװאײ די װערען טעטבעלס די ניי און

 די אז זאנען און רעױארוציאג^־־ען דיגע
 סיגי׳ םאר׳ן גישט גאר טוט עהזערוטױו

r v v א*ום געהען םיגישערס אוגזערע 
 וױידזשעס די הוגגער, pc שטארנען און

 און סקייל דעי וױ גידערעער זיגקען
«ך.—מענעדזשערי דעל אי? שולדי; מ ה״

כמדער םון װצרסער די דיגען דאס
. ן א מ ״ ר

 טאן צו האט דאס אייגעגטליף *װאס
 סון לאנע שלעכטע ״די טעכיא דער סיט

 גאר ניט. איף וױיס םיגישערס״, די
i*qגעלע;;;הייט יעדע איז קאטפײן א ־ 
 קע־ װעלכע װערטער, פאר א זא;ען צו

 גיצייף. װאוטס, פאר א נרע;גען גען
 םון *רנײט די איז צײטען אםאליגע
 גע״ געטאן געגנער אױף שפו״ל װארטען
 קלייד געוױסע דורך אגדערע pc ןוארען

 האם היינם הילוי. וזײםאן׳ס פיט לאף,
 דף איבײט גיכדאעעגעהכיער דער צו

 הײםאן כדודער נעהכיען :עכיוזט גענאף
״ן,  זאגען, צו זא ארױס, איז ער און *י

 געג* זײגע סיט קאמף אםעגעם אן אין
דנ נער.  ודיען אפען. איו אםען, א
 זעהן און דורכרײדעז טאתע ױך סיו
 פאר און געננעד חײסאן׳ס ױינען װער
 וױיען װאס און געעער זײ זײגען װאס

 יעצטיגען דעם פון און איהם םון די
כאאדד? עקזע?וטיװ

 רעװאיוציא־ יעצטיגע די געגגעו/ די
י — ",1 רוםט הײמאן וױ — נערען,  ד

 ױניאן. דער אין באקאנםע ^טע גען
 כיזנעס־אײ־ יעצםיגע די דינען דאס

 היבשע גאנץ א אוץ יאסאיל פון רזשענמס
iדער אין םוער אקסױוע איטע א̂ה 

 האב סעקשאךפיטיננען די אויף ױגיאן.
 געשעהמס ניט נאי זיף אנרעדע און איך

 ברױ איהר, או זאגען, און ארויכצוקופען
 עקזע־ יעצטיגען דעם םיט הײפאן, רע•

 סון יזאנדייטאגס די האבען באאיד נןוסיװ
 םאר־ נים און םארערגערט פינישעיס די

 לזאפםס־אר־ א איז מניאן א נעסעיס.
 יא־״׳ר אין כאג יעדען און נאגיזאציא;,

 :עיײכתיס אונזערע דיט דך סען דארף
 םון אױפהאלםומ רער םאױ אלומרײסען

 דער/ און תאגדישאנס, עקזיסטי־ענדע די
 סאר קעםפען איטער זײ םיס סע; סוז צו

 נעױען איז דאס קאנדײטאנס. נעסערע
 אײערע םון ^ויסגאכע די יעצט איז און

 אי*ע ױף זײ האבען דעם פיט געגנער.
 זײער געװען איז דאס ;אפגעגעבען מאי

 חכרים אײערע כדט איוזר סאפיך. אני״
 ארי־ שאס סון ?אסףידעם אכער האכען

 אנ״ םיםינג־ילאקאל. אין נערנעםראגען
 ױניאךפראגען, םארהאנדלען צו מסאט

 ארײננע• םיטינגען די בײ איהר דאט
 און לינקיזם םון כלפוגעת דעם נראכט

 םאר׳ןוװעגדעט זײנען פיטינגען אוגזערע
 און יינקע םון קאפף פים׳ן נעװארען

 אנאר־ סאפוניזם, סאציאיליזם, #רעכסע
 טדײד און מג דעלעגאטעז 8שא כיזם;
 ,“״םרײהײם ;ייג עדױקײשאנאל ױניאז

 קלײזעי אונזער ;״םארװערםס״ ״קאיי׳/
 איין םיט ײ. ז. א. סילײועל זײער אדעד

 איעס ורעגען גערעדט האם פען װארם,
 האט װאס דאט נים נאר װעילט, דער אין

 םינײ פאסע גרױםע רי אינםערעסירם
מערס.

װײ״ םיר םינישערס. די קעגען מיר
 ניט זיינען פיני׳שערס 7#000 די אז סען,
 10 קײן נים אםילו האפוניסםען, קײן

 עקזעקוטיװ דער זײ. פון ■יאצענט
 זײ האום יאהר 2 יזצכזז רי פין כאאי־ד

 אײזןר האם עס ניט םארטיאםעז. נים
 די אינטערעסירם באארד עסזעקוםײו

מ א ^ןדס די םון י  איחר נים און םיני
 םרא״ דיערע םעהינתײם די געהאט האט

מ. און אוים«ונעהםען נען  ov םארםײ^נ
 דעם סאר סריבונע א נערחנן ב׳לױז איז

נאדאגק. ?אסוגיסטימעז
 סיר אז פאר, אתז ווארםם איהר

 מיעכסער דער סאר אייך באמולדיגעז
^ םינמתר אין יאגע ײ  נאר^פקײ־ םו
^ן «ו וױיסזנן סיר !םען מי ר ע ם ת  א
מז וועיכע ייק כ  די מולדיג איז עס אי

 ov איכלאן וועלכע »ח יאנע אינעםײנע
 נעייג״ אח סארסײ־זט גאמאנם װ^יכתן

 סזננעדמד נוםאר א ביי יוארעז דאדס
ם ג כ^ארד.\ עקמקמױוו אין מ

ײ צים ו ז ײ די דך האט dv :נ
ײ יאה• ;; יע^טע  אננעפאגגען א־גז נ

 "׳W כעה״עאךסיסטעם. די עעמיײליען
 צוױיטע די אױף אזױ איז װאה ־,,1דע״

 געזוג* איז סייקען, פעדערען םון קוגכט
מה א צו קען  יײ־ נײסטערס, םון פד

;cny, ס כאטאן עי  עס און ױ. ז. א. די
ײי יעדעי אז זיף, פארשטעהט  ארכײט ט

ײ גריגע א אפייו טאן יזען נאזוגדער  פי
 םון סיןײל דער חאט נפירא און דעי,

 צו 41 םון ?יגקען גענופען םיניש^־ס די
M2 .אײער און איהר האט װאס ראי*אי 

 כאארד עיזזעיזוטיװ װעי־ט־פארזארגעגדער
 איהר האט i צוד.איזטען6א דאפ ג^טאן

V טאן /ױ ע#עס םארווך א געפאכט
 צום .,c׳ כ. צ. נאציו/זגגען, אײערע

ד דזשאיגט אי א  אזעיכע, געװען וײגען נ
שערס רי סא• האט איחר אז  גאר פיד

 נע- איהר האט וױ טאן. געתעגט גיט
 אז אויםצוט^ן, עפעס עיװארטען קעגט
ט8געש צײט גאגצע די האט איהר י  י
ט׳ן  צו־^הכעיס- א באארד דזשאיגט פי

ט איהר i פאי־יטיי,  אפי־ די געװארען די
ם דין״זאגער ציע^ע ײ  כאארד דזשאיגט נ

 קרעען• װי םיאגע אזא אין אפילו און
 טײם״אגרימעגט, א שעפעי פאגכע אין

ט  רעזוי־ רער געגען. געװען איחר דיג
 זײ־ אנריפעגטס אז געװען, איז טאט

 רי און אייןי אהז געװארען געפאכם גען
 פאר־ פאל יעדען אין האבען פידשערס

ט און י*א-ען געװאןגען. ד
 טע־ רעװאיוציאנעיע גאנצע אײעד

 האיזטען אין כאשטאגען איז טיגקי^ט
 כאאדד דזשאיגס דעם גענען ספים׳טעס

 ®ראסעסט־ברױועיאף. ״ערײכעז אין און
ט האט איהר װאס פי  אױפגעטאן דעי

 אײר האט פען א<ײן. איהר וױיסט
 פ״טוגע, פאר כאטראכט און אױסגעלאכט

 םאר פארװיגט זיך האט איהד און
 װאס י*עגגער טאנ יעדען און לז, א

 פענע״ אלס אםיס אין ׳פטעהט איהר
אי םון דדפער ק א  רעם איהר כרעגגט י
 יע• נוצען. קײן ניט און שאדען ילאסאל

 אײנ־ םון םראגען סומען־אױף טאג רען
 ׳עעפער. אײנצעלנע אין םערכערס צעילנע
 וױיס, <אקאל־פענעדזשער אנדער יערער

מעס ״לאוגע״ האיטען אוזוץ אז  כײ סייט׳
 אן געהפען אױף ער דארף פיטיגגען די

ט װיכםיגען יעדען אין אגטײל ײנ ל מי א  ק
ט ארבײטען צוזאפען און  אםיסערס די כי
 וױכ־ יעדער אין באארד דזשאינט פון

 צו״ איהר קענט וױ אבער קײס. טיגער
ט ארב״טען זאפען ס די פי סעי  פון אםי

 געהפט קיעער אז באאיד, דזשאינט
ט איהר אז און ערנסט ניט אײד  די
ט ב־וגו ט אפילו אז ״ױניע״, דער פי  פי

ס רי ט ^ג רז ײ א ס־ ע  אײ־ אײעד פון ניזנ
ט אידר האט לאקאל גענעם  כאוױזען ני

ע א שאסעז צו  פאר כאציהוגג נעהנטעי
 פע־ אלס שטעהט איהר װאס ס,יצ דער

>' נעדזשער
ױיזט דאס  פע״ גװאלדיגע אײעי־ באו
ס און היגקײם פעדשען. אױף א״גםלו

 אז היימאן, ברודע־ יטרײבט, איהר
 א כאקעמפען אום זיף האנדעלט עס ווען

 צױטריײ אפילו איהם פען קעז געגנער,
 ארץ נאז אױם׳ן לוגנ-אוךלעבער א כעז

 אין אוץ באשולדיגוגנען. םאילמע פאכען
ל א איהר צײגט װעג אײן שיי  סון ביי

ט און אױפריכםינקײט אײער נ י ד ל ^ו  ב
 צוםיי״ איז אדמיניסטראציע אלטע די

 םאר״ צװישען לאהאל םינישערס דעם לען
 איז (דאס לאקאלעז אנדעדע ׳שיידעגע

קעכד אונשולדיגער אן זיך, דאכט ״אויד

 היײ נרודעד ער׳עטעגס, אי? •ײן״םוגק).
\ אן  אז ׳דענק איך און — אץי האכ פ
 ניט הײנט גאי — טאהעגען פײגע אויף
 בײ ניט ד׳אנען פיר װאס חדטח חײן
 די פיט ^יטעלײמאךיןןגײדעי די .דןי

 גע־ דעם ניט ועה א*ף סעפפעי־פאכעל.
 דעם םון ױאי־ט 9 ײאקאי־ װאס וױגס

 פיר, דף דאכט דעכ חוױ איז געלאט.
 גערוען זיינט איהל אז לייפאן, כ־ורע•

 ראכט דיט, א*הר זאך. דער צו ״טותו• א
 װען ׳דעם געכען געיוען ניט גא״ ׳זין

געױאיען. געטאן ?,א דאס
 איטאליענעל די אנבאי־אנגט װאס

 אז ׳גוט גאנץ אילל וױיסט ׳ניערבע־כ
 געקעפםט שטארק גא;ץ האבען אי*ע טיר

 אי״ די םון טיאנסםערירונג רעל געגען
 גע־ ניט אוגז האט עס נאל טאריענער,

 וױיזט איהר װאס ראס אין האי^פען.
 טרײד םון װיסען טיפען אײער אלדס

 7י*-6 װעלכע אז ח׳עבון, א פאכס און
 ניט עס איז םיד״עערס, האכען י״אקאי־ען

 ברױ ׳אײך םאר קרעדיט. גרױסער יןײן
 שולדינ, אײף איז װער הײפאן. דער

 יעדער און ^זייפזל אזא זייט א־הר אז
 גענען העלר א און חכם א איז אײגער

 איהר װעלכע לאלואלס, פאר א V אײך
 אדער ד״אלםען זײ אז אױם, רעכענט

 קײן האכען פינישערס, ארײן נעהמען ן
 אלטע די טאן. צו דאס גיט רענט

I אז געזעהן, גיארע האט פעיסטךאציע 
 םיגי״ קײן האבען ניט זאי* 17 יאקאי*
 האיל־ ניט זיכער קען 3 יאקאל שעיס.

 רארף 82 לאקאל פינישערס. סיין טעז
 װען פרױוילעגיע, א םאר באטראכטען עס

 םינישען. פעפבער א דיערען ^אזט פען
 זאנט, איהר װי אזוי איז עס אױב און
 ׳םינישערס האכען לאקא^ען א^ע די אז

 םארװאלםוגג פעהינע אײעל עס צײגט
 ענםװיקלונג אן איז דאס .4לאקאי םון

 רעזשים״ ״קאפוגיסטי׳עעז רעם אונטער
לאקאל. אונזער אין

 רי ׳אװז צװיעען אונטערשײד דער
 רעײאלוציאנערען, אךער רעאקציאנערען

 הא* םיר װאס איז אונז, רוםט איהר וױ
 נעשרײ ניט זאכעז אזעלכע װעגען בען
 אפהאגדלונגען טעאיעטישע קײן כען
 און רעכםע, אוגזערע םאר נעקעפפט ;אל

דיסערםאציעס. בלויז שרייבט איהל
 װעלען אין אונז באישולדיגט איהר

 אן שפילעז אין לאקאל, דעם קעפטשורען
 און באארד דזשאינט אין ראלע אגדער

 גלױב, איד #װעל יאהאל. אין אנדעלע אן
 םאר איבעריג איז ען5זא די אויף אז

 םאר אונז. קען פען ענכאעלען. צו פיר
 װאם ׳יאהר 15 אדער 10 יעצטע די

 האט ױני^ן, דער אין םעטיג זײנען םיר
 ניט דארםען מיר און דערקענט אונז פען

 אנ־ װאס יחוס־בריף. קײן װײזען פעהר
 — איז, הייםאן, ברודער ׳אײך באלאנגט

 — מיר םאר איז דאס אננענעהם נים װי
 ״רע־ א םאר אז זאגען, אײך איף־ פוז

 פאסם ארבײטער־פיהרער װאלוציאנערען׳״
 אץ חניםה־פאליטיק מםילען צו ניט גאר

 האל״ און אינטערנזךשאנאל דעל םון אםיס
 די פאר ספיטשעס רעװאלוציאנערע טען

 נײע א איז דאס לאיןאל. איץ כי־ידעד
 א;־ װאס דעמאגאניע. םון אױםראגע
 — לאקאר דעם קעםטשורען באלאגנט

האט איהר װי עס איז וױ ״װעל
לאקאל?... דעם נעקעיםשורט

 האם איהר װאס פעסאדען, די און
 עס באקאנט. אלעפען זײנען כאנוצם,

 זיף גלויבט עס און סוד. קײן נים איז
 לײקענען, עס װעט איהר אז ׳ניט פױר
 אנ־ האם איהר חאס קעטפײנס די אז

 און דעמאגאגיע נעװען זײנען געםיוזרט,
 נידעריג־ םון אונםאראנמװארטליכקײט

 און נעשםוצט האט איהר סארט. סטען
 יע״ אויןי באשולדיגונגען װילדע געםאכט

 איהר באאטםען. פאראנםװארטליכען דעז
 גצ״ נירערינסםע די אויוי ג;ךפפילט הא

 אזא אויוי און םאסען די םין םיהלעז
 אין פלאץ װײר א אויסגעבעם זיד אוםן

.9 לאקאל

 איהר אז ׳אויס װײזט עס אכעל
 איהר פארצװײםלוגג. אויס יעצט רעדט
 דעם םאלליד© איהל אז ׳דע־םיהלט לאט

 הא© עהזעקוםיװע רער אין כאדען.
 כײ אנהענגער. חײפעל א בלויז איהר

 ארונטער ״שױן פען שטיפט סעלושאגס רי
ע ײעי  אילר און רעקאפענדי״שאנס א

צוכײזע־ט. דף האט
ט זײט ׳שא  ?וגיידם איהל בײו. ד

 גע״ האט איהר װאס ׳װיגר דעם יעצט
 פסוק דעם אפישר וױיסט איהר זעעט.

 םטיםיך וסוף אטםוך דאטםרז ״על פרק םון
 ׳שונא׳ס דײן ?עהסטו היינס — יטוםון״

 װאסערען זעלכע די אץ מײיסען, ?א®
 שוױ־ קא« אײגענער דײן אפאל װעט
 פראצעס, נאטירליכער א איו עס טען.

 זיך דארםט א*הר און הײפאן, ברודער
 ניט, לײקענען מיר נײזערען. גארניט

 לאקאר, רעם קעפכדטורען װילען טיר אז
 רוםען פיר װי אדער עס רוםט איהר װי
 קי*א־ פון הענם די אין איכערנעכען — עס
 װעג, א אויף עס םיהרען און פעגשען רע

 נרויסער דער נוצען ברעגנען זאל ויאס
לאקאל. אוגזער פון פעפבערשיפ

,v ט י כ א ב א.
.9 ראיזאל פעפכער

2
ער ט ער א־ װ ס ק א ד ע  —:ר

ט ב לוי ר ר ע ען צו םי ער מפ  הײ״ ל. בר. עג
אן ױף פ ע א ײג ען ז גג קו ר ע פ א  לא״ װעגען ב
אל 8 ק ײן אין 2 ט ז כ רי א  דע״ טען14 םון ב

ר. ע כ מ ע צ
ס הג א אסי^ו איז ע ט א םג א ד די אנ  ק

חל ך א זיין צו מו ען, ס ם ײ ק מ רי א ס נ א  װ
ט װען אג עז ר אן אין ג ע ד ט, אנ ײ ט צ אל  װ
ט ען ני װיג ש אר עז. ם אר װ ע ר ג ע ם אב  הג
ס בד. אג׳ מ ײ ט ה כ רי א ד א איז ב ײ פ ם א  ק

על, ק םי ר ך ר,ען א ר אי ע ב ט א הן ני ע ײג ב ר א  פ
ע ײנ שע ז אל  לא״ בענען בא״שולדיגונגען ס

8 קאל 2.
ג, רי ענ ר טי ענ ם רגו  קאן 9 קאקאל אז א

ט ען גי אכ ם ען די צו ר ר טי א ע ס ײ ״ ג  סיני
ם, ער ט ש אג אן, בר. ז פ ײ א־ װעז אז ה  ל

אל ט 9 ק ס ה ק ט ; ײן ני ר, א אר ע ב פ מ  ם
ט ם ע טר אל צו ער * ק א 8 ל ם זיין ".2 כ רי א  ב

ם כ א ם פ ױן, דע דר ר אז איינ ען מי פ ה ע : 
ײן נ אר י נ י ז ט ס ו א ו ו א ם־ ב ע  מ
ס ר ע p ב c ך א א ף פ ער אוי עלכ ר װ  הא״ סי

ט בעץ אן, קײן ני ט ײד סד רי שו ט ״כדי דז פי ) 
ט) די ל ע ג ם־ רי ט ײנ א״ די דעקען צו א אק  ל
/ לע ת׳ או צ הו

ער ט דיז ענ ם ם ײ ם ט איז ס לו א ס ב  א
ש אל ר און ם ײדערען םי ם של ה ס אי רי  צו

ט י נ. פ נ טו כ א ר א ך פ א ר, נ ה ע ר ם ע ײנ ס א א  װ
ײ ווערען װיל ר, א אוגז ב ע ב ם ע ז מ  אנ״ םו

ען, ײז או װ ט ער װ ײ ב ר ם א צ ע ר י ע ם אד א  ה
ס ענ ט צ ע ט ל ײ ב ר א ע ס ג ל ר, א ע םינ א קז  ע

ט ס אנ ם ז ר ע ר אין ער װ ע אל אונז ק א ט ל י  נ
ען. ם ענו ג ײנ ר א

 שיקט װאס הײפאן, יבל לאט בנלל
 ״קאפי־ ,פארהס צו אפ םינישערס זײנע

 פאראנטײארט״ פעהר זײן געפענט טאל״,
 מעםבערס, זײגע אייגצורײדען ניט ׳ליך
 ער ײעלכע געגען לאתאלס, יענע װעז אז

 לא״ װאלט געװען, גיט װאלטען אזױ, קיקט
 צוםאכען צו ערלויבען געקענט זיך 9 קאל

 זוײם ער פעםבערס. נײע פאר טירען רי
 האנדעלט װאס ױניאן, א אז ׳גוט נאנץ
 די םארםעהערען צו דער^ים העיפט ׳אזוי

 ביסלאנ־ גראבעז וועלכע סהעב־שעפער,
 דער םון םונדאפענט דעם אונטער װײז

• ז א י ג * ױ
 םון װידערהאלונג די שײך איז װאס

 אז טענה, פאר־א־יאהריגע הײמאלס כר.
 אר• םינישערס דעם םוען עקזאטינערס די

 איז פראנע דיזע אז זאנען, איך וױל בײם,
 םאר״א״ נאך געװארען ערלעדיגם םיר םון

 ארגומעג״י -יעםאלטדיגע םײנע יאדזרען.
 זאף אײן יעצם. גום נאך האלםעז מען
עהזאםיגערס די :זאגען איהם איך וױל

 הערי׳/ און דיק ׳טאם״ קײנע נים זײנעז
 צי־לא״ און פאכלײטע גוטע אלע זײנען זײ

 סעג־ די ניט, צי נעװען יע װאלט 82 *זאל
 נדי נים םרײר םון ער װאלט גוםא שען

 וועט אםשר נאר ארויםםרײבען. פענם
 לויט איבערצײגען, סיר ׳ הייכמז בר.

 יא עם װאלט ער אז *קאסיםאל׳י/ ,פארקס
 אײן םאר ער.. זאל םא ׳נו םאן. ־אנעז
 צי באװײזען, אויר מיר ער זאל וועגס

 וואו מעאער, סלײנע די פין םינישערס די
 האבעץ אלײן, עהזאםענירצז כאסעס די

 •jrr די וױ _׳תרמשניט איז ארבײם טעהר
 א ארבײמעז עקזאםיגצרם וואו יער,
עז טױג וואם נים  דער אין גלאט ײיי

? אריח װעלם
 נצוחת םיאייבם װאלט עס _כ׳לעממ

 נימ ער וחח חײמיז, בר. סאר ראטזאם
 יאפאל םון ברעסלאי, כר. אז צו, יא שױ?
JS6 כמנעדי לאפאל מוסמער דער איז 

w r, לעמיז א איהם בײ נעהסקן צו 
 © איז בראםלאו בר. עסיקס. ױניאז ייז

 T© יײיט וױ ױ*ס, ׳דעם םראץ םרססעם
 תײד נאך ירצםע רער איז ער איז װייס״
 לאסאי. אנדצד סײן באפאאען ניט מאל

 וױיז® עם וױ נצחצרם, חליםאן בר. אבער
y די צו אוים, r r n,\ נ*י ח©מז װאס 

 נצלעדצני^• נים נ*ר און םארנצסמז נים
 צװייצ״ס i צז זיד ער onjrr© יצרימנר

jm כדם יאסאל po jrr*e
C T  •M i- 

a p* םעהרערמד

ו רגע8וױנסער־ם א
מדלער. י. םון ' U A  1

 נויטער. די וױים נארםען.״ דער װײס
 ;שנעע קופקעם ןװוײנע[ די אויף

 םויבען וױיםע װאלטען עם װי
ױי... אדיף זיך וױגען וױגען,־

דרויםען. דער זילבערדינ און װײם
זאך, יטדער יעדער, »

 וױיםער א םישםוכעל א ליגמ
סך... « קוםעסלאך םים נ«ך

 *עעל־קויםענס שװאחוע פון אק
ך; ײײםער « זיך קרייזעלם  חי

ױ פאטללאך, ציהט  תםילה, א ו
ו בלויקײם, דער *ו ך״ דער ז הוי

 קראקעט, און קרא שדואחנער א שטעהם
 — שעלם זי אז זיך, דאכם דאבםען,

ת שוואחמן איהרע זןןלען  קײו
וועלם״ ײײסער דער אויןז טאלען

m

ש
שמזעפען קורצגג

רעדאקט«ר דעם צװישען
• • • •לעזער די און• • • •

ף. .0 א ק א אל  ערםייעז נים קזןנעו סיר — פ
 נסעם װארם ר*ס װייל כק״שח, אייער רווי רוור

n אוז ״•*ייסיקס׳׳, איו םימע? זיו געהײסען װי y i 
 דער םון ׳*סרעכעז םיר װײי זיי־, םיר היםען םאר

 אין ״נערענסינקיייט״ רי װ*ס אז, סינום נרזזםער
 םון ארנאו רעם סאר איהר םאכעז צו אר־יס,

 דעם םוז ניט ,און אינטערגמישאנאר נאנצער דער
 ׳םי»:ע דער איז אםת. פראקייז. יענער ארער

 פארװיקעים נים ייו זײז, ו«ו קאנײע^אן די װאו
ײ װי ד«ר, אנער סאריםיקס, םייע  סעכד די בא

 «וװײ די םוז אײנע אויסקרײכען דארף נעריטי■
 xאוי רי איבערצויאזעז גיײכער עס איז עטעדם,

 אנכא־ װאס אורטײי. אייגענעם איהר u װאד-יל
 דער םאר באיםיםאר אין אויםםז א״ער םרעםם
 עס טוט דארם, זײנם איהר װ«ס ¥ײם. קויצער

 ;ים זײנעז םיר אנער הנאה״ עםאר? געװים אונז
 האבעז םיר איבערראמט. םינרעסמע ד*ס אייף

 ״סאכען״ װעם איהר אז נעןוו^יםעים, נים קײ;ס*י
 ברײטער אזא םיט איהר׳ נים אויב װארים, נוט״.

? יעז וועד ,טו װניאז ע;יז רעם איז ערפאהרוננ
ײן. יצחה ט ש ײנ  פאר־ םיט רריקעז םיר — ם

 ניט *שײז דאבעו םיר אםת, בריף. אייער געגיגעז
 רער אין םראנע, ראזינע די נאריהרם א־עסאי

 «וו םארנענינעז א איז עס «בער .נערעכםיגיים״,
 אי- או פוז אויסגעדריקם םיינוננ ריזעיבע הערעז

 װי־ םיר מטײנער. קיארעז זעהר א אױף נ״טער
 םעם־ אונזער םוז פיימ םירע, נאר אז האפע:, לען

 נים אײנפארמםאגעז. אײר םים זײנעז נערישי■
 םאםענ־ זײערע איז ס׳איז װײי רעם, זוליב אזוי

 ס׳איז װ״ל נאר אינם*רעסקז, ■ערזענלימ טאנע
 גאנןוער אונזער פאר װינםיקײם העכםםער דער םון

 איהר ריהרם כריו אײער אין קיאײדאינדוססריע.
 דאם, נעםליר ■ונקם, װעהםאגדיניוז זעהר א אז

 רעדט ער כאםט ארכייםער, אידי^ער רער ױאכ
 איז קיאםקנקאםןי, פוז פיר אזוי און אפם אזוי

 א ױינט־םענ^ א איץ נאך נײםט זײן איו אבער
 א אין ד«ס אײנרײרעני•*, ױין כיזנעס־פענ^

 נאנזען איז ער װעם יאגענײפ שון יאהר *ר1
M םוז װערעז ■םזר r אורזאכע הזי«ם די איז 

 די אבער כוחות. די איכער ארבײםעז זײז ווז
 די רערנעז כאדארםם *שויז ןײ האם ערפאררוגנ

 אוין• חלוג^ דאזינעז רעם pc אוםםעגריכיױים
 ארויםצורײסעז זיד געראם ,װאם אײנצעינע רי
 םויזענםער, אוז טויזענמער דא זײנען *טאפ, סח

 םארזוכעז. זײערע איז דורכגעפארעז זײנעו מעיכע
 \,vv:vn ס*רם רעם םיס םוי זײנען עעפער די

 געלועעז. גיט זײ איז עם אוז נעםרײם, האבען װאס
 נאר װאס אוסכאנרײםליד, וזירקייך רארום איז עס

 דאזינער דער בײ איץ נאד זיד דאיטעז םייע
איינרײדענ״ש.

ס זו^רטעז, ו געכעז *ו או ״ ןננדשײרוגג, אוגזער א
ם  אײער איז װאפ אײוי, װענעו װיסעו םעהר געפוז

סינוננ, ם מע א  םאר* ערטםער אײער איז ראס צי נ
י זוו, הר ז נ האם אי ו נ ט ת י י ט לײענעז, אוץי ז  ני

ח ף כלו ר״בעז. אוי פ ג ׳ די ײענ ט אוםכאלאגם ז  פי
ר סווענ אוכרשםענדעז, ►ײערע ריקהאיטעז זיר םי  צו

עו םיז ע אירגעגר אײף נענ  דער אין עצה ײעינ
ר הינזיכם. ײד קענען סי דאם, אז ׳ז«נעז נאר א

ם צוגעישיקם, אוגז האם איהר װ«ס ט הוינ  1» ני
ײן *ו דרותבאר. ז

K. . ל א ב א ר — ש ר םארעפעגטריכען טי ע ״  א
ריו, ר אבער כ עז םי ײןי םוז ר אז ערקי״ערעז, ני  מי
ײנען ר םים ז ט נאר איי עז. ני ײטטאנ ר א״גפא  סי
ם זיר האכען ט ״{ןיטר״ס׳*! נעלאזעז ני  אוגזערע סי

ר אז איז, אפת רער ■ראתםיקער׳*. גרויסע צו  םי
כע נארלים ?ענעז עי  צװי־שעז ■ראקםיקער נרויסע אז
ערע אוגז.  ■ראהטי׳ןזע טאקע זיינע? םיהרער אונז

ט ראד קעז ראם אבער םעגמעז, ם ני  םאררענענ
ס מערעז  םארקערם נאר איז טעטה רי חסרוז. אי

ע. ■ונקט דעם איז  איז פוגקט דער װען נאראגטי
ױ געריאם םיר האבען געװארעז, הארנעבראכם כצ  אוי

 ישײז איז ער װאס דאס, נרארע אירם געגע: זזצעז
 האבעז ס*ר . יש י ט ס י ל א ע ד י א צו אכיסער

ע ״די אז פארערוננ, די אז גערענקט, טרי ס דו  אינ
נr איז די ל עכעז א ו  נאיטעשםינט איז וזאס רעם, י
ץ םארערוננ. סאציאריסםיסע * נאר איז איהר״. א

ט יזעז אנער צוקונפט, דער םאר םאדערוננ א י : 
ס י ע ם ^  קאפיםאײכטי־שע די װעז איצט, װערעז נ

או איז ארדנונג  דאס טאכש. נאגצער איהר אין נ
ער נעױעו איז ט אוז איהר לוםס םענה, אונז ג פי ז  נ
ט עס בזיר שארישםעיעז •ראיאזי׳ש. צו נאר עם  ;י
 גארא;* םון עני! רעם ילאםיר־באםראכטען איצם, און

ר אז־אודפאר־זיוי. םיע  איתר אי זיכער, זיינען טי
ט אי ם װ ארני  װעז גא־־אנפיע, רי דאנעגעז נעהאט נ

ם ײ םעז װאי אי ענ  אין ארבײםער ע ל א פאר נ
ע. רער רוסםרי ט דאז אינ אי  זיכער עס איהר וו

 פאר זי־ז נ#ר קעז װאס בעסטע, דאס םאר געהאיפעו
ם, םעהר ארבײםער. רי ם איהר ני ײ  דער נעגעז ז

ט װײל גאראנםיע״ ר אין ארבײטער ארע ני אנ ױוי  קל
. אזוי זיינעו נ די ר  דער דורך־ אז סײנם, איהר פז

ז נאראנםיע. אז די אי טעז ױני עפאי  נעװארעז צו
 דער םוז בץ-שיצם װערעז װאס ארבײםער, אין

אן עז װאס ארבײםער, איז און ױני  ארוםגעהז פוז
 קריװראנר אגבאטרעםט װ*ס אשירו, איז לײרינ.

סעז ר האי הר איבערמריבעז. שמארק’ פאר עס םי  אי
ם טארם ע די אײדער אז םארנעסקז. ני פי אנ אי ז נ  אי

עז נעװארעז. כא״מםעז ײג  ארבײטער, נעװעז אויר ז
מ ר ע ם האבעז װ ײ  ״סםעדי׳׳, װי כםעם מעהר, נעארב

ען װעיכע ארבײםר, און ײג ײדיג. ארוסנעגאננעז ז  ל
ז עס װער אז נעײעז אי סו ט רביי  װייל רעם, צוליב א

ט נעידעז איו ער וי ני ט ׳טנמי, אז  פעחיג״ אזוי ני
ז א צוליב װער, און אנדערז^ די װי ע ם׳ ו  ןײ־ ^

ט םח םאי י הר פיאץ. ריכםיגעז רעם קרינען נ  אי
ר איז אז ר»ך, װײסם ע תז ם לעבעז א ל  אמאל מפי

םע א צופאל רער  קענם דערפאר ראליע. גדוי
ט איהר ף ׳שורר נאנצע די ארויםװארםעו ני  אוי
ע. דער םי אראנ ב אבער, נ ר איז אוי אנ ױוי  קל

ע די ארבײם טי אנ אר ט נ ט בעססעז. אם ני ײנ עס פ

I ע רי אז גינ^ נ«ר אזיג ע ד ש׳  ברעגגען זאל גאראג
ם ק ע ױנ ג י נ עי ז אפעז די ט  יארק ;ין אי/ אויר רעזוי

 pc פ־;י«ט יערען געהםען װעש איהר װען נעװיס,
 גי;סי;׳;! צו געראטען א־יך װעט כאזונדער, 10 די

cyay אכער אױסצוזעצעז r m טעות. אײער איז 
םט איהר  פאר־ ־;גג־<ר אין ס פוג^ט רעס ;עהםען ראי

רוגג ט גינ ע מי  ױעט דאז אח •ונקםעז, איבעריגע אי
 װירלריר איז סראנע נאגצע רי אז נעפיגען, איהר
ר נעװארעז. ארוםנעטראכם גום זעהר ע  םון א״נ

ע 40 א פארערם פונקםעו 10 רי נ ר׳ םונ  ארבײםס־ ע
ט, ראס װאך. טyטויז 40 אז סיינ עי נ כ א פ ק או \  י

^ װעיעז ט ביי ר ם װאר 1־יער א ט loo םי ענ  טויז
 ׳1 נאגצע אז םײגט, ר*ס װייניגער. .?:,״שטיגר

ש םער, םויזעג כן ארב״ עי ר װ םי א  זייגעז זאנען י
c א־־וםנעגאנגעז m ריג, יאהר גאגצע  ןyװעי ליי

הרוננ רער דורף םי ײג ר 40 דעם pc א ע ג רי נ םו  ז
ט לרינעו ארבײטס־װאד ב״ ר  נאגצע ראס םאר א

כע װי אזוי אכער יאדר. עי ם 4 אז ענ ײד טויז א  הי
דיג ארוםכעהן זאיען װאס דאכער,  נאגצע ראס ליי

עז ׳י«ד.ר ײנ ם קיינכאײ ז  װעו װארים, נעמעז. גי
ײ װאישעו יע, ג ישויז דאר ז א;  נע־ הוננער םוז י

ט ioo די אז זאג־;ז, םיר טוזעז ■דשארבעז. ענ  סויז
עז צוקוםען. װעיען װאס *ששונדעז,  שויע בעזyג װזי

ט •ואכען ט ארביי ז ני י ו ש 4 צו בי נ זן י #יק־ טו  ק'
ם. 0 «רע־ s צו ,נ*ר דאכעי* ענ סויז  צו ה. ד. ו

ר אי מ םיז םערטעי א :  ראס קיאױזטאכער. א'
 ארבייסס־ויאר *שטונרינע 40 רי אז פראהטייפ, שײגם

ארבײט, האבעז זארעז א^ע אז פע:ריך, כאכען ױעם
שסיטסער א סיז נא״אגם־ע רי אוז  אר־ צאהי בא

טער, א־יע םאי־ םייגט כײסס־װאכעז  ;יש אוז ארב״
ז ױי א' ב ײי א ם אנטי•; רי ס טאכ׳לז. נאר װעס גאי

ט זאל א־ינער אז ט, צוםיר האכעז ני  רער און ארכיי
ט אנרערער ארני ע די װאי־ש יע, נ טי  םאדע* נאראנ

 םון פאד^רוגנ רyד אהן נעװארען נעישםעיס רוגג
ט ארכייםס־װאר, ־שטונרינער40 א '«  װירקליך זי װ

ײ םוז *שארעז צים געאי־בײט ר 1םי םז ײ רכ  רער אין א
אן, ד װאיי־ט רערםיט איז ױני רהיי םערם װי נע־ צדז

ט רי װ*רען | ק״ צ אנ אז. םון נ ר אבער רערױני  םי
ט זעהעז  איז «אסירעז דאס י*ז אזוי װי אײז, ני

אמעז שארערוננעז בײדע װעז םא', רעם  װערעז צוי
r o r y j־o ?אנ־ איז נעסם דאז סארװירקליכם. או 

 סוז סאדערוננ דעד אי? עםװאס. נאד כאשראכס
שאנאל די האט נאראנטיע ך אינםערנע ט נאד זי  ני

ף ארויסגעזאנם״ םיי אוי ױ י ארכײם װאכעז ו  ז
ע. די ןארלאגנט םי  װא־ איהר װייסט אוז נאראנ

עז זןײטט דארף זי װייל רום? סנעסינ  נע־ גאנץ אוי
ױ עז dp וױשיל ;  האבעז װאס ארבײפער, דא זיינ

ט ט קײז געהאם גי ײ רג  אדער. ,3 סאר ,G םאר א
עם װיםיל אוז :םאנאםעז ס גאנצע םאר אששר,
ײנען  אדער םעהר ארבייםעז װאס ארבײםער. דא !

ױיניגער חי ז  װעם זי װעז יאהר. נאנצע דאס דו
אס םנעםינעז י ^ אוי םי כ רי ס  בא־ קענעו זי װעט אוי

ע די ױיז זאל פס גרױס װי ־עפיםעז, םי  םאר גאראנ
 pא £אדערעז. זאל זי װאס ארבײםס־ײאכען. די
rר ה ארנ י םםז ײן װעט הוי ם ז ײז פארזיכערעו צו ני  א

ײל אנדערעז eyT אוז ארבײטער. טײל עז ט אז  י
ריג, ארוםגעהז ' ט װי נאר ליי ײ  אײסםידען םעגליר װ

ע רער פוז אז טי  ציהעו ארבײמער אלע זאלעז נאראנ
w העכםט רעם ^ a y o .ר, איז, ראם נוצעז I נאםירלי

אױסדערררעהלטע די
(םעלימםאז)

g  g דוהילער. ז. פיז
^ ^CĤ Ô00̂ aC8C8̂ DC8C8̂ CTC

קי ע ץ. ב אנ ר ע כי א  א זײם איהר אײב — פ
 װײל רעם. א'ז צװײםיעז םיר — ױניאךמעםבער

לאהאל. דמם »ז גיט איהר ניס בריף אײער אין
ם איהר װערכעז איז ם און םעטבער, א זיינ  דעם גי

ך איהר ?ענם — לעדזיןזער־נוטער  צום װענרעז זי
ר א ט ע ר ק אהאל, רyאײ םוז מ  אײזי םyװ ער אוז י

ע. ריכםיגע די ג־;בעז ועװיס צי א רד א פ  נאד אינ
הר *סװאס. ט אי ב ײ ר טער ע ײער אונ ט בריוי א  םי

ף בעקי. נאפעז רעם ם אוי װערם ח  אבער קאנ
ט פאסעראגץ. א. איהר ו.ייסט ײנ הר ז  אין זyד אי

ט דערזעלבער אוז אײז ײ  א. אי ׳,קyב אי צ
ץ םעראנ א ? ו

ב , א . ז ע י רי ט —ב אי הד װ וי רעז אי  נעדעלט אז
ע״ אייער ו1 ױ דז סיי o רעדם איהר אי װי ״ v צו 

ײערע דורך איהר ס א<ן ? נראםזנו א מ  עס איתר סי
ך װאלם oy אז באטת, ם*קע ײ  נעטאז, הנאה א

ע״ אײער װעז ל א ד ײ פ  םאר־ באלד אלעם װאלט ,
זyו ך אוז סז עלאכט, זי כנ אזוי אוי ױ ״ ם ו ארני  נ

inpryj? ר אוז ״  םיהלם איהר אז אננעהםעז, לאםי
ז װאס מו אזוי, מאקע  .,נע^עכםעקײם״ די אי

ר יפולדיג? עז, םי ײנ  לעזער רעד זןןל װןורים ם
ײז. ? לײדעז ניוזעז ם םארנעהפט נ ײער ני  א
ט צײט  אזעלכע טון םאנוםעהכדשורעו ד*ס םי

ר נעהט נראםעז. ואריישע ע ס ע  אװענם־ די איז ב
ר pc קיאסעז ע אל אזנז אנ ט ײ ה ױ ר ם ע  דע«ארטבמנ
עי זיך לערענט ס בי ם איהר םעהר. א ח ראז װז  אלי
ם װאם וױםעז. ס ײ ם ה עזr יפלעכם «רער נו ב  : ר'י

ר, איז עם װאס ױעא ם. װאם און דר ;י
. נ י ה צ י ל שי ד ? דער מוז — ד ט צ ע  ײאד י

ם מנ ט״ ײ גיז טי עכ ר ע ר ״נ ה  האם «רר4« אז זעהן. אי
sארD זיך rם ם,ע ם נ ײער מי ך קריםיק. א  iyi)D אוי
ען אז אנגעהמעז, «יר װ עד מ עי הר הוםט ז  א צו אי

םיננ ײער סוז טי ב װײל״ לאקאל. א ט יע, אוי אי  װ
סם זיכער דאד אירר װאו עם או װענעו נע

ע נעטאכם ♦שויו װערעז ע אי םינ עז נוי םונג ײ ר א כ אי  ם
ם, װאהלעז. די סאר גי קירעז אז אי םי  T3 אוו ?רי

ת אלערליי םינןז  צו ווי לײכםער, אי חםרונו
^ א צו לוםשז ע ט ח םי ר א  עס װאס דערװיםעז. זי

ד «ום ז זי ױ איז ד»ם *בער ױניא?. רזגר א' הי ר ױ  ו
ט זעהר זעהר, ײנער װעז עעהן. ני  אזוי האם א

ײנינ ׳ אז, דער »'? אינרחנרעט װ םט ער דאס ײני  הי
ס א «ו זעיםעז־װעז נ םי י ער, דארו• םי כ  האחות. י

ם די ויאכעז ײ ק דינ עג ם מ ט pא אנ ם קומעז ני  םי
^ •לערלײ ל םענוו  כמוהרםכת די איז וויי

מ קוםעז ל צ ת אז ו ג עז םוז מ ״ ם  ניכדװיסעז״ מו
םט ײני«? דער איז װאס ס»ר קו

ש. ם ר נאגץ אײער אויםער — קרי ע ע  ^ו
 ער־ אי'צר איו גןוי־נים םיר נעםמאז דאננדפריפם

 אײםםערקי אונןער סארדינאז ז*ל ײאס צעהיונ^
 צי פראגא. אײער אױ* דעסםװענעו םון זאםיזײט.

עז נים, «י מרײב«ז. וײ*«נר זאים איהר  • םיר מנ
י ״ t אונזיר 1נ*ב« גיס ו iw ro # iu .םיר «גםפער

צײמ, אוסרוהיגער איצטיגער דער אין
 גאנצע די אז אויס, זיך דאכט עס װען

 זיך ?והט מען אז כאד^דאם, געהק װעלט
 מעז, באמערקט טיפער, אביסעל צו אבער

 צי־ װאס נאר, םעלקער צװײ זײנען עם אז
 אויםםערקזאמקײס. גרעסטע רי צו הען

 איז װעלט דער םון םעלקער איבערינמ די
 אםילו הײנמאל זײ דערמאנט םען אדער
 בא־ מען אדער ׳ניט װארט קײן מיט

ט זיך שעפטינט  א מיט אײנציגען, אן מי
 סכסוך, רעם אין פאלק. דעם םון ׳יחיד

 דײטשלאנד צזוישען אן געהט װאם לםשל,
 װי ניט מעהר מען הערט םראנסרײך, און

 דאס איז זואו סםינעם. איז פואנסאת^
 דאס איז װאו ? p ל א ם םראנצויזישע

 זײ־ דײטשען הי מילא, ? םאלק דײמשע
 םארהוננערטע; דערשלאגענע, נעבאך נען

 די ? םראנצויזש די זײנען װאו אבער
 סאציאליסטישע ױניאנס, םראנצויזישע

 ארנא־ ראדיקאלע אנדערע און םארטײעז
 אינ־ זײ אז מענליך, עס איז ? ניזאציעס

 פואנקארע װאס נים, גאר טערעםירט
 מען נאמען? זײער אץ מום און רערט

 עס װאס ניט, נאר אבער אונז דערצעהלם
פעלקער. די בײ םאר קזמם

 מיט פול װעלט די איז אבער רערפאר
 אנדערע םון באשרייבוננען און מעשױת

 און גרויס, א פאלה אײן — םעלסער צװײ
הלײנס. א םאלס אײז

 האט עולם של רבונו דער םארװאס
 פאלק איריש הלײנע ראם אויסגעוועהלט

 אזא פונקס איז פעלקער, הלײנע אלע םון
 אױסנעױעהלט ער האט לױאי װי וואינישר.

 נרויםע אלע פון םאלק רוםיש גרוים דאס
סעלסער.

 לאנד, א אםעריהא, למשל, נעהםט,
 באםעלהערוננ אין און שםח אין איו װאס

 וױםיל רוסלאנד. װי גרויס אזוי כמעם
 װעלט דער אין זי םארנעהמט אינםערעס

? רוסלאנר םים םארנלײר איז
 שײך ם׳איז װאם ׳אמת םאקע איז עס

 םשונהי- דעם אםעריסא האט !אליטיסע,
ח רעגירוננ בעסטע די אז ׳כלל דינען  א

 און — װײנינסטמן אם רעגירט װאם די,
אפצואװאר־ לאמװײליג מא<ןע ווערם עם

 ביז עלעקשאן פון #יאהר פיר גאנצע מען
 א אהן און ״פוםש״ א אהן מלעס״עאן,

 פא־ אבער דאך זײנען עס — ״קוד׳עטא״
 יא פרא־װען װאס פעלקער, גרויסע ראן

 און מאנטאנ אלע קערםישלאך פאליטישע
 זײ םון מען כאכט פאר<ואס דאגערשטא:,

 אויסנע־ יענעם p$ װי צימעס, אזא ניט
$ פאלק װעהלטען
 אונז בײ װאס ניט, עס נעדענקט װער

 אין האם מעץ ורעז אפגעטאז זיר האם
 בוםשקע־ גלח דעם דערשאסען רוםלאנד

ה זײנען מיר ? װיטש א  צױן, שונאי י
 אונטער געװאךען רערמרונקען ניט שיער
 געגעץ און םאר רעזאלוציעס פון מבול רעם
 צײם אײגעגער דער איז דערשיסונג. דער
 געװארען צעשאסען גריכענלאנד אין איז

 האן א — און םיניסםערױם נאנצער א
 בול־ איז ;טאז קרעה א געװען עם זאל

 האל־ א געװארעז דערשאםעז איז גאריען
 זאל פױגעל א — און מיניסטערױם בער
טאן. פיפס א געװען עם

 א פארטונאל. לםשל, נעהמט, אדער
 םים רעװאלוציעס. כראנישע פון לאנד
 די םון ערגער זײ זײנען ׳איך םרענ וואם,

 אירען װענען װערט פארװאס אידען?
 נאכט און טאג •געשריבען און גערעדט

 די וועגען איז װעלט, גאגצער דער איבער
 א אפילו זעלטעז װערט פארטוגעזער

 ערשם זײ האבען אט ? דערמאנט װארט
 מים אויםשםאנד אז עפעס געהאט אויך

ט רעװאלוציע, א  קליפערלאך: אלע מי
 הםוז א נעשאסעה האבען הרינס־שיםעז

 פאלאץ דעם אםאקירט מאל פאר א האט
 םאל איצמינס נראדע זיך האט עם און

 םאר־וואס־ נים. גאר מים אויסגעלאזט
 װײ ניט פונדעסטװעגעז מיר זאלען זשע
 סענשעז װאט צוליב און םאדןואס םען

 פאר זײ העמםען אפשר זיך? שלאגען
 זײ נויטינען אםשר ;אידעאל נרויסעז א

 נע־ םען װאלט אםשר ;שםיצע איז זיר
 צי ? זײ םאר קאלעסשאן א מאכע ־דארםט

 א'ן פארםונעזער זײנזןן זײ וױיל דעךזשע
ט  נא- זײער אםיצו מען םאר רוסען קײז ני
ז V דערםאנען נים מ

ם »'נטעת<׳ש«ס*׳. ,ד װעי־כען ׳>«־רעאל *ער ע ר ס *  ׳
ס pH :־;!.,באריײרלל צי װי  tfB דיו־ף נן

ױארטען ז #ײערינקײםצז צ.שאגנ א־ן ע- l מ i t 
ז װעט א״עס ;יש אז *עכ־;געו, ״  װי ׳שעיז, אזיי י

yויסנ•;־H ד> cy ש־ר :yטעא־עסי׳•״ גט
פ, י ר, PH "hd רער א־ז עפ װי ױנ ײאנ  Wn קליי

y״ r r ' i ז8 מעהרזןרע ארער» ר\ ® זיך י ? ד ײ ײי  נן
נ רyד םוו נ רו סי ײ מ.6 ר*ר א  יירן איחר דאס *י

ד ו םירי׳ם אגרערע אוי י c ז c y r, ם ײנ  ס
צ פון • י צ נ י ר • רער אז *\ם, םי אנ אי  n© ג
ט. rא ני cמ איז ר ן ? די וױיל רפאר,Fר ו סי אנ ר א  נ
 ך«חל נעװיסמ א אויז• אויסנעי*«רייס נאר איז

«ן רי װאו שע»ער,  און לאגםר*י, איהר ה*ס ױני
עז ער9׳ש^ «נרערע nרםyר םרײ זיינ j n  nrcH ; p 

ז צןוהל רי װײל ׳£אר ע ד נ ^ ־ ס ם ײ כ ר  י1ד איז א
ע סיי ס רו נ ם איז קלירולאנר איו אי ד ני ענ ג גי ן  כ©* נ

צy.ר עז אפ־שר PH ,Dני ת. אנדערע m זיינ ם סנו  סי
ט רער ױס װעט צ׳י • רער נעי צי נ רי  !,גארוונם פון ן
ס פוז ױיו צזז נרוי !. גאגצער רער שאר גו םרי ס רו  אינ

כ עי אסז ד ערװארטען טעז לען !,־ ױ איז אוי  יטרא נ
 ד51 נ*ר ק^אוה־צענמזרס אנדערע א'־; איז ױז

ט א ר־ט אז רערסאנזז, זיר װעש א*ד.ר װאס ײ  צ
 ב«*רד עיזז^קומיװ רז׳עענעראל אונזער האט װריר״

Kנ׳^ rרוי l^ירt א y 'y ’vyac שע אפי װלאנד, ג*ד י  קלי
י אונטערציזוכעז יזום  ?לײר םיז איכײט־סיסםעם י

ד. אנ  רטענדערד דעם בייי*«יל, צום װי אײנינעס, י
*ז. א'י ד ײ׳ * ס לאם־טע די ראש «י טעז. ני ל;ו  »;נ
^ רי טי אנ אי ע נ  ױ.*ם זי ? םארװטכ V' ראנ

ת א־*ע אײכגעהערט :עװיס ד אוז “פא טעגו ג א  ד
י :עז, ז ב עד־יז איז אז נעסונעז, דאש זי א ײ  סוז א

י עז נאי־אנםיע י עננ ז you כי טן א ט וי עז תר סאר ר  י
אן, ׳»«;ןף;ר  איחר װי יז«ס, ב. y נ. דר איז ױני

סעז עס ועהם״ ענו ײננ ם; זייז איז אר א אני ־ ח •י  יי
ט רער נ אי ט ' איל ־,ח^אי די םיז באארד רז  ס7י
ױ איז רyשאכ מ נ>ר עס ה*ש יארק נ אננ  m י

ױ שאר דארוי ר*ס נוםנעהײסעז. כאטעז ח אי י  ז
ױיז״ •שםארקסםער רער ט. דער אז באו י נ ו  1»ל װי ו

קםעז אגדערע ם,9 דער סוז ױנ א »;י ד זי־נעז ר « 
iyo’:yj נyװארpם ז עי א אהז ני כ ײ ד רי כ נ  ר*1אי
ננ ה nc ל״נו ערע אי  דזןר א־ז ay? סטעyב אינז
אז ל אי• עס אז דענלען, כ״ר אוז :ױגי מ בי א

טyנ צו אג ײט אײער p,c וי ײ אז זאנע:, צו ז  ז
עז *לע ײנ ײ אז אושגערענט, ז עז yאל ז  .ז« ײיג

 בעסזנר םארעט־;־ט איהר אוז •ראתםיקער״י, :רויםע
ע ןון ר אי ר א-;ז. םארמםעהט .yn•*1 די yרyא;  םי

ײד צו האבעז  אריילז■ האי• איהר ,װאס גארגיישט א
^ אייער :זןזאנט ײנו; ר אבער ם  ומ יע האבען םי

ױ, י מ זיר ה*ם איהר װארום ו י ני ן ל י נ ר א ח  מ
ם אכ ארטי ע רי װענען ! רענ א נרונדעז, פארמיי  װ

ר עז אונזערע אין אגנענעכעז האכן? זי ט־־י׳  »ו אי
א ׳שויז האלט ׳<יהר  אונופיי אין אונז, ■ון אזזי י

עד טאקע ראר איהר האם אניה,‘ טyנ ט נ  אזוי ני
ױ ר או ׳»ױס, צום iyo>p נ  װעכתד םוז ?ײכען םי

איז ם׳ ן ז םן רי טנן געױארען. מי

2441 נרעםערסי מעאעפאז
 פרעם לעאנארד די

סט 42 ע23 אי ױ סט^ ם יארס נ

 *י| שפאניען. זועגען אײגענע דאס און
 :םארגעקומעז עפעס אויך איז שפאניען

 ד©ר־ פארכאפט האם ריװערא די פרימא
 דיק־ א אײננעפיהרט און מאכט די טען

 וױ ? װאס צול*ב ? פארװאס טאםור.
 זי איז דיקםאסור? זײן ארבײט אזוי
 1 נים װארט א ? שלעכט זי איז ׳גוט

 דאכם קײגעם. ניט אינטערעסירט שפאניע
ד שעהן א זיך אנ  — ראנד גולטור א ׳י
 אויסרעדװעהל־ די pc ניט אבער איז עס
לענרער. טע

 אמע־ אן אז געטאכט, זיך גרארעיהאט
 שפוד איז געװען איז נענעראל ריקאנער

 איבערקעהרענימ יעצטער דער בעת ניען
 צוצוקומצן זיך פענליכהײט א געהאט און
 ארכײם. ריקטאטור סירױוערא די אווי װי
 רעװױס״ אװ רעװױ ״אטעריהאן דעם אין

 שעריל ה. טשארלס נענעראל רערצעהלט
:דיקטאטור דער פון מעלות די

 רעוערא דע פרימא האט ערשטעגס,
 יעניגע, א^ע אז פריקאז, א ארוייסגענעבעז

 דער םון שכירות װאך אלע קרינען װאס
 אױןי ארבײםען קומעז סוזעז רעגירוננ,

 עולם דאזיגער דער אז שםעלעס. זײערע
ט איז צונױפנעקוםען, זיר איז  נ*ר ני
 בעניד םים דעםקס גענוג קײן געיחנז נים
 צס נאר אפיסעם, די אין די םאר לאך
ט איז  ״סםענדמג הײז אשיאו נעװעז ני

אין שטעהן צו אױף פלאץ קײן רום״,  (ס׳
 אויך װאלט יארק נױ איז אז סברא, א

 נאכ־ רום׳׳). ״סטענריננ געגונ געװען נים
 פענםי• די צו גענוםען זיך ער האם דעם

 פענסיעס. קריגען װאס די צו אנערען,
 אין מיוחסים צוםיל געײען זײגען עפעם

 בכבוד׳־ א קריגעז פלעגען װאס שפאניעז,
 זײן געמעגט האט אײנער פענסיע. דינע

 ער האט םאנ, אײן בלויז םיניםטער »
 לע״ נאנץ זײן פענסיע א געסראנעז שוין
בעז.

 , דער פיז רעזשים נײער דער הכלל,
 אנ־ אן גאר איז דיהטאטור מיליטערישער

 א םאלק דעם אײז שפארם ער םיס.
ם מים דײײיל  אוםנױטיגע אויף נעי

הוצאות.
אונ־ ניט נאר םארשםעהם זאך אײז

זײ םאכעז פארוואס :גענעראל זער
 מא־ םיט םלחםה דער צו סחי א נים שוין

םאלק שפאנישעז רעם האםט װאס ראקא,
װאך? יעדע פעזאס ן א י ל י ם י י ר ד

 אינטע־ װער ? עס ארמ װעכתז אבער
 דאך איז שפאניע ? דערמים זיך רעסירם

םעלקזנר. יסדערוועהלמע א די פון נים



1923 רעצעמנער, tynai פרײטאנ,

ערס טפ א ס ר און ג אנ ד א גו סי ע אי אכ פר
(r 1׳f #ון (׳•י׳ופ

טצן,י*•ט א»דיצצ ד• װ*ס :#  "i ױען גי
, קרכ״ע; ^ - pa p«-a ;y א ^ c נ#• א־ץ 

*yD rtJ- ^ - ס ס מ נ *יג״ דיןע pa אי
 טיוע- ט-ײדס נאדער דוסט־״י^
y n & a a,• ט עי ה ױי א  באשי*#נצט pa ב

pa עדטען א׳ צ1פד» םון נ צ; ט ־ו עי מ * ^ 
א;טען, ט-;י f א טיט *י r v * a c־•r r a c 

מ r* גײע די צי דו r״yu;a; ד#ר 
ט  אטע״ pa איטיגיא#ויאן איד״צע ט*נ
אי רײזא ע ג*;ץ * פ צ, בא^נדעי ג  םיי

s״r* אי־נעטײגע ד• וױ ;i j« ¥ ir r״y ; i r c 
 געצױגען דערפא• ה*נ איף י־אנד. אין

* e r r, אז jiaזעױע y t r r a ד י ט ״ י  ד
ען נעדארטט װןד־טען ױ טי  פראגע די או

pc פיז איסינרא^יאן איד״עער oyi אי״ 
c y r ^ y j ,טיעטען די ירעז •־*נלעם 

. cv פ*ײעי פא־ ארויה ; r M w i i
". *T״ ;yry; אפ׳צד װ#רט s ra ra ip y 

 אױך נרױנ און געגידכט אבעי ואב
jy פיר אז **צט r a ײ ױך הענען א  פ

}vv\ סטעך זיין צו  נעלדעג״ — ״^*אי
 ״,כי דעyfאיג אז אננאטראנט, אין דיג

 פעיקער, אגדצרע םון טמראנט*ןיד*ר־א
v m אונז טיט צוזאט^ יזוכיעז pa 

 םון דהן זי^גען װצינע און י־אגד דיזען
ט דזאנען טיר װאו לענדע-, ענ ^  טיט ג

 גאי־ pur דף ״עעהטען ״פכגות, אין די
 באצי״ ךיער pa ״צכאאיום׳/ ארפ ;יט

 איטער רע־ pa ד*יטע;, אונו צי הוגג
 די סאי pa טיר סאי װאנען סין חייס,

ױנ, איף גוטע;.  כחות, טא;:ע אז גי
 איטיגראצ»*גס״פײגדליך וײגען װעי״כע
 אינעמעצױגען געחענט װאיטען נכלר,

pia• אידי• די װען ז״ט, אונזער 
אײה״ ױאי״ט טער*צי*נס-םי*גע

jvijm 
?yi אי

 אמעטײגעם דעם פון נעװארען געט״י׳ט
עם. - איפיגיאצי^גס  די טאד; •רא̂נ

 צום אינײטער-נאױעגומ, ארעײיזאגער
, ^י ײ״  פעדע־ײ״ אניעייתען די אױב נ

 גיט אין ריניעפ *ידט ינאר>,י אױ עאן
ryפאליטטעהעי, העכפט^ איהי דורך ׳ 
̂ע צו גיט אז  אן איטיג־אצ בא-טען א

 פײגדלץי, ארנײטעײנאױעמנג די איז
 געקענט ל. איו t א די אf̂א װ^ט
 א־ד׳דו אז װערען, אינער*ײ;ט אײנט

 איטי״ סאיט דעם פון איז איפיגיאציא;
 ניט דאי־וי ד װעיכער געגעז ^אז’yנרא

 איז .4י אױ ם. א. די אז אלויסט־עטען.
 כאיעטיטונג דעי אין קיאפט גױיסע א

 ייעז *!,,איטיגראצ באיפרענקטער םון
 װע־ אפגעיײקענט ניט תײגעם םון דאך
 ק-אפט רי אט ריר װאי״טען ׳גו רען.

אוגז. כ״ט האכען נעסענט
 איז עס אז כיײראן, קאי*עגע זאנט

 איניי״ אידײפע איצוטײיען ראטזאם נים
אימיגראציאן, אילגעמײנער םון גראציאן

םאיאורזאכט-------------ויפיט עם וױייל
 ער׳עטענס, איז דאס טגטיסעטיטיום.

 אין כיען איז ׳ער זאגט צוױיטמנס, און
א״םי־ אידייטער נעגען טאחע װאיפינגטאן

ס-------------דריםענס און גרא*יאן, ױי ו
ט איןי  כ אװ פ. א. די אז ׳ער ז)וגט ׳ד

ט פיי  אין ראאע טי׳טע,4פאי קגאפע א מ
 איהד כײ זיך װעט טען און ׳װא^ינגטאן

ט סאי״וױ ע אנםיעגעז ני  אידיגרא״ װעינ
ט װעיכע און אוים^ונעהיעז ציאן  ני

אױיעצוי^וזמז.
 יןאיעגע אז צוגעכען, םאלע איף װעי
 וואמיגג- אין כקי גרױסער א איז ר״מאן
 — איך האב כרידה א עדגים. מ*נעי

ױי װער צוגעכען. עס כ״וז איך  עס ו
 אזא און סאאענע, א ז״ן ככנוד װע1

? איז םײםאן כרודער וױ סאימגע, גוטמן

 איז דא זײן. טױזי״ נ״״ו ״y זא״
עס איז רטל*;פ״עך; א י^ך
 װא׳עינג״ אין אז זאגט, עי ױאס )אטת
 חױיטזעכליף און yp^u רען א״ו טאן

n*K ;y;yj׳yy ,װאס טא אינ״גיא^אן 
̂ט  וואס אנטיסעריטיזם, #רפ טויא -y ל
 אי״ אידי׳עע ^•ט»י^ן pc ^ונ^ן העז

y פין טיג־אציא; iאיטיגדא־ גאנ^י ״ 
y ט־פ-אגע; •̂ i אנ־ דעי ׳עױן דאןי איז 

 ניט םא-װאס-דטע !דא ofטי,טvטיכ
;jy^fly די םאי• פ״אנע די V nyjnyn 

 אנטי״ דעם ט׳ע^עגדו״עען דט פאי׳ײאפ
 דורף גיט טאקע םא^ואס כעדיטיזס/
y y sv :v tv די אױפקלעהרען (#כ״סיעס 

v v ' w w v v ' c ’yy*D איד םון דיט,* 
*yy• ספע^עיע די און אירערא^יאן 

 װאס עי,א;אטײעע, אױכע־ ח־־עפטען,
 און װאגדערונג, אידי״פע »ד ןyכ,טײ

 פאר נאר עס טאכט ^זארען אי״א ױאס
 פארװאס — ••אכיעם נאזונדערען א

רי מיו־, קענען םאיװאס דט דאה
 גיט ארני־יטער, \יגאנידרטע איד^ע

 טײ< א איס ׳«-אכילעס דעם נא/ײדגמן
 אר״ איגאגיןייטער איגעמיעער דע־ םון

 אלגע־ די > יאגד םון כייטעײכאװעגוגג
 זײן זיף קען אינײטער״כאױעגונג רי-נע
 איםיגראציאן; סדײער אמעט״גער גע;ען

 גע־ דוקא ניט דכער אכעי דאף איז ױ
 !איסיגראציאן ר ע ׳ט י ד י א גען

 די אז זאכעה iy װא; איך פאיחעל־ט,
 װאיט איכײטעײכאװעגונג אטע-יי-אגעי

 איםי־ אידײטער םאר א*ױה;עטיאטען
̂*יאז  גע־ אוגז כײ װאיט עס אײכ ׳ג-א

 אפצוטײיען ענט״עדאסעכה״ט אן ױעז
 אמעטײ׳ דער םון איסיגראציאן אידײצע

 ! ןH•yטי;יא‘א :ער
ייךוױדער איז װאס vSפא׳׳ רי ̂י

 ׳י. אױ ם. א• דער פון רארע״ ט*״.*ע
 לױט ״איבערטרײכ׳/ איף װעי׳כעל ־ועגען

 טט־־י א װידער דא איז טײםאן, קאיעגע
 רײפעז כלי־טועי אידײפע אי־ע ; נם**.יך

 פאי־ .4י אװ פ. א. דע- פון זייטען די
 {יידעגישאפטריף אזױ העכיפט זי ייאט
 זי אױב ;איפיגראציאן נא^יעגקען פא״

ט  ױא־ אין אױב ׳יא^ע קײן ;יט •;גפ̂י
 :יט איהר כײ זיך טען פיענט ^״״:גטא;

 זיף םארװאס טא — דעם װעגען אן
'וױנט טים׳ן ״*״לאגעז  קאלענע װעט }
 אויך קען ״יזאץ א אז ׳?אגען טייטאן
 עיכאט יאטיר טא ׳נו — טאכען״ קאריע

טיר. ד^ר םון צוגעהטען ר,אץ די
ם. א. די אז ׳איז אבעד אטת דעד

 אין קאץ. קײן ניט גאר שױן איז .4י א.ד
אגע דע־ אגס־פי אצי טיגי  א זי איז אי

 דער אט און כח. נרױסער א )טאבט
 װע־ אריבערגעצויגעז געקענט האט כח
 . זײט. אונזער אױןי רען

עס • ערס׳  אי־ איבער ארטיקעל גאטו
 ״ווארילד״ זונטאגדיגער א אין טיגראציאן

דעם. אין טעהד נאןי מיר איכעדצײגט

ל א אנ ש ע רנ ע ט ר א־נ ע ט ײ ב ר  א
ט. ע ט חי ע װ ני או

n אדנייםער אונזער מון אסעז4?י 
r מישען אןיױועדזיסמט :v נאב־ 1.30 ®ון 

 דער אין 10.30 ®ון זי:מ«; אןן מיט^ג
 װאאינג־ די אין מיםען קלאסען די ®ריח.

 «לײס אוירװינג ׳סקול חײ אוירװיגג צאן
רר״ נין׳ סם סע10 און .529 רום ̂י

געגע־ ד^רם װערען עס קל^סלן וועלכע
 זײם 5אוי געיעינעז לעזער די וועלען :ען

צײםונג. דער ®ון 4

ק ו א ל ם ק ר א ט ײ ר ע פ א
ס ר ע ב מ ע ם. ׳י. װ. ג. ל. א. ׳ו לאקאל פון מ א קז ער מ פ אױ

 םען23 דעם זיגטאנ, קונ־ענרעז דאם אנאנסירט כאא־ד עהזעסוט־ױ אונזע־
 דאוךטאון אין װערען אפנעהאלטען לעקט״^ורס סאאנענדע ײעלען דזן*עמ:ער,

ס און ת ^נ ריסטריהטם. כ
ן או ט ן־ או ראגאןנ הלל — ד

טעםע רער איבער לעקםשור טע2 ײיז כאהאנריעו װעט

ד אםעחןא״ אין ציודליזאציאן ״
ץ ס א ט ר ע װ ד , «ו נ נ די ל ט 175 ני ש ײ אי װ ד א ר נ

עארפ. או־ר 12 ,4 תם

ס ק אנ ױן מ. — בר עו ל
טעטע דעד איבער לעקטשורס סעריע זײן פארטזעצען װעט

ױ נאװענוננ״ ארכײםער ״
אםעריקא. אין און *ראנקרייך ענגלאנד, אין

ן ע אי ר ע נז ^ תלאב או מ אן 1581 ח ט ננ שי א ו װ ני ע װ ע
פריה. אוחר 10 .

 אונזערע וועלכע כדט וױכטינק״ם העכסםעד דער םון זיינען לימסמורס די
באקאגט. וײז דארם׳מ גמסכערס

o װילם איוזר אזיכ איזא, n v צו אםענדעז רענעלער איהר סוזט לערנען 
«יים. אין הוםזנז אוז אעקט׳פודס די

נמתרםאן. האראױיפה*, ל.
^ ט מי א ק

מעגעדזשער״סעפ.

אפערײטארס
ס ר ע ב מ ע , לאקאל פון מ ם. ו א קז ער מ פ אױ

על א ש ע אל ספ ר ע ענ ש  דז
ר ע נ מ ע ג ס נ י ס י מ

װערען אינעהאלטען װעט

דעצעםכער פעז27 דעם אבענד, דאנעדשסאג
אכענד אוהר 7

ן א־ן ע ט ע ה נ א ם מ ו א ע ם ײ ל
סטריט טע4 איםט 66

עי טינג דיז  םארהאנדאען און אױםצונעטען אום נערוםען ספעציעא װערט טי
 איג״ דער םון באארד עקזעקוטױו דזשענעיאא דער םון רעקאטענראציעס די

 אוגזערע צו םאדערונגען אלס װערען גע^יטעאט װעאען װעלכע טער/דעאנאל
ענדינען. יאהר נעקסטען זיך װעט זײ םיט אנריםענט דער װען בתים נעאי

טינג דיזען בײ  אינ״ רער םון •רעזידענט דער זיגםאן, ברידער רי װעאען טי
 קאאוק־ רער פון טענערז^ער דזיעענעראא םײנבערג, י. ארץ טערנעיעאנאל,

 ^טאנד־ דעם און רעקאםענדאציעס די װענען באריכטען גענוי ױגיאן, טאכער
באארד. עקזעקוטיװ דדעענעראל דער פון פינקט

עי איז זעהט איהר װי ברידער, ׳אלזא טינג ד  װיכטיגקײט העכסטער םון טי
 אויםגעםאדערט דאריבער זײט איהר און טעטבעיס אלע פון װאהאזײן דעם סאר
 י»מען. צו םא-םעהלען צו :יט

נרוס, ברידעיליכען טיט
װ טי קו ע קז ד, ע אי א ו. לאר,אל ב

רענעדז׳עער־סעסרעטער. לױױי, ל. ט^ערםאן. האראוױטש, ל.

ק. ס און סקױרט קלאו ע ר  ד
ס ער ס ע ר אל יזניאן פ ק א 35 ל

ס ם! פרעסערס, דרע א ר,ז ר ע מ פ אױ
/

 פרעםער, דרעם די אױסםערקזאש םפעציעל םאכען מיר ^
 טארען ױניאן, דער פון באשלום אלטען אן לויט דאש |

םארקעט. ם.ץ ישאפ אין פרעםער ארויםנעהמען ניט זײ
 זײ םען דארף שאפ א אין פרעסער נאך דארף םען אויב

אן. דער פון אםים דורכ׳ן ארויפנעהםען ױני

 װארלןינג א האבעז םוז שאפ אץ פרעםער יעדער
 קײנער טאר קארד אזא אהן ױניאן. דער פון קארד

ארבײטען. גיט
 שאפ אין אױב אװערםײם, ארכײטען ניט זאל קײנער

 פריעהר א באארד״. ״כינעל לײדינער א דא איז
 םען אײדער פלעצער אלע אריםגעםילט זײן םוזען
אװערטײם. ארבײטען נעםט

 די װעלען ניט, װען װערען, אםנעהיט םוזען פונקטען די
 גרױוענם דער צו ווערען גערופען םערזאנען כאטרעפענדע

באשטראפט שטרעננ װעלען און ױניאן דער פ,ץ קאםיטע
װערען•

םון נאםען אין

35 ל8ל«ק ו־ו88ב מסז.
ס מ ײ ש אװ, דז ל ם ע םענעדזשער. בר

הו זוילט ? סיטץען י א װערען אי
ט כ א ט מ ײו ני ט ק ױ ען אהן ש ל. דיז ע כ בי

 זעחר זעחר. איז בירגער א װערעז «װ אז ״סאר נעװעהנייר זיד שםערם ניט־כירנער רעי
פ«ר: זיזי ער שטעים םראנעז, נעװיסע אויוי ענםשעיעז סענעז םוז םעו אז וײיס׳ עי־ עײער.

ױ םעז כאפט זאכעז שװערע צו װי *זוי אוז עקזאמעז. שױערער »  נים ער װערם נים״ ז
בירנער קייז

בירנער. א װערעז צו שװער ניט איז אםת׳ז רעי איז
 ורערם רענירוננ אםעריקאנער די אזוי װי װיםעז״ זאר םעז אז זיזי־, פאדערם cp נאטירריך,

 ד«ס אום אכער םארװארטעם, װערעו שטארם אוז סטײט םוז נעשעסםעז די אװי װי נעםי־־ם׳
׳ קארעדזש. א ענדיגעז ניט מעז דא־וי װיםעז פרר

 בי• נײעם נאנץ א ארויסנענעכען ליענ אײד נעםשוראליוײשאז רי האס יװעק יייעז םאי־
ל ריזעו אין סיםיזעױ. אםעריקאנער .דער הײסם װעיכער מ  •לעם אנגענעבעז איז בי

 נעטשױ די ■"■עים. סיםיזעז זװייטע אוז ערשטע די ארויסנעהםעז «וו װיםעז דארף םעו װאס
 אידישעו•• םארשטענדליכער א איז ערקרערט ביכער דיזעז איז זײנעז נצז?*עז ראריזײשאז

כירנ^רמא®©. אנבאיאננם װאס איעס װעגען באנריוי םאישםענדינעז א *,נ אוז עםיאי
 קאורט אי! נעשםערם װערעו װעילכע םראנעז, די ביכעל דיזער ענםהאלט דעם אויכער

 איבסרנ*־ ױיגצז םראנצו די •אפירעז. סיטיזען ארײםנזזהםעו געהעז װערכע יענינע, די «ו
י׳ םאי נוכשטאבען אידישמ םים עעליש אוו אידיש עננליש״ איז נעבעז » װעלמ י נ » 

19 • ̂ שפראד. עגניישזן רי נעגוג נים
ײו דער נאע אירישער דער אויף כיכעל סיםיזעז כעםםער דער איז רןוס ל םוו !ר מ  בי

ײ ןוונעשיקס האבעז עס ז1וײל װאס די סענם גנ »יז ם 1T #®ר 11צר»יק זאלצו םײל נ נ מ

.S E«rt Broidw.y. New York. N. Y1־ .NATURALISATION AID LEACUE

1923 ור,פר״טאג,

ר ע ם ע ר פ
TSTטג י ט כ

בעטעןי«יײ

די דאס װיסען, זאלט .. ..וױיער־  
.it. . . w ו IM MR.••• ■ . ■h•ני־ און װעקװעט פרעסען צו

 זאיט איהר אז ׳ך,יא ,
 #אך;ען אפענע מיט ?עטער דיז־;,־ יײע;־;ן
 א׳י׳ור פארחיטען װיקען טיר װא-יש
ג;זו;ם.

?^רי ““,,א
 ברעטי;»ן

 ליװײ׳
 נ*;
נע

 תצע
ו

צוריק. קריכען
 א םין געטאכט איז צעםוננט דיזער
 א זעהר באזיצט װאס ̂טאף ברעגענרע

 •ארעט איחר וחגן און געמך, שװערען
 איײ ־ייסעז מיט און װאסער םיט דאפ
 אק בערדך וער ארײן אײך געהט זען,

ישעדיליך. זײן קען ראס װאס מארצזנז,
 אונזער םון ארכײטער פ'?ע זאנאר

 הארץ־י א אויף באקראנט זיך האבען ׳ש«וב
 דאק־ א pc אתטערזדבוג; אן ׳שװאבקײט.

 ^טארקײט די דאס געצײגט, האט כאר
 און הא.*ץ דאס שאדם צעטעגם דעם שון
 רוםע; ארבײטער אונזערע אוינען. רי

״קאגסאטםישאךברעםיאד׳. אן דאס
 געגוםען צײט לעצטע די האבען םיר

 אויף װײער־ברעםילאך רי צלקלאיען
 האיץ יעדע נאר האלץ. ־שטיקער פיאסםע

 און סעך, צאהל נעװיסע א זיך אין האט
 םון צעםענט די צעװארימט איהר װען
 איז ׳האלץ די און וױיער־ברעטעל דער
 נע- אײער פאר ^עדליך זעהר גערוך דער
 מװערע געאפערט האבען טיר !זו:ט
 געםינק זאלען זײ םעכאניקער צו געיט

 װײער־ברעטעי א טאכען צו םיטעל א
 עם *בער האלץ, אהן און צעסענט אהן
אױסצוארכײטען. יעװער זעהר געװען איז

̂ען יעצס אבער  אנזאנען אײך םיר קע
 יעצם האבען מיר דאס יטפחוז, גרויסע א

 װיײ א אויױ פעטענט נײעם א כאסוםען
 הײן און צעםענט קײן װאס ער־ברעטעל,

 — דערצו געברױכט ניט װערט האלץ
 <יײ סארט אזא ערפונדען האבען סיר

 און ׳ער1הו םון געפאכט איז װאס ױענט,
 וואם םא^יג^ אייננעפיססט האבען מיר

 הױ די צו ברעםעל וױיער די מ׳טעיען־צו
 גים ארויס הוםם עס pit •ער־לײװעגט

.האחחגז איז נעזונט א — ציכטיג אח
 אח װײד זײגען ווײער־ברעסלאך די

ױי, סעז װי כוינען זײ קעז מען  די אח ו
 אנ־ פונם 2 נאר װענם סײז נרעסםע

 1ם ווענעז האלץ *שטיסער די װאס ׳עםאט
o איהר פונם. r ii צו די כאװאונדערעז 

פעטעגט, נײעם אונזער םון פרידעגהײט
יוי,ינדער מ איץ ווצלכער

ו *°ר איז רצידע איז ד10 אימרלעבצז קען עס ת2י רי^^לאוד י? ל י ^ if•
״i י״ד ■ד £ "

y’"■’ ייעיע1־' ,י ב״םס־ט״® r v ^ r  n 5 i" *^סוצ די אראפ יךאו ווארפט ״

s״;r ” js ״ז ד  ״;
״ * ״ ״ ״ ? : י1 » ׳  ״ ײ

" 'י י יייז א־ױ ביי ראןי £נא ״ י ׳
 וועלײעט, •רעסמן צו ,״,»י-ררשמע<

י ’״ ״ ״ נײ־ אוגמר סו־טם ״
ליייי״נט• קופערנ״ ־>ר

עו ־ם אי די ״ אייז י ־ • ם״ ״ י יי ־ ״ ײ
ױ ײי ןײנערס, Z’* אי l r * איי ײ ^׳ ל ? 

? זעייעז סוםעז *יעץ ! ! ״י. ™

w״״:• ^ s k
םיז טײערעי ניט סאםט ׳עם ״,ױיל0̂

£לםז ^ די *יז ״עס^םאמ ר
י L*• נעויארעז אנערמענם איז עס י

 ײ?זן!ל י'נ םיז *urcycf גרעםטצ
•טיש ל«יי כי״םײיו• ;עםי» »! .jSTf?1* ל. ביי באיאימז «ו tin פרעםבארד ווןיזתט rrL ii**0*p 
ע ם ״ י׳ייח• ניי עווענױ. ״״ ״ י ײ י
»*ר1* ■222° <׳»יאני

״ נים סרײנדליך, ניםע ״י ײ ״״ י
___ ב*ם• יער

n

**entog.

York
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Pure and Wholesome 
No can yvt̂ g ^ 

Open day md 
29 St. Marks P l.״

ט פ ר סי לי ם לי ש ס אוי

 םהמע ^ןלאםניא
 טשאי נװעםאסשני

ד װחײס םזממ ר

V
7 /

ע ש. ס ק ײ . .ד
•;c ערשיינונכ די

דערצ״לוננען בוך עישטע;
אנ, ט ריי ר טען28 פ ע מג ע צ ע ד

טעאםער םל״ס אוירו־יגנ אין

אך די ט־ז ־דפ
פיעסע דער שון נאטען דע־ ז א

רג ס. כו ענ אלד עני מ. און ג ױיז  ו
ד נ ריי ץ פ ען די א ל א ר ט־ פ הױ

i װעלען n n
ט עם ע ץ ױ ד ד  פדעחלי
ג און די ב׳ טו ם־ ש ױ  אז

עז מ עלען פו ען. װ פלי

טי־ טיט גלײר זיר באזארנט
f • R • • 11 ׳•׳ א-ז צא^ ײע־ ז ;טס.יק
זײ קע;ט איהר V' קלי נא;ץ
גע־ כיר ,נאטיק , אין סיינען

טע1 ו און עױ. טע2 ״, יעעפט
איז ׳אפיס באקס איז און נאס

שא־׳^טע^וננ. דער פון טאנ

- •4 %•
i U קען אנ אד ע די ב ט מ א ע פ ב

אן. ני
 בעסט ״פיט ןיפ איכעטער ,י טיי,
 ׳פט. טע30 װעסט 151 קאפפ.״, יו״איפס
טיננ ׳טאפ א אױיי זייענדיג  טען19 דעם טי

עי ױעטנ א  דאנח אונזער אויס דײיזלן ;
גוטער דער פאר אקען, לא'א “ברודי׳ל צו

 ער בעה געטאן האט ער װאס ארבײט
. געדדעז איז אן ס ד ע ^ ר א ט ׳

 אױך “טי באיאנהעז גלײכצײטיג
עפ  אונזער פון אײדזיעענט ביזנעס י

בצ^א'". ברודער דיסטריקט
: קאמיטע פרעס די
.1 לאחאל טעםב. גאאדבוים,

.55 איזאי‘ בראנז, העם

ר ע כ א מ ם ר ױ ק ס
ם!8מ?יהזאױפ ,23 ללאתא פװ

ג א נ ־ ט י מ
ט ד ע עז װ פ ערו ט אלע םון ג ד ױ ד ם־ ע אנ םאד ט

27 דעצעטכער אכענד, דאנערשסאג
קטלין.8 7.30 • י;

ז ז אי א י נ ג ױ נ י ד ל י ב
פלאר. טען5 אױפ׳ן םטריט, טע14 איםט 231

הר ט אי ט די ער אד ם ע פג ען צו אױ ב אזו ען ב ־ דיז  מי
ל טיבנ ײ ע װ ג טי כ ױ ד ו ײ ר ען םראגען ט ל ע  פאד־ װ

ם ל ע ד אנ ען. ה ער ױ װ ך ו ױ אן א ש ײ נ מי א ע־ פאר נ  מ
ר ע ש ח ע ט נ ע ען. װ ד פינ ט א ט ש

װ טי קו ע קז ארד ע א .23 לאקאל ב
מענעדזשער. לינד, מ. טשערםאן. הערמאן, י.

ס ער דינ ע ט ד אננ ל ר א אל מען פ מ ע אל
ע א ט ו ע נ ר■ םאר פראפעםי ע נ ע ען און מ  םרױ

ט כ ען, לײ ערנ ל פצו ט אױ ענג ר ע ב ט טען גו פארדינם
 אין אונםערריכם ■ראקםימןן m נעםמ

 )פון דעזײנינג ןי■ סקול םיסף»על
 און קאוםס פ*ר דרעסעס, םוטס, קלאוקס,

 מים־ דער *ין קורס א םענער־קלײדער.
 גז«ע א קריגעז גו מײגט סקול «על

 תזג־ געחאלם. גרעסערען א »ון ®זסעלע
 שוין חאבען •רדיצן און םענער דעדטע

 און געלערענט םיסטעם םים^על די
 איהר לעבען. «עהן a חײנם םאכצן
.19« אויך עס קע:«
 דעזײנינג אװ סקוא מיטש̂ע די
 געגיינדעט *יז םײהינג אעםעה און

 צזריק יאהר 50 איבער מיט געװ^רען
דערגרײבט: ח^ט און

ע עז ניי ע ד  אי
ע ײ סטעמען נ  סי

סטע ען בע אד ט ע  מ
ע ט ם ען בע ט א ט ל עזו ר
 »ון םאג אוגטזןרריכט. •ערזזננליכצר

מדיננונגען. םעסיגע קלווםצז. ^ײזןנט
 א קוםם וודער טעלעיאנירט

 ןןינמיזר־ ®ולער מימ ביקלעס פרײעז
מיתיע.

\

ן י ר א ע ז נ ו ל א ו ק ם ע י י ר ן ם א ש י י ר ט ם נ א ם ע ד
ט ענ װ אנ, :קלאסען א ט אנ ך מ א װ ט אג און טי מ פרײ

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
15 WE1ST 37th STREET, NEW YORK
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אעשורענס
פאר

נסר8זהם8והל
ערונג לעכענס כ ארזי  פ

אהר 20 ט י  ענרא*מענ
אהר 20 ט י ענ מ פ״

ד ו א ץ כ ט ע מ
רןר ד־ט איצט

ס לײ<* ' ״ ענ ר שו  אינ
ע אני מפ א ק

n o םטרים טע23 א״סט
.4224 גראםערסי :טעלעש*;

 עװ» דײלי 2008 :אירעם זויז
•: :ראנקס׳ .7610 ס«ורד*ם טעי

1<

שער ״הארלעם טי ס אלי אצי פ
ל א אנ ש קיי םער עדיו םענ

םםריט, paioe איםם 82
ןווס■ ם׳נדים•! p» «»רס צוױשען

ה*ל גרדסען א םאררינגען צו
tup סענ*ען »00 ארײגנעםען

פי״־״םייון• בייער, ?•נ«ע,־מ«ן, :אר
װ. אז *ו[ חתונות נעז,

g\ נױטינג ידן ®פיםעם אויך o r 
«ן •r ביז ס*ג ינד׳נן » • ע • מ מ י  נ

.9030 ח«ריז» :1מי«פ*

דין»
שורענס

ם טײן סארא מי ש על ק םינ
 ד*ס קלאוהמאכער די צי איעלירט

 דארםען זײ א־יב
 אינשורענם װעלכע אירגענד

 דעם אויוי ײענרען זיר זיי 1לע4י
:אדרעס פפלגענרעז

SARAH FINKELSTEIN 
2M Grant St- New York

ען ט אױג ר ני מי א קז ט ע  די מי
ע ט ם ע ען נײ ט ענ מ טרו ס — אינ

 אפיסעו אפםיקעי בעקער׳ם דר. אץ
 טשענסעכ קײן ניט םען נעהםם

 כס דר. אז זיכער, עס את דערפאר
 הילן אםת׳ע אן זיינעז ברילעז קער׳ם
ד םארשםארקעז זײ :אומ פארן

 אויו ד»ם באפרײען און זעה־קראפם
#נשטרענמנג. פין

 אע נעטא; ווערען ארבײםען »יע
 •ערזןןנליכעז כעקער׳ם דר. טער

פאר נרעםםער דער מים אויפײכט,
• זיכםינקײט.

:מאנהעטען
2U סט םע 2S13 ברארװײ אי בע  עװ. זי
1S1 שעז עװ. סעחאנד yoiar. (צװי

 > סם םע8 <ק«ר.
i l l סט עםק איסם 

נװ.» *םע (נעבעז

 סס.) םע136 »וז

ioo װענין לפנ«זס?

כר^נקס:
set ר«וד פאײ־אס איסט 2מי עװ •יווסיעקט

:ברוקלין
©no ״״«*ע ®יםקױ

D r B A R N E T T  L B E C K E R
OPTOMETRIST • OPTICIAN
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ץ ד ו ן מ ו י א ו ו א ש
)f re e 4•r•ײ to(

®יי וןרמ דיגיא, יי־־נ^ד־ן ײ*ז ׳ז#ו#
ד<י איז דאם y־y ״ליגסט׳׳. ןײפי*

ytj״ i ט• y;ieyjo*'y• ך• אז f ’fio yrtgn* 
o^jyi ־,׳Hrg dry:,?,־e איז yD’i yi )ר1או)( 

jyvgy fryM ‘ytryj די vi*j,*׳K fyo)H 1ײ‘ 
ty ras;y3 אין *,װיידי VH ry 1♦ סני*, א W 

y- f j Ur nרי «ט פון ־ y r ’gn נ^*ם סיוייז 
i(״ jyryo -y'ry3 פיו r c m n  ydymy חיעט 
yj,ע׳ ־ י *, ט r ױאס אד• g י 1ײ* פאי־ט י  — ײ

v r r t, ו _____

 אטייוד «ין א~נײט^*אפט yירטf•;yry די
r n  yo־.«r r n הפט p«rjpjr'a.n» יװ*ײ1 ווים 

j־ fyjyj סטyטg•ר אטיאנטא ם*ן •
 j פארדעטט*! א*נײט^׳ס דעם אויף טעיטזס ד•

jy-yvy v o*, אי yi* איגיפפ yn&נ•־ דאח״ ״
fy*jr*i e y ^ y iiy ijg ^ iy3gn y די איי y y n א I 

y י ג י « s - jn  c־*־f נ*yי y no יור* ט*ג 
ט א־ז נ»יט ם י,״ז ני n יyד אע־־י y e’^ - y 
ס $ ײן נ־־געשרפנזןז ה ט ז ״י ח Tiy נ  ייײ®* יויו נ

s אױןי סוי׳ש y r i V ’ii. די i p i j t v  e y r H Mii 
ט ױ־נ ב ר ף סון ס דעש אוי ^ ט ײ נ ־ D' א ^ y בא־ 

ע כ םגי פי u אין ד y j v y ר מ ^ ײי װ  דעם םוז ט
ױידש ם׳ no *ו ooyj ryfyj ־*yn ױאפ ו  א־י
ט י ״ י y ווז eoyj *ר • * iPV ס ״ ן םיו ט ״  ז

״ . ז ן נ ן ט ד*ס א*ז י y y n;y» yr3y-y ני j yכyר 
i־,yזיף װעט ־ fןווןyרyר *ו ן ח י *7

 טיטינג מאס אינסטאלײשאן אן
ױניאו קאטעךס רער אץ

i לאתאל o.

.)1 ?״# סון (*יוס

#גדערע ע>«־ יירן נ^ארד עקזעלוטיװ
י*מ«<* פיר׳ו באאסטע
 די װעט נײטיג, 1:30 שנת, רעם

נאן ױד*ן  אר״ pH מיטימ סאס א ̂ה
 ׳■יײס מארוןס סט. אין ה*<, לימטאז

̂כע; אוי(״  נא־ ^רװעחיןטע אי-ע די װע
 ,ד װערען. איגסם*לירט װעלען אכטע

 דורכ״ װעס איגסטאײי^^ך^ערעפ^דע
 ם^ריס *רעדדענט po װערען נעפיחיט
ויגסאן,

 פון װערען געהאי׳טען װעי״ען רעדען
 כאראוי, אנ. :רערנעי פאי״געגדע רי

 איגטערנע אוגזער םון םעקרטיע^ורער
 סע־ דז^ענעראי םײגכעמ, / ;ע^גאי

וארד; ד^אינט פון נמדזיעער  יא״ ̂כ
 ״גערעכ״ ד*ר פון רעדאקטאר גאװסח/
 סעגע־ דובינסיןי, דימױד ;סינקי״ט״

אנדערע. גאך און 10 ילאקאי פון דדפער
 װעט א־גסטאילײשאן די וױ דעם גאן
 אי״ ריטיננ דער װעט װערען, נעמאכט
כע די «ו כערגעהן  ױניאךאר״ געױעה̂נ

 אויך װעט ריטינג דעם אױף נײט.
 װאו אישטימוגג, ייז װערען םאתעגודען

 קאגװענ״שאן נעהסטע די זײן זאר עס
 באסטאן אין אינטעמע׳שאגאל, אוגזער סון

כאיטיפאר״ אין אדע־

 קײס״ קאודט אװ ״קאנטעמ»ט
סטדײק קעמדען דעם אין

).1 זײפ פון (אלוס

 דער געגען און סטדײאאר די םאר ןאגען
 דערןועהיען געקוםען זײנען ױי ןירםע.

 זוכט פירםע די אזוי װי דזיפאדזט דעם
 כדי סטרײלער, די ״®רײטעז״ צו כםדד

it סטרײק. דעם נדעכקן
r n ^ r ii ?אויסנע־ האט איגגערסא 

 קירזויױ וועם און צדדים, כײדע המרט
 דערװײיע עגנדפײמנג. זײן ארויסגעבען

 שא• דעם םיז סטרײפער א1אײני וייגען
גרמגד די םאר עחטײנען it פארהאיטען

m m.
 טםעהם קעםדען אין סטרײפ דער

 איס* דעם טון אױםזיכט דעד גטער1א
 ארגאניזא^אנס• אינטערנעשאגא< םערן

 װײס־ירעזײ װמלכמן םח דאאארטםזןנם,
 םענמדזמער, חנר איז הא^אערין דענם

 נעארנײם ענערגימ גאנץ tntii עס אח
 װערען נען1וא1גע 5זאי סטרײק דער

 ״טריים |1א םארם^מגגען אלע די סראץ
 סטרײ־ די נמנען םירםע חנר סיז איס״
 ענטשלאסען זײנען סטרײקער די קמר.

it טירםע די ביז לאננ אזױ סטדײקען 
 די נאמװעבעז זײן נעצװאתגעז וחנט

ארבײטער״ די םיז םאלערונגען געחנכטע

 םית קאמיטע אבחשעקשאן
א־בײט. דער בײ ו ל#ק*ל

ײ• «ון («לוס )1 ז

 נים דעם איז קײנןר זײ וא< װאחןן,
 רי 1ז״ זאלען »סס אין אז ײון מסערעז,

 *אה< נרעםטע די באקוסען ותלען וואם
 קאםיםע רי ארט, איין םים עםיםע;.

 וועם נאארד ;מזעיןוטױו רדשענעראל פןן
 היינסינע די נאך »ז jnaon דאם סאו

 נליי״ נים ואיקן לאסאל חנם איז וואהלען
 ויאס נאכומהענישען, ■*סקותע די מז

 אין וואהיעז די נאך נענליבען זיינען
o n .לאהאל

ל א נ א ש ײ נ ר ן ן ט ע א
ק נ א כ

ר א א ע פ ג י ט כ ױ ן ו ע & ק א ן פ ע ג ע ר װ ע  ד
ל א נ א ש ײ נ ר ע ט נ י ק א נ א ם ב א ט װ נ ע פ  ע

ך י ם ז ע ז ד ע ט ש ר ת ע ב ץ ש י א ר א ו נ א י

 די ױך עטענט ,1924 יאנואך, טען5 דעם שכת,
 זיץ װעט באנר, דיזע כאנר,. ארבײטער גדױסע

 װעלכע מיט ױכערקײט, א מיט זיכער. און גרױס

שטאלץ. זיץ ױעלען אלע

 דירעפטארען אח בעאסםע די
 אינםערנמשאנאיצ דער סיז

באנפ: ױניאן
 ■רעזידענם י,1נ«ר» *.

 יעזידע:ם1וױיס־ רארריגמז, ר״ פילי■
 סענזדזשער און

משיר מ»ר«ווינדי, פילי■
:דירעקםאדען

 אינטמײ
נ*רנתנם ̂יײדיס נעש*נ«ל
ױ«דק*רם

ױגייז

מז ס*ריס  ײנ
r n. כרפסיױו 
r n. חפלפי 

 פײננערנ ♦.
 ג*נס» סאלװאםארע

 םיש .rn שתהנחאלץ י.
 חילפוױם סאריס

 כתנ, װי«דעק, * ג.
שון •רעיזדענם פויפס•!, ם*ריס

 ױניאז ס*רימרט וףפ*ג*י1איגגתר
.wv ,מרמו ק «ו  פוז ־סרעזשוחנר מ

 ױני*ן קעפס״ימיס איגסערגפשאנ.
 אעטער* סוו סענןדזשער װאלמספי, י•

יתיאן גודס לפדעי ®ע:ס♦ גפשאנאי

.ספרװערםס״ פוז

 יצײדיס אינטערנעשאנאצ די םון ארגאניזירט איז כאנל דיזע
 װ^רקערס םאר אינטערנאשאנל ױניאן, װארקערס נארסענט

 אינ״ ױניאן, םײקערס קעפ און העט אינטערנעשאנאל ױניאן,
 װארהערס גודס לעדער םענסי און בוק פאלעט טערנעטאאנלא

ען. אדעדע און מניאן, אנ אצי ײ אמאניז װ ט צ ר ע ד  טױ־ הונ
ד ענ ע ז ט ר זי אני רג ע א ש די ר אי ע ם ײ כ ר ען א ה ע ם ר ש ע ם  היג

ער ר דיז ײע ק. ג »נ כ

 א און $250,000 םון לאפיטאא א מיט זיך עםענט באנה דיזע
ט דאס .$250,000 פון סורפלוס  די־ אין דעפאזים^ורס אז םײנ

 הונדערט יעדע פאר םארזיכערט, דאבעצ זײן ורעאען באנת זער
 %ע;״ אײנצעאנע אדער ארגאניזאציאנען װאס שעהרס דאאאר

ײננעאײגט זײ האבען בא:ק, דיזען אין געקויפם ה^ובען שען  אי
 די םארשטארקען צו סורפאוס םאר דאלאר הונדערט עקסטדא

דעפאזיסס. די םון זיכערהײם

 סאםע אין באנק ארבײטער ערשטע די זיין וועט בא;ס דיזע
 זי יארק. נױ םון סענטער גארמענט אײדיס דעם פון הארץ
 טע21 קארנער עװענױ, םינםטער דער אויף נעפינען זיך װעט
םרײדס. נאדעא די םון מימען רעכטען אין ן,5סםרי

 ראד־ ר. פייליפ מר. זײן וועט באנק דיזער םון טעגערזשער דער
 םארבונדען יאהרען און יאהרען פאר געװען איז וועלכער ריגעז,

 עססםשײנדזש קארן די םיט איז כאנפ מערקאנטייצ דער םים
 אין כאפאנם איז בענקינג אין ערםאהתנג װעםעס און באנס,

יארל. 1ני םון קרײזען בענקיננ אלע

 דעם איבער באנק, דיזער סון פראפיטען די פדן העלפט
 דעפאזי־ די צו געחן וועט שערהאמ־ערס, םאר דירױדענד

 אױן* פראצענטען עקסטרא פון םארםע דער אין מארס
 סײװעג םאר פראצענטען רעגולע די דעפאזיטס. זײערע

םראצענט. 4 זײן וועיען דעפאזיטס

 הינזיכםען. אלע אין באנל לשטענדיגע1ם א זײן װעט באניז דיזע
 םאר־ *חןם1 זי דעפאזיטס, סײװינגס אײערע האלםען װעט זי

 געלט איבערשיקען װעם זי דעפאזיםס, ביזנעס אײערע װאלטען
 אין לענדער, אנדערע און איטאליעז םויצעז, תסלאנד, קײן

 שיןי־םיקעטס פארקויםען װעט זי אח דאיצארס, אמערילאנער
קמבים. אריבערברענגען םאר

 סיםפא־ |1א ארבײטער מעהר װאס אז ױינשענסװערטה איז עס
i שרײבט באנק. דיזער אין םארמנערס זיין זאאען טײזער t 
 עװע־ לעססינגטאן און סטריט טע25 קאפאאװיץ, םילים ברודער

שעהרס. עטליכע אדער אײגע לויםען מ#געז יארק, גמ ,1ני

> v
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w  m ר מג הרלי ע על־י ס ר ע  מיטינג פ
ל פון א ר ע ענ ר עקזעקוטץו נ ר א א נ
באקאנט, טאכט כאיאוי סעלרעטער

 פערטעל־יעהרליכער נעקסטער דער דאס
 עקזעקוטױױבאארד גענעראל םון טיטינג

 זיף װעט אינטערנעשאגאל אוגזער םון
 יאנואר, טען9 דעם םיטװאף, עםענען

 דער זײן װעט דאס פייאדלעםיע. אין
 םון םיטינג םערטעל־יעהר^יכער טער7

 טי־ דער װאו פיאץ דער באארד, דעם
 װעט װערען אפגעהאיטעז װעט טינג

 די װערען. געמאכט באקאנט סידצליך
 צו האבען זואס םעםכערס און לאלארס

 קע״ פיטינג דעם םאר צושריםטען שיקען
 שי• עס קענעז זײ סאן. שױן דאס נען
 אםיס אין באראןי סעלרעטער צו ,פען
po װעסט 3 אינטערנעשאנאל, אוגזער 
יארק. 1ני סט., טע16

 װעט כױטינג דער װען צײם רער אין
 בא־ געװיס שױן װעט ררערען געהאלטען

 רע״ דער פון רעזורםאם דער זײן האנט
 װעלכער אין אפשטימונג, ־ סערענדום

 נעקסםע נזער1א זײן זאל עס שטארם
 װעט סיטינג רעם אױו״ ן1א שאנװענשאן

 קאגװענשאךקא־ א װערען אױסנעקליבען
 םארבארײ־ נויםינע אלע םאכען צו םיטע

 הויפט־ קאנװענשאן. רער פאר טװנע;
 פאר־ זיף םיטינג דער װעט אבער זעכליף
 אײנ־ איע םעסםשטעלען מיט׳ן נמהםען

 קאנסטתק־ דער באצוג אין צעלהײטען
 גענעראל דער װאס פראגראם, טיװער

 אויסגעארבײט האט כאארר עקזעלוטיװ
 פערטעל־יעהרליכען לעצטען זײן אויף

 דער װען איצט, ׳טיפאגא. אין םיםינג
 גוטנע־ און דיסקוטירט איז פראנראם

דזשאינט די פון געװארען הײסען

 לײויס די כײ וואהלען
 ל8?8ל פאר סײלארס

נאאםסע
 דעצעפבער, טען29 דעם יטבת, דעם

 לײ־ דער אין װאהלען םען1םארל װעלען
 םאר ,38 לאקאל ױניאן, טײלארס דיס
 קוםענ־ דעם םאר באאסטע, לאקאל אלע
 םארקױ װעלען װאהלען די יאהר. דען
 טע6 877 ױניאן, דער טון אםיס אין מן

 |1ם הענעז םען װעט שטיםען עװענױ.
םארנאכט. אװזר 3 ביז מיטאנ־צײט, 12

 קײנע סאכען ניט רא װילען מיר
i אפילס t םאר טײלארס, לײדים די 
ײ ױעמען  ײ1גל מיר שטיםען. זאלען ז

ט זײנען זײ אז נען,1  גענונ אינטעלינענ
i t ,װעלכע װיסען id; לאנדידאטעז רי 

ם׳ן  םען1באק צו ווערם זײנען באלאט אוי
 װעל־ געװיס, וױיטען זײ שםיםע. וײער

פ׳ן1א לאנרידאטען די םון כע  באלאט י
 דער םרן אינטערעסען די באםת האבען
 דאס ארץ הארצען, צום נאהענט ױגיאן

 שטי• זאל מען םארדינען אזעלכע נאר
זײ. פאר מען

 די 1צ איבער םיר לאזען אלזא, דאס,
 אבער אםעלירען םיר אלײן. מעטבערם

 זאלען זײ טײלארס, לײרים די ־צו יע
 :יט זײ םון הײנער זאל שםיםען. מען1ק

 געטנ זײן ין1ש וועלען עס אז מראכטען,
 שטימען םען1ל װעלען װאם מעםבערס

 אין זיצען בלײבען ער סען םאלנאיף |1א
 שלעכטער זעהר א איז דאס הײם. דער

 יעדען םון םליכט רי איז עם געדאנק.
 בא־ זיף מען1ק 1צ ערשטענס, םעטבער,
 ױניאז זײז םח װאהלען די אין טײלינען

pH ,דאן pm ש^יםען שוין געהט םען 
ײ עם האנדידאטען חגלכע1 נאכצױעהן  זי

 שטי־ און אםטען, די םאר בעסטע די נען
 רי םאר בעסםע, די םאר נאר טאקע םען

 געטרײ־ איז בעםםעז אם װעלען ױאס
 םיז אינטערעםען די םארםרעטען סמען
אן דער םעםבערם. די םון |1א מני

ט נא(לארס לײדייס די זאלען  םאר־ ני
 רער 1צ פליכט זײער טאן iv םעהאען

ם דאס װאס #יוניאן  אײנענםליד םיינ
םצז1אױסצ א  אי:־ אײגענע זײערק אױוי י

םערעםען.

 אוג־ םון טעהרסטע די םון און באארדס
אנס, לאקאי זערע  באארד דער װעט מני

 אזוי, כאםעסטיגען, מעהר נאך זאך די
 דאזינע די װען זײן, גרײט זאל «יץ #ז

 דורכגעפיהרט דארםען װעט פיאגראם
 גאר זיין װעט דאס לעבען. אין װערען

 די װען צוהונםט, נאהענטער דער אין
 אונ״ װאס טרײד־אגרימענטס, איצטיגע

 באי^עכא־ רי םיט האבען ױניאגס זערע
 װעט טען און אױסגעהן װעיען טים,

 באנײען. צו זײ אנםאננען דארםען
גײען.

ט א ק ר ט ס צ די פוז קאונסיל ר נ ר מ נ נ י  א
אל אנ אלס ש אק װ נױ אץ ל י ו ש ט ח ®די

געטעל־ פיר האבען צוריל לאנג גיט
 די דאס ״נערענטיגקייט׳׳, דער אין דעט

 אינטערגעשאנאל אוגזער פון לאקזןיס
 באשיא־ האבען סטײט קאנעקטיקוט אין
 דיסטרילט־קאונסיל, « גרינדען צו סען
 כחות פאראײגיגטע טיט קענען צו אום

 די געגען לאםף דעם ־אנםיהרען כעסער
 ^אפען־שאפ״ האבען װאס כאלעבאטים

 פון טעהרסטע די געגעגד. יענער אין
 זײנען ױנג, נאר זײנען לןוהאלס יענע

 צײט, לעצטע רי אין געװארען געשאםען
אינטער* דעם םון טעטיגקײט רער דורף

אל ק א ט 22 ל אכ ט ס אנ ש ד מי א אר נ  פ
טגלידער ד עקזעקוטיװ צופ מי ר א א נ

 אלע — שב^ דעם םיםען װעט קאםיםע אבדזשעקשאן און עקזאםיגײשאן
קאםיטע. דער פאר ערשײנען םוזען קאנדידאטען נאםינירטע

 די אין נעמעלרעט געװען איז עס װי
 דא־ לעצטען זײנען ״גערעבטיגקײט׳/

שטאג  געװאיען אײנגערוםען אװענט נעי
 מיטגלידער רי םאר טעכיבער-פיטיגגען

 ,22 לאקאל ױניאן דרעסמאנער דער פון
שאנס טאכען צו  עקזע• 19 פאר נאמינײ

 םלאץ רעם אויף מעטבערס באארד קוטיװ
 זײנען רועאכע אויסגעשלאסענע, די פון

 קי״א־ דער אויף שולדינ געװארען געםונען
 דאס לאקאל, רעם פון םיטגלידער םון גע
 טעמבערס באארד עפזעקוטיװ דאזיגע די

 אױטסײרי־ םון אררערס גענומען האבען
 אװעקגע־ נאף אזוי און פערזאנען גע

 םון רשות אונטער׳ן לאקאל דעם שטעלט
 א איז װאס אפאזיציע־קערפערשאםט, אן

אינטערנעשאנאל. אװזער םון טויט־״סײגט
 רער אונטער איצט איז 22 לאיןאל

 מיט־ םארבליבענע די םון םירערשאםט
 צױ באארר, עהזעקוטיװ דעם א.ין גלידער
 דזשענעראל םרן קאמיטע א םיט זאפען

 אינםער־ אונזער םון באארד עקזעקוטױו
 טיטגלי- נײע רי װאנען ביז ניײטאנאל,

o פאר דער n װעלען באארר עקזעלוטיװ 
 לײ־ די םילען1אױסצ װערעז, ערװעהלט

 אוים״ זײער אונטער ן1א םלעצער, דינע
 די װאהלען. די געםאכט װערען זיכט

טינגען שאדםי  דאנערש״ לעצטען נאםינײ
אין םען1םארגעק גלײכצײטיג זײנען טאנ

 אין בראנהס, די אין און מאנהעטען
 מי־ יעדער און בראנזװיל, און ברוקלין

 אײנעם פון ג^וארען געפיהרט איז טינג
 דזשענעראל דעם פון קאטיטע דער םון

באארד. עקזעהוטיװ
ערװארטען, געקאנט עם האט מען װי

 פאר־ םיטינגען רי פדן אנפאננ בײם איז
עלע־ “״לינקעו־ דער םוםעל. א געקוכיען

)2 זײט אויף וס1(שי

 םון רעפארטמענט, איסטערן נײשאנאל
 איז האלפעיין װײס־םרעזידענט ועלכען1

טענערזשער.
 אין זעלבינע דאס פאר קומט יעצט

 אוים־ אונטער׳ן סטײט. רזשױרזי נױ
 ארגאגיזאציאנס־דעפארט״ דעם םון זיכט

 גע״ געשאפען דארטען אויף זײנען כיעגט
 אינטערנײשאנאל נײע אײניגע װארען

 ענטשטאנען דארט איז עס און לאקאלס
 דיםטריסט א פארםירען צו נאװעגונג א

 ארכײט געםײנשאםטליכער םאר קאוגסיל
לאקאלס. אלע די נוגע איז װאס

אױן״ געגוםען האט דזשױרזי גױ אין
 רי ,21 לאקאל איניציאטמוע די זיך

 װעלכער נוארק, םון ױגיאן קלאולםאכער
 1ני אין לאקאל עלטסטער דער איז

 אױפ״ איז םראגע די סטײט. דזשוירזי
 םי( םיםינג א אויף געװארען גענומען

 ,21 לאלאל םון כאארד עהזעקוםױו דעש
 אײנ־ געװארען באשלאסען איז עס און

 אינ־• אלע |id קאנפערעגץ •א צורופען
 דזשױרזי נױ אין לאקאלס טערנעשאנאל

 דיס• א גרינרען צו צוועק מיט׳ן םטײט,
 װעט קאנםערענמ דער לאונסיל. טרילט

.1924 יאמאר, טען16 דעם םארלוםען
 אונ־ אלע דאס האפען, צו איז עס

 סטײט ירזי1דזש נױ םון לאקאלס זערע
 גײעס די אויםנעהמען םרײר םיט װעלען

 דער צו דעלעגאטען שיקען װעלען און
 דיס״ א װען קאנםעיענץ. אײנגערוםעגער

 װערען, געגרינרעט װעם קאונסיל טריקט
 צום איבײט גוטע טאן געװים ער װעט

)2 זײט אויף (מלוס

 דזשאינם פון אינספעקשאן לעצפע די פון רעזולטאס
סאנסראל סאניטארי $װ כאארד

ט ראגאח ה. ע רען װ שו ט ק  לע
ץ אן א ט לינ ־ דעם האל ק נ  זו

ץ 12 טאג, ה. דער א ױ פ

 *,V »די איבער רעקבמורען װעט ראנאף ה.
 12 זונםאנ, רעם אםעריקא״ םון װיליזאציאן

האל. הרינטאז איז םריח, דער איז אוהר
 װערעז םארםנעזעצט װערעז לעהוויעס די
 זערבעז רעם איז םריה רער איז זונם*נ יעדעז
 נאנ* רורכ׳ז צײם, זעיבער רער איז און פיאץ

m .םעזאז
 רער סון כייטנרירער צו םרײ אײנםריט

אינםקרנײשאגאי.

 סאניטארי אװ באארד דזשא״נט דער
 דרעס סוט, קלאוק, דער םון קאנטראל

 םארעפענטליכט אינדוסטריע וױיסט און
 לעצטער דער פון רעזולטאט דעם איצם

 און שעפער אלע רי אין אינספעקשאן
 צי־ אינטערעסאנטע אײניגע דא זײנען עס

 גע־ געמאכט איז אינספעקשאן רי םער.
 און סעפטעמבער סאנאטען רי אין װארען

.1923 אקםאבער,
 אונטער״ האבען אינםפעקטארס די

 און קלאוס־ דער אין טעפער 1939 מכט
 אין שעפער 2281 און סוט־אינרוסטריע

 צר אינתסםרימ. זוײסט און דרעס דער
 אז צײגט, דאס שעפער. 4220 זאםען

 בײרע אין שעפער צתעלוםען זײנען עס
 צונעסומען זײנען עס אינדוסטריעס.

 אינ־ סוט און הלאוס דער אין שעפער 275
 און ררעס דער אין 738 און דוםטריע

 נרעס־ די איז ראס אינדוסטריע. ױײסט
 אינספעהטארם די װאס שעפער צאהל טע

 רזשאינט דער זינט געטונען, האבען
 מאכט האנטראל סאניטארי אװ באארד

אינספעקשאנם. זײנע
 אינספעלשאן רי װען צײט רער אין

 רי אין זײגען געןוארען נעמאכט איז
 נעויען אעדוסטריען בײדע pd שעפער

 — ארבײטער 56,425 באשעפטיגט
םרויען. 23,488 און טענער 30,937

בײ־ צװישעז ארבײטער די םארםײלט
:פאלגט װי אוים סומט אינרוסטריעז דע

אינדוםט״ סרט און אוה£הי דעם אין
 און םענער 21,577 — 27,927 — ריע

םרויעז. 6350
 אינ- וױיםט און דרעס דער אין

 ארן טעגער 9,360 — 28,498 דוסטריע,
םרויען. 19,128

 אויגען די אין דך װארםט עס װאם
 נײע צאהל גרויסע די איז אלץ פון מעהר

 האבעז אינסםעהטארס די װאס שמפער
 צוריפ יאהר א פיט געםונען. מאל דאס

ס ^ו )2 זיימ אויןי (

ם כני ציי ר א פ ט־ ל א ה נ אי

.-52 נםער ״נערעכטיגקײט״,

נה8ב ן8ל__ױני8אינפערנעשאנ
 דער פון באנק די ױין װעט װאם באנק, ױניאן אינםעתעשאנאל די

 שבת, עםענען זיך וועט יארק, נױ אץ ארבײםער־באװענונג אידישער
 עװעניו• טע5 און םטריט טע21 קארנער אױפ׳ן ,1924 יאנואר, טען5 דעם

 באנ־- טאדערנער א םון ברענםשעם אלע האבען וועט באנק די
 בײנ• פון צװײגען אלע אין ארבײטער די דינען װעט און אינםטיטוציע

 עם קאנען באנק דער פון שער א קויםען װילען װאם םיםנלידער די קיננ.
ױניאנם. אונזערע פון אפיםעם די םון אײנעם אין ט&ן גלײך

 -< דענ״ש ד. מאקם — ײ«ר יי .2 זייט
.1 ז״ט םוז שיוםען

 די no באאיד דזשאינט םוז םיםינג .3 זייט
 ?אנ• ?. — ױני*ז ררעםמאכער און ליאוק
נעװערקשאס״ די םה ױבירעאום רע־ גער.
מעז•

נאטיצען. עדױהײשאנאר a זייט
 — •איה ם«רעסט אין הויז ױגיםי די .5 זייט

האסיםע. הײז ױניםי רער םון באריכם א
 םיאנעז. ארגאניזאציאנס אח םרײר .0 זײט

באאבאכטעי. א — באסםיז םון נײעם
^ 1אי תיוש. — בירר) (א בוים א .7’זי

 אינטערנע־ כזירער. ?. __ (נעריכם) שא«
 נײעס סקולמא[. ה. — ?אילענראר שאנאל

םענםער. העיםה ױניאז םח
ביכעי• נאטיץ רעראקטארם םוז .8 זײט
 — ?*■ימאריזם אוז בײנקיננ ארבײםער .9 זײט

םראנק הערמאז דר.
 לורץ עם. ?.V — לעזעז «ום טאיאנם .10 זײט

נ. ב. י. — עארזי און
 איז שנײ הייז און שםועםעז. ynip .11 זייט

 לעכע־ ךער — (םעריעםאס ניםא איץ
דיגער.

 ארװערטײזמענםס. .12 זייט
 םארצײכ• אינהאיםס — 10 אוז 15 ,14 ,13 זײט

יאחר םארץ “,גערעכיטנהײם רי פון ניכ
1923.


