
A
K A X J k l  V B i i l lm m * l

mar r״» f t r j■  i
m u c i J i r M m n

\

ג/.

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 jU rnרי «ט פון ־ y r ’gn נ^*ם סיוייז 
ir(״ jyryo -y'ry3 פיו c m n  ydymy חיעט 
yj,ױאס אד•*, טיע׳ ־ rg י 1ײ* פאי־ט  — ײי

v rr t, ו ______

 אטייוד «ין א~נײט^*אפט yירטf•;yry די
r n  yo־.«r r n הפט p«rjpjr'a.n» יװ*ײ1 ווים 

jר אטיאנטא ם*ן •־•gטyסט fyjyj
 j פארדעטט*! א*נײט^׳ס דעם אויף טעיטזס ד•

jy -yvy  v o*, אי yi* איגיפפ yn&נ•־ דאח״ ״
fy*jr*i ey^yiiyijg די אי̂י iy3gn yyyn א I 

y י ג י « s -jn c־*־f נ*yי y no יור* ט*ג 
 nye’^-y יyד אע־־ים י,״ז ניט א־ז נ»יט
 ייײ®* יויו נח Tiy נ״יט זײן נ־־געשרפנזןז ה$ס
sy אױןי סוי׳ש r iV ’ii. די ipijtv eyrHMii 

 בא־ D^y' א־נײט^ס דעש אויף סוןרבױ־נט
uy אין דפיםגיכע jvy דעם םוז טײי װ^מר 

 א־ים׳ no *ו ooyj ryfyj ־*yn ױאפ וױידש
 ז״ן םיו ט״י y ווז eoyj *ר • * iPV ס״יט

 רyכy y n;y» yr3y-yj y ניט ד*ס א*ז יןנןז.״
i־,yזיף װעט ־ fןווןyרy7*יחר *ו ן
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ץ ר א ע ס ר ך ע ט א ו ק א י נ ױ

תאל i לא o.

.)1 ?״# סון (*יוס

#גדערע ע>«־ יירן נ^ארד עקזעלוטיװ
ר׳ו באאסטע י*מ«<* פי
ג, 1:30 שנת, רעם טי  די װעט נײ

 אר״ pH מיטימ סאס א ה^נאן ױד*ן
 ׳■יײס מארוןס סט. אין ה*<, לימטאז

כע; אוי(״  נא־ ^רװעחיןטע אי-ע די װ̂ע
 ,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
עי פאי״געגדע רי  כאראוי, אנ. :רערנ

 איגטערנע אוגזער םון םעקרטיע^ורער
 סע־ דז^ענעראי םײגכעמ, / ;ע^גאי

 יא״ כ^וארד; ד^אינט פון נמדזיעער
 ״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
 ױניאךאר״ געױעהנ^כע די «ו כערגעהן

 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־

ט « מ ע ט נ א ק װ ״ ט א ד ו א ״ ק ס ײ  ק
ן ם אי ע ן ד ע ד מ ע ק ק ײ ד ט ס

).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

i t סטרײק. דעם נדעכקן
r n ^ r i i ?אויסנע־ האט איגגערסא 

 קירזויױ וועם און צדדים, כײדע המרט
 דערװײיע עגנדפײמנג. זײן ארויסגעבען

 שא• דעם םיז סטרײפער א1אײני וייגען
i פארהאיטען t גרמגד די םאר עחטײנען

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

tn עס אח tii נעארנײם ענערגימ גאנץ 
 װערען נען1וא1גע 5זאי סטרײק דער

 ״טריים |1א םארם^מגגען אלע די סראץ
ס״  סטרײ־ די נמנען םירםע חנר סיז אי
 ענטשלאסען זײנען סטרײקער די קמר.

i t טירםע די ביז לאננ אזױ סטדײקען 
 די נאמװעבעז זײן נעצװאתגעז וחנט

ארבײטער״ די םיז םאלערונגען געחנכטע

ן א ש ק ע ש ח ב ע א ט י מ א  םית ק
ל * ק # ײ ו ל ר ב ע . ד ט ײ ב ־ א

ײ• «ון («לוס )1 ז

 נים דעם איז קײנןר זײ וא< װאחןן,
״ זאלען »סס אין אז ײון מסערעז,  רי 1ז

 *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
ז  ויאס נאכומהענישען, ■*סקותע די מ

 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

, ת כ ם ש ע ן5 ד ע , ט ך א ו נ א ט ,1924 י נ ע ט ך ע י ױ  ד

ע ס ױ ד ר ג ע ט ײ ב ר . א ר, נ א ע כ ז י ר, ד נ א ט ב ע ץ װ י  ז

ס ױ ר ן ג ו . א ר ע כ י ט ז י , א מ ט ײ ק ר ע כ ט ױ י ע מ כ ל ע  װ

ע ל ן א ע ל ע ץ ױ י . ז ץ ל א ט ש

 דירעפטארען אח בעאסםע די
 אינםערנמשאנאיצ דער סיז

באנפ: ױניאן
 ■רעזידענם י,1נ«ר» *.

ם1וױיס־ רארריגמז, ר״ פילי■ עזידע:  י
 סענזדזשער און

משיר מ»ר«ווינדי, פילי■
:דירעקםאדען

 אינטמײ
 נעש*נ«ל

נ*רנתנם ^יײדיס
ױ«דק*רם

ױגייז

 ײנמז ס*ריס
r n. כרפסיױו 
r n. חפלפי 

 פײננערנ ♦.
 ג*נס» סאלװאםארע

 שתהנחאלץ י.
r n. םיש 

 חילפוױם סאריס
 כתנ, װי«דעק, * ג.

שון •רעיזדענם פויפס•!, ם*ריס
 ױניאז ס*רימרט וףפ*ג*י1איגגתר

.w v ,פוז ־סרעזשוחנר מק «ומרמו 
 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

 טױ־ הונדערט צװײ אמאניזאציאנען. אדעדע און מניאן,
רטע זענד אניזי שע ארג ײםער אידי  היגםער שםעהען ארכ

כ»נק. גײער דיזער

 א און $250,000 םון לאפיטאא א מיט זיך עםענט באנה דיזע
 די־ אין דעפאזים^ורס אז םײנט דאס .$250,000 פון סורפלוס

 הונדערט יעדע פאר םארזיכערט, דאבעצ זײן ורעאען באנת זער
 %ע;״ אײנצעאנע אדער ארגאניזאציאנען װאס שעהרס דאאאר

 איײננעאײגט זײ האבען בא:ק, דיזען אין געקויפם ה^ובען שען
 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
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w  m מיטינג פערסעל־יעהרלימגר 
נאארר עקזעקוטץו נענעראל פון
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

ען הל א ײ וו ס די כ ײוי  ל
ס אר ײל אר ס  ל8?8ל פ

ע ס ם א א נ
 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 
 ײ1גל מיר שטיםען. זאלען זײ ױעמען

 גענונ אינטעלינענט זײנען זײ אז נען,1
i t ,װעלכע װיסען id; לאנדידאטעז רי 

 םען1באק צו ווערם זײנען באלאט אוים׳ן
 װעל־ געװיס, וױיטען זײ שםיםע. וײער

 באלאט יפ׳ן1א לאנרידאטען די םון כע
 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 
 זיײ עם האנדידאטען חגלכע1 נאכצױעהן

 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
םעםבערם. די םון |1א מניאן דער

ט נא(לארס לײדייס די זאלען  םאר־ ני
 רער 1צ פליכט זײער טאן iv םעהאען

 אײנענםליד םיינם דאס װאס #יוניאן
 אי:־ אײגענע זײערק אױוי יאםצז1אױסצ

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.

 איננמרנצ די פוז קאונסיל רסטרקט א
שויװ נױ אץ לאקאלס שאנאל ®דיט ח

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

 פאר נאמידשאנט סאכט 22 לאקאל
נאארד עקזעקוטיװ צופ מיטגלידער

 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׳/

 געװאיען אײנגערוםען אװענט נעישטאג
 מיטגלידער רי םאר טעכיבער-פיטיגגען

 ,22 לאקאל ױניאן דרעסמאנער דער פון
 עקזע• 19 פאר נאמינײשאנס טאכען צו

 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

 דאנערש״ לעצטען נאםינײשאדםיטינגען
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

ח ה. א ג א ט ר ע ן װ ע ר ו ש ט ק ע  ל
ץ ן א א ט נ י ל ל ק א ם ה ע ־ ד נ ו  ז

, ג א ץ 12 ט ר א ע . ד ה 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

)2 זיימ אויןי (^וס

ם י נ כ י י צ ר א פ ־ ט ל א ה נ י א

.-52 נםער ״נערעכטיגקײט״,

אנ ש ע ערנ פ ה8ב ן8ל__ױני8אינ נ
 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

י .2 זייט  -< דענ״ש ד. מאקם — ײ«ר י
.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
ט י י y .11 ז n ip .איז שנײ הייז און שםועםעז 

א איץ ם ר — (םעריעםאס ני ע ע־ ך כ ע  ל
דיגער.

 ארװערטײזמענםס. .12 זייט
 םארצײכ• אינהאיםס — 10 אוז 15 ,14 ,13 זײט

יאחר םארץ “,גערעכיטנהײם רי פון ניכ
1923.
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v פאל״טי׳שען אין o n,איז ״א;ד פי; ־ 

 דאפ כפין, א־ן ׳א־ז •ואי יעצט^ד דער
בגעט־אטען איז פא-ד װאש  י8פ איוי

אט. £-עדר^ט־י*א.ר' אי*ס ן יזוײדדש
 ליצי* חדיעים ענד*בע נייט ע*שט

 ',נ* ®ו; גי־גער״ עױשטער ״דער האט
ט ׳עעען אג א־  לוייט־ א דױ־ך געטאכט נ
ד11פא״־ ט ײ  ײאכענני*אט ;אציא;אי*ער י

 עי ורעי־נעד אײוי פילאטםאיטע, די
ט װא*ט ד: ; ; י ט’אי ס י־ױפען צו ד  אי

 י־אגר דאכ ■-*דדעגט. פאר האגריראט
< כייט האט ד ײ ״נ  םא־ד׳ב ;עי*״יע;ט ;

jrn y r  ,ni*£OMsa ט א ט י אדעי  יעדע ;
ע וױכטיגע א- אנ צ א ײ פיאנע. נ א  כ פ

 יעײנות אזא •y*: -זאט •**אטפארכיע
ס ש׳עס טי  דין יײ •י־אטשארט^ הױילז

 r־:־״:' א נעהאט האט ״פרילעגס־שיז״
ם ױגג דער טי טע ש  ױעיט־ ײןי *זן אי

 ״עי*? ־אט פא־ד ץי נאירעפ טיחםה.
־ דין ;עביאנט נאיזאגט געהאט ט י י  ו

שסיינס םארכיע׳  *,א ז־ינען גקזאגט, פי
 ״פארד־פאײ אײסנעײאהסען בעי־נאנט

ן פרעדדעגט״־ין^וכעז עי׳ נ  גאגצען אי
 ?י״ א״ן ״אט דעצעטכעי אין און לאגר,
 אנאיע ;אצ א מ#רי,ור*ן גקזאי־ט קאגא

'9 אוגצע־ײנע די אס מדן יואגשערעגז  י
גאניזאציעס.

iy i פאי־ד־בום דעם פון ח^ידאלס 
 דזןו״ אױס, יײיזט oy יױ אבעי, איז

ר״כט iy סך א געײאיעז נ m c דע־ .*ױ 
ט א*ז oy צערבעי. ד א- ; ;P® in ^ r y 

 *•**ױעײ 2yi pc ?אגלידאטור דער
אך סטעז ס עס־  ‘ײ?י אטעייקא, p* ניזנ
ט אוגז האט טען יױ #:ער ־ אי ^  א*יג- ג

״ ;?האט ריאט ׳דײדען  יןע־ איז זיד נ
o שענע n ,פארכיער o n טער ב״  אין אי
o יעם y n sp .ס־סאן  ‘די א און ניזנז
l? שאר גוט y r i y r o r, ט  ײאך א סי

w איײתר m w  *i לאט שילזאגא אין 
,,שטאט® געזאיים ^  דליבאר; םון איז ;

ן מ ו מ נ ג ען באםעדד א א ^ ט ש צו  דעם אי
^. נאנצעז אי ט ק ע »  — ׳;דשט׳ ;אכדעם ס
y;** לױל?ן ir איעריי״ או:ז מצ;*ט?ןן 

ט דזאט פא-ד יױ — רען, ע; ע^י בע־;  אי
rn קוריואיע״מס y o y s ס)י צום ע  ׳אנ;י

 גע־ איהם אױ־י ראט טעסעדז״פ דעד און
 אײגדױוק׳ איבערײעי־טיגעגדע; אן טאכט

 קױ נאזוכען צו ;yo^?k^o פארד האט
 ער אז ׳ערחי*עחרען איקם און יידזיט׳ן

 אײגוױר•־ נים קײנראי־ ,‘יזײנטאי װעט
עז גוטעז אזא ;ע;ען י־ויפען צו גען  טײעי

סענ״טען.
 פאר־ ז“אי דאס איז אזוי װי אבע־
סעה  ״פאריוױפט״ םאיד זיך האט נעהו

 ־דערפאר דיאפנו;: דער אין תויירזיש׳ן צו
 הײראם וױ *ש^ויס״/ ״ניאפר :אקוביען צו

 כאיטױדיגונג, די טאבט דז^א^נסאז
ט אדער א  ״,פליױעד־״ײאדיקאי״״פ דעם י

ײ איהט רורכפאר א״גענער $ עלי ײי:;  א
o פון ארעדס ־י אין פע; n האגדידאט 
 צו אבעי ;לזאלדיע^׳ א^טער דער פון

 זוכען װאס
 איז יאנדידאטיי־
 דױ זאך אנדעד קײן ״,אי* כאנרינדעט

ע; פעטען זײן אױ־« ט ס ײ  דאפ און ט
 א-ײנכע-יאיפען יעצם זיך ל.אם ער ײאס

 פי!י א כיאבט קויידז״ט״קמכ■ דעפ אין
מ זײנע צו ז םי י אי  אודי אמביציעס. ״

 טרע-לעז קײן קי־ינעל ױ:ער װ^ט רעם
ס פא^ניכען. ;י

ס ̂ עריז־^עלרונגע;  פא־ל׳
געירען ג־ש דינדאיל

ארמבזער. קעניג א נאך
זײ־ יועל:ע דוא^עז, די :אך גדײך

עניי־ געזואלען געהאיטען נען ױגסז  צי ה
 -א־ דער פון ׳טיקזאי לעס נא״פסיכיען

עד דעד האט נארכי^  בא* קעניג גדיניז
 pc איציטיאנעז ?יןי נאפעהל א קונתז

;ע:אף לאס לאם ער p* נײכעניאנד,
אױד• םאז געמוזט
ט איז גע״שיכמע לי  פאדגעױניען ;י

ז אין נאר מ אנ  בי־וט־פארגיפוננ, אהן נ
y און § rסyר נאך וועיעז ר ^  פארקױ א
ױסע און אתדדוזעז םען אכיע^ט  טיט צוז

 ארונטעדכעזעזד דעם םון אנהענגעי די
o אױסער קמנינ. גריכי׳סען טעז n, איז 
o* נאר r ״ איז רעיובלײן א וואס זי י  י

ד, איז נעויזורעז לןלאסירם אג א מג די  אן נ
r סאר און t ם נאך  פארזיכעדונג׳ קײן :י
טאפעז נליכי״פע די פון יזןבמן דאס אז

ס אבעי ײע־ען. פא-גריג;ע״ט ״עט א  י
 oyל אײ,* *צ״יט א צדייפע" א־ן ז א

ע; טיג ייעג. -י:
אי ;  וני-ייןאד׳צע§y- ל• פיז זיג לעס ״

 פרײ געריזט עס ־אט טורלןײ, אין ב-יל״
-y- אלyא צו יןיכרען *»«צטער י ̂o iiy־ 

ען oy אויןי. ;ליכעני^אנל ;,א ״•י־  דינ
אי  לי אין ט-אגען עטי־ינע פאײבי*ינ^ נ

y ײאס און באי־־י־אנען, in fi*■ די אט 
i ןyאדפrאל:״גע jysr' ט*א;ע; r y n, 

 אין ןyל’פ* לע• זיי; ײעט זיבעיצל איץ
 לגא;;ע;עס׳;6ב^וט־א כדט ןyג’לאז לעס

ט יעױן װאי־ט cy .‘־אי־כ־איגזעי  געיוען צ״
 ־y' אין yr:yp לי צו סוף א ניאכ^ צו

ײי ;עס  קלײג* לי ײאי ׳ט^y,י יyד פון ט
^ לינאכטיעס ײיבע ל י אי אן פי  לי פ

 א*:־ יאלר צױאגצמ אין פי;ף יעצטע
 לי jy^y; yr*K ׳עיעי א אלן טל*גי;ס

.^ ע ל  די jyoiry; *עו*; איז oy אג
ס לי פאר אויך צײט ע טי ס א  רױ פון -;

yo־;y; אפציטײעטען ױגאפײאיױע ןיא 
r?און א*ט ־ ^*^jryr¥fi ל פוןyר 

.y;yvr

ר ע טעל - ר pc צע ע ^ג ם פינג  ױיןי
״סנאפס־קײפער.

 גיט־ אגלערע פי-״ע ל־ סיט צילאדען
 פאר־ אויך ױעט כייסטד־יען, yor;־;־"'

m״ ;־־ינע; y אין nע ר ט כ ^י  אי*ס ג
^ ט ס  למס פון פא-־י״צװינלע; דאס ;,,סי

 יסגאפס־ װאישיגנטאדלר לי פון צעטע*
 £ארעזyארי־י;נ געהאט איז װאס לויפע־כ,

ט ל• אין נ לי פון -ע: לי א  א;ע;* פא;י,£י
טען.

 א; לרyז איז ;ידשיכטע yv;K: לי
y א און אנטע־עסאגטיל :^ jy sBKV. 

^ לואד י־עצטע אנ  *ראדיני״עאךאגעני* ל
 pc סקלאד גרױםען א ילנטלעקט ;;,ט

 אג־ 11 אלעסטירט לאנען און ••;גאפס
;y;yryry בוסיriןנyט צוזאכתן ״לס  לי פי

 אין אדײג;עפאלען אױך איז כוטרעגערס
y^y^r 2,5( פון ײסטע א לעגלCK יזאס־ 

ײ פי*ענען ײאס טאדעלס,  קויפען זײ נ
^בי; o לעגזדנ n ״y n w o r; .םראפעז׳״ 

 די iy;icy; זיך -אבען י־יכט א*ן
^ אנ  ־vyry; — ײאיפיגנטאז pc ,פג כ

rv zv i ליEאפאט,יyוױסעג־ *שדײבער, ̂ז 
ט ײי ס ט אפ  לאבעז, רדיר jyo *r און׳ ^

^ בעגרג אליך כ עי  אין ל.אי*טעז װזןיכא אז
אן אז זיך, לײסען א'יז ^ כ הי א  ביוז פל

ט׳ן װערען דורבגעםיהיט  ׳שטאלקען פי
ך, . . . ryiy; פון א-עס ײי טי א  פאי :

אגלערע...
ry; א s* m  jyv:K יאיטי:;־ לאט•

ױי לאס טען“האיyג טאן  אין אפילן פ
נ עלװארטונג גרויפער לדיל  יע־,4;רצוייאי

 און ליסט. דע- אױף ;עפעץ די נען
 י^אנל גאנצע דאפ װא״פיגגטאן, ,;א* ;יט
ס ןvr,v: איז  דעל דיליפון. אײפנע־ודעי

osiy ־,1•;נלי אז געםדאכט, זיך האט 
ט ^ אי ריט רy י פ ײנ  ־y; לי לזyרזyל א

 היפאיזריטישע גדויסע לי פלז ישטאי״ט
ד לײסען yכ^y•י פיגולען,  אפרי־ לע1יא:

 ודעיבע #ראהיבייטאךגעועץ, לעס טעז
 װעג גיײכען אויש׳ן iny; ארײן לא״פע;

זיגזאג... ;עהן דוחא יויייען אין
 קליניאקס. די;ד געלוטעץ איז :אכ-עס

 לי נעיוארען א-ויסנעגמבען איז פיוצלונג
 איז ליסט לי אז נײעס, עגטױיסעגדמ

 אוץ סאחפװאוגדמן לזענד לי לyאל:ט פון
o אילר חען סעז ir2 ט אוסן  געפינען. ני

 זיך איז lyoijy; טוטי9 ל-אט ליכט לי
 איהר םו nyj pK פאד^ארען, אי״ײז
עס  אינםעיײע* נאך איז װאס איז !עי

טא אי? עס — סאגםער  צו וועםען ני
 נע־ זײנען אילע דעם. אץ באזנוידינעז

i אין אונלשולדיג באןי n גע* ;אנצער 
 םזןנה׳ז, ידאהיבייטאניסטען די •טיפסע.

 מעז18 פיז יסונאיס לי האנען דאס אז
 ליסט. די צונע׳ילתח׳ענט אטענדכיענט

^ן רי ײ אי סי א ס  פראהיבישאז געגען א
 הא־ דאס אז פאייזעחיט׳ אבעל, שדײטי

vz: םען די ס ב^אני  א אפנעםאז פלאחי
*f’yv’sc, פארהיםען צו בלי j rפרא• ם 

 כדי ;פאדיפפאסוננ פון ליבי׳פאךגעזעץ
אי לא:ל דאס ט זיך ז  די דעדײיסען ני

ײ ויעילכע היפאחײטעז, לי פון בעסדען  זי
 און *ראהיבישאז פאד כלומחפם געז

ז ״  ׳טנעפ־ דיכטיגען דעם זײ דאכעז אי
syc. ניסא, ליסט די איז לכינו, בי:ו 
 וועם זי אז ׳או:ז זאנט לא־־ץ די או;

ויעחנז• געפוגעז ניט יןײנטאיל יטױ]
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 ®ראלינייעאד די ײאיטען דrBא
fyoiyiB ם ײד אן אל^מע^טעל װעדס  אד

^, לי אין טעגט ײטוגג עס iyv אז צ
 א#* dv זאר ריסס, ד* iv;*cyi טyיל

 גע־ זיך װאיס לאס צוריק?... ב-עגגעז
ענין..« נאנצען לעם צו סאסט

גג די כו רזו םע רוסלאנד. װעגען איג
ד  דעם, װענען טועעי גאגצ*;ר ־

y װאס i־* lyiNpryoR סטײט oiKByi״ 
ײען צו אגטזאגט זיך לאט טעגט  פאלהאג

 האט ,j;i:ypiy;R lyjjr* לוס^אגל דים
o; ז*ך n ;y y אונט אן כייטy.נאך '־זוכוגנ 

oyi, ג זײנילן נא?וורדיגונגען װיyםאכט 
;yיאר•yאין ן y;yi*r^RD שװיגדיערײען• 

jy: צל אײן פון iy i^  oyi ivivהאט ׳ 
l יאלזיש סעגאטאי y ^ y^ קא׳ לי אז 

 װעי־ פון יעלײיטאנס, פאלאיק א; טיטע
y -'yr-* טיעעלראן, איז Dyii גאג־ לי 

¥y ײ גרינדליך אמעי־ענענהײט טע  אוג
ל לאס לועס ^ײ׳שט לאן זוכ*;ן. אנ  י
o ױיפען n םאר״ אזוי — אדת ;אנצען 

ערט  רוסיישער װעגען — ׳או:ז טען דנ
אמעריקא. אין אגא;לא9&רא

oy ט פיאגע ?ײן העז  אזא אז זײן, ;י
 װאס לי סײ גױטיג. איז ;לזלנלג;יאל;ט

 סײ און א:^־ק׳;;ו:נ לוסיסע־ פא״ זי־יגען
אב ד• :r ״  נע־ װארםען ,oyi ;עגען ;y״

 פאריטרעפען yoz'yy; ;,;אגצ לי *לאי־ט
 םא־ p» קאספײז ;אציאגאי־עז צוכ ביז
לער א אײזל pc בע;

 האם ױהז אזוי װי ׳א,יפן אוגהעפייכער
 פאר־ ט״שיט״שערינ׳ס אוין• רטycגטy;ע

 װאס ,irjKoyi היצ*;ע לי און •ש^א;
 דזאבען סענאט, אין פא־געקוכיילן זײנעז

ס1;י jn דוז i* c או:ט אזא צוy.רזופונג
cv לי אז ,1אי*עטע פאל קראד איז 

רו:; ^י ױעט־י א  נאכצוגעבען גרײט איז ס
 ־y»^ פון |y;:inyi9c ציױי ׳;ייטט־^ לי

 .זא לוסיאגד אז ער״שטעגס, — ־ילא
אי ב*יני;י ;־יקא;ע־’אט לי ;;,פאי״ױ;  פ

 און אײגענטום׳ קאגפיסיזירםען *y?״*
yסא לי אז ׳צ*ײיטעגכ rט‘nאי גירונג  ז

iy:ypiy:K ועש פון חופות לי ynyp־: 
 װעם סא*רעס־יענירונג לי סקי־לעז״שים.

 זי רyאב ׳<yo*o8 ליגגילן צו זיך זוכעז
 ל:הטעז.5 צװײ לי נאכנעבען ענלליןי ײעפ

־c װעם הױפגד״פײעליגקײט לי ^iyDip 
o 8 טיט nקאםוניסםי׳טע לי אז ׳ונקט 

fiא דsי א: i* לדיםען דעם פרז yאנ y o r־־ 
 אפגע־ זאר אטעריקא אין ;אציאנא^

.jyiyr *טטזדט
לעבאט*^ ״ילפענם^נילר״ ;ריל איז

c; ײאס 'y זי־ און *והז׳ן ציױ״טעז אז 
 זיגעל. רyל יוהז לערוױיא איז ;איױעױ׳ן,

י  װאם אינסטלוקצימס, !״,^טיליטלײ׳ש י
 ״רואר־ רyד צום געיטיקט האט זינאױ״לװ

ט קיללס אי  ױהז װי אכדלרילא, אין ״,ו
 א פון סטנים איע טיאנעז ׳מעט6באלוי

ט, מנ ױדאיוו ױעו אי ly צוליב yp8D זינ 'n 
איליאםססײא.

 געפיהרט װעט אוגםע־זופו:; לי אױב
pyrv o טיט :ים דדעלען n טאכי^ן צו 

•*:y ,אי מיאפאגאנדא  ־yרנלונטyל צו :
y r; ע לי צו זיך ^ אטת׳ ס ק א  זי וועם פ
 ־i:y זיף |ysyr, כײר :יצריך. זעד«ר זײן

ע לי װענעז תןרוױסען ך,4י  בא־ אדת׳
 אינטעד־ לריטען לעם ציױישען ציהו;ג׳;ז

 און םאוועכדדעגירונג ל*;ל און נאציאנאי־
 ־v>yr^‘s אטת׳ז לער אין ypKO איז צי

 ארנאנײ צװײ לי צוױ״שעז בלוך א כד׳גז
oyv^r, יל־ oy באהױפם יוזןרטyפון ט 

עי גערעבט איז צי אלעי ;כראסקלוע  אונז
מ ם׳ סטיי פאלטמןנ  באהױפ־ װעיכער חן
עען זײ אז י^ןמ, n: זי r :  u r.̂ צוױי װי 

 די;ר און אײנעד לער פיז אפםײלוננעץ
iy n y r .!פייכל׳

ט א ט ל ו ז ע ע ױ ®ון ר ט צ ע ־ ל נ י  א
ן א ש ק ע פ ן ם ו ט פ נ י א ש ז ד ד ר א א  ב

װ י א ר א ט י נ א . ס ר א ר ט נ א ק

 נאמיױישאנס מאבט 22 לאר,אל
 דעם צו מיטגלידעד פאד

באארד. עקזעקוטיװ
i (זזללס t; ט ײ .1 ז (

 *טסזד צו פאיזוך א געדאבט האס נדעגט
 ״אב־ און טוכיעל לויך טיטינגען לי רען

 א געפי׳ױנעז זײנעז oy סטלילצי^.
 מכלטר׳דיגע ארדעדס׳/ א*ו ״פו״נט סןי

os'B̂ ״םראגען״, w געגעז iyroארן ׳״ 
 טייקס, פאדלאכיילגטארי״סע אזעלנע :אד
 גע־ זyאויס זייגען רייטע לי װ״*לבע םיט
 טי־ לי פזן גאנג on *טטעי־־עז צו ײעז

ם דאס iyoK טינגען.  ילײט יע:ע זיך ̂ה
 פאר־ בלויז האבילן די אײגגעגעבען. :יט
 אבי־ נעםאכט און טיטיננ דעם ;ןיצויג
̂אן, דעט הײזעליק סעל  םעהר — ט״טער

ט.י;
n* מײ די אויךז אז געװען, איז סוף 
̂װארילן לורכנ^הרט לאך איז ט״בגען  ד

 גיל־־וא־ jycnyi זײנעץ זױ *יאס צו ׳דאס
נא־ נעװאריען געטאנט זײגעז oy :רעז

 באאי־ל עקזעקוםױו פאר כדגיײשאגס
 זיך האט oy י׳אקאיי. דעם םון מעםבמדס

 עלעםענט ״לינק^" דעם אײנגעגעבען ניט
inn'ciYB îK טיטינגעז לי pc •דרענ 

v̂’?* מלא״ו h yir .גא־ לי באםידיונגעז 
 און jy־wiw געמאכם זײנען םינײעאנט

oy לאגג א נעװארען נאטינילט איזyר 
yonf^ אנדירא^ן. דים^

an אפ*ס איז וועט ביײסאג ?ובת 
 סטרים, טע21 וועסם 16 ,22 י׳אקאל פון

 אח אזrpyאב̂ז די כיימעז אנפאננען
Br**;*o«etpy? .אלע אוז ק#ט pאנדידאyDז

ס ^ו ן ( ו .)1 ?ײ■ ו

y ד׳^כען in ׳שyט נ^ך פער  עקזיססירט, ני
o>*DJinr, רי פזן תײנע w r  y^i, 

 רי אױןי געםתען גיט o>«fon ױך ה^כען
ד ד^בען ױני^נס לי װאס ליססען ג  װ
ס םעי  סא״ אװ כ^ארד דז׳ע^ויגט צוידעם מ
איי ם ק^מטראי. ני
 וװ jyoipyw זײנען לשעפער נײע רי
 װײסט אח סyדר דער אין 701 :ם^יגט

 און קלאוק רyד אין 585 און אינדוסטריע,
אינדוסםריע. סוט

ם װאס אנג  צױ סאניטארי דעם אנבאי
עי די פון ישםאנד שצי  אינ״ כײדע איז ׳

ד רעי$דט רעם אין װערט לוסטליען,  ג
:ז^יגם

 ארײגגעישטעלט װערען רyByש’ 2702
בי׳/ און ״אײ״ קלאס אין ם, דאס ״  סײנ
i די םון Djyvijn• 64 אז w v זײנען 

צױפטאנד. סאניטארי נוטען א אין
ט, 5 אלער ׳עעפער, 215 אצענ זייי־ •י

:v\ ם עגעמכתי / קיאס אין ארי סי׳  ״
iyר;ערy נדינם, לאס װאס » y r y, און 

ם, 81 אדזןר ׳שעפעל, 1303 מנ א ר  זײ״ פ
 װאס ״די״, קי׳אס איז ארײננעישםעיט נעז

ם, לאס ע  גרויםע האמנן װאס שעפער סי
 סאניםארע די באצוג איץ םעהיערעז

סטאגדארדס.
y די :גם8א;באי* וואס iyny ,שעפער

 אין צאהל רyרyסyגר א איז לא ױי זײנען
 PN װי אינדוסטריע, סוט און קלאוק לער
^ דרעס p» וױיסם לער  1DV2 אינדוסםרי
 און תלאוס דער אין פראצענם ̂;5 ייך,
: סום ^y n o o n אין פראצעגמ 27 און 
אינדוסםריע. וױיסט און סyלר לער

איז, שםריר כאראקםעדיסםישער א
 1286 די pc פראצ., 54 רyאד 699 װאס
iy נײע a y r קלאסען לי אין זיך געםינען 

 ךי צוױישעץ הײסס, לאס ״די״, און ״סי״
yooyir .״טעםער

 קיאסען לי םיז רyBy^ yooy^r לי
אזוכט כסדל ixriyii ״רי״ און ״סי״  םון ג

 ״לז׳שאינם oyi םוץ םארסpyא'גספ די
״, םאניםארי אװ באארל אי םי  די און קאנ

 אויפ־ ווערעז ישעפער לי םון באיעבאטים
 רײנמר ישעפער די טאכען צו רטyגעםאד

p זײן נים זאל עס כלי זיכערער, און 'p 
 אין אבער ארבײטעז. צו לארט געפאהר

 א לאס ^snyviyi װערם אלםByל לעם
 גאד לי פיז באםיםyבא^ צאהר געװיסע

p *שיעככמ y sy r אנצען איז זיד האבען; 
iy די םאן צו Dyay זאגםyאפג ey r אויס־ 

 \V)'tV( טארסpyBאינס לי צובעס^י־ען.
 איז ארבײטען צו ישעפער yjy' אין אז

ך לי און ,inKcy3*o:yoyp א אײנפאך  מ
iye ויעראן איבערגעגעב^ז םוזען ורעלעז 

o צו n ױ״  איגלאסםריעיל סטײט יאר? נ
״ארטםענם61לי צום ארן תאכײישאז״

ח9דיסצי זאי״עץ זײ  באיעבאטינ! די ן1ליני
םמען צװײ דערסאנםע לי  קערפע^א

כyגעז דאס האבען  ך1באל לי רעכט yציי
 אינספעק• די אוץ בא׳שטראפען, צו באטים
 סאניםארי אװ באארד דדשאינט סון מאדס

 דאס אז t\yzv: אכטונג וועלעז האגסראי
װערען. געטאן זאי!

ט א ק י ר ט ם י ל ד סי נ או ן לן  די פו
ל א נ א ש י י נ ד ע ם נ י ס א ל א ק א ן ל י  א

ױ י נ דז ױ ש ט. דז י י ם ס

Di^r( ס £ין ״ )1 ז
r* אלע די פון בעסםען און װאױל t 
 מיםנלידער די םאר װי גומ אזוי תאלס,

יא?אלס. די םון
 ?אנ״ די אראנזשירען צו ארבײם די

 צו uגעװאח איבערגעגעבעז איז פעיעגץ
 םענעדזמאר דער בדות, מאקס ברודער

 tnw^p דער םון אפיס :ואר?קר דעם םון
 וואם די און ױניאן, סאכער לרעס און

 װעגען אויסקינפטע מעהר האבעז װי־לעז
ען דעם  אױם׳ן איהם, צו כמןלדעז זיך זא̂י

 דאנטגא־ 103 ױגיאן׳ דyר פון אליעס
r נ. נוארק, סםייט, n.

 פיטשהענדלער אלעקסאנדער
 לודם א נעבען װעט

בראנזװיל. אין
 אונײ םיכושהענדלער רpסאנדpysא

 וועט ׳*־־,DPmH עדװקײ״שאנאל זער
 ^געזעלזטאפט^ײי רyאיב קורס א געבעז

 םיגר yiyrpK םאר פסיכאלאניע״ כע
בראנזװיא. אין נאידער
 נענעבען וועט אעקט־שור עיישטע די
 פרי, לער אין 11 זונטאנ, oyi וױעיען

ײנ- לײםעאוב^ אײבאר בדאגזוױל איז  א
 דער פון סיטנלידער צו פרײ איז טריט

י. װ. ס א. א.

 נאסיניי׳שאז, די אננענוםעז האבען װאס
 די קאמיםע. רyד םאר ערישײנען טוזעז

ט וועלען װאם ?אנדילאמעז,  \py>tnv ני
iy םאי i ,^ סי א ױו װעלען ק ט אזי ם י  ני

in ארױםנע״שמעלט y ii באיאכג אױם׳ן 
 אומבאדינגם דארםען נאטינירםע אלע

יי און תאםיםמ, דקר םאר עדשימעץ  ן
מן אױך דאלפען ע ײ ד ױיער בו  ױניזי

t נאמיניחםע די זאלען קארד. i r ^ n y i 
ט. אין lyonyi דאס אנ

SaUf.. j .*

, ־ . 9.

•

״ אג ט ױי ט1023 יר,פ ײ ס ג י ט נ ע ר ע ג

 דער פון כאארה חשאינט פון מיטינג
ױניאן דרעססאכער אןן קלאוק .

o 14 פ־ײטאג, nדעצעטבער. טען
yi ly״ תגל םון יזאטיטע א iifoyi•

װ *>־* טי  פאללאגגט םאסײעטי״ קאנסאסי
 *jyiy^- א כאארד לדש^ינט oyi ©ין

syy זאמלען צו װעלכ^ םיט i>ya. לי 
yo*o8p ,אינסטי- דער אין אז ערתלערט 

^v'v פאל־ פון ארבײטער זיך געםינען 
ע נ ג ח ריעע די  די און ארגאניזאציעס אי

ציD פארלינט איגסטיטוציע א:  און yלyינ
y-אלי8,כ r .׳עטיצע

ר  צום איב^־גדשיסט װערט פארלאנג ד̂י
 איג־ לי iyn אונטזגלזוכען צו דyטyרpסע

y ^ u ro o אויב און איז iy לי וועם 
 זאל פאסיג, פאר ;עסינען אינסטיטוציע

o n  iyoy;c,,,K •y פי־ פאל סאילאגנ 
v^y'v;nj כ״יט ישעיציע i n קא־ פי;א:*ז 

טיטע.
צדשריטטען.

 זונטאג דאס אינפא־מירט, 11 ‘,לאקא
y# רyזײ אין שאז,קyיy א-ז ^ r ^ n 

װpyזpy פא- ל וטי  און ,oiyooyo באאי
 צוױי פון קאנ״טע א אז פארלאגגען זײ
•,iy^^i iyDK;yAy באישסיםט 'lyiyi 

iyDKE'¥C’'H װאהלען. לי אויױ
iy i װערט צױשריפט ;□'^lyo'My 

 ,23 לאקאי* פון קאנסיוי, ברילער די און
 װעלעז ,35 לאקאל םרן ב^־נישטײן, ן«ון

i אין אפאינטעט n .קאכייטע
 *nyviy: אידי׳טע !,״פאראײניגט די

 :!ײע■ ony: זי אז אינפארכײרס ׳טאפטיען״
ly' 35 איהל רעז i 'i iy ם ^ ל בי  א טיט ױ

oyp:8o םון םארלאנגט און o n .דדש 
 y*:y;: און פארטראטעז זײן צו נאאדל

o דעם אין אנטײל *ן r .ס*ב
 און גוסגעהײסען Diyr צױשריםס לער

oy פאלנענדע די אז באיש^אס׳לן װערט 
ריין, וױערטהײטער, הורװיץ, : כיעדבע־ם

 ארטיש, ב׳עלסאז, ;אלד׳עטײן, נענקין,
 פ*זא װײסדאן, פרידטאן, טיס לאנסק*,

 לי און ליאנארדי טיכ ראישינסהי, ב״יס,
5 crycrc# ^Kiy:ytrn לדש. דעם פון 

 דדצאינט דעם פארטרעטען זא^עז באא-ל
באא־ד.

לאנדסנערג, און העדכלאן ברידער די
 osk אינסטאלירט װערען ,23 לאקאל 'פ־:

באאדד. דז־טאינט oyi פרן דללעגאטען
ץ אנ ע פינ ט מי א כט. ק בארי

 אז באריכסעט. ?אמיטע פינאגץ די
 פאר iyפארלאנ: yo,soy געהאט האט ר

 נ־yנ‘םאי רע?אמענדילט זי און עטיצע
: דעס

 האט ״i:i3yiiK0 ״אנטי־פא״שיסםי די
 אום באל, און ?אנצעדמ א א־אגדשידט

 איהל כייט אנצוגעחז ןv^wtz האבען צו
ארבײט.

 רילהאנלגנרילט yקאטיט פינאנץ די
 װע־ ג^שםיצט זאל אונטערנעמונ: די אז

iyi ־אלאר. 25 מ*ט,
אױך, באריכטעט לאמיטע פינאגץ די

פעלע־ײ־ סאישעליסט עןי1״איטאי רי אז
א ס ױ ר א ט גי ״ אז ^ ןyיכ^ריyי ע ט ײ ב ר  א

o: זיך האט זי אין נוך y i;y ry רזיש. צום 
 פא• אלוױערטײזדענט אן פאױ באארד

oyi .בוך
D קאמיטע די i'i:y^8pyi ־‘האי א אז

טייזמענט פײלדש כען  פא־ זאל אדװ^י
iy i ;•ארנטערנעהםונ :iyoy:y .ומגיען

 זיך האט ױניאן״ ״בוק־קיפערס לי
װ^לעט ע *iy קאםיט^ פינאנץ דער צו ו

*?i'ljy iy f א אן א*צט סילרט זי אז 
״ז נרױסעז  איע ׳ איגאגידרען צו תאנ/י

 נױ־ האטפײן לער און ארבײטעל *םיס
i; םיעי זעהר אין זיך ט׳יגט sy. אױ־ די 

yD38oiyi;y3 ע אצי  זיך האט אתאניז
אי געװענדעט *שטיצע. פ

̂אכ םינא;*ז לי  נדירטyט8רעק yטMר
 נע• זאי* ױגיא;״ ״בוח־קייערס די אז

דאלאר. 100 םיט ינערען שטיצט
־4װעי אס^סיאײ״^יאן״, ״פאױױערטס לי

 םוז פראפיטען די ב^ל, א לויפט כע
Diyv. |yo?yr ;פאר־ פאי אװעקנעגעבע 

^y:yi'o צי,א טו iy אין סyנפטי i •ארבײ 
 צו געװעגדעט זיך האט :;,nyiino רyט

 אז סאײאגנענדיג חאטיטע, פינאנס דער
 ר־yאונט לי *שטיצען זא^ לזישא-נט ־ער

iy םון ^מונגyג i ^אױב^דזלרםאנטע 
cn n y a iy p^

 Di*uyt:8pyi קאטיטע םינאנ״ו די
 ווע־ צט’׳:•טyנ זא" ;;iony:iyo:w די אז

לאלאר. 50 כייט ־ען
o אי*ע y ^ iiv o ijp y i םרן iy i •פי

גוטגעהײסען. װעחגן קאמיטע נא:*ו
 אז ,oyoo^HO תאפי״אוױץ בלודער

j n  iyr ״אינטער* די ארגאנידרט האט 
 ער- |yo האט באנק״ ױניאן :ײעאנאל
 אוגזערע פון טויזענו^ר אז װאדטעט

yooyo־ysyr o] דער אין שערם קויפען 
 סיזאן, iyo:yiiM oyi דאגת א כאנק.
 גע* ניט טעטב^־ס לי ̂־־,אב זיך יזאבילן
Djyp אין באטײליגען ynyopH iy i־ 
 געװען זײ פאר איז oy ׳װײל םוננ,

ח טװער ^ נ צו ס ױ ר  קױ־ צו דאלאר 200 א
vz\ א r w גע־ װערט באני. רער 

yפyט  y*אל ,1924 יאנואר, טעןcyi 5 נ
i פאר אראנדז׳שםענטס n :זיײ ערעסענוג 

 עס אבער ;ן,י“נעױא uoKoy; ישוין נען
jy r r 7 :אך i y ^  6 lyo'ioiKD הוג־ 
 נ*ט נאך ז״נען װעלכע שערס רערט

נעװארען. פארקױפט
iy באריכטילט iyo*,r, אז y^K י*א־

 א*ו באארל די און מעגנעדדשערס ־אל
iy פון דירעקטארס i האב בא:קyן ;y־ 

טיגג א האט  באישלאסען האכען און פי
 י1 טויפען זאל באאדד דזישאינט די אז

y n y r n םארקוי־ לאס זאל און ישערס 
 סעמ׳ yiyrjiK צו אפצאהלוגג אוױי פעז

:o iy צײט מאגאכוען 6 געכען זײ און 
 נעבען װעט דאס אױסצוצאהלען. לאס

 צו oiyooyo yרyאוגז געלעגענהײט א
באנק. אונזער אין סטאק ד-אבעץ
 ־yנlנונ װערט אציעlאטענpyר די
y o ''i| פ אין צי  בא־ װערם עס און פיינ

 צו פראגע די איבערצו׳שיקען שלאסעז
 סיט צוזאפיען פעהדעטערע לאר,אל yאל
 באארל תישאינט םונ׳ם yiyoyipyc לי

 די אזוי װי פיאז א אויסצוארבײסק
^o iy ע צו זאאען ^ נז  םאר* רסyטבyמ או

ײערען. קויפט
oy לעצטע די אױם;ע;וכמןן װערען 

 אינטערנײמאגאל דער פון פונקטען 5
 דזלשענע־ די וױ^בען אס,1אג18רעפארם*

 צוגדשיקט האט באארל iroipyipy ראל
 דעד באצונ א*ן באארל דז״צאיגט צום

 די און אינדוסטדיע, ה־עס און קלאוק
y^n גונו:עהײסען. װערען פונקםען

כעז•
׳ r ־« י— ־וץי״י « — ״ י ״• ^ י _ ־״ ̂־

̂ס8סססססססססס;^סססבזססססספסססססססז>סג0־>ססססססססססססססס<«>ס ! 38 לאקאל פוז טײלארס לײדים
! ם א ז ק ר ע מ פ י ו א

ם ע , ד ת כ 2 ש ן9 ע ד ם ע ב ט מ צ ע ד
םארסוסעז װעאען

ן ע ל ה א ר װ א ע פ ס מ א א ן נ ו ם פ ע ל ד א ה א ל
עװעניי• טע6 877 ױניאן, דער פון אםים אין

םאדנאכט. אוהר 3 ביז צייט מיטאג 12 םון שטימען ?אנעז וחגט מען
v צו רטyםאדpאויםג זײגען לא?אל oyi םון םיטגלירער yא8 w\ .שטימען

:באלאט אוים׳ן דא ןזיינען yj^riys yנ^yםאלג די
ױו ט עקו רד עקז ^ א ^ :ב ^ )iy n :y 1ב(. :סעקרעםער

דראזין• ב.
:טראסטים

 םארים אבראםאװיץ,
 ראםאלא םאסאני,
 דדשאן ראםעא,

ראן װישנעװםקי,
 לאק«ל: פון טשערםאן

 ס. דרעזינססי,
דאן װישנעװססי,

 קאםיטע: קראגקען
 נ• אבראםאװיץ,

 ם. סאהען,
 כנ ריעלטי,
r ראםעא, n.

ל.: םון װײם־משערנממ
נײטעז װיצקיס,

r ־

 א. ?ארלעטא,
 ר. םאסאני,

ם. אינמערדאנאטי,

 ד. פאלארינא,
 דזש. ריענצי,
דזש. סאלװי,

ארד; עקזעקוטיװ א  ברענטש) (אידישער ב
טשארלס הע?מאן, מאריס אבראמאוויץ,
 |yD’'i אבראםאװיץ,

 ^שארדזשירעגאװיyב
 דזשאו באנאך,

 J בראהינסהי,
 םעם סאהען,

 סעם דרעדנםסי,
 םארים םיגאװיץ,
ה. גארדנער,

B18P, .ה 
 מ• םלאט,

 מ. ׳רעשניסאן<
 ה. םעמארוק,

 שוכםאן
 א. ראוז,

װיצסם,
ד. װישנעװססי,

י ר א א נ

י ן ױ װ ע ם ם א ש ק ר ע ו ו ע פ ג ע ו װ ע ר ע ײ ר פ ה י א

ו מ ױ ה ע י ־ ס מ ו י ע ל י נ ױ

i װערט oyi כײט n געשלא מיטינג

ר, ע. לואים ע אנג .lyoyipyo י

 א־• אידישע די םין לרײזע־ ־* איז
 *עצע ז־ך שיהי״ט א״בײטער גאגידרטע

 —יא 55 ;עיוא־ען ז א oy יג.1’ױ«*טוב
 געיועילד שע 1*א פא־אײני;טע די דנט

געװא״ען. גענרינדעט איז שאפט^
 *y; יאוזר !רייפי; און פינוי ריזע

 גע־ רייכע מיט פול איז װערקשאפטען
 היה־ גרױסען יגען1אמת׳ ריט *שיכטע,

 טאטען, גרו*בע םין מאטעראל טארישעז
 צ־ איכערגעבענהײכ װאוגדעלכארע פון
̂עכען װאס די םון אינטעדעסען די  פון י

ארבײט.
y;,fi,i¥ קײן ניט : iy גא־ טויזענטער 

8o פענשען iyo:yT,,1o הוגד^יטער m־ 
 -yT'i פון טאטען ,i ליבע טיט ;ען

 ',*ys^yi ארבײטע־ װאוגדערבארער
 1איה םון געי*ענענהײט דער כײ שאפס.

 יעחנר לאט ױבילעאום, יאר-רינען 35
oysy רי דעיצײלען. צו ^y-'yo געד 

y,* סין טענ ערשטע ,i װעגעז נאסעז i 
 װע״ ע1איגגע י1 ;באװענונג א־בײטער

 ?עסםע, אינדוסטריעלע גױיסע h ;ען
 ־y3 ty^^i ארכײמער אירישע די ײאס

iy פון צײטען ,i םון ;פיהרט i סװע־ 
 נדי;^ן1שכ oyi 44 כיז oyoc’o טי:נ

 רײ״ און נרױסע א לינט א־כײטפ־װאך
 איז oyi א^עס אין און ג^שיכטע כע
 םארכונדען jyryi געװערקשאפטען י־י

אנחג־עז. א אדעי אופן אײן א*יר
iy איז דארוס i נע־ י1 פון טוב ױם 

 אי־ ײעלכע lגyנTא אהן ייערהשאסטען
i בערטרײכונגע; n דעם פון טוב ױם 

?לאס. ארנײמער
איהד םײערט נעװערקשאפטען די

 מיד• ■:א־ט״׳יד“; א י־־ך •ביייעא־ס’
^ :ענע״׳ס אין יגגגד*ט*פא־־*שסע ט א ע  ט

 (׳4צ-ועי שנת, אנלוינע; ז*ך װעט ױאס
ט, ,,ב איי״ד א: ; 29 oyiדעצעטנע טען“.

אגצע־ט oyi אין  פא־׳^טעלוננ און י
 ויאוגדעיכא- m גערע; ‘אגטײי ״עי־ען

 אין זיננעי־ געטי־-כע• •yi חזן, -ע-
ע פאי״הכדפר״נד, ^ ס א  ראזענבי״אט. י

 tv^yr קינסנ^ער טעאטער די צױי״עער
שער11רענע m נעבעיי, ניאהכ :דין
סאי אין שי עז  טע־ D‘־8־8 כ£,נעכעי זיפ י

ס נא^רשטייה דזשעני אטער, לי אי  ד
 אידישען פין !י־עיזסא! ־yi שװארץ,

 טע״ ,אלי־ כי*אני י*עא; :טעאטער י,י;סט
 ײײט־ בעסי לעב^נחנוי, אוײן נענדןא^(,

 םעתע^ ס•,5י כייכא״עכיז^ 4טיכאיי ניאן,
מי ,1פרי יאזא״  און ױזשײלאכסאן ה״

yc:, ,*4טישא־י שװא־ץ, װי^״אס לוכרעציו, 
 •4פי ־אvo א*ן סינלא־ז o*o;nc ,ןrי•א

*ע־.
 אזי״9הא:* א^י־ישע yo;־*• דרײ די
 װאיזל יע״טאן ריטשי־נסקי, ?1יאל טארס,

 און iyoo*;,• װע^עז םאנדלער נר*ז און
שטע^ננ רי לירידשילען פ^־

y¥:«; ,i ט,א*ביy* ,בארועגוננ ***
טyשט זי  ז־ין דארטען װעט ,o־y: אײ -

שאיטראטען.
9 oyiאײנפא* אן אין יאנואד, טען

:yא זעל־ זיץ װעט אװענט, מיטװאך ן 
o גרױסער r א*ז באנקעע מוכ׳דיגער 

 yo4 איסט 62 לײסעאיס, טאנהעטעז
סטריט.

 פײע-ײז ;עװערלשאפטען י1 װעם אזוי
*ובי^עאיס, יעהריגען 35 איהר
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 א־ן עד,א;אמ־ע אץ ׳ס
כאװענונג א־ב״טע־

דע־

c ן mtz * ' - א ס א ר

rv/j״*iva י 1 עמ#י; י״ױס ‘,אינטערגעשאנא דעד פץ כעגגיערס •*ניט• *י א*ן
םײיזז •*דאן. ״־אר-ערש

.8 נומע• דעםאן
y ד r m i i o ן ע ג מ ו ע ר א * s m ii ל ע ד ע ט דד ל ע ט ש ע ם ג ע ן ד ע ג י ט נ ױ ד

. ם ע ט ס י ס

v. o א־בער נאטראכטינג א־נזער1. p* ע־ײ־ א־צטיגער דעו ארב״ט עס 
 ־אש ז*ך פאר הא:ען צו סענלינק״ט א אונז ג־ט סיסטעם, !#סישער

געיעלשאפט. א־צנדגער דער »ון נ*לד
געבראבט האט סלחםח די א,וי לױ #נגעױיזען, פריחער ptr חאנען *ר8 .3

י דעש אין אלמענדעריגג אן זיר סיט  נאך לעכען. א׳צט•;;׳ ד#ס א־י* *,נ
 נעװא־ קריטידץרם סך א נעיעלשאפט איצטיגע ד• א־ז סלחסח דער »אד
ip, געױארעז *יריקנעשיו״דערט מײלױ״ז דיגען יןריט־רע( ד• אנער 
 אין פארבעשערם דאר «יך ה*ט געזעלשאפט די דאס טענח, דער סיט

 גע־ אנגעװיזען i־h עש *רעמק״ט. די שא־טר־ינען צ• ורטיס פ•׳*;•
jp^u, גענונ פראדוצירם חאט געז^שאפט ד• ד#ש

סיסטעס. אנדער װעיכע נענד
J די בענען געזעלשאפט די םא:ט קלאנע; ״עינע vjmjvm ,איז ארדענונג 

 גע־ האם םלחםה ד• ••אש צ״ם ׳■יענטע ד• זינט נאן״, א*כערחױ«ם
/׳ נראבט

 א איז דאש אווםערנעםוננען. ביזנעש די געכען ק״אגען ד• ערשסענס, 4
p p r ,כיז־ צװישען אונםערשיד דעס א־יז אז וױייט ײאס אגקיאנע

אננעוױזען, לוערט עס ;סאשין-*ראמד,ציע א*ן אונסעתעחמ־נגע{ נעש
n ד#ס p דאם כאפרידיגען צו איז מאשין״א־נזײסטריע פ*ן צדעד, ה״#ט 

 כיזנעס־אונ״ די פ,ץ צװעק חױפט דער װעחרענד *אר״אנגע;, םענש־׳־כע
אנגעװיזעז. אױך װערט עם פראפיטען. טאכע צ־ איז טערנעהם׳נגע;

 די א*ן װיכמינ אזױ געװען ניט אפ׳טר איז א׳נטערשיד דילער יאס
 װיבםינ זעהר א*ז ער אכער קאפיטאליזם, דעט פ־ן יאחרען ער׳טטע

n״iv oj .טאכ
 ״אעדוסטדיעלען פ,־; אנק־אגע צ־ו״טעד דער צו ;ז-א :רעננט *אס 4

אעדום־ דער א*ן »<; געהט ־לאס פארדארב־נ; נרױסע ד• פץ ײ״טט״,
 שאר פארלופטעז ד• זײנען עס גרײס ״' ;עזעהן, האכען ט-ר טריע. ,
 פריױאם פון קאנטדאיירט אינדושטר•;׳:לערט די װאט ;עזעיעאפם, דער ,
װירק־ פארדארבט דאס ײך. פאר פראפיטען נאר זוכען :רעלנע סענ׳טען, «
 אם פראדדקציאנס־פעהינק״ט. פא־ט־׳טער דער פ,ץ פערםעל דד״ ליך •

 בא־ די םין ״סאבאטאזש״ דעם ד-רך קלםם פאריוסט גרויסער דער
קאנקר־ ארםנ-יםינע ד• דדרך פארױאלסונג, שיעכטער דורך יעכאטיס,

 א.־ן אוםנויטיגע, פ־; פראד־צירונג ד־ דלרך רעגץ־אד״ערט״זטענטם. »
 אינ־ די דורך ארכ״םסיאײנקײט, ד-רך ארטיקלען, שעדי־כע אלין אפט

אנ־ א; איז דאש וױיטעד. אזױ אץ םטר״קש םלדומ־ת, דוסטריעלע
 הײנטיגער דער פלן פונדאמענם סאםע דעם אן נר״פט .־ואש ־לא;;*

•; ).4 יעסאן «זעה פראדז*̂,
 א*ן פארטײלט װערט ר״שטום דער שלעכט וױ איז, אנקלאגע אן נא־ 4

 אײף געפאדערם װערם ענטפער אן נעזעלעאפט. ה״נטיגער דער
 20 פון באקוםעז באפעלקערונכ דער פץ פראצענט 5 ױאס פאקט, דעט
 :ועהרענד א״נקונפט, נאצ־אנאלען גאנצען דעש פלן פראצענט מ: :יז
הא־ דארפען זיי װי לו״ניגער שך א כא־וםען פראצעגט or« אנדערע ד•

 גרוישע די אז זאגען, אפער :רעלען םאנכע טענשען. ױי לענען *: כען
 א־נ־ ״ריזיקאל־שע די פאר איז בא־לםען, ,ד״נינע די װאש פראפיטען

 דאש אז וױיזען רעקאר־ש ךי אכער מאכען. ז״ רראט םערגע־סרגגע,־״
 לעסאז ןזעה געזעהן, האכען םיר ־ױ טאנ, צו חײנט ריכם-ג. נים איז

 נעשעפטש-אונטערנעהםוננען גרויסע ד• זײנען )9 אדן 7 •אראנראף «/
 ענט־ יעצט איז דעם חוץ א ריזיקע. קלענסטעו־ די<ר ם־ם פארבונדען

 יא פארלירען װאס די אץ «ײייק*א*;שורענס״, א נעװארען רדיקדלם
אינש־רענש. באקדםען אונםערנעהםונג, אינדוםםריעלער אן אין אםז^

װענ. זיכערען ןיגאנ א אויף אלז«, נעהען, זײ
Iגענען נעםא-ט ו,־ערם קלאנע א נאך *־ o p קאנטראל קאנצענםרירטען 

 18 די שטײגער א װי באנקירען. די םרן ^ווארען נעשאפעז איז װאס י
;קארפארײשאנש 134 קאגטראלירען ױאם איגסטיםוציעם פ־ניעציעלע

װעל־ כאנק־פירםען, יארקער נױ פינף פון גרדפע״ .אמןךועױנסטע די
jp נעשעםטעק, 112 קאנםראלי^ כע ^ p o iv p ב"נ־ אונזער נאר נים 

 זאג־ האנױעל־קארפאר״שאנס, אץ םראנספארםאציע די קימ־סיםטעם,
p p דער איבער קאנטראל זייער דורך ױםילים-ם״ ״פאבליק די אויך 

o אױך אפם זיי באקוםקן איגדזםםריע, p ועני• די איבער קאנטראל
 אױשלענדישע די איבער צייםרנגען, די איבער סקולס, די איבער חננ,

 דאם אז און ארכייםער. די פון לענען דאש איבער אגנעלענשןהײטען
pm זשור־ און דענקער פארשידענע פרן אנערקענט רוערם אזוי, וױרקליך 

 ברײלםפארד, ווענעלין, זיך געפינען עס װעלכע צװישען גאליםםען
אנדערע. נאך אץ בארא יאפאלעם, פראנס, אגאסאל בעירד,

 נליק. טענשליכע צושםערםע, דאם פון אנקלאנע די דא אױך אח עס 4
n p אום־ איצםינע די פדן :עױארען נעשאפען איז װאס העולם םדר 

 לאנגע צרלת. אנדער־ע אץ א־נםערדריקוננ נדם פול איז שםעגחח
j p ^ r פארשפעטיגטע װײדזשעם, קליינע ארכײם, םאנאםאנער פח 
 ודאוי- שעדליכע אץ שלעכטע די ארחאכעז, עקאנאםישע *וליב חשבוגות

שםײ־ דאש װײםער. א*ױ און םענעםעגט־הײזער די אץ נ^נס־פלעזוער
 אוט־ אוכייםער די אץ פראבלעםען םאציאלע די נעחחוזיםעם, פון גען

 װערם נעזעלשאפם איצםינע זײ שלעכם וױ עדזו/ זאנט אלץ דאם תומןן,
אינזשי־ נחיםע פון צונענעבען װערט צ׳־ים חעלכערp אץ געפיחרם.

 דעש םאר פארװאלטעם, ריכםינ ו^ן םיײױדאמדדסםר׳־, ךי דאם ניוזמ,
n *ח כעגעפים p .נעקאנט װאלם נעזעלשאפם iP 'irn p םענשליכע די 

םאנ. א שםלנדען צדױי צו גאר אפשר און שםונחמ, 4 זװ ארכײם
 נאך קאפיטאליזם דער האמ יעצם בח דאס אנקלאנט, די דא אױך אמ עס

 װידער־ פראגראט, שאנסםררדטײוע א אױפזחפםעלען באװידןן נים
 דער רדאיױרם. האט םלחטה לעצםע די וואט ודעלם, די אדיפז־בײזח

נױםינע די א-ראפא נעכען צד באוומען נ*ם הױילp האט חםטיטאל?א

 די םדן לעבען פאר׳ן נויטיג אזױ איז װאס ה״םען אץ קליידער שפ״ז,
םענשען.

 װאש אורזאכען די םלהםה. די פאר אנקלאנע די א־ץ־ קוטט שליסליר .10
 אין פארבליכען וױיטער נאך ז״נען װעלם־קריג צום געםיהרם האכען

א״נדוםט־ די און איכפעריאליזט, דער װעלם. קאייטאליםטישער דער
גע־ אץ װידער שטעלט דאש א-ן אן אלץ נאך געהם קאנקורעדן ר*עלע
 אל׳ן נאך זיך געפינט אייראפא װעלם. דער םץ פרידען דעט פאהר

 אלין ײײםער װאם דוערט המה1מי שאטש קריג, פון שאטען א׳גטער׳ן
דענ־ אץ כױרא םטאטיםטישער א פון :אריבט א לויט שרעקליכער.

 ארום געגאנגען פארלארען םלחמה לעצטער דער אין ױינען מארק,
ענטוױקעלט, םעהר נאך װערט קונשט״ ״קריג ,ד םענשען. 40ססס,ססס,

 זײן פארלוםשע; די רועלען קריג א נאך אויםברעבען זאל עש א׳יב א־ן
גע־ די אט זיך אין םראגט ״אס נעזעלשאפס א און שרעקליכער. נאך

 רעכט ײעלכען םיט ארגומענטען, איבערצײגענדע אננעבען דאר־ פאהר,
עקזיסטענץ. איהר אנהאלטען זאל זי

 הײנ־ דער גענען אנקלאגען ;׳‘םאצ־א• די ױינען באראקטער אזא פ־ן אם .11
 אר־ דער ארבײםערשאפט. די אר״ן קופט דא און כעזעלשאפם, טיגער

 װעלט־ א פארמאגט ער קראפט, נויטיגע די באזיצט קלאש :ײםער
פאראינטערע־ שטארק אויך איז ער און ארגאניזאציע, םארשפרייםע

 בא־ ז*ך ארדנ־נד. בעשערע א װעלט דער א*ן א״נצושטעלען שירט
 אױפ׳ן געװארען געשאכט איז *ואם םראנרעש גאנצען טים׳ן דצענדיג

ע־ ו ו צ ע כ י ל ם פ א ש ל ע ז ע ג פאר געביט, אינדוםטריעלען
באזים, א אױף װערען געשטעלט געזעלשאפט נ״ע ,ד קאן ,ן ע -

הײנ־ דער פון איכלען אלע ד• פאר פדאץ קײן זײן נ*ם דארט זאל עש
 ײעט עם װאו געזעלשאפט, א .״וערע; געשאפען קאז עש זועלט. םיגער *

אליטאקראטיע, אינדוםטריעלע פאר אר*טקי*ט, פאר פלא*; קײן ױין נים
 מלהמ־ת. בללטיגע און שםרייטען אינדלםטריעלע פאר

________________________וענדע)___________________________

םעז ־י א עד פון סל ר אונז ע ט ײ כ ר ט א םק עדזי ױו אונ
529 רום סטריבז, מע15 און פלײס אוירװינג ׳סקול ,דױ־ אױרוױנג ױאשינגטאן

יאגואד םען5 דעם ביײסאג, .ו30 שבת,
דער אין כוהית םאצ״אלע די׳׳ :א״בער רעדען װעט םםיטח װ. ה.

ליטעראטיר״. איצטיגער
בײטאנ, 2.30 שבת,

 אסעריקאנער ״ױ איבער: קורם זײן פארםזעצען װעט םאפאם י. דײװיד
צױױליזאציע״. םאדערנער דער אץ ארבײטערשאסם

יאנואר טען6 דעם םריה, דער אין uuo זונטאנ,
פונדא• ״דער :אײבעד קורם ײין פארטזעצען װעט אװערפטריט ה. דר.

צײװיליזאציע.״ מאדערגער דער פדן םענט
םדיה. i ו .30 זוגטאג,

 פאליטישע די׳׳ :איבער קורס זײן פארםזעצען דועם קארםאן י. ה. דר.
צױויליזאציע.״ םאדערנער דער אץ אינסטיטוציעס פאציאלע אץ

די ארן רײלראודם ״די :איבער רעדען בײער ס. אטא aj?r. 2.30 אום
יןן

דעצעמבער. טען29 דעם .ן,30 שבת,
 אינטערנעשאנאל אונזער פון אידיטאוײום אץ רײדען װעט פאגין ב. נ.
 פראנם״. אנאטאל פון פילאזאפיע ״ױ :איבער ׳םט. טע16 ררעסמ 3 בילדינג,

אינטערנעשאנאל. אונזער פון םיטגלידער די פאר איעםרײט פרײ

ן י א ש נ ע ם ס ס ן ע א ש ז י װ י ד
רעצעמבער מען28 דעם פרײטאנ,

 בראנזװיל דעם א־ן באר, אינםערנעשאנאל דעש פון ריהוירםעל א
 דער פלן םיטגלידער בראנזוױל. םט״ םעקםאן 229 לייםעאום, לי״באר

הוםען. צו נעלאדען זײנען אינםערנעשאנאל
דעצעמבער טען29 רעם שבת,

,9 לאקאל פון אפ־ם אין בײםאנ, אלהר 1 לעװץ, םאקס פלן לעקםשלר א
עקא־ ״מאדערנע :איבער א־דיש, אין רעדען ולעט ער עללעניל. צטע—228

אינםטיטוציעם״. :אםישע
 װא־ 1581 .1 לאקאל םון רוטש קלאב די אץ רעדען װעט לעדדין םאקש

באװענונג״. ארבײטער אםעריקאנער ״די איבער: עװענױ, ש־נגטאן
דעצעמבער טען30 דעם זונטאנ,

 םט״ קלינטאן 151 האל, קל־נטאן אין אידיש. אין רעדען װעס ראגאף ה.
אנ־ זיך װעט לעקטשור די ציװיליזאציע״. אטעריקאנער ״די איבער:
צײם. םיםאנ 12 פאנגען

יאנואר טען3 דעם ראנעדשטאג,
 עדױ- דעס אין ענגליש, אץ קלאם זיץ םארטזעצען װעט נאלדבערג םר.

 טע2 142 אין ,17 לאקאל ױניאן, םאכער ריפער די פון םענטזזר קײשאנאל
• אוהר. 8 טיז 6 פון װערען געגעכען וועט קדאם דער עװענױ.

 די פון אוידיטארױם אץ רעדען װעט פיטשהענדלער אלעקסאנדער
אפצױ ״װי :איבער שטריט, . טע16 לועםט 30 נילדינג, איגמערנעשאנאל

םלזיק״. שאצען

ארב״םער״.

ר אױף הורםען די ע ח ד י װ א ר פ
קלױולאנד. אין

בילדי״ םופיריאר 203 באארד, דזשאינט פון אפיס אין אװענט, םאנטאג
פםיכאלאניע. אץ קלאם א געבען װעם אייקינם א• ה־

 פראבלטםס צילען, ״די :איבער לעקטשלר א אלוענם, דאנערשטאג
באװעגלננ.״ ארבײטער אמעריקאנער דער פון טאקטיק אלן

באלטימאר. אץ
 אי אידיש אין ריידען פאגין ב. נ. װטט יאנואר, טעז8 דעם דינשטאג,

 ד םוז נעשיכםע עקאנאםישע און סאציאלע די פארשטעהן צו ״װי בעו־:
 נעהאלטע װערען באלםימאר אין לעקטשורס די שםאאטעך. פאראײנינטע

םטריט. אםקלױטה 201 באארד, דזשאינם פון אפים אין
םילאדעלםיא. אין

 פיטע אלעקםאנדיטר װעט יאנואר, טען4 ד;*ם אדוענם, פרײטאנ
 וועת׳ לעקםשורם די פשיכאלאױע״. ״םאציאלע :איבער רײדען האנדלער

לפיא.pפילא שט״ םפלרש 1035 אין נעהאלםען
באסטאן. אץ .

 lד{p װאון דיײד װעט אװענט. איהר 6 יאנואר, טען7 דעם םאנםאג,
״םאציאל איבער: םםרים, װאשמנטאן 919 ,49 לאקאל םון אפים אץ

פםיכאלאגיע״
 זעלב די און פלאין זעלבען אץ װעט יאגואר, טעז9 דעש םיטװאך,

עקסטשיינדזשעם׳ ״עטפלאיםענם :איבער •הארפענטער דילאם רעדעז צײט
עננליש. אין זײנען לעקםשורס ביידע

ט1223 ועזמןםכער, םען28 פױיטאג, ײ ק ג י פ נ ע ו ע זג

 פארעםט אץ הויז ױניטי די
פענםילוױיניא פארק׳

)1923 סיזאן םאר׳ן קאםיטע הויזם ױניטי די פון (רעפ*רט

 םיר האפעז רעפ^ורט דעם דורן
 מעטיג״ אלגעםײנע די מאכען צו קיצאר
 אג־ אויך און ק^מיטע, אוגזער םוך קײט

 װאס שװעריגקײכתן די אויף צואװײזען
 דעם אין וועג, אין געפונען וז$בען םיר

 םארװאל־ די באצוג אין ,1^23 סיזאן
 פארעסט אין הויז ױניטי די םון םוגנ

פענסילוױיגיא. פארפ,
 פון קאםיטע הויז ױניםי רי װען
 םארעפענטליכט האט יאהר לעצטען

 געמאכט דארט זײנען רעפארט, איהר
 כא־ אין פארשלאגען אײגיגע נעװארען

 ולא־ װאס אויסבעסערועען, סאנכע צוג
 װי • װערעז, געמאכם געזאלט בען

:םא^נם
אי ברונען א אויסצוגראבען ו.  פ

װאסעד
 בא^״נ־ ידעם םארבעסערען ' .2

טוגנס־פיענט.
ט ז*ל עס .3 םי ע  א װערען צוג
םאםיייעךבאנגאל^וס. צאהל
װינטער־וזױז. א אויפצובויען .4

 קאסיטע דער פון ם^ורשלאג דער
 געוו^רעז באטראכס געגוי יעם^ױם איז
 פאר־ זײנען זואס לאקאלס םיער די פוז

 און הויז ױגיטי דער אין אינםערעסירט
 אי־ איז עס געװאחנן. גוטגעהײסען איז

 ק^ופיטע דער צו געװארען בערגעגעבעז
 און אײגצעלהײטען די אויסצוארבײטען

 פאר פארברײנגען װידעד עס נאידעם
o נאכדעם, גלײך אבער לאסאלס. די n 
 אויסגע־ האט ,1923 פעברואר, סען1

 רער אין גענעראא־סטרײק דער בךאכען
 נאג־ די איגדוסטריע, װײסט און דרעס

 נעװען איז קאםיטע הויז ױניםי צע
ט פארגוסען אקטמו  כטרײק, דעם םי

 הויז ױניטי דער פאר אדבײט די און
װערעז• אפנעלײגט געסוזט האס

געענדיגט׳ זיך האט סטרײת דער װען
 נע״ צו זיך שפעט צו נעווען שוין איז
 די װאס זאכען, גײע יענע טאכען מען

פען :םארגעשאאגען האט ?אטיטע
 פאדגעמעיו גערארפט גלײך ךך האם
 םארבארײטוג־ נויטיגע רי מאכען פיט
 דעם פאר נילאץ דעם עפעגען צו נען

ץ סיזאן. אגקוטענרען  טען װאס אי
 אויס־ אי׳ז ׳טאן :עקענט דעמארט האט

 װא־ דעם פוז םאיעינערי די צובעסערען
 עאעקטריק־ דעם פון און כער־פאענט

 קאנען זאגען, צו אזױ זאל, מען ׳«לענט
 גרעסע־ די און דערװײא אויף אנגעחן

 אויף געבאיבען זײנען ארבײטעז רע
שםעטער.
 םא- די פארריכטעז צו אויך אבער

 ניט גאײך םען האט זאכען נויטיגע מע
 צו דאס כדי אונטעתעמען. געקעגט

 ׳סענש א זײן געדארפט דארט האט ׳טאן
 װע* זאכען די װי אױפפאסען 4זאי װאס

 דע- איז םענעדזשער קײן :עטאן. רען
ט דאאט  קאםי־ נאנצע די און געװען, :י

 טאן. נעקענט ניט דאס ךאך האט טע
 דער באשזאשען, דאן ראט קאםיםע די

 זאא ראטענבעמ ברורער טשערטאן,
 צו אטעגדען און אחין ארויםפאהרען

ארבײט. דער
 באאד איז ראטענבערג נרודער

 :וי־ א?ע נעמאכט האט ארויסגעפאהרען,
 זאא ארבײם די אראנדזשםענטס טיגע
 נאכדעם און װערען אגגעפאנגען גאײך
 יאץ,3 רעם באזוכט װאך יעךע ער האט

געטאן. װערט ארבײט די װי זעהן צו
 פארשײרענע רי מאנען צו חוץ א

 דערארט שוין איז ריפעיר־ארבײ^'/
 ‘צ זאכען נויטיגע אגדערע נאך יעװען

מא־ צו :שטײגער א וױ אסענדען״
 פארשײדענע םיט קאנטדאהטען כען

 פרא־ שפײז די צוצײטטעאען הענדאער
 «ר־ נעװיסע אײנצוהױפען — דוקטען
 דאחי מען וואס ׳מאשינערי און טיקייען

 הא׳לד קאסיטע די צוקויפען. אאעניאא
 א אנצױטטעאען באשאאסען דעריבער

 פארנעטען זיך זאא װאס ריענעדזשער
דעם. טיס

ט שוין איז גאײכצײטיג  אױך דעמאי
טי: נעװען  אדװערטײזען אנצוםאננען נוי

ע נאך טאן און דער אין אנדעי
 זײז זאל באזוך רער אז ׳דעם בנוגע זאכען

 םיזאז, אנקוםענדען דעם זיא גוטער א
 פער־ א זײן נערארפט אויך האט עס און
 דעם. מיט א־סנעבען זיך זאל װאס ׳זאז

 מאקאף, ברודער געטאז עס האט פריהער
טי דער םון סעקרעמער דער  קא״ הויז ױני

 םון רעזיננירט אבער האט ער מיטע.
 האט קאמיטע די און פאסטען. דעם

 ברודער דאס באשאאסען, איינשט״פיג
 מענע־ דער דין זאיל ראטעגבערנ פיטער
 דזשײסאב־ משאראם ברודער און דזשער

 פוב־ איז ^גסרעמער דער זײן זאל סאן
האםיטע. דער בון מאן ציסיטי
אננעפאנ־ גיצײך זיך האט ארבײט די

טי די און גען,  האט סאמיטע הויז ױני
 צו סאב־לןאמיטעס, אין םארמײלה זיך

ט׳ן םענעחשזנר דעם העלםען סעקרע־ סי

 מענעדזשער דער ארבײט. דער אין טער
 זיך אסיציעל האבען סעקדעטער םיט׳ן

 פון סוף און ארבײט, דער צו גענומען
 האם טענעדזשער דער אפרי׳צ. חדש

 נע־ נױטיג איז װאס אלץ צו אכזענדעט
 און ׳פארק םארעסט אין טאז צו װען
ט סעקרעטער דער  סאב־קאמיסעס די מי

 גע״ איז װאס אלץ צו אםעגדעט האכען
 שטײ• א װי יאדק, נױ אין נויטיג װען
 ארבײטער, נױטינע די אנצושטעלען גער

 אויף געהן ליטעראטור פארשירײטען
עען שאפ טי  מיט־ די אגיטירען און סי

 ׳וואקײשאן אויףי םאהרען זאלען כלידער
< זײער אין הויז. י1ױ:

 גע* אנגעפיהרט איז עס קװ־צען, אין
 דעם טיט קאמפיין ענערגישער א װארען
 אונ־ פון טעפבערס נתקר װאס אז צװע^

 ױניטי די באזוכען זאלען ױניאן זער
אס און הױז,  באטראבטען צו אנפאנגען י
 דעם אין און איגסטיטוציע, זײער פאר

ד די געהאלפען סך א או;ז האבען טו  ציי
 . וױ אינטערנײשאגאל, אונזער םון גען

 ארבײטער־ארעסע. אלגעםײנע די אױך
 אר־ עדיםאייעלס, ערשינען זײנען עס

 פון באשרייבונגען ספעציעיע טיקלען,
 געוױס האס דאס און הויז ױניטי דער
 ער־ דעם צו בײגעטראגען װײניג ניט

 געהאט האט הויז ױניטי די װאס פאלג
 ארבײטער־ די סיזאן. לעצטען דעם

ט׳ן געהאי^פעז אונז האט פדעסע  גאנ* מי
 פאר איהר דאנקען מיר און האדצען צעז
ארבײט. אױפריכטינער לער

 װאס קאמפײן, גאנצען דעב דורך
 ;ע־ מיר האבעז אנגעפיהרט, האבען כייר
 די אז מאכען, צו הלאר בעסטע דאס טאן

 ביזנעס־אונ־ קײן טז'נ איז הויז ױניטי
 אונ־ א איז דאם ,זאנדערן טערנעהמו::
 ארביײ פאד ארבײטער פון טערנעהמונג

 אינסטי־ ארבײטער אן איז דאס אז ׳טער
 אר־ דעם פון אינטערעסען די אין טוציע

 צו אונז פרײט עס ארן יז^אס. בײטער
 דער אין ארבײט אונזער דאס כיעלדען
 דער געװען. אוכיזיסס ניט איז הינזיכט

 סי־ לעצטען דעם דאס איז, רעזולמאט
טי די האבען זאן  א באזוכט הויז ױני
 מעמבערס פאי ארבײטער ניעהר סך
 פאי לאהאלס, אינםערגײשאנאל די פון

 אין װי ױניאנס, אנדערע פון טעםבערס
 uvi פריהער. םיזאן װעלכען אירגעגד
טי די איז סיזאן לעצטען  בא־ הויז ױני

 דער און פע.תאן 2758 פון געװארען זוכס
 גע־ איז ארבײטער־באזוכער פון פראצענט

 פרײ װען אירגענד װי נרעסערער א װען
קער.

 ױניטי דער אין באזוך דער אלזא,
 בע־ נעװען איז סיזאן לעצטען דעם הויז
 און םריהער, װען אירגענד װי באזוכט סער
אס  סי־ נאלצען דעם אגנעתאלטען האט י
 פי׳אץ w בײ אנ^אנג סאמע פון זאץ,
עד״ נלייר פארמאכט. זיך האס

 •‘״50 נעקוטען ^־ינעז עפענונג
 גא: דורכ׳ן אויך איז אזוי

 *■•V נרעסערע א אדױסגעסומען
 פריהע־די־ע די אין וױ ׳כער
ט עהזיסטירט. הויז ױניטי די דנ

מענעדזשםענט. דאם
בױ־ איז באײערקט, םדיהער שוין וױ

 געװארעל אנגעיטטעלט ראטענבערג י־ער
 דעם אפדיל. מאנאט אין מענעדזשעד פאר
 איז ארויסגעפאהרעז ער איז טאי טעז22

 געװען שוין איז און לויז ױניטי ךער
 ער און כיזאן. פון סוױ צןם ביז דארט
 שװערען. גאנץ א געהאט דארט האט

 גע־ איז ער װאס דעם חוץ א דזשאב.
 אי! מענעדזשעד דזשענעראל ךעד װען

 דעש אױפזיכט זײן אונסער געהאט האט
 דעם צו נאך ער האט פי״אץ, גאנצען

 דער אין אויפפאכען נעדארפט אלײן
 אוץ״ איז און רום, דײניננ און הימשען

 םון אײניןויםער הױפט דער געװען אלײן
 געװען זײנען װאס ארטיקלען אייע די

 זאנע; פון אײנסויפען דעם אין נױסיג.
 פיז טיטהילו^ די געהאט אמת עי האט
 ד.אט אליװער כיר. ׳אבער אייװעױ, מד.

 דעמ פון ראדוקטען3 די :עהויפט בלויז
 ברודער װעהדענד מארהעט, יארהער נױ

 י״ אײנגעקויפט אלײן האט ראמענבערג
 צו נעװען ױינען װאס פדאדוסטען, אלע

*#ױנ די םון נעגענר דער אין באהומען
 אויר דך, פארשטעהט האט, עי הויז. טי

 םימ אונטערהאנדלוננען םיהרעז געדארפט
 ארי־ פלאץ, דעם איץ אגנעשטעלםע אלע
אפען האלטען און פערזאן, 80 בער  אן.
 גע־ געטאן איז ארבײט די װי ׳אוינ

^ארען.
 סולע די אויס דריהט קאםיטע די און

 ס’מע:עדזשער דעם מיט צופרידענהײט
 האט אומשטענדען די אונטער ארבײט.

 האט םען װאס בעסטע דאס געטאן ער
מען װאס בעסטע * דאכ ט^ן, נעקאנט

 א*ר:ע;ד פון ^רװארטען געקעגט האט
װעפען.

ג ע ט ױ ^ װי ײט; קאפ
 עװערזוד װעלכער טיט וױכעגדיג

 פאדאנט׳יוארטייכ־ גרויסער און אדבײט
 מעגעדזשען צו פארבוגדען איז dv קײט
 די איז עס וױ אעכטיס-ציע, גרױסע אזא

 *,קאט הױז ,ױניט די האט ד׳ויז, ױניטי
 ״וױ״ אהין ארדסצושיקע, נאשלאפען מע

 װאך, סון סוף נײם קאטיטעס׳/ זיטיגג
 געהט ארכײט די װי זעהן צו ערשטענס

 פיט* צװײטענס אלנעטײן, אין צו דארט
 װאס כײט מעגעדזשער רעם צוהערפען

 ראט דאס נויטיג. געװען גאר איז עס
 צו זיך געלעגענק״ט א געועבען איהם

ט באראטען  פאי אין קאםיטע דער כי
עס םון  זיך םוז װאס שוועריגקייט, א עי

 אי־ ^•יםזיכט די האט טען װען ׳טאכען
אוגטערנעהסונג. גרױסער אזא נער

 די איז ײיזיטינג־קאםיטעס די דורך
 אין שטענדיג געװען תאמיטע הויז ױגיטי

ט כאריהרוננ  פא־־ און םיהרונג <תןר ט'
 די און ׳הױז ױגיטי דער םון סו:ג4װאי

 װאכ גע;ױ גאדן געװאוסט האט קאמיטע
 1 קאכייטע די און פאיגענאנגען, איז דארט

 װאס נע־יעינט פיעל האט גאנצע א איס
 ! אין צוני״דקומעז גוט סי<ע*ו װעט עס

 דעם פון פארװאלםונג וױיטערער דער
 ע־פא־ סך א באקוכיען האט ד פראץ.

 אױיי קוטען צונױן גוט װעט װאכ רוגג
שגעטער.

אםדזםעגמ אדן רעקריאײשאן
אמױזמענטס״ און ״רעקריאײשאן די

 ארינערגעשטי־ האט סיזאן לעצטען דעם
 ר,ױז דאס סיזאגס. פריהעדדיגע אײע גען

o 15 געעפענט זיך דאם nדזשון טען 
 טאיאנט־ םון קאנצערט שעהנעם א כײס

 איז עיעפענוגנ די ;לײך ארטיסטען. פולע
 האט און ערפאל; גרויכער א ;עװען

ײ באגײסטערו:; פך א ארױסגערופען  נ
אנװעזעניע. א"ע

 קאנצערט ק^אסע ערשטע צװײטער א
 דעי׳/ ״לײבאר נעװארעז נענעבעז איז

 פינקכ אױסגעצײכענט זיך האט װעלכעד
 ע־־ דע־ צו קאנצערט דער װי גוט אזוי

עפענוננ.
 סיזאן :אנצען רורכ׳ן איז דעב חוץ א

 רײהע גא:צע א געװארען דורכגעפיהרט
 אונ־ און אםױזמענטס פארשײדעגע פון

 אונטערהאל־ דאזינע די טערהאלטועען.
 צונויפנעשטעלט רוב ד׳אס זיינען טונגען

 האבען װאס טאלאנטען^ פון געװארעז
 דער םון באזוכער די צוױשען געפונען זיך

 אויסגע־ זײנען װעלבע און ׳הויז ױניטי
 רעקריאײשאז־ דער פון געװארען פונעז

 זאנע; סך א םאקס. מר^ טימשעו־ין,
 אלײן זי האם אגטערהאלטונגען די פאר

ט אײנשטודירט  און טאלאנםן הײמישע מי
 און אמוזאנט. נאניר געװען זײנען זײ

 סיזאן לעצםען דעם זײנען נאך אזוי
 אונ־ געלוננענע טעהד געװארען געגעבעז

פ־ייהער. איז עס װען װי טערהאלטוננען,
 זײגען אונטערהאלטוננען די חוץ א
 קורסען געװארען גענעבען טא: יעדעץ

 גע־ האט מעז טרײניננ, פיזיקעל אץ
 ז״יגעז עס שװיםעז, טאנצען, לערנט

 קעטפ־ /,״הײקס נעװארען אראנזשירט
 אונטעיהאל־ אנרערע :אך און פײערס
 ביי הימער, םרײען אונטע־׳ן סונגען
ס. גוט זיך האט עולם דער װעלכע אמוזיי
 א געװארען נענעבען אױך איז עס
 <ה־רי אינטע־עסאנטע פ*יז סעריע יאנצע

 געװען ױינען לעקנדטורס די טשורס.
 ספעציערעד א פרן אויפזיכט די אונטער |
 האט טענעדזשער דעױ װאם לאמיסע, י

געװארען גענעבען איז אדי אפאינטעט.

 בור• דר. ׳נירעג סחאט נ־אפעכאר
^ ודלאם דר. כטײה  ראבעיט דױראנ

רי ׳קענאן דזש. זיבע״ט, כד־. )ט'י:א*  הן
#יעוױן טאחס ד^גא, הערי נדאפ. לעלי,
 יאגאיר x׳ און פאנין דר. ׳כעריק ם־־עד
ל/ כ

 א פון נעװע; דינען לעקטשורס די
 אױפ־ זײגען און כאראקטער בארערע;דען

 פארגע;יגען פיע*! טיט געװאיען גענדכרען
אגװעזעגדע. די פון

 דאנפ א אויסדר-לען דא װילען טיר
 טיטנעהאל• אונז האבען װאס די אי*ע צ־

n דעם םאכען צו אלעכ דעם אין פען v 
• מיר סיזאן. לעצטען פון פאלנ ג ^  ב

ע די אײך ל,ען  אעע״ און איכײטער א̂י
 איבערנענענוןײט, ז״ער פאי ״ג־טעלכמ

 בײגעסרא־ סך א געוױס האט דאס ױאס
 א פארדיגען זײ ערפא״ג. דעם צו גען
 װאס א״בערגעבעגהי־יט די םאר לױב כך
 אר־ דער כײ ארויסגעװיזען האכען זײ

ײעי פאר בײנג  צום קאאיעראציאן ז
 אעסטי- דעי םיז בעסטען אין װאױל
 און ’1נעט,״־ נעארנײט האבען זײ טוציע.
הינדכט. יעדער אין פליכט זייער געטאז
אר־ װ^ס טער ד ױי אן ו ט ע  װערען ג

#דעם װעצען װאיט א שלוס צום
 װערען געטאן וױיטער דא־ף עס װאס
 ױגיטי דער פון אײפ־־-אלט־נ; די פאר
הױז.

אנ* ב״ם אננעוױזען האבי<ן כייר וױ
 גע־ הױז ױגיטי רעם אין מען האט ׳פאננ

 און ׳רי*ײרי;נ סך א מאנען ראיפט
 איצטער, װערען געטאן אױך דארף ראס
 איז װאס ביסער דאס אנטעגריג ניט

 לעצ־ פון אנפאנג בײפ נעװאחנן :<טאן
 און אפגעגוצט, װערט אייץ סיז*ן. מען
 און פארריכטען. צו סך א דא איז עס

 עס אײדער װערען -עטאן מו« ראס
 איז עס סיזאן. ;עי^סטער דער אן יזומט

א  און טאכען צו אלטערײשאגס סך א י
אס כיוז טען  םא־ ׳טאן אגפאגגען נלײך י
 נאך איז װעמער דער װע; איצטער, י,ע

 װעט אליין סיזאן סגריגנ אין ו-״ײי נוט,
 עס װאס ץ4אי פאר צײט געבוב זײז :יט

 דעש חוץ א װערען. געט^ו דארט ךאךף4
ט דאר(« װאס ארבייט, די קאן  גע- דאי
 װערען געמאכט איצטער דוערען, טאז
 דאס לױנט עס און ביליגער, סך א פאר

אנצופאנגעץ. כאיר
 עס װאס גענוי װיסען צו כרי

 געלאזען טיר האכען ווערען, נעטאן יארט
 קאס* א פון רעפארט א אױסארבײטען

 איו רעסארט זײן ארכיטעסט. פעטענטעז
 טייל אײן טײל. צוױי איז אײגנעטײלט

 מוז טען אלטערײשאנס װעלכע אן צײגט
 וױיזט טײל צוױיטער דער און טאבען,

 םען װאס אלטעריישאנס רי א^יוי א:
 הײסט ׳נאך איז עס אבעי טאבען, רארוי

א עס ט צײט י דעם. טי
 נלײר װעט םראגע רי אז ראפען, כייר

 צו לאקאלס, די. פון װערען אױפנענוכיען
 דאס און באלאנגט, הויז ױנימי די װעלכע

^ן. באטראכט נענױ גאנץ װעט עש װע
אכטנג, כיים

טי די ױז ױני קאםיימע. ה
טשערלײדי, קראנהארדם, א:א:א

װײס־טשערמאן. רעיף, לואיש
מעגעדדטער. ראטענכערג, פיטער
סעת. דזשײסאכסאן, טשאס

•IKsekp נערטהא
 שאפירא א״דא
לעיט. דארא
שעכטער. טאקס

וױניק. בעײלא
.s־yTרעי נײטהען

 פון :אריכם םעאנציעלער א — ב. נ.
 װע״ פארעפעגטליכט װעט כיזאז י׳עצטען

װ^ך. קוםענדע ךי רען
ם לעקטשורס, פון רײחע גאנצע א  די די

:לעקטשורעד באװאוסטע פאלנענדע

אפערײטארם קלאוק
אויפמעדקזאם. י., װ. ג. ל. א. ׳ו לאקאל פון מעמבעדם

 טען30 דעם זוגטאנ, קוכיענדען דאס אנאנשירט באארד עקזעקיטעו אונזער
 דאון־טאון אין ווערען אפגעהאייטעז לעקטשורס פאלגענדע װעלען דעצעכיבער,

דיכטריקטס. בראנקס און
ראנאןז הלל — דאון־טאון

טעכיע רער איבער לעקטשוד דריטע זײן נעבען װעט

ד ״ אין צױױליזאציאן ״ א ס ױ ע ם א
םנג־יכ. קר-נצאז isi האל, קלינטא; אץ

שארפ. אוהר 12

לעוױן מאקס — ס)בראני
טעםע דער איבער לעקטשורס סעריע זייץ פא^טזעצעז װעמ

די ר ״ ע ס ײ רנ ״ א ג נ ו ענ װ א נ
אםעריקא. אין און פראנקרײך ענגלאנד, איין

עװענױ װאשינגטאן 15$ו רומס, קלאב אונזערע אין
פריה. אוהר io זונטאנ,

 אוטערע וועאכע נײט ײיכט־נהייט העכסטער רער םון זײגען לעהט׳צורם די
באסאנט. זיין דארםען מעםבערם

ו. לאקאל םון קאמיטע עדװקיישאנאל
םענערזשער־סעס. ליװײ ל. טשערמאז. וװיטש, האראו ל.
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 זיא לאכ ;איעי־א־גייכט־־ע ד׳<- א*;
ע־ *y׳- אזיי ,*•*  y־yf;*K א־ א־נ״גי

א־ב־-ט. ט־ײדכ איד״צע
 ײאס דיעטא נל.~ זיא עכ ײ־, דא:ט

V* ע’*י  •*גען. ;yr: ייעע ׳דעכ ייעגען יי
p איז עכ i r :לעדגא * זאי. א״טע

זײ׳ לפ פט^י• ;,ײענ
אי* די ;y^yrפא־כע

טcטyד yv,־ pH
•yp יהפ, :ט*י

 - נײטב־נאדיננוגגע;
 ײיז גלט אלױ נאך

^ ש די  »־0 יו־ז דאכ ,y• אי־כײטע-ן אי
ע  נ־דכע, יאכען רי• אדת. אי־״ל י

 טעכי* ג־־ױםער א טיט ױגיאנס ״*יטאיקע
ײ מיט סאציא^פטען »ון נער״אי■ א  א;
p פא־־א;, זײנען כיסטען v ע עין ט, די  ד

 דעיפיו״ טאי,ע אכע'* חטיגיס. טכ״
ככעט אלנ״נאי׳כ־אי', יױ כי*־ איך װאועחןר

t אכע• פ־א^עטא״יע*, ,*־ י_■ ־ ־ : * א 
v*• יד ג*ט איז ײן א -אל : * r פאר 

•?p ;ע עײ»:ע•יאמטע ד ע ײ  -H’ אין אי
ט.יא*כ דעי ניי עי:עד  דין ריזען עפ י
 אורזאכען ד• םין yy*n .,אײזאכע ;א־ל
rc א*ז, n,- אס  *,א זײגען דיר ײ*ס י

ט דאס געדעגלט ״יע• און נ״ג־־אנט^,  ני
י ״ײ ״  דעם ציען פי״עגט באד דע־ נא• ל

ען נ״יגעס ײז ט או  אטעליקא• יעם ריט נ
 אסערייזא pH ׳׳,8א ״לא־♦ ײא־ט ;ע•
 אר״נ־ iy^ פיעגט ,bh ד*לי א"עס א*ז

 כיען אז .8קא אי; גייגמפ לעפ דױנען
upm אין געניסען אילפ n rאדניי־ ס 
כ״ געי״ערענט אילפ רען לאט טעה מי  א

ט גשטח די ז*ך םון צױאג^  גע־ דעפ פי
זונד״

ט דעס *ט טיט און ס  אלכ״יטען די
 ראפען איד״עע רי באדדערען, civ נאיי,
 הא׳ די ױאס דעפ ט-אץ ,mi/§yr די אי:
ט נעו ס ט ע ^ ס ױ o א y r n ^ r  y^yDya 
 טעלע^ די םא- ״אטוגלעז קירווע-ע אוז

אלי 15 -1() j ־אכען אין י :y o;״y ױג״

ט וױר ניע; א א־ן jyv’T ד ̂<•8 א ;י
J in r-u r ר אויו• זײן קען טען אוןyר 

 ערװאיטען אבעל יעצט אופט. פרי״עער
כ לי טיר ^י רנ ע ,ב ט י , טיטינגען. י

י ״אט וױיהען, טעמבערס רי וױ  י
y־!’ jy r״H'< ד עחזעקוטעװײו אי א  א;־ נ

 ײא• •עדעל און ׳;עבאט צען געביכ״ען
 סארלאגרלען. יא־פען לאס װעט לאיל
 ;עקפטען דעפ װענען 1יפ-אנ א איז עכ

 גייײב, איך כאםעס. די ריט אגײםעגט
 פאר געגרנ איגטע־עסאגט ?,א דאפ אז

*liny הטאכעל  עס באטראכטען צי ק^ו
ע־נפט. ;אג*ז

 קאנ״טע ערװסײיטאנאל לי ^ױיט^•
 װ״נ־ דעם שאר oy'vpŷ אראנז׳עירט

יא־ אוגזער סון טעמבערס די םאי רyט

מי• ,ד ^ קוסען דארפען און.«>י קא^
*JPIJ'O
 אגגע״ וזאט באארד עקזעתוכדװ דער

ס, א נדמען ŷ דאס כא^יו iy-« איעער 
 מיטיננען די צו חוכ״עז ניט װעט ױאס

אי אײן וױיגיגסטעגם  ד^גאט אין ט
oy',i װערען. בא׳&טראפט ער

טי;ג עקפטער: דער ^א״ cyn פון מי
 » יאגואר. טען8 דעם דין װעט 4קאי

קאי נױ פון גאסט  ןyאד‘יyגג,אי װערט י
 אבסאלוט איז oy טיטיגג. cyi צי

 לזרפיען 4זאי רyטעםב יעדער אז ;ױטיג,
 אץ באטײל^ען זיך און ןyמיט•ג; ד• צו

 דער אין םא־ חוםט עס *ואס ׳איעס
ױגיאן.

cn אז -,אפעגדיג y ^y o  ys8 םון 
ן װעילען 21 4יאקאי י  אײיגי• ayn אין ז

 זיף לוינט Dy י אז ;,nyr און טראכטען
^, צו קוטען צי בעסער נ נ טי פי  אוץ די'

;ױ *svn״ א א^עכ^גן אײך •ױנ״זענדיג ׳ י»/> י א ו
ען פיט נ ^י ^י רי ׳;רוס ב

ם, ייעא ש ^ד
 01לאקאי־ םון כיעסכער

♦ W J ר ע נ א ס ס א ס כ ע ײ נ
ע- א סין ם כ א ב א א ב

שעי דעי־ גדעונע. ט. א־נ־יטע* אידי י ני אי
 ױגקט !־אגענ״צ א פאי־ װאפ אל,,

̂ונט y#^ דך ױאי־טען זײ ןוי  א צו ;עי
ס...-,"(in נלויס^ל
yT ,,ב ;׳לא־נײט ל^ב איף ’i r n t• 

yj ט ײ דyגענ yנyײדrאיc אין אינ  ןyנ
M pHטyא^עדיײ סיט און יירןא - א  פ

ya? ^יזי״אסעדכאױאיכ־ ריט אי־נײט 
□y׳ y jy :^ '8 ry ;o ,'H *ריט ;ס״,״ױאני 

 ארנײםעד, טיט אין ױגיאגיסטען טיי־ײו־
y3Hyn עי אױף האנען ״  כטעט ןyבy‘י ז

טyהy; ;יט נא־  I l’H ױדא; יןײן פיז י
yi,• ט,4םאצ'אי װאלט  זײ נ*י איז כ

 אז אױסגאפוגען, לאב איף און סלין״.
ysn עי/ אסזןלייואגעד ט ״ ״ צו אלנ ׳ ו י  ד
 א איז צאהל וײעד און — -אריחאי גע;

 ►י ‘יעאיזציא זײגעז זײ צי ~ קי־ײנע נא;ץ
rי־'גyנ yטיoא אכעי• ה^נען ̂ט yjוגטען? 

שען ײ עטא אי  . איז דאס און איגסטינקט •י
 ניט פעגייד^ ״ױיט וױ זיך שאגעױען «ז

ט כח jyv;n; זײער ארײגצויענען  סי
ו איך אדנייס. *,m אין אסאר י  דא ף

 דא לעד איך םױיענצעל, װעגען ניט
”iyo געװעחניינע װעגען 3iHדי ײיז ׳ 

 סקאגדיגאיױ״ או( דײטימא אסעריקאגער
ען ארנ״סער שע ײסעע ;אנץ די;  םי

סען זײ *גער פענשען,  א כײט אדנ״
 אין און טאינען אז פיהלען, די ;טאלק

 דאיפע• אויך די װעיען א*ום י*יהר א
״ דיגען דערפאר אין ארנײםען.  םיל ז
ײטעי. אידייעע לי װי נעזינםעל, כ אי

 אדנײט איד דעל אז ױף/ דוכט כייך
 jyo וױ אזוי ׳אוסגע?וט«עיס זעהד

 צום געלטט, אנגמצױנען. אידזט חאלט
ô די ,‘ב״זויי yoy'-'s. זיך איל-ר האט 

 א זעהן צו װײיע א ;ע*עט^ט8* אטאי
 נײ ־yDy-fi א איב״ט Dy וױ וױילע

̂' בײ צו דיעפעם  װעלם איז פy קי־אוקפ
2'VW\ צו :vvr.yצו ן jryr אי איהמ‘ 

 עי*ט8צא איז זיך לטyדי על בייטעז.
 א וױ ׳אלין און אלע־־ זיך כוינט ׳זיך

 ארױס זיך פדן קיחןט׳זוט אין לאכיעדיאנט,
 ־,V :די ׳לאט על *יאם בל 4ביסעי דאם

«?s ד•־ טעהל װאסyאױסײעסען. םקעפ 
 דך הלנ׳עט •y אז איז, זויפאטyר דyד

 פון ברױט דןופ אװעק ;עהמט און אװעק
.lyDjn■ צוױיטעז א

 . רעם כדט דאפ איז אזױ ינקם8 און
 די אלױס זץי יאגט jŷ רײםאי.8א

̂ול טען נדי קישהעם.  דארפען גיט ז
ארבײםעו/ אן באך אלויפנעהטען

ט םײגט און דזשאב. א זוכט ױאם  ׳:י
 שטיק״ די בײ אזוי נאר איז דאס אז

 װאך-ארבײםעד לי כײ אבער אי־כײטעי,
ײ נײן, כעסע־. איז  ײאד־אלביי״ די נ

ט אויך איז טער  וױיל בעסער^ שיל :י
 אר״ אידישען דעם פדן !סיכאלאניע די

 לאילעטא״8 קײז ;יט שטאלק א-ז כ״םער
 ׳אזא איז 8שא אין האנדי׳ו:; זיין ריישע.

 ארײנכא״ □4נעװאי אלעם װןולט ער וױ
 צוױי־ דעם ערד דעל אין האכענדיג פען
 א כיאבעץ ״,דא־־, ״איך ארכײטעל. מע;

 העהד װאם פאםיליע. מײן םאל לעבען
 אײנעד יענעם^׳״ אדער דעם פאר איך

 !אדםנער זײן און דאלאר 70 לדיגט
ט' נ י 5קי ד פען יאנט דאי״אי. 0  איז זי

אי פאכם סען  א אלכײט דאלאר 150 פ
ס :אזדי חייסט דאם װאך. שטענ  עי

ס ביליגער ארב״ם די מעז כיאכט  30 פי
 ודאל־ oy װען לױ וואך, דער אויוי דאלאד

 אבעד איכײמעד, גוםע 3 ;עארבײט מען
 50 צו נעקיאנמז איז נעארבײם, נארמאל
 סשוט׳ע דאס אי? זװײםקנס, איז דאלאד,

ע און שיױיגערײ  אוועק־ סקעבערײ אמת׳
 זײן אלכײםעד דריסען א בײ צונעד׳םען

כלוימ.
 ר' אין ילאנזן די איר געםין אזוי אט
 סיד, זאנמ? אנדערמ םדײדס. אידישע

 א נאד איז איד דעד װײל איו דאס אז
 עד און נשסה, זײן אין משעמםססאן

 כיז דערװײי, אױוי דאס, הײסט אדבײ̂נ
 ידעם איז דאלאר *סיימ האמט וועם אר
 עס y ביזגעס: פסיקעי • איזוממ זחי
 אור־ די פון איעע איז דאס אז זיק, אען

בײ זיך באנאחסען ניט ױק ס»ו ויומז

•אנכ
y*' די אז רע;ק, איך v ' i ס  ׳ױדאג

*, אוגזעל איכערהוייס אי אנ ^ מ ע ט  אינ
 נע* חעמפען iy;:Kc:n געדא־פט לאכען

yיyy8ם •־• אט ^yi כעז r•c אידײפע 
ע רנר א: ײ׳ c*,4 זעלל פון תי״ א ד כ  א־
ט׳;־.

• r  V ״ן • • ט ״ע ג • • 9 י
yל!yי* r35 יאלאי• ,5845 ־.

# — - י—

ד » ע י ה ע . פ ג נ ו ד ע ס ע ב ס ױ א
אי ױמיס״-ע• ם ל א ל ^: —

כדסטיײן, דעם םאררינטען װיל איך
 םײן אין DBH3y:r,-,H זיך לאט װאס

 םײז צוריק צי איד ארטיחעי״. יעצטעז
מ, סו ױי ל א  אױף ■דעסען ;עגערקעם אז נ

Djn9״pH fy rm o .עס נעת כדוללין 
 •לעס״ אױף אדכײט כיען אז ׳אמת איז

vvvw s,] םון ;עטאז אבער דאס װעלט 
 אבער איטאליענער, כעדפטענס, ׳גערyר

 דכער האכ איך געגעלקעס. קײז ;יט
רען צו ;עםײנט ;יט טי סל^די  בראס״ די

ע וױ יאוױגע^ א;:  האכעז. עס װייען ד
 אא־ געעםעז האב אץ־ ׳נע;ע;סײי אין

 אלע וױיל ביישייל, א אלס ;15 יזאל
 םאר- גרױסע כראפלאײער׳ס אנע.ײחענען

 םײ:ע און ׳ײעסערס די פאל ליגססען
ט iynyn געגנער  פאדצואװארפען אויף ני

 אזױ לעסער8 די זײנעז חי״ואי םיר,
 די אז וױיזעז, געוואלם איך האכ א• גוט

 קײן אץ גיט אױך פארען *•עםערס
 אונכיעג- איז עם חארעטען. נא״דעגע

 קאנ־ צושאפען8א לאקאל א״ז פאר ליך
ען y^yii ליציאנען,  דעזולטאט דעד ז״נ

 אלגע- אין אוכדעטאנדעז. שי״עכטע פיז
שייז׳עס בל. װעגן רײן י8 א  װערםער א

ט׳ נײעס ?״ן מיד פאד א-ז לאם—  ני
מ איך לאן אילפ כ  טוט ער דיגעז.51א;

מי>,פ זיין  צא־ זײז פאלטײדיגט און ׳נ
־. לא^.  כאנרײםען, ניט קען יז8א*צ :

 ניטא איז bV אז ׳א*ז שטעלוננ רײז אז
אפי:y װי ׳זאך אזא  עקזאכיינערס רס.yלז

אל! דאספ פינישערס. זײגען
׳בלודער*;רום כייט

ײמאן, ל. j{ ל. כעגעדשער ה

ר ט ע מ ו ם ױ ד ר ע ב מ ע ו מ י צ  ד
. ן ע ג נ י ט י מ ך א ױ ץ

— רעדאקםאד: װעלטער
PH אין װי נום אזױ ,21 אאל*ל 
 טיסינגען די זי׳ינעז יאלאלם, אנדערע

ט זוטער״מאגאטעז די דורך  געווען ני
 זײנען אודזאכע די באזוכם. שטארק

װען זומער׳מאנאטען, ד׳ײסע די געװען

 זיינעז נאאניטע פא־ ׳;י־עק׳עאנכ
 די בײ טאגעס־ארדנוגג אוים׳ן לעצט

עי־ יעצטען ״אקאי*ס. באסטאגער  דאנ
 זײגען דעצעםבער, טען20 םyד שטאנ,

 אין װאהלען די געװארען אפג^זאיטען
 אכ־ ני״שס םאכער. רײנקאוט 7 י־אקאל
 םעלר־ די פאײ װאם םyד אױוי טעלדיג

 גע־ קאגדידאטען די זײגען עטטער <יפט
 •yjB$ א-ז דאף געגנער, אהן יאפען
jyay3 יטטיםען צאהל גרויסע א גמװארען 

 םעסבערשי■ דער צו ארציע8רא9 אין
pc .אי, א נאך צײנט דאס לאקאל  פ
 די איז ny3«o רײנקאוט די בײ אז

 עםװאס נאר סטײל־זאך, א :יט ױניאן
 צוזאםענ־ און צונויפגעקגיים איז װאס

ען>סעני,אי זײער כים געכובדען  י*עבקן י:
.lyDynyoj'H און

^ םאלנענדמ די  ערוועהלטע די זיינ
ײ סאר :מערםיז נעקסםען סאר׳ן נרעז
 •רעזירענט, װײס ;קארסאן אײב דענט,

 םרעד סענמדזשער׳ ; נםאלyראז טאריס
 ; ראװנער אײב טרעזשורער, ;פאנאסאן

 ;בערמאן כענדזשאםין סעקרעםאר
 סע־ המרי און קאגאװיטש מ. טראסםיס,

 לואיס מעמכערס, עקזעקוטיװ ;נאל
 הור־ לואיס גריפקין, איזידאר גאלדסאן,

 םארש, 8םילי לעסקאדויםש, אלעקס װיץ,
 ארלס1ט״ סײדער, איזידאר ראל, מײער

 סלאוױנ־ טאריס סירױל, הערםאן סעגאל,
װײנער. הײםאן און סקי

 אױסער״ אלע די גראטולירמן מיר
 זײ אז האםען, און באאמםע װעהילטע

 אר־ זײער אין ערפאלגרײף זײן װעלען
ס פאר כײט  מעמ־ די םון װאױלזײן חן

בערס.
 לאקאל ױניאן פאנער רײנקאוט די

 אײנלא־ אן ערהאלטען לוצלוננ8 האט 7
 גארםענט פרוף ״װאטער דער פון דוגג

 א צו אסאסיאײשאן״ מאנוםעקטשורערס
 שטאטגעפוג־ האט װעלכע קאנפערענץ,

 דעאעםבער, טען18 דעם דינסטאנ, דען
 איבערראשט װי האטע< אײווערי אין

 ארבײטער די םון םארשטזןהער די זיײען
 רײנקאוט־ די אז הערען, צו געװארען

 םופצעחן־ א םארלאנגעז כתים בעלי
 שכירות די »ין רעדאקשאן ראצענםיגע8

 איז, טענה זײער ארבײטער. די פון
ט קענען זײ אז  די מיט ורירען)קאנל ני

 אונ־ זײנעז וועלכע םאגוסעקטשורערס,
 אמאלגא־ דער פון קאנםראל דעם טער

 ארבײםס־באדיננונגען די װאו םײטעד,
 לא־ םון די װי נידעריגער םיל זײנעז

.7 לאל
 גע־ האבען ױניאן־םארשטעהער די
רי פון אויםמערקזאמקײט די צוינען

ס א ז װ י ס א ק א ל ־ ס ק ? ע
 פון ערפינדונגען וױכטיגםטע די פון אײנע איז עקם־לאקם

 ט׳ט«ק«ל«ד־קענדי, » איז דאם וױסענשאםט. םעדיצינישער דער
 םון פל«ץ דעם םארנעהםם און םאנען דעם חזגולירט װעלכעם

 לאקרעץ ביטער־װאםער, רובארגער, כיםער-זאלץ, קיזסם&ר־מיל,
 אנ־ פילע נ«ך און פיללען, געפארכםע אדער באדוקערםע פאודער.

 םאן, יעדער װעלכע פאר אפפיהר־םיטלען אלם־םאדישע דערע
אפשרעקען. זיך פלענען קינד אדער פהי

 בע- איז עם דור,־ און דורך טשאקאלאד א איז עקס־לאקם
 אלע נעגען נאטירליך און נעלאסען וױרקם איץ םעם אין שמאק

קרעםפפען. אדער שםערצען «הן ם«גען־פארשםא»ונג, פון פארםען

אײך. איכעושײגט און הײנם כאקס א םרייעם
דר«ונ־םםאױס. «לע אין כאקס, « .650 און 26 ,10

 אר״ די דאס פאקט, דעפ צו כתים ב׳לי״י
 םיל איז שעאער רײגקאוט די אין בייט

 װערט ov װעלכע קלאטיז די םאר״טײדען,
^ צו כאגוצט אכ  גאר- און רײגקאוםס ם
 סארט אנדער גאנץ א םון איז באדינס

 סענער- םאכט iyo װעלכען םון די װי
ט האוםס.  אסאסי־ די װארט, אײן כי
 םא- איהר אױו* jyoipna האט אײשאן
ש־ענט^לאסyקאט א דערונג  םyנyנארי

ט לא אלו*. אן פי
 זייגען װעלכע קלאוק*פיגישערס, די

ט צוזאםען געװען איצט ביז  קלאו?ן די מי
 דיזע האבען ,56 לאקאל אין אירײםארס

 א אלס םשארטאר א ערדזאלםען װאף
 %רע״ אן יעצט םרץ און לאקאל׳ באזונדער

 לאקאל פון פעםמזרס ױין זװין זײ לען
סנ/ לאסאל םינישערס דער װי ,39 ײ ה

םיגג ערשטער דער םעי״ די פון סי
o שבת, מםאטגעםונדען האט שערס n 

 נעלעגע;- דער צו דעצעםבער. םמן22
 םילע געווארעז אײנגעלארען זײנ;גן הײם

 ציױשען ארבײםער־םיהרער, •ראםיגעגםע
 אר־ מ. iv^oyj זיף האבען עס װעלכע

 ״םאר־י םון םאחמטעהער היגער דער קין,
ם װײם װערטט״ ענ ד עזי  סאנעסאז, ײ

 דער געװארען גענעבאן איז עס װעםען
 םענעדזשעד םשער, דעם םיהרען צו כבוד

 ׳באאדד דזשאינט םyד םון םשודיקער א.
 און םראגק םײער איידזשענט ביזנעס

 רעדען ־ גראטולאציאנס אגדערע. םילע
 אלע די פון געװארען נעהאלטען זײנען

 םון אויך װי געסם אויבעךדערמאנםע
ע  אלע אין מיטגלידער. אײגענע מאננ
 ױם־טוב״ א געםיהלט זיף האט רערעס

 דעם צו דאנקבארקײט און שטיפונג דיגע
 דער םוץ באארד עקזעקוםיװ נענעראל

שאנאל,  דעט האט װעלכע אעםעינע
באוװליגט. טשארטער

 םען איז רעדען אםיציעלע די נאר
שאנס צו איבערנעגאנגען  פאה נאםיניי

באאםטע.
מיג איז פארשלאג א שטי אנגע• אײנ
 אינסםאלײ״ דער צו אז געװארען נופען

 װעל- לאקאל, פון באאםטע די םון שאז
 א•8 א אויף ווערען געםײערם װעט כע

 פרעזידענט װײס זאל אופן, סענדען
 םיטגעהאל״ פיל האט זועלכער האלפערין,

 באסומען זאלען םינישערס די אז פען
 אײננעלא״ טשארטער, אײגענעם זייער

 אז האםען, םינישערס די װערען. דעז
 אײנלאדוננ די וועם האלפערין כרודער

\ ׳ אננעהכען.
 כאכער דרעס און װײסט דעם בײ
 אגרײ דער ביזי. גאנץ איז 49 לאסאל
 3זי ענדיגם בתים בעלי די מיט פענט

 נעקסטען פון םעברואר 1טע15 דעם
 אזוי צו זיך גרײט ױניאן די און יאהר,

ט שװעריגקײט צוםיל קײן זאל oy אז  ני
איהם. באנײען אין זײן

 דעם אין םאדערונג װיכםיגםטע די
 םון פארקירצונג א איז אנריםקנם נײעם

 40 אויף 44 םיז ארבײטס־װאד דער
 םון באארד עקזעתוםױו די שטונדען.

טינג םםעשעל א בײ האט 49 לאקאל  טי
 ארויסצױפטע־ םארערונג די באשלאסען

 און ווײםט־ םאםען גרויסע די אוז יעז
 אױפגענוםען עס האכען דרעם־מאכער

באגײסטערוננ. םיט
 אנ• יעדע מאכען װעט ױניאן די

 קירצערע םח םאדערוננ די שטרעננוננ
 פרידליכען א אויף באקוםען צו שטונדען

 זײן גויםיג װעט עס אבער אויב ארט.
 םאר קעםםען דרעס־מאכער די װעלען

 זיף םעגט איהר איז םאדערונג. דער
 דרעס־םאכער אונזערע אוקי םארלאזעז

 זיגםאן פרעזידענט קאםף. הלכות אין
 וואך עחמטע די ערװאו־םעם דא װערט

u םים צוזאםעגוואננ אין יאנואר אין n* 
ײאוננ ^ דעם פון כאנ םמג רי ײעגדיג אג  ז

 םאר וחנרען אראנזמירם וועאען דא
ט קאנםעראנצען אײניגא איהם  די םי
ר אז ערוואחטען םיר און בתים, בעלי ח • 

ט קנ ד ױ ם ' מםאז׳ אזון ז  כאסטאן אין ב
ערםאלג געװינמטען דעם ברעננען וועם

•1928 דענעמכער, מען28 פרײטאג  m  p t ״י י §%  i  1 jf ו

ט גענטyזyג זיף האט דדעי־יק  זײן פי
>y^  פארבראכט האט װאס ׳גאסט ¥

 וױילע א םארס, זײן אױף זוםער דעם
lyjNDryj ג םארטראכט אוןyוױ קוקט 

 סטאנציע, רער pc א• געהט צוג דער
 פראסטען אוים׳ן געזעצט זיף דערנאך

 םעךדע? דאס געטאז יאג א און זואגען
אהײם.

jy איז װעג דער ^ y  אין ארויף 3
 א געװען איז טאג דער און כערג די

 איו אט־אט אז דערסאנט, און רyכםארנ
^ רyד גאהענם שוין סי  אױ זײנע םיט א

^ שױארצע און וױנםען סעטיגע ג ױי  שו
נעכט. דע

 איז איהם און געםאהרען איז רזשײה
 טענ די הארצען. אויפ׳ן שװער געווען
i? דארף r צוױיטע דאס האבען פרױ 
 די םון ניטא. איז געלד קײן און קינד

ט איהם איז געסט ש תי א  און גמכליכע?, ג
אי ןײנע  ער װעלכע סיט םערד, וױיסע פ
 ניט מעז האט שםאלצירם, אזוי חאט
 גאנצער ד^ר אין און צוגע׳ננכ׳עם לאנג

 איז עס און איר אײן ער איז געגענר
 בע״ און ארײנצונעהן וועסען צו נישטא

 און פארם די טארלאזען און הילף, טען
 זײנע װאוהין שטאדט, אין צוריק געהן

yo ;y rw לאנג, םון איהם שוין רוםען 
 צוגע־ איהם האט עפעס ניט. ער װיל

 רער צו ־,uyan וױסםער דער צו כונדען
 און בױם א געווען װאלט ער װי ערד,

ט זיך  און ארט. per ריהרען קענעז ני
 אױסצושםעחן דא געהאט ער האם וױםיל

? עלשטע די ט ײ  איז מאל אײז נים צ
ט שלאגען זיף אויסגעקוםען איהם  די מי

 דערװיײ און בחורים גרויסע פארסעיס
ט האט איד א אז זײ׳ זען  װעניגער :י

 םײדזנלע זײן ווען pH זײ, םאר מוט
 פארװײנטע א סקוהל םון סוםען םלעגט

 דזאבען קינדער די אז דערצעהלען, און
 בײזע מיט אנגערוםען און באלײדיגט זי

 איר, א איז םאסער איהר װײל צונעפעז,
 עלטע״ זײערע צו נעהן נלײד ער םלמגט

 האכען און שוױיגען זײ פאכען און רען
ארץ. דרף איהם םאר

אפע די אין ײנז  װיג־ און אסיען־ א
 שווער און לאנגװײליג װי — טער־נעבם

 ערשםע די איהם םאר געווען זײנעז ?יי
ײ 1װעלע זיך םלענט ov צײם.  אנטלו

 שםארט, גרויסער דער pK אהיז, םעז
 םיל אזוי לויכםען און ברעגען ov װאו

 לעכט ארום אלץ און פײערען, ליכטיגע
ײ אז װי זיד טראגם אח טופעלט אח  אי

 פיג־ און שטראם פילפארכינער ניגער,
 ער האט אזוי פארכלענדט. און טעלט

 דערנאך צײם. ערשטע די געפיהלט
 םיגסטערניש די באקוםען ליב ער האם

 אײנ־ גענוםען זיד האט נעכם, די םון
 און בויפער די פון רויש דעם אין תערען

 נאהענט נעװארמן איהם איו ארום אאץ
עי, און ײ  נענארען דא װאלם ער וױ פ

 האם איצט איז בעיג די אין געזוארען
 װארםעז און בלײבען דא באשלאסען ער

טעג. בעסערע אויף
 םזז נאהענט געװען שוין איז דזשײה

 גענוג געשטאנען איז װאס הויז, ןײן
 נרוײ א וועג. ברײטען א לעבען נעיך
 ארוים־ איהם איז הוגט שװאחוער סער,

 שפרינגען גענומען און אקעגעץ נעלאםעז
 זיף האט דזשײק םנים. אין פערד דעם

 םעיד רעם אויסגעשפאנט אאגעשטעלט׳
 א שטאל, אין ארײנגעפיהרם איהם און
pip װאס היהנער, ביסעל די אױןי נעטאז 

 םענ־ די אונטער ארוםגעגאננען זײנעז
 איז עס הויז. אין ארײן איז און סטעד,
 שטוב אין װי שטיל, םארנע געווען
ט קײנער וואלט  א האם ער געוחנן. ני

 האם סײנער־ טײדעלע. זײן געטאז רוזי
 ער האט פלוצים און געענםםערט, נים

חד און לאנגצן א םון אױפנעציטערט  שו
 צוטראנען זיף האט וואס געשרײ, רען
 א איז אױבעז, םון ציסער װײטען א םון

 שוין זיף הויבם עס אז נעטאן, מראכט
 צױקינד. געהס זײנע םרױ די אן.
 די איהר. צו אדײננעלאפען איז ער

ע מ  בעם לעבעץ געשטאנען איז פרוי װ
pK ט  געהאלטען זיך הענט בײדע פי

 געװעז איז פגים איהר בויך. םאר׳ן
 וועהםאנען םיז אויםנעהריםט און רױט

 דערלאנגען צו געקליבען זיף האט זי אח
 ארײני־ איהר האט ער נעשרײ. א גאך

 ארויסגעלאפען איז אוץ בעט אין נעלזגגמ
 פאר־ צוױיםער דער זוכמן. איםיצמז

ױ אלםע אז נעהאם האט װאס סער,  ס
 איהם פון פײל עטליכע געװען איז טער,

pH אהין לױםעז גמלאזט זיף האט ער 
 ער װעז איז ׳קומעז זאל זי בעטען און

ס אוםנעהעהרם זיך חאט  אלםער דער מי
 געשרײען איהרע יש<ין זיןי האבען אוריק

 האט אװענט אין און ארום וױיט ננהערם
n א האט רושײס סיגד, םריס א נעהאט 

 אייס־ און בלאסער זײן אױוי נעטאן קוק
ױפ חנרנאף םרױ, געםאסמרםאר  דאס א

טע  דרויסמן אין ארייס איז קינד, טזי
m\ ו האט איהם י  וױינען פארוראלט ז

 ביז און חיה ווילחנ א וױ רצדחןן אח
e n r אלע ער פלצנם נאכט ותר איז 
ק וױי^זנ י ארױס רוידער און הויז איז אי

 פיגס־ גע״צן איז ארוס *ון װעג אױפ׳ן
ר ג די און שטיל און טן צי  ;ע־ ד-אכ^ נ

מן. ױ  ע־ חאט ןריד, דער אץ און מו
ט אג שפ ײעו  אײמ^װי־ פערד, דאם א

q*?vp אין ?ינל טױטע דאס pyDsH ;h 
rװארצyפאטשײלע, ר H oyװpyגעysגט 

 pyi«H* פאמץלאף איז ארן װאג^ אין
 ׳עטאלט, ny&;yn|j רyד אין ןyרnאDyנ

 װצט pro *ו ̂רyדכ נאוסנן איז ny װאו
 דעס איפזיסט. נאגראבען קינד דאס

 ןyrivy; דף האט װאס װעג, נאגצען
 'Vivi על איז כארג־אראו, כארג׳ארױף,

jyo פאר א װיrנ1םיyרטyאין נאר און ר 
 רחמות-געפיהל א D^jya האט הארצען

yרyp ןyנלוי קלײנעם, םyד צו iיyאהן י 
 קיגד p3 דין נעזאלט האט װאס לעכען,

 טאג חגר און םר״ד. איהם בר^גען אח
 זוניגעי א ׳רyליכט*ג א געשטאגען איז
ײ כױפער פילע אויף און  וײטאז די נ
 רױטע/ געהאנגען נאר זײגען ײעג םון

 ג^וכיען איז עי װען און ׳עפעל נרױסע
 קדישא חנ־ל האט שטאדט רyיענ אין
אהן קינד דאט נאגראכען ניט

מ^ אזא איהם בײ נעבעטען און נעלד  סו
 וײ האבמן געהאט, ניט חאט ער װאס

; jy3y3yaiv און לייוז^ געשיקט איהם •
 װעדנער סאל אירם ןyfiיyװ סיר —

קבר. צום זyנגyבר ניט
 ־y; און yוױיל א געשםאנען רy איז

אל^ זײ ןyטyכ  סיט נאהאגדיזון איהם ז
ט אי״ץ רואב^ זײ װען און רחםים.  ד

 אדם׳ן צטyזyג זיר ער האט נעװאלט,
 אלײן פאהחנן^ זיף גמלאזט און װאגעז

מן אין און װאורין, װיסמכדיג ניס ר א  ח
ד כיטערע א ג^ןאכט איהם בײ האט ײ  ג

 א jy;yp» נעקומזן איהם איז סייט.
ר, א ?ריסט, כאקאנטער מ ר א  T? און פ

ט אפגזדפטעלט רעדען. איהם פי
שײק? פאבסטו, װאס —  יואט דז
 גע־ iv האט — ? אוסעטיג אזוי ביזטו

 דיײ אויף איץ נ»ף ?לאגסט — םסגגט.
i פארלארענמ נע i i v o

ט נײן, —  טלויער םערד די וועגען ני
טyyג האט — איף, — דזשייק. רטycנ

 אט ז.yטראסyג םיך האט צרה גייע א
 דזשײק און .ov ליגט מאגען אין דא

 yגאנצ די דערצעהלט קריסט am האט
געשיכטע.

 געטראכט װײלע * האט — װעל, —
 גע״ געלאסען דערנאף און פארמער דער

 אויף באגראכמן (oo:vp דאס — זאגט:
פעלד. אײגען דײן

ט, איחם האט דזשײק נאר ערקל^־
נ זײן און ניט, דאס טוען אידען אז ױי  ו

 איהפ האט דאן םרוםע. א זעהר איז
 סומע, נױטיגע די געליהען ?ריסט דער
pn צו אומגעסעהרט זיך האט דזשײק 

 איז רyסyפr וױילמ א און הדישא חברה
 כית״עולם oy<״:p אוים׳ן געשטאנען ער

 לעגט מען וױ נעקוקט און בוים א לעבעז
 כלױע קלײנע, דאס ערד דער אין ארײן

 אופ־ זיך האם ער ווען און קערםערעל,
 שפעט געװען שוין איז אהיים, געקעהרט

 די םיז זײטען םון און נאכמיטאנ,
 ^ןװארצמ א אנגערוקט זיף האט כערג

אסיעדנאכם.
 װידער און שטוכ א'ן ארײן איז ער

ם איהם האמ yמא« די ;עװאונדעי r 
 האט ער ארום. העוישט װאס שםילהײט,

 ודדער און כױידעלע זײן געטאן רוף א
 איז ער געענטפערט. ניט קײנער האט

 איז זי *ינמר. אין פרוי זײז צו ארױף
ט נעמלאםען  דאס און טאכטער, איתד םי

 זיף האט סינד אכנדיאהריגע בלאנרע,
פוםער. לyקרא:ק איהר צו צונעםוליעם
 לאננ בײרען זײ אױו״ האט דזטײק

 געװארען פול איז הארץ זײן געסוקט.
1זײ און געפיהל, װײכען גוםען, א םים

צירד׳ט־ע״ א p*y אפגעכדעגטע״
ב8 טע־ T א חט1נ>וי׳ ־אט ;י ' l i r 

y rv * ro׳אט ״* v y 'iy iv '*  r f,] א
ל א PH 1 י׳א pH *ױ t די געטאן * n

,jyo*m pH : ypױו9 ׳־ י • M
*yry pie״ t'H נאכט r r , HP# ׳ ‘ל

ןyצל;דyאמ oy ;צ אנ v י i !,H •ŷ HC
ph דאיט אין דא אי H-y.. c yotuy ,H
r-H װייא 0y*»0H3 די n t 'y o o iy i די

iyMy; w Mf דאכ ־ סנע r y i די
OH’’ “’K רצי אין v־v: •c yטדy־ c

׳Vi oyi ph ע-שטצי myi איז
ױפנ איז ׳נענל  iv" ן/4,כע4א ןyגאנגyא

'ly iv געט־אנט, א־״ץ לאט ײיז יוױד דין 
 איכעיאי* iyM ;y^y( ױאי־ט oy גיט וױ

ט לא װאלםצ; ײנ א ^ו v*' ג w v נא־ א*ן 
ו \vznr 8י*א דין אין א*ן י  ו
 ןיא גאדײנחעז ”s'־ysH נעפ״אנטע״ט

ry jy s8 ל8א*א אזױ וױ  אלעי יyנ;yצינ
־yo .ײאפ yc*Tj vw אידעו ״ ' pc 

,ז ױאו שטצדט, , jy p ^ r שרא״ אין דף 
אףyד געהלאל. לע ײ ז*ף עי• האט ינ  דע

^ דע- אז ׳פאנט הי  אין דא שױן איז א
ל, רץ" הוטןן L'yr כאלד  mv און װעטו
אי װעט  וײ אזוי אײנזאם שטעי-ן זycד

ייc א איי־י ^yi א ,yאינטע'־* פלאץ ז 
pc iy« אין װיגטען yאל rP איפyאין ט 

 זיך ראט -y און אליין, זײן און
^ א פיט און חױך צוזומען ר א  pH י

ײן נאכט שױאיצע״ אי

I ל * נ # ש ע נ ר ע ט נ י ־ א ן ח נ ע ל א ק

אן. ה. פין מ קוי ס

ע מיג ם װאר דדינ חר 12 םי א *וריה י
 דאפ רע^רמע*, װ^י» קליװלאנד וון

 8ח* װצלכעל ׳ס«י״? ר^ר װןס רןם פיייץ
 איז ג״ט, װןכען נײניץחן געדויערמ

 ױ־ די ד#ו איז געװ^ען, אוי•געגעבען
י ג$:ץ גענליבען גי*ן י  גע״ זײנען ג^ר נ

ן כליבען י  לאקי־ אי*ע *ו׳יפא^ד ב?פ«ען י
 ;ײע נאי עלזיסמיר®, חןבען װןלנן לען,

 אונגא־ די ^רגאגיזיר•. װעיען אקפי״ס4•
ן ו י  חיזבען איבײפעי כאחעצןי׳*ע און ו

 איגםעי• דעד «ו מיי^יפעיש גדייקמ
> אני נדי

A
 ניי דלס *ון בא׳ילוס » לויגנ

 גע־, װעי■ נ^«#ײ דז«,*ינ■ קלאותסאנער
 דיפ«ריק« די פון לאגפעיעגץ » וצז6*יחיו

 מענדן, ס. זיגמין, ברודער מעגעדז׳יעיפ,
 נליד־מאן דעי װינטדיעװסקי, גראססאן,

B3’i עון r n געניו־ און חאי*§ערין בפארד 
ir*4* סײלי סע u *בי• ךו צװעק דעם מי 

 אונסאניטאי־ע די »ון »ראגע די ײאגפען
מ צנ אי י ן י י  דײ קי׳פײד׳יעיזד. •ילע י

yi 9 *יקען ו1 באאד״יסמ קאגועיענץ 
 םאנו־ יעגיגע די *ו װארנוגג ׳••רענגע

ניפ זייגען ו-יצםעגס •*?**ור^רי,
 איבײפזעי אונזערע דאס געגוג סאגי*אר

 װזדעז זײ סײדען ארבײפען גי• װך״ען
 סאנ־גיײ װלגען רלגלעז jp* נאנק-םעז

״אז•
A

? דעיי ײי  ז*ז עטין׳1׳•■ ב^ס בײם מ
 רער גופ. זעחר ׳*«עח« שילאר-לשיא,

ײעד■ ספרײקער די «ו ספדײ?
^ן די און •,‘■ארראיד כ סוי  גע* גו אוי

 זײנען לאםןי •איביסענלם דעם װינען
גלעגזענר. זעחר

3441 נחננמרםי םעלעפאז
ד ױ ר א נ א ע o®. ל r 

4 ט 2 ס י ע23 א . ט ט ו ׳ס י ה נ ר א י

II ן י א א 8ש ( L  J
םילער. ל. פץ

 געװײנט׳ א-נז ב־• שאפ אץ הי־נם םײדעל א האט עס
 פארלוירעז. פרעםד אזױ ארבייט, דער ניי נעזעםעז

 נעלייענט, נעלײענט. בריף א זי האש מיטאג־צײט
טרערען• א־הרע ז־־נעז נעםאלײן ברי־ דעש ״:s אץ

 בלאס אץ שטיל כעארבייט. ששיל אלע האבען פיר
 נעןנױגעז׳ לאנג א.ץ שווער ־ אז ױך טאנ דער האמ עס
 נאם א*ן ארוים שאפ םין פארנאבם מיר ױינען און

אוינעז פארװײנםע האם יעדער אז נעדאכמ, זיך האם

/
I

I  .......  2 .

װ ו « ס ק ײ  חשלסח *וניאו נ
ער ! ט ענ ס

נ ־ ז ו ן י ז ד נ י ע y?• א , rd־;r;d*p״
<־ טערע די געײעז איז *ט“י ו  *Mn אינ

א־yc^יא נע״ M אד^י־שים ס. ס W 
pc ט דעב כ א ײט ו ױא  r^y^HP ;״א
^ אה א ט אכו־  שיײטאג עצטעז; ״אט ״

ט ל ע ^ ל ײגיאן אין ג ט ^  ל*, *voivo י
פ׳ א iy פארפאכע• דע־ אי? מ i  pc 

vכy• פ אד ײ ק ע־ טינ  פאסעך א ״
ט/ ־י׳ ־ אגי ־  פ*ט on״ ע־ *יע־־נע־ *hc י

; S t *נאצ־א־ דעה כארינ״ע; —צ יא־
ײז. נון-ען )  אין יyפײכט א איז יy ו

oyi ג דאזיגעןyנn yטוונד pH ־ע• דין 
mr< זיא לע y t ;v' y ט עפאנ -^  “פא איגג

טyטודc אי־ע ן.yנ
ך ־״סט ע־  cyT איױ״ ״טyשטyנiא ד
ס אז פאי־ט, אד ײ ? ב^י י די איו טו נ ^  ל

ד ־עב פין ט ב״ *  pH א״בײט י-ע^כער ׳)ן
y שי-עכט־ױעגטיייי־טע iy r/ צ*ױשען 

sv v r v r גcy’נy• שדי״ די אױף זיף 
y ^ y iגעיעלט אױף לאט ר yjypן ,oyi 

ט די אײי יױ הל״ אג  פארסײחגן צו יןי
 וױ נאכדעם הודיחגן צי זי אזײ ײי אין

y;MH .w שויז דטי<,, ~v;,,א h  pc 
pc וױבטינכט דיy װאם ׳י*טוננעז1כאה 
ט, לאט מגאיויי דר. כ א ^  איו oy אז איז ג
 א pH ;y^rnc צו נױטיג נישט נאי־

 ־nyoie ®ון ױך קורירען צו סאגיטא״ױס ;
 ^ואיי״ א pn פאליען צי אדע״ לוי־אזיס,

 pc קורירצן ז*ך iyp \vo ?י־יפאט. זyפ
^ אין ז-צענדע טיכעײלוי״אדס  רײס, חן

w זא־" iy^ אויכ  jyo’rען י״כע טי  סי
pn iyi:yrn'v:H י^בא?. צו אזױ װי

:pyד טען28 רעם פײיטאג, סטעןy־ 
, עי כ ד עע ^ מ H אנשטאט וו ו י ט׳ מ ו  י

iyo<'nry38H סאש״ א ווערצןyל KWW* 
*נל/  4אגטײי \vsvy oy ]vo^yv, אין י

;yהפyאין דנגער טענצער, ן vmy ^ n -טא 
yo^  געכען oycy אוין טyװ ivo ן.:
לsפיטג ysH ארײן. פױל אין  pc *yי
דען.H<̂yנג,יH זײנעז הי־אסען די

 גײעם סyד פון לעקט״עיר yרשטy די
ט פיזאן ^  ;yc4 רעם פרײטאג, געגעכען װ

cy פין ?אסעל, אנד4לעי דר. יאנוא־. i 
cy לײנאר, אױ אי־טפענט8סטײט'דע r 

 סטײט דעל ״װאס דעם איכער חנדען
ײ די םון געװנר דעם באשיצען צו טלט  א

 איי״וסט־ ױעט ורrטpyל די בײטער״.
אדי:; דורך װערען לירט  פילט׳עולס פי

ס/ דורף און ײד ל ס ״

* ה• או אנ ט ר ע ן װ ע ד ו ש ט ק ע  ל
ץ ן א א ט נ י ל ל ק א ם ה ע ^ ר ט נ ו  ז

ן ו2 י ר א ע ה. ד ױ ®

ד לעקט״ע׳יייימן װעט יאנא־י ה. : י  א
 לעם אפעדיקא״ pc צײױליזאציאן ״לי

 pn פי־י, חנל ןיא אילר 12 זלנטאנ,
האל. הליגטאן

 פא.־ט;עזי;צט װעלען יעקציעס די
j זונםאג יעדען װעיען n  j*h* םריוז pH 

^בען יעם  זעל־ דער i־h און •לאץ ז
'ht דולכ׳ן צײט נע^ d iyv:H3.)

ט ס־י נ דעי צו פרײ ^י לי טנ  pc פי
ל.יאי:טער;* לע־ א ^ ש

 ױ םיקעםס פרייז האלב
להארמאניק קאנצערטען. כ̂ו

 ױניאן >ד;זער םון יי־*ערגמיטג די
dt בא?וטען לעגען .̂hp ר פון חנ  ^ג

צ דעפאדטמענט, עדױקײעאנאל תצנ  ו
 האלכ צװײ צו בארעכטמען ,זי וועלען
v^V'W די צו טײי/גטס •רײז bo פי״ 

y לארמאגיק c i^ :n p.|
ארטטענט עדױסײשאגאל דע*  דעי

י. נ. סטרינ^ טע16 װעסט 3 אין איז

 פערקיהלונג א אב דםעלם
שםונדען 24 אץ

HilTs Cascara Bromide Quinine
 אלז רפ פעסטע אץ שנע״׳סטע ד• א*ז

 א*ז ד גרים. אלן םערקיהלוננען נ;נען
 נאג־ דער אץ נעווארק רוכירם8א"ס
י  א״| געגדצט רתיט pn oSrt מ

הײתר. כדליאנק
הילרס איגעראל דורכארס םזללאכגם
כדט באקס ררמער ךער אץ קאסקארא

אונםע^ןןײפט pH ■אי־םרעם דעם
pc .אלע אץ נאקוסקן צד הילל. םר

ס. דראג םאי סעגם. סנ m• ס
W. U. ■ILL COMPANY DCTBOIT. MICH. J_4f
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ד ועו&קשארס מון מ בי ז י פ מ
Kvo א ״ w n * p j n דער אץ 

 אונזער j-b געעינטע
*•נטערנד»*ג«י.

דני < נ׳ י ו .,י ( ;
עיגע-ע דע־ א*ן ט : pc אינ־ אוגזעל 

שאגאי  געױיסע לא זײגען ױ;*א; 4טעמ^
 •’כיעכ״נער״! אוגזער ױעי*כע יאוזרע;,

yp\ ט דעט און י פאלגעסע;, ;י ״  P* ױ
 ;עראכט עאגאלי*•גטעי;ע די י־אט די
ע2נע׳ ט  איגטעד״ די דזאט די *ין ; י:

ט עיעא;אי2  יעפר״ז גרױסען א גערא:
 ',צ איה־ע לו#רוי, אילל א»ן ס^ײױעיסב

עי **;טיענו;נען. און *ען ױע ד pc י  או
ט ען)ל טעטבעלכ ןערע  ניט װעט און ;י

 ,1JH0 אוז 1009 יאוזרען די סוןמעסען
ױסע צוױי די ,יוען  די pc סטי״ײקס ;י

 קר^וק״ די און וױיסטפײהע־ס לײדיס
ס ^ נ א  געװאו;ען זײגען יארק דו אין ט
 און *שװערען יאגגען, א גאך ןעיוארען

ש^ עידי ײ װעגען עס האטוי. נאמרדוז י י  נ
 אײגעם יעדען pc זבױז אין םלי״צ נעז

 קיאוירםאנו״ די •וען ,1916 יאהר דאס
ס ר ע ^וי ק ע  ■לאנע א געטאכט האבען ס

 בריענעז און ױגיאן, די צונרעכען צו
pnnr ר״ דער װען צייטען, •י*טע די* 

 און הפקר. געױען אין י״״יא* אין נײטער
 ד*ס געדענקען איפער יוזןלען דכעד
 אײנגעםיהרם איז עס ווען ,1919 י*הד

א נאנ^ער דער pa געװ^דען  ;־,חיאוק׳
ע ססיי  ײ^ך״ארכייט, סניז סיסטעס די דו

 איצם, כיז גאך איז ױ^וס יוײ;סיהרו;ג, »ן
v צו^יכ :v T tn * t אורזאכען, זײטינמ 

ט ג ;י טי  (ײ־ געװאיעז, #ינע״?זע*ט דינ
 קיאוקסא- םילע ,jp״c ג^ד pc רער,
 די װען ,1921 יאהר ד^וס אױך נעד.

 געכרא־ האכען מיאוק-סאנופעקם״שויערס
ט אגריסענט ?ײער כען  ױניאן, דער סי

ע, ד ענ ױנ  דכער ױי װעט כיאי דאס אז גי
מען עיי  װעט ױגיאן, די כיעכען איו נ
ט קײנעם פון מ״גכיאל  װע־ םארגעסען ני

 כמעט אױסגע׳זעהן דאן האט עס רען,
 ױי דאס און באסעס, די םאר דג א וױ

 אראיצוא־ אױסםיהרען ענדייך װעיען
ך םון װארפען ד יפװערען דעם ד א ד  ױ

 ;עװען, איז אכער דעזויטאט דער יאך.
 קיואױך די פאר דג גרױסער א איםער, וױ

ט און םאכעד,  צוברא־ זײנען דעם פי
 װאס פילענער, אילע איע, געװארען כמן
n גע־ האבען קילאוק׳סאנופעקבדשורער 

ױדאן. דער ;עסנן שנײרס
v

 יאהרען אױסגערעכענטע אלע די אט
 פיז נע^יכםע דער איז נילײכעז ײעיען

 נעדעגק־ די אילס אינטערנע׳טאנאיל, דער
 די װעילכע אין די, אאס יאהרעז, וױדדינע

 געווארען געלזםעלט איז אינטערסדפאגאל
 די האט און פראבע, ״שװערער א אויןי

 איז אויסגעהאלםען. גילענצענד ■יאכע
 אילץ אינטערנעלזאנאל די איז יאהרען די

 איהר אין געװאקסען םעוזר און םעחר
 די פון גוטען צום אײנםלוס און סאכם

 םרײדס, אונזערע אין נאר ניט ארכייםער
 איז אייד היפפעה איהר דורן נאר

 יאה־ די איז נאחניל״םרײדס. אנדעדע
 םאקםיש אינםערנזךשאנאל די איז דען

 און םאכם. געזזןלמאםםליכע א נעוואמן
 גאנץ א םון יאהרען די זײנען דערםאר

 וױכםעקײט אוץ באדײםומ כאזונדעדער
pn אינטעתעלזא- דער םוז ילעבען דעם 

 באלןערם 1923 יאהר דעם איז נאל.
 א יאהר? גע׳שיכטליכער א באײבעז «ו

 ? געדענסען אנג5 וועט מעז וואס יאד»ד,
 יאדד אלע די אויב אז זיף/ דוכם אוגז
 אויסגערעכענם, האבען סיר װאס דען,
 האם זײ אין וױיל געדענקען, םען וועם

 אויסצוםעכ־ נעהאם אינםערנעמאנאל די
 װאלם זי דאס איז קעפםע, גרויסע סמן
 די צװישעז נעווען סעהר נים לאנג מױן

 נאנץ נעררעז װאלם זי אדער לעבעדינע,
 בא״ קנאיער גאנץ א םון און סאכםלאז

 דאן נעזינם, ניט װאלם זי ורען ד״םונ^
no םיר וועלכען מים ,1923 לאהר דאס 

 ■ונלןם בלײבען איצט, זיך נעזעגצנען
יאחר. היסמאדילןער אזא

v
 קאכד נרױסע באזתדעחנ סײנע אםו^

 גע־ נים זײנען ב^לײבתים די סים סעז
 יאהר דעם אין אבער מװאדעז, יהדט1

 אנדערע ארויסנעבראכם לעבעז דאס חאט
 דער גאסםראמעם האבאז װעלמ נוחוו^

 »ה ;מארניכטונג םיט וומנאנתמאנא^
 אינםצרנע־ רי אויב אז ?יך, דוכט אונד

 אויוי געװארען נעמםעלם וחנן איז
 ארויסנצקד איז אח •ראבע מוועדע א

pro גערידע עס איז זינרי^ נאסת 
•7923 איז ןסארגעקוסצ

v
בעיני •עגעי״ער א כיץיז  איבער ?,4אי

ט׳ יי-אט *ואס דעם, ײ ט א  זײן, װעט •
 או;- איבערציעען iv נעגוג דןי, דאכט

ײנונג אוגזער אז רעפבער׳עי•, זער  װע״ פ
 א איז 1923 פון כארײטוגג דעױ גען

ר‘' כי קודם יעטאיין-כאגריגדעטע.  אפי
5r•• זעלר די א; דעיפאגען y r i צ״טען 

ע דער אין ראינמסטרי אוי  און בפ־יט לי
 ככילל, איגדוסט־יען אונוערע אי־ע אין

 דורכ״ האכען אדנײטער אוגזעיע •ואפ
 פאיגאגגע״ דעם םדן כי׳עןי אין געראבט

ר. ;עם ^  םון טויזענדע און טױזענדע י
 כיאגאטעך האבען פעפנער׳טיפ אונזער

ט סע;ט י,ײן י־אנ;  װציד און פארדינט. ;י
 ראטגעבער, *עלעכטער אזא ;אך איז כער

 עטװאס / יאױע דער הוננער, דער וױ
ט ױניאן יעװאכעדע א  דעפא־ דכער ײאי

 יטיעכטען אזא אין געװארען דאלידרט
ען ױניאגס אונזערע יאהד.  אכער דינ

 די אונטער סעבטיג און נאנץ גענייבען
 נאד און אוט׳שטעגדעז. ערגססע סאסע

 גים ױניאגס אונזערע האנען קײנפאל
 כיאכט, סאראי״שע אזא ארױסגעוױזען

ען פעסטעז אזא אי  וױ ,9כאװאוססזי קי
 איז, פאקט דער .1923 יאהר דעם אין
 דער צו געהענדיג ױגיאנס, אונזערע אז

 א אויף זײנען ,1924 פון קאגװעגיטאז
 געװען זײנען זײ וױ יעװאכער, ניט האר
 איז׳ ; 1922 פון יןאנװעגיטאז דער אױף

עטאדקצד. פיי דך, דוכט או;ז וױ
V

 כליק״ א אז זאגען, סוזען םיר און
ע אױוי דױנםער, אױף טוענדינ  צרות, אי

 אױסגצמםא- דינעז ארכײטער די װאס
 סיר iv:v? ,1923 פון ניש\י דעם pא נען
ך כאפרײען גיט  0ם ;עפיהל א pc ד

 םא־ גרויסע אונזערע צו באװאונדערונג
 געבליבען זײנען װעלכע טעטבערס, סען
 אנ־ אלע ײניאז. זײער בײ פעסט אזוי

 דורכנעמאכם האבעז װאס ױניאנס, דערע
 זיי־ םארלארען האכעז צײט, שװערע א?א
 יע, םױזענדע, די איז מעמבערס ערע
 מיר בעת טויזענטע, צצחנדליגע די אין

ט זײנעץ  אינ־ אונזער אויב זיכער, ני
 םארלא־ איבערהױפט האט טערנעלזאנאל

 םעםכער־ איהר פון איז עס וױפיל רען
•.ש ר י ע ד ט.  פאר א pc אדסנאהסע מי

 אינדוסםריעז אונזערע װאו ישטעדטיאך,
 באזונדערס בעורען גיט קײנמאל זײנען

 ױני־ די װאו און אנטװיקעלט, ?»סארקי
עען אנס  זעהר געװען :יט קײנדאל זי

ק, אי ט ל, די איז ^ א אנ ^ נ עי ם נ  אלס אי
 אזוי ׳טטארק, אזױ נעבליכעז

פראס״עדיטי- סאסע די
 גאנצע,

 אין װי םעכטינ,
יאהרען.

סא־ דעם אין האט װײניג, נאך דאם
 אונזערע איז םאםענט קריטײשעז מע

 יאחרעך ר/ןר אינדוסטריען םאר׳פידענע
 אינטערנןףפא־ דער פון םיהרער לאננער

 ׳טלעב־ זײן צוליב רעזיגנירען נעםוזט גאל
 םילצ וױדער האבען דא און געזונד. טען

 װעם אינטערנעמאנאל די אז נעגלױנם;
 איז עס װארים אױסהאלםען, נים עס

 זעהן צו מענשעז בײ נאםור די אזױ ש(י\
 םון קראםט און םאכט די םארקערפערט

 םענ־ אײז איז ארגאניזאציע נאנצער א
 ארוים װײזט מעדפ דער ותן איז שעז

 קאסןי־ םס ענערגיע, םון מאס נעװיסע א
 דאן אײנפאל, גוםעז א םון לוסםינקײם,

 אז ניצויבען, צו גענײגם םענשען זײנען
 ארנאניזאציע דער pc מאכם נאנצע די

 םענשען. אײן דעם p'c ארויס ׳פטדאםט
 איז עס חאפויר. פונקט איז אפת דער

 ארגאניזאציע, דער pc סאכט די איםער
 שםעהט װאס אײנצעלנעם, דעם ניט װאס

 זײן אס םאכט זײן ?זפיצע, איהר אן
 םענ־ מעהרסטע די אבער פרעסםידש.

 דאף זעהעז זײ ניט. עס װײסען שע\
 זע־ זײ ארגאניזאציע. נאנצע די ניט
 םײנען םיהרער, טוער, דעם און דעם הען
 און אלעס םוט װאס עס, איז ער אז זײ,

 װע־ צוםאיען אלעס וועט איהם אהן דאם
 נענלויבט, םיילע האבען דערפאר חגן.

 נעװע־ דזןם םין רעזיננירוננ דער דורף אז
 די האם שלעזינגער ב. םרעזידענט זענעם

 שםארק־ איהר געקראנען אינטערנעמאנאל
 םײ האבמן אזוי וױיל אס, סלאפ. סטעז

 די םאר נעםאהר די איז גקגלױבט, לע
 אזא, װירקליך מנוחגז אינםערנעשאנאל

 אונטעחפע־ געקאנם ניט האט םען װאם
 דאם אויך פונדעסטווענעז און צען.
 אימןתעלעבט, אינמערנעמאנאל די חאם
 דא אס מאדען. םינדעםטעז דעם אהן

 גאג״ די ארױסגעװיזעז וױרקאיד זיד האט
דער ארגאניזאציע. אונזער pc מאכט צצ

 האבצן ^יןי, די םארלאזען האט יזאפיטאן
זיך סאטראכען נצדטע יד נאלד
ס ײ  האט ׳פיוי נרױסע די און רודער, נ
 און געיטװאופען דכער און רוייױג אזד

 גדוי׳ דעם pc כװאליעס די גע׳צדטען
 איחר כײ וױ ים, ^טורעטדיגען סען

תן ױ הע  דדטע־ אוגזער לאפיסאן. פרי
 דאן האט באארד עיןזעקוטיװ נעראל

ױזען,  צו עס פארדינט ױ אז אמיסגעי
 םעצטי״ דער םון ׳עפיצע דעד אן ׳צטעלן

טאגאל, גער  איגטער״ די און אינטעמע׳
 יייז צי ארויסנעוױזען זיך חאט ;ע״צאגאל

 פעסט אזױ נעבױט, פעסט און ;וט אזױ
 ־y4^ פאר איז oy אז א״גגעםונדעװעט,

 קי־אפ קײן דאס ;עװארען׳ יןלאר טען
pc שי?' פון אדער טעג׳צען

 דעם איהר געגדג ׳צטארק ניט איז זאל,
אגציטאז ״עאדען טיגדסטען

V
 ליג־חויאת די האס וױיניג, ;אף ראס

ך זyהויכyאגנ  איץ אדױסצואוױיזען ד
 רyאונז פאר געפעהרליף סעהר און רעהר

 די װאס □,yi פון געיעסיצט ױ;יאן,
 םייע, םאר ניטערע אזא געןוען איז צײט

 פון אויף ;פעטכעדס אונזערע
d v i, אן װאכ s^  m,v iצ  אר־ רyד jid yי

 פרעזי־ c?yDtry; זיך האט ;אגיזאציע
 און פעהיגקײטען װעפעס זיגפאן, דעגט

 אונטער־ ׳טטארק האבען די ענערגיע
 פאנ־yא:נ דעפאכאנען די י-אבען יטעצט,

 געהאט האט יועיבעי קאפפײן, א נען
oyi •כוחות אונזערע צױשפאיטען צו ציל 
 דער און ״ר׳עכט^/ און ״לינקע״ אין

 אונזערע דאס געדרען, איז רעזויטאט
 אנגעהויבען האבען ױניאגס פעהרסטע

 קרינע־ אײגענע די pc לײדען *שטארק
 געםעהרלי־ דאס אינסרינעז. אוז רײעז
 האט ער װײל ׳»ונא2 דער געװען איז כער
 פוז פאנטעל א אין א״נגעוױקעלט זיך

 :רױסע א גאר האט װעלכער אידעאליזם,
 אונ־ םון טײל היבישען א אױף ׳שליםה

^yרs פעסבעד״ןיפ. זער י  זיגםאן׳ נטIז
 דז^עגעראל נאנצען דעם םיט צוזאמען

v.'oipytpy ,ד.אב כאארדyאיינ״ ענדליד ז 
 ׳טונא דעם םיפ קאמף דער אז ;עזעלן,

 איז ער און .iinyn זyאױםגע:ום פוז
 רעזול־ דעם און געװארען. אױפנענופען

שונא דער :דאף איהר װײסט סאט
 אונ־ םון זyװארyג אױיסגעסריבעז איז
 דרויסען פון זײ מעגען ױגיאנס. yזער

 דער אין נאר, װילמז זײ װיםיל כילען,
 געברא־ םאכם זײער איז ארנאגיזאציע

 די גול. גלײןי איז אײנפלוס זײער כען,
 ארויס־ װידער דא האט אי;םערגע?}א;אל

 איהר םאכט, נװאלדיגע איהר געוױזען
 לאקאלס pK װילען, םעסטען אייזערנעם

ם לינקע, ל ^ א  װאס לאקאלס רעכטע, ל
 אינםערנעל»אנאל, חןר צו לאיאל זײנען

 לאיאל, ים1 זײנען װאס לא?אלס און
 איגםערנעישא־ די ניטא. פעהר זײגען

 אוננעטײלט. און אײנס װידער איז נאל
Dy איז װעלכע אויםאריטעט, איהר איז 
 אונזערע אלע אין אײנציג־הער׳פענדע די

ױניאנס.
v

אויפגע־ װאלט איצײז דאס נאר װען
 ׳שויז ער װאלט ,1923 אין געװארמז טאן

 עםאכע־םאכעגדער אן װירקליך ;עװען
 װאונדער־ װירקליך איז עס װײל יאהר,
 איז *ש'\ yo'na רyאונז אזוי װי באר,

 גע־ אלע די דורך געװארען דורכנעםיהרט
 און שםײנעי םארבאהאלםענע עערליכע
 און נאנץ געבליבמז איז און אײזבערג

 איז עס װי גרויס רyאב אוםבאעעדיגט.
 םאר־ די איבער?וםען פון אויפםו דער

 אין נאך ער װערם געםאהרעז, שידענע
 ןyם װען גרעסער, םיל אויגען אונזערע

 צײט דערזעלבער איז אז זיד, באדענ?ט
 פא־ פיל אזוי געװארעז אויםנעםאן איז

 םון םעלדער די אויף ארבײם זיטױוע
 אונזערע טיט תאםף און ארגאניזאציע

ע .1923 י״אהר דעם איז װי יטונאים, אםת׳
V

 דרעםמיײ די האבען 1923 יאהר אין
 זײערע םארלאזען יאר? נױ אין ?ערס

 הא־ ?אפף קורצען א נאך און מעפער,
 ״40 א הריגעץ צו אויסנעםיהרט זײ בעז

 אײנגעטײלט ארבײםס־װאך, שטונדינע
 איז יאהר דעם איז ארבײטס־טענ. 5 אין

 אין לא?אל װײסטמײ?ערס לײדיס רער
 כמעט imiy: איז װעלכער םילאדעלםיא,

 האמןי, אין ארויס װידער צובראכען, װי
 אינטער־ דער פח הילף דער םיט און

 געװאונען סטרײק דער איז גע׳פאנאל
ײ איצט איז 15 לא?אל אוז געװארעז,  אי

 לאקאלס. ׳שמארקסטע אונזערע pc נער
 <זל$(<ז- די מיט פאסירט האט זעלבע דאס

 באםטאז. אין באלטיםאר, אין מאכער
 צועחשט נעװארען נעסאן איז איבעראל

 דאן און ארגאניזאציאנס־ארבײט, גרויסע
 ױני־ אויפס־נײ־םארשטאר?טע די זײנעז

 םילע אהן נאר און קאםױ׳ אין ארויס אנם
 זײערע געװאונען װידער עװערע?ײםען

 שעפער, די אין רעכטע אין פאזיציעם
 באלד באלד, ׳פוין זײ האבען זײ װאו

םארלארען.
V

 אינמערנעשאנאל די האט 1923 אין
 װאונדערבארען א גרױםען, א אנגעפיהרט

 װעלבער, סאךםראנציסקא, אין סמרײ?
 נע־ שטארה האט נלויבען, מיר װי אויט

 סאךםראנצײ pא צוברעכען צו האלםען
 זיך האט װאס אפעךאמפ־פעםט, די ס?א
 װערם סאמןי א דארם. סארםמסטמם אזוי

ט םאםענםאן הר םי מ אנד־ לאס אין אנ

ס, עלע לן אין און קאםחגן pא ^  פי
ט פלצצער אנחגרע  אױס• נעסטע די מי
lyoD’t גרדפ װי אבער, ערםאלג, אוסי 
 אד״ די jynyj זײנען □y קלײן אדער

 ״שװערער איצםיגער רער אין סאלגען
 צוױי זיגען אין האכען םמן מוז צײם,
 דיזע פלע האבען ער׳צטענס, ;זאכען

ycoyp ^ נ ס ױ  אוגזערצ װאס דאס, א
ען ױניאגס ״נ  ״1גענל אלײן דעם דורף ז

 נע״ ^טארקער נאד גיט אױב גאגץ, כען
 האכען מען םוז צװײטענס, ;װאר^

 כח םון מאכ געװאלדינע די זעען אין
 געסאדערט זיןי חאט װאס ענערגיע, און

ע דער סאר הרו  ycDyp y4’* די םון פי
 זא< און סראנטמן; סאר^ידענע אױוי

 איינ־ 1קײ פאר אז װערען, געזאגט דא
טyמאם זyציג פא־ די האט נ  אינסעתע׳
ט נאל  נױ־ די אין דוחק א ;עםיהלט ני

כוחות. טיגע
V

ט װײט איז דאס אםילו אבער  דער ;י
 איז oy .1923 םון רע?ארד נאנצער

 יעטיפ א 1923 אין טגװאהזז םאןyאויםנ
 דארןי װאס רעארגאניזײ^אךארבײט,

 מײנונג, אונזער^ לויט װערען, באטראכט
pc דyגר רyסטyדאס ^אר װיכםינ?ײם ר 

 ?עםפען און זyבyטר6y ,ivaŷ װײטערע
 פײנען מיר ארנאניזאציע. אונזער םון
 די פון צוער׳שט םאראײגיגונג, רי דא

 דרעס• בײדע ,23 און 22 לא?אלס צוױי
 ארנאניזאציע, אײן אין ׳םײקער־יא?אלס

 ילאקאל «רעסער־לא?אלס, בײדע די ראן
ק אין ,35 לא?אל און 60  אין ױניאז, אי

 פאחטפעלצונג די דאן און ,35 לאקאי
 די פון באארדס, דדשוינט בײדע די פון

 אי| קיאוקסײ?ערס, אןן דרעסמײקערס
 באארד. י־ז^וינט מעכטיגע yגרויס אײן

 ג/גב־אכט ׳פטאגד צו איז דאס אז איצט,
 אלע כםעט ישוין איצט ^ynyr נעװארעז,

 איז עס נויטיג װי און גוט װי אײן,
 גארנים געװען עס־-איז אבער נעװען.

 האם עס דורכצופיהחנן. דאס <ײכט אזוי
 ,y'3iy:y גװאלדיגע א נעםאדערט זיף
 דעד איבצרצײגוננס־קראםט. םיל און

 רעארגא• ׳שםי? דאזיגע די פאר ?רעדיט
 נאנץ און םול ?ופט ניזאציאנס־ארבײם

זיגםאז. פרעזידקנט
V

 די םאמעסען ניט iyD טאר דאן
 pK ארגאניזאציאן םון ארבײט נרויםע
 נעװארען אויםנעטאז איז װאם ?אםף,

סטעח אונזצר פון  דצ־ װעסםערז און אי
 עדםלאךDr פילע •גאר פארםמענםס.

 באלםימאר, םילאדעלפיא, יאר?, נױ ארום
 אנט״ זײנעז במלײבתים אונזערע װאוהיז
חד צו פטור דערמיט םײנענדיג לאפען,  ו

 איז דארט װײל ױניאן, דער pc רען
 גע• ניט ױניאנס pc םפז .וױרקליך

 ױניאךםלעצער• אםת׳ע איצט זײנען װען,
ס' y:'< פילץ םילע, גאר אי א?  צױ זײנען י

ל סגר צו געקופען א אנ ס נ עי ט נ  דורד אי
 װערט וועלכע ארבײט, דאזיגער דער

 זעלבע דאס גליד.yםאג־ט אנגעפיהרט
 pc ארבײט דער װעגען ריכטיג אויך איז

 עס װאס דעפארטםענט. װעסטערן םyר
 ״־^י?אנא איז געװארען אויפנעטאן איז

 pזכר דעם איץ צױפריש נאןי איז דאס
 זאלמן סיר אז םעםבעױןןיפ, אונזער םון

 עם דעם. װעגעץ םארברײטען זיך דארםען
 אן גאר זyדערמאנ צו גענוג זײן װעט
 דארט, אינדזשאנקישאן־קאםױ גרויסען דעם
ס/ די געגען קאםף דעם אן אוז נ לי  ״

צט זײנען ^יקאגא אין ױניאנס אלע  אי
ך גאר און שײפ, ריכטיגען דעם איז  ני

ײדען מיר וועלען  םוןדער םרוכט די סנ
אר״ ־ ארנאניזאציאנם אננודשטרעננטער

i גײם•
V

yד  זאלען ליםט, נאט באט לאסט, נ
 נרויסע צװײ נאך װערען דערםאגט דא

 יאהר דאזינען דעם אין אויםםואונגען
 ערמטע דאס דראגנ. און ^םורם םון
o םרן דורכשיהרונג די איז n פון פלאן 
 סוין האבעז מיר ב«:ס. אײגענער אן

 נא־ עדיטאריעלע אונזערע איז אנגעװיזעז
 pc װיכטיגקײט גרויסע די אוין* טיצען

 אונ־ די אבער אװםערנעהםונג. דער
 אױןי קלאר װײזט אלײן טערנעהמוננ

 אינטערנע־ די םאכט. גרויםע אונזער
rט קײנמאל װאלט אגאיל  געםראכם ני

ט װאלט זי ײעז אויסצופיהרעז, דאם  ני
 נױםינען דעם האם זי אז נעזואוסט,

 געפיהלט, גיט װאלט זי װעז ;רערצו
 אונטערנעה• דאזינער דער הינםער אז

ר אינטערנזףמאנאל דער הינטער מונג,  י
ט עטעהט ניאךבאנ?,  גאנצע די נאד ני

• אונזער פון םעמבער^יפ א ^ רנ ע ט נ  אי
 פרע״־• דער איז אײנפלום דער נאר נאל,

 םארםנעיצרי• גאנצער אונזער םון סטיזש
ארבײטער־באװעגונג. רyאידיש טענער

 ביזנעם םאר אפען זײן וועט בא:? די
 דער אבעד ,1924 יאנואר, טען5 דעם

 בא• גאנץ נעהערט קרעדיט דער אויפמו,
 דער םון ערםאלג דער .1923 צו ישטיםט

 װעס זיכער, זײנען מיר װאס אין כאנ?,
 ,1923 צו נעהערעץ מעהרםטענס אויך
 זײן אויף אויםגעםאלען איז עס װײל
 אויםגעפלא־ זאל צײט זײן איז אז גורל,

 מאכען םוז װאס אלעס, ווערען נעװעט
ערםאלנ. אן םאר אונטערנעהםונג די

V אונ• לויט מאכט, װאס צוױיםע, דאס
 0 פאר 1923 יאהר דאם סײנונס זער

 װאונחורבירער, דער איז יאהר, רע?ארד
װאפ •ראגראם. ארומנעהםענדער אלעס

ײטאג, 28 פר

 דעם אױף געװארען אויסגצארבײט איז
 באארד עקזעקוטיװ דדצעגעראל ןyצטyי

 אנגע- אויף ״שוץ איז װאס אין כייטינ;,
 םון נאנצ?ײט דין אין iy״Kvy; נומען

yi□ און ?לאוק די םון באארד דז־שױנט 
ו אין ױגיאנס דרעסכיאכער  און יאר?, ד

 y«^ פון װערען זyנוסyאנג זיכער װעט
 באארדס דז׳עױנט און לאקאלס yרyאונז
 ■ונק־ 10 די ^yott׳ yאנדער y»^ אין
yo; פראנראם אין yנטםyדי אױף רען 

 אינ״ lyrjiH אין איביעז םאר^ידענע
V'iqow ײטעט ניט װעלען זײ און  באז

 װעלען ■ונקטען דאזיגע די כיז װציאן
ײס^, םיר װערען. םארװירקליכט  אז װ

 אזױ זײן ניט װעם ■ראנראם yדאזיג די
ט ײכ  איז דזןרצו אבער אױסצופיחרען. י

אל די ׳עויז  םאר גמװאױנט. איגטעמעמאג
w( זי האט םארװערטם ישריט ןyיער w 

ycoyp,| ,ל זי ותוט נויטיג ווען אוןyםפyן 
 גרען, םעהר דאס םיט און איצם, אױף
 קלאר׳ איצט iyoy^ םאר איז cy וױיל

 נעכראכט ניט װעט רyאבtMדז רyד ביז אז
 קאנט־ דעם רyאונט פאלישטענדיג װערען

 ניט װעט Dy ביז ױגיאז, דער פון ראל
הרט ײעעפי  פערציג־׳שטונדי־ א ווערען א

ט איכײטס״װאןי, נע  גא- געװיסעד א סי
 avi דורך ןyואכrארכײטס םון

 ארבײםס־ פאר אינ׳שורענס אן כייט יאהר,
 םא־ אגדערע y^K די מיט און לאזיגקײט,

ט םען jyp ̂ןyרוגגyד ײן ערװארטען :י  י
u־y n ^ -ir בyסyדער םאר רוננ y ^ s םון 

 ̂ןyאינדוסטרי אונזערע אין ארבײטער די
 1919 יאהר דאס אויב רענהעז, טיר און
y געװען איז ^ a y־i:y::8Dאונז אין ־yר 

 □y װאס ׳דעם דורף קלאו?־אינדוסטריע
 װאך־ארבײט, געװארען אײנגעםױזרט איז

 'אהר, א iy3,,^a 1923 יאהר דאס װעט
 דער אין װערען זyםאר^ריב װעט װאס

ל רער סון גע׳שיכטע א אנ ש ^ ^ ט נ כייט אי
איהם איז װײי yגאלדעג

 פראג־ די ןyװארyג אויסגעארבײט איז
 ־mtry די םון נעבאט, 10 די פון ראם

iy װעלכע הדברות, rn אײנציג דערyר 
vw צו אזוי װי ווענ׳ ov2 iM\ אויף 

rט^yלאנע די נדיג y ivnw  pc ארבײ־ 
 yרyאו:ז אװע?צרעטעלעז װי איז טער׳

פונדא־ געזונטעז א אויף אינדוסטריען
.o:yo

V
 װי ישלעכט אלעם, דעם צוליב אט

v דאס געוחגן איז צס iv u w B s ,יאהר 
 זײן צו װי ניט אבער םיר םיהלען
 נאכצױ און איהם, אויף ברונז שנז*ר?

vp 'v\ אײדער ?ללה א איהם yםאר־ ד 
 אלע דורןי אז מײנען, םיר שװינדט.

 גע• אונז אויף האט ער װאס צדות,
 אלץ אויסגעםיהרט נאר ער האט בראכם,

 שטאר? װי ארויסצוברײננעז בולט׳ער
 איז oy צילבאװאוסט װי און נעגויט,
אינטערנע^טאנאל. אונזער

אן «ז ש ײ ל א ט ם אן־כאסם־ פדן אינ  ױגי
ט טע ר לוי ע ה»רץ. אונז

זײ־ םיר װאס צײט, יאהר 5 די פאר
ם נען  זײנען רגע^א:אל^yאינט רyד סי

 אינ־ פילע םילע׳ צו געװעז ׳«ויז מיר
 ניט אונז האבען זײ אבער סםאלײשאנס,

 םיר געעטעלט. צוםרידען נאנצען אין
 ניט קען אנדער^ אז געמײנט^ האבעז

 װאכען פאר לעצטע די איז רyאב זײז,
 דער בײ אנװעזענד געװען םיר זײנען

 נײ־ערװעהלטע די םון אינסטאלײשאן
 מענעדז^ער אוץ ע?זעקוטױױםעםבערם

 נעזעהן, האבען םיר אח ,10 לא?אל פון
 םיר און אנדערש. זײן אױןי iyp עס אז

 טא־ זאצ־זשע װאדום םראנע, א שםעלען
yp ט אזוי  אינסטא־ אנדערע בײ זײן ני

צאקאלס? אנדערע אוגזערע איז ^ײשאנם
V

 זי אז אינסטאלײשאךצערעמאניע, די
p ווערט i r שעהץ זײן דארף געמאכם, יא 

 פרעזידענט אונזער אז איםפאזאנט. און
 אײננע־ יא שוין װערען סע?רעטער אוז

 ניײערוועהל־ די אינסטאלירען צו לאדען
yo, די ווען צו־ארים, אוים עס זעהט 

 א איז זיך פארזאםלען נײ-ערוװעהלטע
 פרעזידענט דער pא ?לײדצימערעל,

 -pyo ד^ר און רעדע, א זײ םאר האלט
 זיף/ םיהלט עס איץ. זײ שװערט רעטער

 םון װעהלער די הויםט־מחותנים, די אז
 װי דערפאר, ;םעהלען באמםע דיזע

 די זײן ניט זאלעז עס אײנדרוקםםול
 אנ־ פון און פרעזידענט םון װערטער

 םעהלט רעדנער, אײנגעלאדענע דערע
 עם װען באטאנוננ, נויטיגע די אבער

 אג*י גאנצע די און עולם, דער ניטא איז
 א אין םארװאנדעלט װערט סטאלירונג

 גאנץ אנדערש, װי צערעמאניע. פוסטע
 דעד צו אט װען אבער, עס איז אנדערש

 עולם, רyגרויס דער ?וםט אינסטאלירונג
 די אויף אײנגעזעהז ערשט מיר האבען
 דער אויוי אינסטאלײשאנס, צװײ לעצםע

 אי־ איז ,.35 לאקאל פון אינסטאלײשאז
 םון אינסטאליײטאן דער אויח בערהויפט

 סט. אין 5האל ארלינגםאן .10 לא?אל
 אי״ װיר?ליף נעװען איז פלײס מאר?ס

 די אוץ ערוועהלםע די און בערםילט,
 געםיהלט באשײנפערליף האבען װמהלער

 רע״ דער און שטיםוגנ, ױם־טוב׳דינע די
 אמת־באגײםטער־ אן געװען איז זולטאט

טינג, א ארבײטער״םיטיננ, טער  ױניאךםי
אננ לאנג, שוין האבען םיר װאס  ניט י

 הערצ־• גראטולירען מיר בײגעװאױגט.
 זײ אז האםען, םיר ערװעהלטע, די ליך

ם סי נאנצער דער םוז חילוי דער ייעלעז.

קאמיטאליזם און בענקינג ארבײטער
ערכאן דר. פין ?. וז פראנ

i באגל די jn  po איגטעמײ׳צאנאל 
 (צױ ױניאן װאירקונרס גאדמענט לײדיס
 איז א^אניזאצימס), אנדערע מיט זאמען

 קריגס* אױפ׳ן פעסטונג yp!טארr גײע א
 דער קאכיף. ײאלעטאייישען פון פעלד

 ארנײסעף־םיהוצר, דײטישער נרויסער
 אז ׳זאגטyג אמא? האט בעבעל, אױגוסט

 פון באשטעהט באװעגוננ ארנײטער די
 גלײך y4^ זײנען װעלכע מיילעז, דרײ

די פארטײ, yאליטי•שB די :וױכנדג
 ארבײטער״קאאפע־ די און טרײד־ױניאנס

^  דער פון ןyטי׳אכיty דרײ yאל ראצי
̂ ys די פון בכדשך זיך זyהאב באװאגוגג

 איז אגטוױקעלט ס/גכמינ יאהר 50 טת
א :אנץ  אין אבער דערהױםט אײראו

 ראד־ די אין ד״טשלאנד. און ענגלאנד
m ארבייטער־קיאס דער װאו לענדער 

 py^ און ■אליטיש ארגאניזירט גומ איז
 דער־ y״אציyBאאp די האט :אפייש,
 m::v אין טדרגיז. העכסטע די גרײכט

 פאי• דידגער א £5ארו נעדזסם י:אנד
yאראיDאגסוס־p די פון באנד rכמ ןyט 
 ר• אין ארבײטער״קלאס. גאנצען ייעם

 םאראיײ קאאנעראסױו;; די פון סטארס
:y| פאיקױפט װערען ^y ^ל?  ארטי

 הױז־וױרט״צאםט די אדער מעטט א װאס
 האל״ ראטיװעyקאאפ די האכען. דארף
 nyocyK־D^D אין געזעלשאםט סײל

ע די צו סחורות די צו שטעלט ^ צ נ ײ  א
 איי* אויף ?אװע בר*י:גט זי ?אראײגען.

 ‘פלאנטא אײנעגע די פון ׳שיפען :עגע
 onyii קאװע די און בראזיריע, אין ץיעס

o :y ^ y: די אין y:y;^K אין םאכריסען 
 y-נ yתאװ די װערט שפעטער ענגלאגי.

 פאפיר י־אס און פעחלאך איז £אקט
 פאפי־י־םאברײ yאײנעג די pc ׳עטאמט

?v.\ אין פארלןױפט װערען אעזלאך די 
 אײ■ די איז זיר iy:'Dyj װעלבע ־טארס,

:y:y קא- די פאראיײען. די םון הײזער 
 איײ םון ovviv: טיט jyo טדינקמ װע

:y:y מילך כדם בע?ערײעז, אין םיהי״עז 
 םארמס. y:yj^K די פון ?וסט װאס
 אג־ סך א כייס םאר ?ומט yלבyז ראס

ארטיקלען. רעyד
סע די זייגעז דאס אם  ערםאל- גחי

ע נעז, כ ^  קאא»עראציע ארבײטער די װ
רץרגרײכמ. שוין האט

 נעבלײ נאך איז געביט אײז אבער
 באװע- קאאיעראטױוע די װעלכען ,כען
 נים איצט ביז האט אײראפא אין גוננ

 ?אמעד* pא בענ?יננ. — אײנגענוםעז
 דא- דער אבער יטפיעלט ןyבyל ציע^ען

 רא־ yסטyגר די געשעםטס־צװײג רyז'נ
ליע.

ט ^  קאנ־ ארבײטער דײטשע אלע כ
 אײ־ נעהאט אפילו האבען בום־םאראײנען

 נוצען זײ דורך שפאר״לאסעס. געגע
 אפנעשנארטע זײעי־״ע ארבי־טער די אויס

 םאראײנען די פון חליגעגדיג לטער,yג
אצענט  אוױי זיך באשאםט דערצו און פי

 אומזאץ־תאפיכאול נרויםער א אופן אזא
 רער גדעסער װאס םאראײן. Din פאר

 דער װערמ באדײטענדער אלץ אוםזאץ,
 םון ?רינען מעםבערס די ןyלכyװ נד^עז

 עס פלעגען אזוי אט אוץ םאראײן םyד
 ארבײםער די ברעננען סyDאpאר־cט, די
 ־,yiŷ דאס רyאב נוצען. טאפעלטען א

 םיגאנציע־ תלײנע די אז באזויזען, האט
 פאר־ ?אנסום אײנצעלנע די פון כחות צע

 אין צוזאגזענםליסען ערשט פוזען אײנעז
 כדי נעלמ־אינסטיטויעאז, שמאר?ער אײן
 אר־ דעם pc נעלט אפגעשפארםע י״אס

 רעם ברעגגען ?אנען זאל בײטער״יזלאס
 באוחד גאנצער דער זyנוצ נעהערינען

i' אויך װי נוגג, n y באזונדער. ארבײטער 
געמא־ םוז עס :װערטער אנדערע מים
p ארבײמעד אן װארען פעז ^ n, די אלס 

 ארבײטע^יןא• דער pc שטופע העכסטע
 אג־ זיך דארוי באנ? די און אפעראציע

 די און טרײד־ױניאנס די אוייךי עפארעז
 םאר־ ערשסע די קאנסום״פאראײנען.

 גלײכער דער אין כמעט זײנען זוכען
 דײטשלאנד אין געװארען ־נעםאבט צײט

 אגנעהוײ שוין האבען און ענגלאנד איז
tyD פרוכט, באדײטענדע גאנץ ברענגעז 
 איבערגעהא?ט האט װעלנד?רינ דער רyאב
 pc טעטיג?ייט די אנהויב רעכםען איז
 די צו געהערט האבען װעלכע בענקס, די

 1נ< האט מלחמה־חורבז דער ארבײטער.
 װאקםעז זאלען op:vn די אז דערלאזען

*p אײרא־ אין ובהי תהו גרויסער דער 
שלס״ דעם •נאך פא  נאטירליך האט ״

ט ר ע מ ^ ײ ג  די םארשטאר?ען צו אױפסנ
שאנט  ארבײטער־ פון פינאנץ־אינסטיטו

קלאם.
 אינ־ דער האט אומנעריכט גאר נאר

 נעװאױ פראלעטאריאט טערנאציאנאלער
שטאט :עז  שװאכער םארלארענער י״ער אנ

מעכטעע נײע א ױראפ אין שאזיציע

 םליכט םולע זײער ערםילען מעמבערשיפ
 זײ־ זײ װעלכעז םאר טערמין, דעם םאר
 ראטען מיר און ;אויסעדװעהלם געז
 איגסטאלי־ דער בײ ױניאנס אנדערע די

 דאס טאן צו באאממע, זײערע pc רוננ
 ירי• א פאר עס מאכען צו ניט זעלבע,

 אינסטאלײ די םאכען צו נאר װאנדזאןי,
שעהנע, א סאר באאממע די םון רוגג

lצי  ד• אין דא, אמזני-י?א. אץ yאזי
ר׳ ,ד ״אט סטײםס, ־ונײטעד ע ט ײ  א׳נ

 נא״ א־יד’ 1״ y 3צטyי n םאר צאפט
‘̂lycH כענקכ *"גענץ א

י ייון  אלץ דך צואױאיובט נאװענונג י
 פא״געטט אט און טיפצי. און !רײמער

 ער״צטען דעם סטײטס ױגײטעד איצט
ײטע־ רyד אין א־ט  און בעבחינ; אדנ
 yפטyני n ^אבען װעט װידער דאם

 נאװעגוג; אלנײטער חןר פאל פאלג^
ט  רעי אץ נאר *אנד, דיזעז איז נאל ני

װצאט. לyגאנצ
 ארנײ- ,ד אנגצחױנצו זיך חאט וױ

 דא- די )ארערישא אץ יננpר*בענvט
y;’t רעסיר^י*יגט כירז םראנע> ’yדy; 

 איחד אױוי נטם^נרy דער אח ארבייטצר,
 איגלזאלטס״ און באלעה־צנל זעחר איז

• רייך.
;עװא״ גטycyyנ איז באגק vov״׳y לי

 .p ד, ױא״שעגטאן, איז 1920 דyזוט לען
אל , דעל רולך ײצאנ טעינ  אסאסיאײ- אינ
 נארפאלל, אין ׳ביא׳עיניסטס•״. אװ ישאז

 לעײ אין גראד זיך לאט װירדויעיניא,
 חעפטיגער א געפיהיט צייט זעלבער

 ״איעך׳צאפ״״פ״אנע, דעי ארום לאמ-י״
 נעגען געסטלײקט האט י-אקאל לעי און
nבאטיyבאל ־י  pc D •ױעל״ יארדס, ישי 
ט געװעז !yj!'' :ע ר דוי א מ ײ אן אין א  ״אי

 אײן אסאסיאײשאן״. לסyכיאכט ־אן
 סטרײק cyT כעת האט לyאב ״אמפאני
 דורך און לײט ײגיאן די מיט :עארבײט

 אגנעהן, גטypגע ססרײס לעל האט םyל
 חאט װעיכע נאנ?, א נראד האם לא :אל

אני, די פיגאגצירט  אויםגעםאדעלט ?אמי
 זאל ד אוםן לןאםענאלי׳עען א אױוי איהל

 די םון סיגדיקאט דצם צו אנשליסצז זיך
אני רי אוינ און כאסעס,  oy װעט קאסי

 צורי?ציהען נאנ? די װעט טאן, נימ
איז ?לעדיט. דעם איהר םון  נעווא־ ס׳
אי םאסעגט ערrליםיp א רען ד דער פ  י

 מיטען אין נעשטאנען איז װעלכע ניאן,
ױנ ?אמוי. אני די א אסי ל ?  אוג־ זיר וי

 יארד, שי« איחר שליסמז און זyבyרגyט
 גאכנע״ גצפוזט נאלד ױניאן די װאלט

P דמל איז :עז 'noo ט  סארלוירען װאי
געװאלען.

 סראגע די אלױ^עשװאומצן איז ״דא
 ״אינ- דער םון כאנק נײער דער װעגען

איyלנyט ף שאנ א װאשיגגטאז. אין יוני
 װא״ אין יװיאן אינטערנעשאנאל די

 אױםנע־ צירקולאר א דורך האט שיננטאן
 אלע צורי?ציהען םעםבמרס איע פאדעלט

 •ריװאםע די pc דעפאזיםס yרyוײ
p:vi און ^  באנק דעל אין זײ ארײנלײנ

pc .לײנע גאנץ א נאר טרײד״ױניאן? 
 נאכסאלגער און סעםבעלס די םון צאל

 סײ- זײעלע אריבעממםלאנען האבעז
 כאנק. אײנעגער דער אין װינגס־אתאונטס

 געװאלט בעסצר אפנים האט רוב לאס
 דע־ אין דאלעלס טייזענדער ליגעז לאזעז

 באזונ• בענק. לא?אלע די בייז ■אזיט
 נלאד אז געװצן, איז סארדריסליר לעלס

 ארויסגע־ עס האט װעלכע באנ?, רyד איז
 PH באס צום אולטימאטום דעם לטyשט

 געװען איז (דאס חאפיטאליזם פון נאםען
ײ ?אםפאני״) טראסט ״בענ?ערס די  זי
 ארבײ־ די pc דעפאזיטס די |y)y^y: נעז

 האט ?אפיטאל דער װעלכע געגעז םער,
נעקעמסט. העפטיג אזוי איצט

 דיסקױ א בײ האט קאםוי אינמיטעז
 בעאמטמר א װניאן לאקאל אץ סיע

 אױב טעאריע: מיז אזא ארויסנעשםעלט
שע, א באנ?, אײן  iyp קאייםאליסםי

 איצושטע־ אונטערנעמער דעם צוױנגען
 4צורי?ציהונ דער תרך ארבײט די לען
 א טון באנק, אנדער אן װעט ?רעדים, סון

 אונטעל״ דעם אאזען jy:yp טרײד־ױניאז,
 נע־ ארכײם, דער מים אנגעהן נעוזמער
?.*עדיט. גוימיגעז דעם איחם בענדיג
 אידמע גוטער דאזינער דער אט םון

 סרוכם־ pא גרויסע א אלױס באלד איז
 םעלעפאנירט תיכף ם׳האט טאם. בארע

 װא- איז יוניאז אינטערנעשאנאל דעל צו
 דעל איז טאנ צוױיםעז אױס׳ז pא שינגטאן

 סצקרעםערײטרע־ דעל איז פלעזידענט
 לער נארפאל?. קײז גע?וםען זשורער

 לV2ש זעהר געװארען נעסעםעלט איז ענין
 ?לעדים באשמעז האט ?אמפאני די און
 זעל״ דעם איץ באנק. אלבײטער ל1ח סון

2: 'v\ בענ?ערס באנ? די האט טאנ* 
 געסטרא־ האט װאס ?אמפאני״, םלאסט

 נעםװט אונםערנעהמער, דמם שעט
םס די אלױסצאוזאען אזי  אד־ די צו דעי

 א•־ אננע?ומען זײנען װעלכע בײטער,
א?אונםס. זײערע צושליסעז

 אינ־ די האט דאלאר טויזענם סעלצינ
 מאשיניסטס אװ ױניאז טערנעשאנאל
אני, דער אין ארײנגעלײנם  אױס־ סאםי

 *בענ־ דער pc סעקװריםיס די ?ויםענדינ
 נעלט דאס סאםפאני״. טראסם קיננ
שיארט אבער האט  נרעסצחנ א אײננצ

 אוים־ נעדארסט ם׳װאאם װעאכע סוםע,
 די װעז םםרייידבענעסיםס, א^ס צאהאען

אױסנעסיחרט װאלטצז האפיםאליסטעז

'<yM* .״ סט־א׳צונאקycy§Kד האט ־ 
ח ארנײטער  איג- איוזל םון געי-אט נא;
3yoDeyvi» אנד אן נארyצז• :גוצעז ר 

נ י  יארד ״צי• די האט סרידס *צאלפען א י
 אגדצר^ סן א סיט צוזאםען זאכייאד,
^ כ ד נ ט אי סראטיי אנ r דצר און נ r- 

 אין ארייגגעםאלען ;אגצען אין איז ארד
מי פון הילנט די ױ איגטערנצ״פאנאל י  י

אן ע כאנל>, ד ^  h געחאיטען האט װ
:o ^ n v p y. אן ,ד האט דעלסיט ^י  י

 איחר פארשסאר?ט גװאלדע אסאל ס*ט
y ^ ’i* i נארפאל?. אין
 אלצ״ םאר םאלאיז דאדנען לעם דורך

m קלאר jn * iw| ק ױניאן א װאס אנ  נ
 רערזצחן ד״סאיר ם׳האט אױפטאן. קען

 pc ארױסקוםצן iy:yp׳o םרוכט װעיכא
 םאלדימם, װאדצן װאס רענדאאר,yp ,י*

 א נריגדען געהט ארבײסצרשאפט די ײען
םיגאגידאינסטיסושאן.

 גוננyלעםy לyל נאר םאנאטען 0 איז
 ײא״פינגטאן, אין באג? »טעלtny רyל פון
 אר־ צוױיטע די געעםענט דך האט .,p ד.

 קליױלאנד, אין מאל לעם בא;^ נײטער
 אא?א״ אװ כלאדערהוד דעל דולך אהייא,
pc לעי אינז^נילס. פאטיװ

 דצר״ חאמ כאנק ארכײטער על0רשy רער
:rגטyקלױואאנ- דצר פון ;רינדער די לט 

 גצװא- נצעםענט איז װעאכע באנק, ־ער
p נעשאנאל אלס לען m דצר אונטער 

v די סופערוױזשאן. פצדעראי *  p m 
mvivv: קאייטאל א מיט געווארען pc 

 pc כמשך שוין און דאיאר סייליאן איץ
yלrדצ«א- גצהאט וי חאט יאהר טעז 

 צננד איהר דאאאר. םיליאן12 אױוי ױטס
 ריואד סיט סארוחןרטס געחט וױ?אוננ

 חאכצן שױן זי װעם ניכען אין און מרים
 סימ אפיס״חױז. ״שטאקינצy 22גyאײנ אן

 געכאדצן כאגק די איז צורימ יאחר רלײ
o״2 ?לײגצר, א איז געװאלען rאקיוצו־ 

 גיצנצצגך אזוי דארטצן חאט און חײזצא
יאחר. «אר א ייז אויסגעװאקסמן

 צוױי די םיז גצשיכםצ די איז דאס
 אסער^א. אין כענק ארכײטצר ערשםע

 קײן ס׳אי? א? איבערצײנענד אזױ איז ױ
 זײ- יאחר אין װאס ניט, װאונדער

 און 10 נאך צוגעיצמז צוױי די צו גען
 וחוחנן פארסא«צים געװיס װעם צאא די

צוקונמט. נאהענםער דער אין
 r» כענק קאייטאליםטישע די איז

 סאפיםאל, ריומעד א געיענען איצם כיז
 אתאי- ארבײטער צו נעהערט האם װאס

 דאט ארנ״טוס־ אײנצעלגע און ניזאציעס
 א געותן איז ?לאס ארבײטער pc נעאד

ר םון חענט די אין געװצהר רעכטעער  מ
 אױס- איהם האכצז ײעלכע •יטאליסםען,

 אוי- די גענען תאסזי זײצר איז נענוצט
בײםער.

 דצר אז באהױניטען עחאנאמיסםען די
 אד־ ״?ריסטאאידרםע איז ?אפיטאא

 װיאצן אבעל ?אפיםאאיסםעז די בײט״.
 זyר?אאyארכ^ט די אז דעראאזעז, ניט

 אץ קריסםאאען, די פון געניסען טיתע
 םאר- שוױיס טלאיען זײעחנ װעאכע

ארבײט. דער ביי זין װאנדאען
 אלכײםצר די ורעאען אז איצט סון

 שאגמז לאך בענקינג אײנענע די דולך
 pc פדוכט וײ pc טייא א םון נעניםעז

 ״קריסטאאיזיר- זײעל סון •ראצע, זײער
ארבײט׳׳. טזןר

ן ע ר י ט נ ע ז ע ר ם פ ע פ ד א  ש
. ן א מ ר ע ש ט

 כריײ לעל םיז ארבײטער לי ׳מיד
 בײ סארזאמעאט סילםע, רײנקאומ םאן

 אונ- פתגזענםיר־ען מיטינג, שאי א
 ם. בלולעל שאפ״ס״שעלמאן זער

 םסײן און וואםש נאאד א סיט האאצסאז
pk אױס דליקען סיר און סעט שײװינג א 

 אגעדקענ.ענ און דאנק טיססםען אונזער
 אר- אימני־נעבעתר אין :ומקל זײז יאר
 דאר צו אױך אה שא« אונזעל צו נײם

 ארכעטצד אלע pc נאמען אח •וניאז.
pt זײ זאא ער איהם סיר װינשען שאי 

2נעזונטערהײנ באנוצען
יעטסי האיאאז, א. קאסיםע: די

 דיכיאםב^ ם. נירענבערג, סעם פראם?ין,
חאסםאז. דזשעני גאאעפס?י, א.

ר ע ד נ א ם ק ע ל ר א ע ל ד נ ע ח ש ם י  פ
ט ר ו ש ט ה ע ץ ל ם א ו י ר א ט י ד ױ  א

ל ®מ א נ א ש ע נ ר ע ט נ י . א ג נ י ד ל י ב

 וחנס םישהענדאער אאעחסאנדער
 pc אישעצוגג ״די איבער לעסטשורען

 יאנואר, מזן3 דעם דאנערשםאנ, טוזיק״
 דער pc אוידיםארױם אבעג^איז איז 8

סט, םע16 ײעסם 3 י., װ. נ. א. א.
 פױםגאידער צו סריי איז אײנטריט

pc י. װ. נ. א. א. דמר



•*y r- שעל א  אײארעט־ מיאגצױד
yy,* אטיײ.ר•־“ריטע בא־ילטטע* י׳לי־ 
 א *גגעדגיינען דאט פאגע, ערי״ רypע»

פין הינהט ״די :נאטען #•גטער׳ן גוך
*jyfy/ ט דאיטע; ׳  רײי׳ ג*;צע א עי ד

myy **• איז װע-יז א ^עזען צו אזױ 
י רעם פין ®רדסצינאהידען  נ־אס פיי־ע י

שטעען  גוט א װעינע ®*מעדגען, נ״
אן אי; י־אל* װעי׳ה  *V" ז-עם סא״יעאפע; י
זעי,

 :טא:ד•י לעב םון א״ױס גע־ט עי
ט, מ?  ־”י* ;יט ל״סט כיך א י-עזען »»ז •

jyjy בא־ דעל װי װעדעער, די טענאגיש 
NPirroyt •y& om א; גאגא״׳ס אין 

 דין א•; אד״גדריגגען גאד עיצעײו;;,
 ,ל זיך אין ארײנגעלפמן און אידזאי״ט
 דע־ יועײבע געסילי-ען, לי אין נעדא;חע;

 :•יט אײטד-יי־ע; געייאי״ט י־אט אדסאר
װע־־?. ?ײן

 אײי־ א; דך, פאלשטעלט א־ז, דאס
 בא־ קיין ניס םאדע־־ט *יעײע נית״ארת,

ודיזען.
 אי־א אױמנגדעדטאנטע• דעל נא״

 קונכט די אז באיױיזען, וױר דאמיקער
 זיך יאזט װאס זאך, אזא איז יעזע; סון

 יזאן װאס פעגש, יעדעו־ און ®ריארנען,
 ע-װערכען צו שטאנד אין איז לעזען

לעזען. pc תונסט די
 אין זיף האט עבין דעם װעגען אט
 אגט* סאםעס ליטערארישע די םון א״נער

 צװײ ציױשען דעבאטע הײסע א וױקעי״ם
 זיך האט ױי פון אייגער <יםעלאטען.

 ״אריסטא- גייסטיגען * פאר ועהאיטען
 שעאי־ האט צזוײטעל דער און קראס׳/

 דעםא־ א װאסעדאיז ןױדטכױטחנם,
קראט״•
 די גערײקענט האט עישטער דעל

 קיי- פראגצױזישען סונ׳ם תויה נאגצע
װי אזױ :גע׳טענה׳ט האט ער סיחער.

ט «יחר ת  כיעגשען קיין אױסלערנען גיט ו
 כיאיעריי די אױג חינסטלעריש ¥ *הן

 סוזיקאלישען א אהן סעגשען א אדער
 װעט אזױ «ו;יזט — ׳סוזיק די אױער
 דעם יעזער קײן סאר מאכען ניט איהר

 כא• קײן רערצו ניט האט ״ואס סענמען,
 רא־ף עס װי י״עזער, א זײן צו אים רוף.

v t טאיאנט... האבעז מען מוז ׳דין
 א געטאככ האט ״דעכיאחראט״ דער

 טעאדיע די אז געזאגט, און נעיעכטער
 שױן איז טאיאנט״ ״נעבאיענעם םון

 װײ״ הײנט אז אינעלײקעצט, ײאנג ׳<אנג
 ורלרמ קונסט ײי גענוי שױן מיך סען

 הא־ געי*ערטע דײטשע םייע אז נעםאבט,
 ווערק, וױסענשאםטייכע אגגעשריבען כען
̂כע אין  באעזיע די אנאײידדען זײ װעי
 ײעלכע יויט געזעצען, די בא״ױיזען און
 באהוייטוננ אדאיינע די וױרקט... ד

 א םון נ״עטדז דע־ איז פוגח״ ״נאט׳ס פו;
בבא־כיעשה. א אויס זיך לאזמ •אעט
יליטע־ יו:גע טייסטענס צוהערער׳ יד

 די פאר זיך טען4האי ײעי״כע ׳ראטען
 צױ טענשהײט דער פון טע4אױסדע־״ועהי

 םארשטעלט ׳לאכעז ׳טאי*א;ט זײעי־ רינ
ט זײן ניסנים געהאנט טיג ׳זיך  דער סי

 אז דעמאקראט, םון פײנונג ראדיהאי-ע•
עדעי ויאס ואך, א איז ״טאי^אנט״  רעג״ע י

ך דאב קאן נ אי^שאםען... ד ״  ׳אזײ א
 די ׳די זײגען יחסגים א פא- ױאפ

 אבער וײט אגדער דער םון 1 ״או־״בער
 קאגעז לעזער אז אױסגעתופען, די אי?
ע, זײן  כא־ קײן דערצו דארף סען אין א̂י

ט זונדע־ אג  איז דאס ראנען. ניט טאי
זאך. אױסגעטראכםע אן

ע•  דע־ א? דעדםאגט, דערב״ האט א-נ
 שליפט־ הענרעאישער פארשטאלכעגעי

ם אין לאט סדדטסאן דיד ״עטערעל ע  א״נ
ע םון  אז כאהויאטעט׳ פעליעטאגען די;

 לי־ צו אויך... טא^אגט האנען טוז טע;
 געיטדי־ די (נים ראטאנען אי*ע די כע.

,צ אי׳ע אין פיהלען עס ײעי״נע ׳כענע>  ־,
ע אין און טען ת אי  כחורים די פדינו
 דעם גיט םארדיגען טײדי״אך, די טיט

ע די ״י־יבע״... ;אםען כע אטת׳  םיעפט יי
 גע־ זײנען װעיכע מענשעז, ני־ ;א־ פען

ט לימעי פון בענשט  יי־ צו םאלאנט מי
ע איז דעריכעי אין בען... ת׳  <יבע אפ

 זעיל־ זײנען טאי־אגטעז װייל ׳זעי*טען אזוי
טען...

 דעם אין האט ״אריסטאחיאט״ דעל
 צו אונטעלשטיצוגג שטארקמ א נעםוגען

 געהאל• םעסם זיך האט און געדאנה זײן
ײ טען  םעז םוז אעזמז צום אז זײנס, נ

ם האכעז אג  מען קאן טאאאנט און טאי
אױסיערגמזי גיט

 צו דעכאםע א אגגעהױבען זיף האט
איז װאס :כאשםיטונג קלארע א געבען

 שטײ־ דער װי ׳און טאלאגט/י אזױגס
 םעהר װאס דעבאטען, רוב דאס אי; גער
̂ץ גערעדם, האט םעז  מען האט סעהר אי
 םען האט םעהר אלץ פארפי״אגטעיט, זיך
ץ ווענ, גלײכען םון דעױױיטערט זיר  אי

 קלא־ דעם פארדונקעלם פען ױ׳אט מעהר
געדאנה. רען

נעחאא־ שוין האם רעבאטע די װען
 האפ אײגער יעדעד סו,־״, בײם :אל טען
 ביסעיל ^עצט זיין אױסגעשאסען שוין

 ארט פון אױפנעהויכען זיף האט פולװער,
 נאנ־ די האט װעילכער טאן׳ עלטעלעל אן
 גיט און נעשוױגען און געדזערט צײט צע

 דע״ דער *יץ אנםײא שום קײן נענופען
:געזאנם אזוי האט ער און באטע,
ט בין איך —  נאר ליטעראט, קײן ני

 ערלויכם דעריבער לעזער, פשוט׳עד א
 פראגע דאזינער דער אין האבען צו מיר

 אי- א דאך זאגם פיײנוגנ. באזונרער א
ט ״םיעגט :װערטעל דיש ׳רופא דעם ני

 מײנונג, םייז לױט חולה״. דעם פרעגט
 קײן ניט ״טאלאנם״ װארט ראס איז

 אײנער קײן ׳אטת זאך. אױסנעטראנטע
ריכ־ קײן געגעבען ניט האט אייף פון

 רעםיגי־ אױסגעהאאטענע )הי*איע ׳טיגע
ט. אזויגס איז ײאס ׳ציע אנ אי אן ס  נ

געלעזען דעם וועגען האב איך :סעלר
ע דניג פ  סיר האבען זײ און ביכער טי

 םי*א־ רער אין געםאכט ?ליגער ניט אױך
 אפצויײקע־ :אלישקײט א איז דאף ;ע.

 עקזיסטירען קונסט יעדעי■ אין אז ;ען,
 זאכען. טאצאגטיאזע אין טאי׳אגטפולע

 אידיר װאס אטת׳ען, רי פון איז דאס
 זײ טלפיה איהר װאס זײ, םאלשטעהט

אן װײסט איהר באוױיזען. אהן  גע־ ד
 ערנסט באהאנדיען ■ראפעסארען אז ױיס,

 שעהנהײט, אזוינס איז װאס םיאגע, די
 נאנצע דעם װעגען פאראן זײנען עפ און

 םיהלט און פארשטעהט דאך טעאליעס.
 אונטער־ דעם ודם בשר פ׳עוט׳על יעדעל
 ניט טיאוס. אין שעלז צ״ײשעז שײר
> אזוי

 א^ס אן םיר :עהםען פלײנד, ׳איזא
 טא־ הײםט װאס םין דער אז אהסיאײע,

 םײז לויט נא״, יא. עקדסםירט לאנם
 אײנ־ םאלאנםען אלע סעז דאדף דיינוננ,
אקטי־ : האטעגאריעס צװײ אין טײלען

 שאםען ערשטע די פאסױוע. און װע
 געניסען צװײטע די קונסט־װעדק, די

/ םון י  פא־ דער איז פאל אוגזער אין ז
 אקטױוער אן שריפט״עטעלער, דער ׳עט

ם, אנ  קונסט־װערק, א שאפט ער װען טאי
 פאסױוער א איז רעזער דעיי און

 א אין םעהיגקײם די םארסאגט ער װען
 קונספד א םון נעניסען צו סאס פולער
װערק•

״פאינט״, צום םיר קוטען רא און
 דעבא־ דא איז וועלכע םראגע, דער צו

 ״אקםי־ דעם צו בנונע געווארען. טירם
 פאגשםענדינ איך בין ׳כ»לאנט ,װען

ם  ״ארי־ דעם םיז םײנוננ דער םים מסני
ס א איז דאס אז סטאקראם״,  ׳נאב נאט׳

 אום שאםען. קאגען סגולה יחידי נאר אז
 אין דארםען תונסט־װערק, א שאםען צו

 און צוזאםענםרעםעז זיף־ קינסםלער דעם
 •םיזישע םארשידענע םיעל פאראײניגען

 א בײ שטיםע, גוםע—א זיננער א (בײ
 און װ.) א. א. אויג, שארו״ א—פאאער

 נילדען װעלכע אײגענשאפטעז, גײסםינע
ט׳/ יוםען םיר װאס ׳דאס  װאס ״טאאאנ

װע״ די צו אבער אנבאלאנגם  ״פאסי
ט אץי ביז טאלאנטען,  מײנוננ, דער םי

 םין באשאנסט זײנען פענשען אלע אז
 א ארער גרעסערער א אין נאטור׳ דער

ט ׳מאס הלענעיער  אוי־ — טאלאנט מי
 װעלכע בעלי־םומים, געבאי־*ע:ע די סער

חושים. פינו* די םוץ אײנער פעללס עס
 טא־ אהטױומר דער אפילו אויב נאר

 היגפט־ געבענשםעי נאט פון דער לאנט,
טינגמ יער,  איז אויסבילדוננ, אין זיך נוי

 לעבענם־בארינ״ אזעלבע זיא ערצידונג,
 אנט־ לאזעז איהם זאאען רועלבע נוננעז,
טויזענד נאך דאם איז — דך וױקלען

p ip שארןפ און
ג. ב. יי. פון

ט נעבעז צי *ײ םידײ איד רי ע  ״ט*נ״• דעם יןי
ד1א ע: ;^ ך ניז ט, דעם םון זי סענ ײז ם װעי אד רר־ א  ס

ט, קר ד«ט עדזןגדעי ם נ ס אלע לוי ד און רוי  רענ
ס שאנ ײ עפ. פוז ל טע זעהר אויןי איז עס ביזנ  נו
ס ע ענ עי ביז אי םאכט, ער װאס ניוא^׳ד, ד ס  »נ* הו

ע דערע ש די ען אי טונג קן ציי אנ  נעדרוקם דוקא ח
ם ךעם ע נ פי׳ רי ם. ם םעג ײז ם װער ײנער װעז י*, אד  א

ט ״ ע אני ט ך עי דעם טי ה םי ר ט, א י י שי די  רזירייי אי
ם ד>ס ײז ס ־ ״זי ד דינ׳ אזוי װע־־עז א ײענ  יײ שי־

ײד, עז אין םעג אי ז <ןו:ים די ז סז  מעז ו־א׳ װי
ארםיהעל. רי־כמינען דעם ^רינט

ם ?אז ב־עז אבע־ «גען ני  א*־ ד׳;פ אײ.* אז )ז
מריכעז ~ ..דארנעז ךי א' ר: -ו ן כ־עז ק*; זי ״  נאר :

ת קײז ט זכי  זעד״ר ראך איז נעש־נעז. :•
jnר אי״טער י ע ט די • אי ר: ע ם ר ע ״ רע־' װ  איז נ

ע־ םרי,־י, ב כשר. א*ז גראטעז זי•; א

אי איז אידא• אזז ד עי נערעכם א*ז או  ״פאר־ ד
םס״. הם י« רזאם ײאס װעי  םא־ר־אר־ דעם נעדרו

ט. םעג םייז ער  דעם בי♦ אז םארלוטערים, יערעי־ ןו
״ ס ט עי ײ *י # ט עכ א*ז ,  פיז םדאנע קייז נעװעז ני

ס י כ מ ה א ד א- א װערען זאר פ ק אז  אבער ! נעדאנ
ם דא, ה ע ט ש אי ר ה*ט איהר, פ מ זי עי ד אנ ה ע  װע־ נ
m עז זאיזנז :« ■דיג* א ד ם רי נאכםאז אי נוי
ײ נעגעז באיהאם א ערל-ערעז אוז ײז׳ ז ז  איז ג

ש :? ױז ר ן נ*יז םאל ס םי «ז לא ײז  אנםי״ דעם װ
ט י ם ר אז סארד״ מ ם ה»ב«ז פי ה v אי o דער אין 

ט *רד ײז ניי ^ ז נ ז םי םי מ םי ר אוז אנ  ררוקמז מי
ײן ךןקא ם ן מנ ײזנ ם ר ע ד אדו

ת א ר« אױ ועהם, איחר ווי נו  «לע י1אוי ו
• האבזז װ*ס ״די אױ^ םײ *ײסוננע!. אונזערע  י
תז ג גו ^ דעם מ כ מג ײז ם ר ת דו  די, אוי^ סײ און א

 ם*קע אוז דערפוז. אנטזאנם זין האכעז װאס
o n כמכס t o ױ ג«גץ הוקזןו י ם - ם  דזגם אויף ת

MJ0 איחר סאסזי. *ײסוגגס *®onjrotn. ײ

ם םוז םראנע קיז ם, איז לינ ײ חאם װ«ס רעכטיז  אז
ם ם רע םו מ ע סנ ע אוי עד ז ױניסג©, אונז ן אי י  אים* מו

מז א ב ע ו האם אוז נ י  ןוונענעסעז נימ<ד»ה׳דינ נאר ז
ער ם. אונז עוי ד א נ ױני די מנ ג װי ר ע t ד t ר*ם וחננעז 

ס םוננ ײ w צ « p, ו כין י ה ערסםעז אין א בלי ענ ױנ  א
ר « םע ר ת רצינ א װסרעז. ס ײן i*p װקר נע ײ ז  ז

ב גער״ ר דער אוי ע אזיג ר װעם האםױ ד ם אוי  ני
ען אנ ר ט רנז כע רי רע איז ײזנרזו א ע ס, אונז אנ  ױני

ר *וושפאלםעז אוז ע װיי איז עולם אונז ײען, * ם  ■אי
הויבע• ײעי־עז עס און עז אנ ה ײ z פ n v  רי איו 9

עז. די א•; רעזאיוצ*עס אוז באקעז, םוננ ײ  א צ
ײט ק ײגינ א ע«עס קל עי 1 םי־אנע או כ ט א ד נו  זי

נ די ^ ט כ א ר ם ײנ ר ע, דעד א־ן * אנ ענ־ אוז םי עפינ  נ
םעז א דיג ח נו כי ג, יעדער םו«־ ז ײטונ ך האב צ  אי
ד ם. זי היג עז צי״םוננ׳לז אלע װאו דארט, בארו  זיינ

ײו ל  האם,ז קי׳ז רעם װענע; דאר קאז גערעכם, ג
ע אין ר ע כ אינז אג ט ױגי ען. ני עיי א־־פפ״אי

ר װאס :יש וײ־ס א'  רי שסעי־וננ א םא־ ,
םעז לאס .פױיהײט־־ י אין נכנו ן  םסתםא שראגע. י

א זי ױעט עז דעם אײסנעש•:?: ד כסינ  ■ראיע־ רי
תז ריז א  ״שרײ־ ־,jn ווענעז אבע־ ׳שטאנרשונקס. ם

ט״ ײ רוננ אין ו ט םארביג ם אז טי מזןנ ײז ט עי ײ ד  א
ך האב ע א נ«ר דע־־צעהי*! «■* אי י או ה ^ n: מ r r. 

ט, װי ר עשעגט כאהאג  יאנוא־*, :n>r« רעם זי
כער ל רי טענ, אכט אי א אג ש ײ נ עי ס ע אז א  ױני
ם, דאס װערם באנס. ײז ם ר ע ד, אדוי ײי םי א  איז נ

עז. די ײן הוםס צ״םוננ ר  שון אשיס איז סענ די א
ם סינ ס ארד דז א  זיר שרענט איז ױננ^רםאז, » ב

. ברורער אויןי ץ י מ א ל י אס מ װ ם .  איהר, פארלאנג
ט — ױעזנרםווז?׳־ עג ץ. פי ײי .» ¥י'  אד־ -אז גה

״ ט מנ ײז ם ר חנ מז דער ענטשערם — י רכ ע אז ױננ . 
ם תנ כ ײז ט ר ת דו ?״ * או  הא■* ברודער ®ייעגם — װ

איז .שרײח^ם״. דער ״איז י*וײץ.  ״שריײ רער .
״ו ט ײ t װאונר^רם — ח t .וײ — לס«ל»וויץ 

מ האכעז עס איהר קאגס י נ ?ו  אוי־ שארסםסכ^גע •
״ ו עז ה נ ע זנ ׳ — כיזנקס״ איז ^י י ר ^ נ רער ן

ט. ענ אנ ם״ דדי - ש־י ם , אנ ר ט ד , ר bk שויז זי ע  אנ
ר האש *- עגעל׳ דע רו  ארױסנע׳עא* ?ז»שלאװיץ נ

ט, ױעז — ס-;ן  דער האבען״. חרטר איהר װעט ני
 און באשעהי, דעם נעפ»נרט האט ״שרײהײט״־םאז

ג די םענ ם לוי אנג, זו םנ םעז ער האם ארוי  1אי נעהאי
עז אײז םי ר ם כו װארענע םי אם־נע ר לי^עז: בי בע א . 
׳ דאד איז עס וױלעז, נאשעס אום !׳ ם ע נ ז ז בי  אי

 ״שרײ* די ש*ר נעקסטע די 1אי וזעם טאמעד
ט״  כשל־שםונה׳רינ?! נאר א מ־ם ארוישהוסעז היי
ל, רער אױוי אנשאל א אנ ש ײ רג מן הר װעט אינ  אי
ם ראם אז פארשטעהז, זיכער ײד. זי טו פ טלי ם׳  אזי

דינ עהענ סנ  שדאלעטא־ייטעז רײנעם דעם םין ארוי
שטאגרײני-ט.

די געפאכט םארם האם װאם אבעד  שארר׳ז הענ
עז איר״שע די צו ױענרעז צו זיך טונג ײ ם צ  אז םי

ם םענ ײז װערט ע שאר אר ײנ  םארשםעוז םארדלאר, ז
ט. א*וי  א געװעז נאד איז עס װען םריהער, ני

ש ■רעזידעגם, םאר לויםעז זאל ער אז ׳קלער  װאי
ע' א נעילענט עס זיד ם  וױל ער *שכי. אויש׳ו בי

עז ט ש־*ים םאנ  בעםםער דעד איז אידען. רי םי
שע רי רורך דערצו װענ רי ען. אי טוננ ײ  אבער״ צ

שם שי־עזירענם םא־ אז ט, ער ױי ח ני  זייז א
^ נאר איז שרעײרענס־קאנרידאס ז ד לי  צו םא קו

ם ;?,םיינ װאס ד םס די אי םענ ײז ם װער  די אין אר
ײן, דאס קאז ארער ? צ*יםונגעז א־דידןע  אז ז

ף חרטה ׳שםארק טאקע האם םארר ײז אוי * ז  אנס'
ײם, סעםיםײשע- ענה אננ  א עשענעז װיל אוז שאיג

ט גײעם א ײז איז בי  װערעז קאריערע, '־עכענס ז
? א גאר ד ײנ ר ש ד ע ד  ,כרא נעװעז װאלם עס אי
 ער זאל און רעם, װעגעז שארד׳ז םים זעהז צי זיר

ז : עז א' אז י האט װאס װיסעז, י ם ע ײנ ם ע  כייט נ
ײן נ ז נ ײוי ט ר ע ױ ד ײז א ^ ס א ט דאד ה»ז עס ? י  ני

ײז אז זייז, ז םײז ז אעז »ז געװעז, אי װי  אונ־ צ
עז אידיישע זערע םוננ ל1 ציי  א אײששיאהערעז א

ך זאר װעיכע םלחסזל, ײםעז װי-מער זי שי ש  םאר
ם צוױשזנז שעז דז רי ם, אי א אײוי אוז עוי  אישז או

ת די צוברעכען ר די כע איז אחרות. אי  אוכזערע װעי
שעםיםעז שטאיי*,!... אזוי נלױבז« אנשי

ע שילע די אוי\• רחםנות באםת האב איןי װ אי א  נ
שען. מ כמנ י ן ח ען האבעז ו כ אי ה ע  א םאר פארד׳ז נ

ט האבעז איז ראדילאל. נאנצעו ת עי ע שי ם א ת ע  ג
ף ם א*ע אוי ײ ם איהם םאר כ ■רעזירןזנגד רעם אי

דעזלעסבער, םצסען ®דימיא!,

פאסױ דעם נויטיגער פיל אזױ םא<
♦ ט נ א י א ם
אקט׳ דער אז נעװיס, וױיםט איהר

לן צװישען פארם^וגס, ט*ל*נט װער  סי
 גרויסןן » אױף איעעגשאפטען, אגדערע

דער פון װידערשטאנדיס־קראםט. ם$ס
 די םון קוגסט־געשיכםע, און ליטעראטור־
 פאע• און קינסםלער םון ביאגיאםיעס

 םון אײגיגע אז דאף, איהר װײסט ׳טען
ט זײ  אין גמפאלען זײנען םילע ׳אלע (;י

 שםערונגען) אויסערליכע רי טיט קאסף
חד גרעסטע די איבערװאונדעז האכען  מו

 גע׳פטאנען זײ זײנען װעלכע ריגקײסעז,
 אנ״ נאנץ שאפמן. זײער אויףי ױעג אין

ײע די םיט עס איז רערש  טאלאג״ •אסי
 װאקסען און נליהען קאנען זײ טען.
ור  היםעל• העגען רײנעם, א אונטמר ̂נ
ט קאגען זײ  הײן ׳װינד קײן בײשטעהן ני

 ¥לעב~ אזעלכע אין קעלט. קײן רעגען,
עי זײ װערען װעםערען טע ײכט און ש:  י

סאיװעלקט.
 פר^זאאי־ א אויף איבערזעצענדיג

 םוי־ םיל אז עס, הײסט שפראף שער
ענדעי  אינעיליכע א האכען כיענשען ז
 ״טא״ (א קוגסט םון געגיסען צו גײנונג

 זײנע מיט יעבען דאס נאר לאנט״),
 יעדען אויס לעשם לײדען שרעקיינע

טאלאנט. ד^זיגען רעם פון פוניז
באםערקט, נעװיס דאך האט איהר

 אנהעג״ נרעסטע די איז ױנענד די אז
די אין סענש יעדער : קונסט פון גערין
 לעזער פאריו^כטער א איז יאהרען ױנגע

ט ׳ניט װײסט װער ביכער. םרץ  װאס םי
 װארםען מענשען ױנגע האסם א פאר
 נאד לעזען, זײ ״ניט בוך. א אויף זיף
 די זײ אויןי זאגען אזוי — שלינגעך׳ זײ

ט אבער צוזאמען עלטערען.  ױנ• די פי
 םײסטמ בײ פאדשװינדט יאהו־־ען :ע

 ביך• א לעזעז צו לוסט דער םעניטען
 אנ״ עס איהר קאנט װילט, איהר אויב

טאלאגט־אױסלעשו:;... :רופען
 בא״ דאס — }'עס באװײזט װאס

ט ױייזט, נ א ״ א ט ר ^ ז  האלט לעזען ום א
 ױגענד^ זארגלאזער דער בײ שטארק זיןי

ט נאך װײס װעלכע  דערשװערער פון ני
ט אבער הוים לעבען... סון האנד  װעי

 זארג״ דעם פון ארויסגעגוםען כיענש דער
 לע״ זײן אן הויבט אזוי לעבען׳ םולען

 בלײבס אפט און װעלקען, צו זער־םאלאגט
ניט. זכר קײן איהם םון

רעזול״ דער — מזה?׳* לנו ״הױצא
 לע״ דאס זםן כל אז איז, דערםון טאט
 שלינג^ עס ראס שװער, אזוי איז בען

 אין םענשעז, פון םעהיגקײטען אלע אײן
 לע־ דער אז האפנוננ, קנאפע א פאראן

ט4זער־מאי  V ל א בײ פארבלײבעז זאל אנ
 וועמען בײ יעניגע, די נא* מעניעען.

ט דער אנ  קאנען #יטטארקער א איז טאי
 אײז־קאל־• די דורך דודכטיאנעז איהם

 איו דעריבער לעבע,. פון װינטען טע
ט גאר  םראנ״ דעם פון עצה די קרוט ני

 בײ בילדען צו אהאדעםיקער צויזישען
 שטאר־ צו לעזען, צום טאלאנט דעם זיך
 דאם װעגען, פארשידענע דורף איהם קען

 טא־ געבארענעם דעם געבען צו הייסט,
 פארבלײבען צו כיוט און קראפמ לאנט
לעבען. גאנצען זײן אײױ מענשען בײם

ראס. רי  ארםיש״ דעם םאר דיז עריזײ־עיענדינ קאנ
אנער ײ םא־־ר ראש קולידזיש, רעאקצי  אשנעטאז ז

ײ םוזעו װי איז יששיצעי; שייז א נןור ד ז  עס זי
ע הוקעז מעםעז ײנ ע די א עי ד ײערע זיא אנ  גא• ז

I אויגען רישע

ר הענרי װעגעו נענוג »בער אי ר . ם ע  אונז
ױז סםײם־סעיזרעםערי ר אוז ה ע סער אונז רוי  נ

ך דארםען טישיטשערין ױ מי. ביםעל א א סי לי ב  •ו
הר װ ו\י םםתםא, שוין ראר װײםט אי  ה*ם הי

ט אן ארה ר רי ם הא שון טי םמע• שאר אםערי שי  ם
ם אז. ריג׳ ף נ ס אוי רינ׳ שע ט שי רינןנ זעהר ט ח׳ מע  ת

ע ש טי ם א אי ש אכת, די אט נ ר ה ע ־ אונז רנ ס מ ד ײנ ם  ם
ט, נאר נעענטםערם טערי ױ גי שיאטאט״ א ו אד רי  נ
וי ר. נאנץ אז א אני ר אנסט רו נ  נאט<ג רײז אין ז

ט רו אז ג ביז טי אי ת, רי כאצאהרעז צו ם כו  חו
ט װאס פ ר םוז ?ו ם צו זאנסם דו ׳די  שלאנעװעו ני

עס סײנע םעחר צי װאלו  םרי• מא אםעריהא, איז רע
ײ הער ר װעלעז ראן רןוס, םו אוז גוט אזוי ז  מי
ם ר םי ײט רי רײדעז. די  הסכו חיוז שוז נראבס
עז םילע נאר ז ענ ט. ם אכ בי ע םנ  כףןןיםשערי? אוי
ט פארט ראר איז ע, הײז ני עי ננ ם חוץ א אי  מנ

שערין דאד האט פ שי ױםנעררוננעז ט ר םוז אר ? 
ױ אמערילא אז םעםעדדש, רידזיש׳עס ט יע א ײ ר א  ב

ם רײרעז צו ג רוםי״שער רער מי ג רו עני  װאפי טא ר
הסטו י ברי י ױז האם ? אזוי ז  נעענמ־ רעם «1אוי ה

י םערט ז ״ ט נ' ט, א םי םענ ײט ם י װעיכעז אין ס  ע
שע די אז דערצעהלט, רוננ, רוסי י ארער רעני ע  ד

ר ע ם י' אי, ד אנ צי א רנ ע ם ע ם איז, װאם א  *י װי לוי
ס נלײבם״ ײנ ץ נאד האלט זעלבע, דאס און א  :1»י אי

ײו װעז א ע אנ ע א !ל צי װאלו  אי׳ט אםעריתא. איז רע
ײז װ א מ א נעבראכם ער ה#ט ב רז ע ס ע װי םוז מ ס מ  ז
װ׳ז, ע ר דער װעלכעז איז י ע איינ  םײ חכויל רב ד

ע םאציא^ער רער צי איו װ ע ם ר * ני ^ זיינ די םי  תל
ת, כמר דער כרי ׳מ«ן זאלעז זיי װאם עצו  של• רוי

אי ד ז אי ײז ב ש׳ן ז ױיסעז אוי ױז. ו ^ ה ס פי ײנ ר  ס
ז ס״ די אי אנ י זײ שון אויםיןליינעז ױני  ױו|9ריג ד

שען, עז סענ רנ ע ײ י ו שיםען, ז ו ס י י מ נ ל נ ז ז  פ
ע ז עצות. «י  די פון אוז רוםלאנד םוז אי

ר ײנ  tfovjrs 1 רעגירוגג סאוועט דער סוז םר
 I. b«n ערסכתנם״ ל'יסמנונג:1א מעגארישזנ

װ םאי״ יע ײג  גיס עצות אזנלמנ מײנמאל ק
**m ער קאנ םערי * ^ די סי ל ח ח פ״ א מג ײ װי  צ

ר םער ח ל דרי א אנ צי א רנ ע ם ם ג»ר אינ ט

t י־• ט י « י »%י * •j • י ץ ־ ו־אי••*t ו י• %

e#v i r s *ר : v ד • .. - if: ג־ט י א־ ר'אר■* 
f’K T " ל־טג y נ י • י /־ : ישיו*א .yai״ ז, " ד י

דייידע ■״
/ ;ינז ? א y ט *v t v ז  אי; ס ע ג פ ט ע י ט

ט ׳׳.־* י* ג י א• ' י• א־ז יע o'yftyj v עג ?־ א;י
»ו־די׳#ז נע ־;• א V* ־; V אידר ט8די אי;ז,

י ן י ר8 י י *ידע כ די ז ש■ ס אי•; א*ז א׳־סלאכ/ז
,w h i  y r i ri» י  י• א יז 30 * ?נ*!? א גאר ז y*: זי

»«ז ציפ יי א־י־- "^וכ ע די עי ד ’אידא א; אדעד
י13 1 VmV'J: ״6 ־ י 8ױ> ־’0 ;’f כ8ד *ז Tr׳ ׳שי׳יס

ע' נ ץר ־ *נ f ײ 'P ! !,א־ r-*K בייר " n f ו ניט.
ל־ט ־ ר־ו לןנ׳וז av ז ר־יז ד

cײעד יי א ־ yr ר?נעדי ר א ט י״ד ס ח.
- ט ן אין ני :\ ײ װ• דןר א־ז Ty'y3 דז׳ע. *, א' אל י

אי־^ר איז צרר r ײ/ר אי י עז, :» טי הי  v r רו די
ד ryoTn ווי ן ל ן י f r״ יייבער א איז איז ;y •ס־ה,

V'0 אר« ־ יא־ י ײנ ד א או| ט iy3>3 ז8)י טרי צי
ם ם/ ל רי נון ח*ש ער יס '0ײ ׳׳»ס«ןר? יעהר ע טאי

פאר־ ײיז ז חריפסטײ יט ט דעם ענ ר ^ מו פ סו װעגקז
ם ־ר^נט סי אגר a n  u r n ^ו צו כ רי א ב םעיט

צו ײעגדעז ט ני r ז יס װאר י ן מא ,MP P• א^ס ד
נ ײי פ צ דן ̂נז געכרו׳יב ך, ײ עג רז ן װאריס ן איחם

ט י רי ן ײ א מז זyד ר נ איהר ט 7 יםונג ײנ ז צי די
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געהאלש. V ען א אי״ז עי ס ע גר
ען און מעגעי• ע רוי ה*בען פ

ש ענ גידעי עי ע ש שעס מי סיס
: י־עבעז• פ ;ן נ י שעדזן א הי

ך עס י =אן. אז

װ דעזיי א סתוצ מיט״טעא
געגי־י א־ז כדײןעג פעטע־ז

צ יאהר «<־. ש וי־ען ע־ מי ב ( אי
ש האש ײכ :דערג״


