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אוצינען 8 ק וו אנ ו
 ױין װעט באנק די

 פון טאג, יעדען אפען
 נאב- 4 ביז פריה 9

 געלט־ פאר ;טיטאנ
 םיױױנגס־ און ׳טיקען

 םאנ־ — דעפאזיטם
 דינם־ און 8 ביז טאג,
 אזײגער 7 ביז טאג

אװענט. אין

 אלע צו דאנלן טיפסטען און הארציגסטען אונזער
 די מאכען געהאלפען האבען װעלכע פױינד, אונזערע

ערםא־־ל. םײנעם אזא באנל, אונזער םון ערעםענונג

 און״די אינטערנעשאנאלם אונזערע םון לאקאלס די
 דירעק* אונזערע ױניאנס, אונזערע אלע פון מעמבערס

 םײװיננם־דעפאד־ אונזערע פרײנד, אונזערע און טאדען
 אלעטען — דעפאזיטארס ביזנעס אונזערע און טארם

דאנק. אויםריכטיגסטער אונזער

 ראיעל זײן װעט באנק ױניאן אינטערנעשאנאי די
דעם םיט בענק, גוטע אלע װי ביזנעסטעסיג און

 טײלען זיך װעלען מיר װאס אונטערשיעד,
 אונזערע מיט פראפיטען אונזערע מיט

יטארס,  זיך װעלען טיר װאס דעפאז
 נאר ביזנעס, א אלס נאר ניט באטראכטען

 אינםטיטוציע, עפענטליכע אן אלם אױך
 דינען צו זיין װעט אידעאל אונזער װאס און
 און ד^פאזימארס אונזערע דינעדיג דך,

קאםטימער.
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ען ב ע ען און ל ב א עו א מ ב ע ל
לעבען׳/ א ״טאכען און ן ע ב ע ל צוױשען אפגרונט רער איז טיױ און גרױס

 לעבען״. א טאבט ״כיען אבעי־ שלעכט, ארער גוט, ;אלע כמעט מאכען ילעבען א
וױיניגע. זעהר ילעבען אבער, לעבען

 זיך עי כיוז לעבען, ז*ין כיאכען לייכטער װאס סענען זאל ארבייטער רער כרי
ױניאן. א םארבאנד, שםארקען איין בילדעז ברירער־ארבײטער, זײגע מיט פאראייגיגען

 דאלןןר טױזענט 5 גיט ׳י־דשאנאל . ■
באװעגונג ארבײםער דיטשעו ׳ .■

געגעראל אוגזער פץ נדטיגג דעם ויף א ב&שלוסען וױכטיגע ערע , נאך
פילאדעלפיא. אין באארד עקזעקופױװ

 גאר זײן צו אויםהערען ער םוז לעבמן, אנהויבעץ ז*ל ארבײטער רעי אבער כרי
ארבײטער. אן װערען און לױךארבייםער, א נאנצען אין

לעבען׳/ א ״םאנעז ארן לעבען צװישען אונטערשײר דער איז עס וױ גרױס, און
לױךארבײטער. און ארבײטער צװישען אונטערשײד דער איז גרױס אזױ

ױך רעם םאי* לעבען. םון אױסדרוק רער גופא ארבײט איז ארבײטער דעם פא־  י
לעבען. םון היפוך סאדע רער — פיאג א מאטערניש, א ארבײט איז ארבײטער
 ארויםגע־ נים װערט װ^ס ׳א*ב איהם איז װאס ארבײט, אן טוט מענע א װעז
 רי איז װילען, אײגענעם זײן טיט אויס װעהלט ער װאס איהם, אויף צװאונגען
 פאר־ א איהפ פאי סעדטען. זײטיגען דעם םאר אויסזעהן מעג זי װי שװער ארבײט,
 אנשטרעג־ קעיפעיליכע זײנע םון רעזולטאט דער כלױז ניט איז ארכײט די געגיגעץ.
̂ור גוננען, םארשטאנד. און הארץ זײן םון נשסה, זײן םון אויך נ

װײס, ער און צװײםען, א צו ארבײטס־הראםט זײן םארקויםט מענש א אבער װען
 ארוםר םעגליך איהם םאר מאכט װעלכער ׳פר^םיט א דערםיז מאכט צוױיםער רער אז

 װען אםילו, ׳גאל װי ביטער ארבײט די איוזם םאר איז דאן פוסט־אודיאס, צונעהן
 אבער ארביים. דאזיגע די אויכערװעהלט אלײן ער װ*לם אוסשטענדען אנדערע »ונטער

 רײך אום ארבײט, ער ראס נעדונגענער, א איז ער דאס באװאוסטזײן, דער געדאנק, דער
 מאכט דאס סיםפאטיע, פינדעםטע די ניט האט ער וועםען םאר אנרערען, אן םאכען צו

 ארבײט, זײן פון לעבען א מאכט ער לײדען. םון קװאל א פאר ארבײט די איהם פאר
ניט. עס קומט לעבען צו אבער

 שטארקסטען זײז לענט ארבײטער, םרײער געדונגעגער, גיט דער ארבײםער, דער
 לעכעז, צו אכיסעלע אז ערשט הויבט לױךארבייטער דער ארבײט. ער בעת לענען

 ,זיך. צו ניט ער נעהערם ארבײם, ער ווען װ*רים, נעענדיגט. איז ארבײט זײן װען
 פערזענליכקײט זײן םארלירט ארבײט ער בעת אגדערען. אן צו פארדינגען איז ער

p t .אזא אין פארװאנדעלט ארבײט דער פון צײט דער םאר װערט ער ״איך״ 
ארבײט. ער װעלכער אױף רי, װי מאשין,

״פריטשערם״. אלערלײ םון אפט פיר העדען זיס/ לעבען דאס מאכט ״ארבײט
 אויסררוק רער איז זי װען םרײ, איז ארבי־יט די װען ריכטיג, נ$ר אבער איז דאס
 אבער מאכט לויךארבײט פארהויםט. ניט איז זי װען װילען, מענשליכען דעם פון

 עסזיס־ מענשעןיצו דעם נאר העאםט לויךארבײט עקעלהאםט. כייאוס, לעבען דעם
 מענשליכען דעם םון םארלײקענונג, די טײנט לויךארבײט לעבען. צו גיצז אבער ׳טירען
נײפט. זײז םון װילען,

 םעהרסטע ראס װײל שלעכט, העסליך, טעהרסטע דאס איז אידנוננ אונזער אין
 םון שפ^רען צו איז װענינ זעהר צװאנג. פון לויךארבײט, םון רעזולטאט דער איז

 דער זין םיהלט אלץ אין צעויליזאציע. רופען מיר װאס דאס, און גײסט םון ׳ליבע
םאשינאװעם. #םאשין טויטער דער פון ריח

 די אין טראגט, איהר װאם קלײרער, רי אין וואוינט, איהר װאו הױז, דעם אין
 צײטונגען רי אין אםוזירען, זיך דארםט איהר װאו טעאטער, אין פיקטשורס, סואוױ^

 פעהלט אלץ אין געברוין, אײער םאר געדרוקט און נעשריבען װערען װאס ביכער, און
 דעם םון אויסררוק דער אײגענארטיגע, דאס אינדיװידועלע, דאם אמת־שעהנע, דאס .
לױךארבײט. אלעס איז עס שאםוננסמײםט. )!רייען .

פארװאג־ װעט לויךאדבײט װעז לעבען, צו אנהויבען דאן ערשט װעט מענש דער
אג־ זיך ײעט ראן ערשט און ארבײט. נעצװאוגנענע ניט פרײע, אין װערען יחנלט

םון רעזולםאט דער איז ציװיליזאציע איצטיגע די צױױליזאציע. אםת׳ע די רײכען •
 מעהר־ די םרײ. נאנצען אין ניט זײנען די אויך און גײסטער. פרײע הײםעלע קלײן א •
ת ־  ומד שאםער םרײע םון און לעבען, ארוםינעז דעם םון באזיגט םחי כל סרוי ויערעז מ
זײער טויטעט זין םארדינגען נױטיגסײט^צו די םלאכות. בעלי געדונגענע זײ חגז ׳

 װאס דאס, שאםען צו אנשטאט םליגלען; זײערע אונטער שנײדם שאפומס־גײסט,
־ ר א ע נ װערט װאס באשטעלט, װערט װאס -דאס, זײ טחנן הארצען, צום זײ איז

 צױוילײ די טוען. זײ װאס דעם, אין םעהלט נשמה זײער נאםירליך, ׳און .ט ר ע ך
 פענש דער װאו צױױליזאציע, אזא נאר איז שאסען, מענשען אזעלכע ײאס זאציע,

לעבען. ניט אבער לעבען, א מאכען נאי קאן
̂ן וועט ציװיליזאציע אםת׳ע די אר־ םרײער םון רעזולטאט דער זײן נאר קען א
 זײן אין וױיל נאר, געצאהלט, םאר ניט ארבײטען, װעט מענש יעדער װען בײט;

 פאר״ װעט ערשט דאן לעבען. םון נענוס אםת׳ן דעם םיהלען ערשט ער װעט ארבײט
 ציװיליזא־ אונזער אין גײסטלאז און מאנאטאן בלאס, אזוי איז װאס אלץ, שװינדען

 אויס־ רער איז װאס שעהן, באמת איז װאס אלץ, םאר פלאץ מאכען װעט איז ^יע׳
גײסט. סענשליכען דעם פון רחק

A
רע־ א מאכעז צו דאן און לעבען, א םאכעז צו ארבײטער דעם העלםט ױניאן די

 ציל ערשטער דער און באלדיגער דער איז דאס לײכטעד. ײאס און בעסער װאס מז
 העלםען צו איז ױניאן דער םון אבער ציל העכערער דער ארבײטער־ױניאן. יעדער יםון

 לעבען, א מאכען קענען זאל ארבײטער דער נאר ניט װאו צושטענדע, אזעלכע עאםען
 ציל העכסטער סאמע דער יע, העכערער, רער לעבען. קענען זאל ארבײטער דער נאר
 װעלכע אונטער צושמענדע, געזעלשאםטליכע אזעלכע שאםען צו איז ױניאן דעי םון

 ארבײט׳ םרײע די פאר פלאץ כיאכען און פארשװינדען, גאנצ^ז איז זאל לוין״ארכײט
 סיט לעבען קענען זאל יעדע• און ארבייטער, םרײער א זײן ?אל מענש יעדער אז אזו/
 ער װען ראן רוסא נאר ארבײטען, צו אויף הערט ער װען נאר, ניט חושים זײנע •לע

קול. בת ארכײם.

 םערנמל־יעהרליכער זיבעטעד דער
 באארר עקזעקוטײו געגעראל פון פיטינג

 זיך האט איגטעדגײשאגאל, אונזער םון
 טען9 דעם #בײטאג כויםװאך :עעפענט

 פילא• סילװײגיא, האטעל אין יאנואי
דע״פיא.
 אױפנענױ זײנען מיטינג דעם אויױ

 װיבטינע רײהע גאנצע א געװארען םען
 בא־ אין נדאבלעכיען און טדײד־םדאנען

 צװײנען אלע די פון ארבײטער די צוג
 אינרוסטרי, גארמענט לײדיס דער אין
 איג־ םארגעקוםען רערבײ זיעען עס און

 ועלכע אין דיסתוסיעס, טערעסאנטע
 האבען באארד רעם םון טיטגלידער אלע
 סיאנעז אלע די װעגען באטײליגם. זיך
 בא־ צו שפעטער װעט דיסקוםיעס און

 ״נערעכטיגסײט״ די אין װערען ריכטעט
 יאנאװסק/ ש. רעדאסטאר, דעם פוז

 זיצונגען די כײ אנוועזענד איז װעלכער
באארד. דעם םון

 מיט געעםעכט זיך ראם םיטינג דער
 זיג־ טארריס פרעזידעגט %ון כאריכםען

װע״ באראף, אב. < און םאן
 ירן אונזער אין 1<אםידז^ו אלע ר♦ גען

 זינב* מאנאטען, פאר לעצטע די אין ניאן
באארד. די\ם םון מיםעג לעצטעי דער

 אנגעװיזען האט זינסאן פרעזירענט
 און מיטיננעז םאדשידענע די אויה

 מיט נעהאט האמ ער װאכ פערענצעז
I עקזע״ לאקאל מיט באאררס, דזשאינט די

 כיעמבער״םיםיגמן, אױך און הוטיװס
 עס װעלכע אויף כאװכם, האט ער װאס

 פונה״ די געװארען דיסקוטירט זײגען
 פראג־־אם תאנםטרוסםיװער דער םון טען

 אויף געװאחגן אױסגעארבײט איז װאס
 שײ אין נאארר דעם םק מיטיגג דעט

קאגא.
 באריכ־ אויך האט גלײכצײטיג

 ער װאס קאגםערענצען די װעגען טעט
 מאנוםעק״ דרעס די םיט ;עהאט האט

 די באצוי אין באסטאן םון טשורערס
 ענדיגט װאס אגריכלעגט םון באדיאונינ

 ער או; םעברואו־, טען15 רעם זיך
 וזאמנן קאנפערענצען די דאש דענהט

 רעזילמאנג געײאונשטמז דעם געכראכט
ך אױך ער האט האנםערענצען אזויגע  ג

 אנדערע אין נאן און באלםימאר אין חאט
שטערט.
 וײ װעגען באריכטעט אויך האט ער

 חאם ער װאש קאטיטעס פארשידענע
 ארכיימ, געװיסע צןאן צו אפאינטעט

 חאט ;גר און נויטע געװען איז װאס
m רעס אניזו אנגעװיזען i| רעזולמם 

ת׳סאמיטעכז. פון ארבײט דער פדן
 אפגעשטעלט זיך ער האט באזונדערס

 וראס קאמיטע דער ש,*ן ארבײמ רי אויף
 דודכצוםיהרען געווארען באשטימט איז
 באארד עהזעהוטיװ םארין װאהלען די
 לאקאל ױניאן, דרעסמאכער דער פון

).2 זײם אויןי (*לוס

 עקזע־ דרעסמאכער פון אינסטאדשאו
שכת דעם 22 לאקאל כאארד קזטיװ

יא־ טען19 דעם ביימאג, שבת דעם
 דער װערען אםגעהאלטען װעט נואר.

 עהז. דער םון מיטינג אינםטאלײשאן
 לאקאל פאראײניגטען דעם םון באארד

 םי־ דער ױניאן. מאכער דרעס די ,22
 בעס־ אין װערען געהאלםען װעט טינג

כט. טע5 איסט 210 האל, יזאווען
אי; כעםעלדעט נעװען איז עכ װי

 דינ־ לעצםען זײמגן ״גערעכטעקײמ׳/ די
 רעם אין װאהלען םארגןױןומען סטאג

 עהז.* צום םיכגלירער 20 םאר לאהאל
 װאס די פון פלאץ דעם אויף באארד
 אויס־ צוריס ז5צײ הורצער א םימ זײנען

 זײ װי נאכדעם געװאחנן, געשלאסען
 אויף שו׳לדינ געװארען געפונען זײנען

 לא־ דעם םון מיטגלידער םון הלאגעס
 דעם פון מיטנלירער יענע ראס ׳האל

 נע־ פאקםיש האב־ען באארד עסזעסוטױו
 האנטראל אונטער׳ן לאסאל דעם שטעלט

 ארגאניזאציע, האםוניסטישער א פון
 מיט־ נידעריגסטע די מיט זוכט װעלכע

 אינטער־ אונזער אונטערצוגראבען לען
גײשאנאל.

 נעטאכמ געדארפט האבען עס װען
 סאנ־ די םאר נאמינײשאנם די װערען

 זיײ באארר, עקזעקוטיװ צום דידאטען
 געװאיעז, טעטיג װידער ״ליינקע״ די נען

 טריהפ דורך פארכאפען צוריק װעלענדיב
 זײ װען און באארד עקזעסוטיװ דעם

 ניט װעם דאס אז אײגגעזעהען האבען
 דעם איבערנעהערט זײ האבען ׳<עהן

 אנ־ און זײט אנדער דער אויף פעלץ
 װאהיעז. די ״באירןאטירען״ געפאננען

 ״םרײ־ די בלעטער, האמוניסמישע דאס
 װעגען נעשריבען טאנ יערען האט הײט״

 אויס־ בלאםס, אנרערע װאהלען די
איז ליגענס םארשײדענע כראכטענדיג

 אױפפןד אױך און װאהלען די באצונ
 ״באיסא• צו דרעסטאכער די דע־ענדיג

).2 זײט אויןי («לוס

D— , ^־צ"כנ־ם1א'נוז>«לט־«

.3 נוטער ״נערעבטיגקײט״
ז --------------ר
ט כ בת — לעבען. « םאכעז אוז לעבעז ■1 זיי ר ? 

נײעס.
מ ײ  ױניאן. אונזעי םוז נײעם םארשידענע .2 ז
ט  םײיאיפ לײריס דער איז װאהלעו רי .3 זיי

רייזין. ב. — .38 יאהאי ױניאז  מערעם׳ס ד
 יאהרצײם. ערשם*ר

ט ײ  נאטיצעז. עדױהײשאנאי .4 ז
ט ײ ה* ױניאן םאכעי באםאז קלאוה די .5 ז א  י

 בוקר אוז עםזאםינקרס דובינסקי. ה — .132
שפיז י. ם. — .82 יאקאל ױניאז לערס  א

ט ײ ארנאניזאציאנס־םראנעו. אוז טרייד .6 ז
 רײזעז. אברהם — שא«־םיידןױ. א ר זײט

 1אי שעה׳עז םײנע ראדוצקי. א — בערעי.
 ױניאז םיז נײעס װײנפער. ?. — רויז. רײז

סענטער. העיםה
ט  נאטיץ־ביכעל. רעראהטאר׳ם םוז .8 זיי
ט ײ  •:״K זעלדיז. א — שלום־האםעריע. רי .9 ז

סיזולמאן. ה. — קאי״ענדאר. מערנעשאנאל
ט ײ אויםנראבוננעז נײע רורר באשטעםינט װערט עיואיוציןנ םין םעאריע רי אזוי וױ סו ז — שארף. אוז קורץ בארארולין. ל — ג. ב. י.
ט ײ  עננלישעז רעם אין איכערהעיעניש די .11 ז

ש. לעאז - ^!רראםענטאריזם. אנאװיכ  חאז
ט ײ *רעסע. דער איז סיאנעז טרײר־ױניאז .12 ז
— א-יםײיטע־י;;. רי םינקעלשטײן. ל. —
װהילער. ז.
ט ײ שאי,־•. אוז ?ורמ .13 ז
ט ײ אדװערםײזםענטם .10 אוז 1ד. ,14 ז

 אױ אסאונט אן געעפענס שוין איהר האס
סאר ץ דעפאוי ר אן א חן דארפט באנה אנ

שאנאל רער םערנע אן אינ ס איהר אױכ ? כאנק ױני  א די
ען בלױז איהר עננ ס דעם בר אנ בעל נ ער אין בי ס אונז אנ נ
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 נאאוד עקזמקוטױו חשענעראד אונזער
נאשלוסעז זדנסימ אז נע־מט
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אײך - י ♦» וי̂ן y - 'ft'y
c - r י * י4 ט ל י ‘ י * * y ד
* ym
1א* צאןי>י,אד“אראי

א*? א*גי*כט-״ע,
mn t D ;vi;y jy

בעארטע
גײנײיבע

■ י

 א או ;עױא•^
ױע• ד,ידא:ט

K *ןי ,y״* ׳2 י״
 V לאט “1י*י*,י p£ -y*-£ •V זיך
pc צי*ט /־י צ־יט ;yfy- ׳» איןH in»׳ 

 לענאדט זvײי־נ כשנטכ
 *’ ;‘*־אכ׳מ• *עטא״יע־

 *,י־א יעכ ,V א-ע־צדשטע רע;
 י־#;י-־א• ,v;y״ /י 1:׳יא ײע־

 “פא jyc״.•* ‘צ p* אעדילט-יע
ד ט ײ  ױגיאן טײ*ד cy- pc נ
אינ־ דעי־ ,טי א־;א;״זע* *• ני;*ע•.

□r y אנאי:"* nc vn• גע׳שטעיט ז״;* 
 איט׳איױסא*; א״סטצ־ן *yi ועױא־עז.

 ;עדע־ •ועיט ייעי־כע• רעפא-טניעיט
pc irr-yj דא״נע״ז, יו״ב-פ*עדדענט 

 גענעי צו ;ע־יא״ען *•;בט־יאי־־ט א-י
 דעם •;H ״צטיצע ןאיי־אטענע 25 ‘י־אי־אי

ז״,ג*,י*א: *-;א;ײאצצ;כ
 יעם IV די;ע; אי? ־צט״נע- T וײ
 א•;* או;זע* pc יאלאיה פא-יעײדעגע pc לאריטעה כך א ;עי״ינ־לן גי-ט־נ;

 פאח*א;גע• ®דאסנן, ריט טצרדישאנאל.
o״in*c א pc א&יי־ב אין y ;y r *נ#יאלז

 ״v א*עם, דעכ ױעגען *בער כשי.
p ir •נאי־יכטעט ייעט נארעײוט, פיילע

t ,יא״א״כ #טנ״א־־ערי ,י־ א״נ״ט 
c /;טערדײשאגאי לי •־•;; אז -י;•* 
ד א איינט־״״ע; ־ אי נ ״  ;אר־ אױז• י

r:׳ j ;y יעי־ עכ ט;••א£ :y*־־V i v r, 
 אװ־ טיײר עג׳נ־אידע־י דעב -איטען

 פ־אגע ד״סנ י*אגט־אי*, סדאן א ט^ר
 טו״דכ Vs* טיט טא: צי אבע״ -אט
pc אינדוכטײע גא־ניענט יײדיס דער 
 לא־ לאט באא״ד עלןד־״יטיװ *r און

 1דז־שענע־אי די אז אכען,;די
 א דעפ ױע:ע; כ*א:ע; ״איען

 רעפא^ט א צו׳שטעי־ען אין אינטעיזונוד,
̂חבטעי• *‘yד /*י  דעי טין קאנױעדע^ז ג

ניאנאט ײןורענדען כyד אינטעייגע״עאונאיז
*it•*׳

 א*ז איגטע-זוכונ; ;י־גד^נע א פא־
Mmn"Vi ]]n* אײך vrjrvy' פיאיע יד 

 אינטעינע* דע- אין ארײננעלנ^ן יוע;ען
 װעי־כע א־נ״גע; ״.•ט״ילע״ לי 1״;אנאי
 י-ע־שטליקטע נ״ ;^,,בא׳שעפג זײ;ען

 **טלײןעד ׳־יעפ י־ײט ךעד,,,יען'י*י־י£*
 ױניאנס, שט־-י־עי ד• װא־יטי;ן ס*ייד

* איז ry •v יי,א די פלז י־איאי י;
•y; •א׳־ה, ;ײ ין

טעיו״ ױדיטעל ע•
 1דדשעגע־א' בײכ

אױך יעם ליע:עז
I י •

 ״״גימטער י־־עןyװ
״סמוmv דעי

pc דyין -עלאלט^ר כ£

 ן אױ?
 ומען v״tי•א (ו;טא;ינ

דעסכא;
pc כאא דעס— 

פאמעלוו״ ז״ײנע;
 •*HC איבער ד״בחוסיעכ גײנדי״״נע רען

m w ' V אמאדזא/י^ונש- סון טי־״ד 
 אונגעדסעז אדך זיעען עם ײיז פיינען,

 נע״עי׳וסען. וױנטיוע *״דגע געװאולען
jr)i)V דעעז עכ )w נאיעיײ נעי^״עז 

 חי׳אדיזטא- ײ פון ̂אנע די װעגען כען
 אינעלנע- איז עכ און יזענעלע pn כער

ô נעװ^ו^ן נעכעז v אפיל עע;ע-»י#דז 
pa דעב אינע• אינטעלדי^אנא^ דער 
iv אנוױי• ויעט ̂אגע די ד לאנ^עז 
tvt. י־אנדע״ט לענעדע, טא־אנטא, אין 
 א;ליטע;ט אן עטעי*עןי;יײי ײענע; זיך

 א-;א■ ױענען p# :ל״ב , נ; איע ריט
 איצט גען#יז װעינע ״עעפע• די נידרען

 •v לער pc ײ^נס^י -דע אעטע- ניט
;יא?.
 א;- אױך איז באיעױכ ;•,לי-עהט א

 ײאוי;- לעכ װע;ען ;עױאיען גענורעז
 *;דז״״׳ייעיעס. י־אכ אין כטיײל נ־אלע״
 ׳עױן ל״אילניא:׳;* לי בט״י׳יען לאיסען

 י״>«סעןינא־; א*ז cy אין צ-יט יע;;ע*ע א
 די בטיײיז. דעס פאדטצוז^ען נעױאיעז

 װענען א*ז אנדזיצעיעס יאכ א*ן אייעו
 אי״ע אז ,ט,’ד״ עס ״יאכ ׳צאו‘ ״וניא• א

 או;- ז״ן זאיען אײנײסס׳נאדינגונגמן
•וגיסן. דעד pc *אויל4קא»נכ דער טע-

 ;ע־ א;:ע:וטען אױך איז באיע/״כ א
 ^טדיקעד ״אוײהעד דו די ילעגען ױא־ען

 אלנ־יטער ־*yאיל-םנy די ײזןכען אין
 װענען תישױדז*. ;ײ און יא״ח נײ מון
 חאנדעיט ארבײטער עסגדסידעדי די

אױף ילײנעי א אײנ״עטעלעז איבעי זיך

 t כוןעטעײאינײטעל
 •v ;yy-y; דא־פט

:j׳’s .ױא״י־יעיס 
איז דיטיד. נאאיד
 , c €*עז*לענט -v״ טעחטא־אן, (עייע;

 כ״יינובכ זײן א״בײטע־. ‘,,טעחכט די
 *y; pc מי־נ״טער ד• אז pyzn איז

 זײן זאיען פ-יעךי־־ײרע* ;ט־י׳לטע‘*
y;:H־‘y:?*;L; ד אןy4אינטלל;י״:־א;א ־ 

ס ד ״ ױגיאן. װאידקעדס נארניעגט י
 לאט כאאדד עיוזעחוטױו גנעעיאי* לyד

 oyi װעגען ראכען צו בא־עיאכען
î ;ע;ױע א r r y o ) i;)# ײ  לא;* oy ד

ט ד טרייד ;ײעס ;אדו א װעןען זיך י
ה דער ׳ז איגלוככרי^ (איטענט ײדי

y די אױײ jrv ’-f? יי£ cyi -כאאר 
 א געװאדען »ױס:עלמרט איז ׳:אגטא;

אינ- oyi pc רעיאלס רy;טHסyרJfטrא
 דעואדט־ עײויןײ״עאצא^ טעיגײ^אנאי

 עלױהי״עאגא־ל דעי באצוג איז נטyט
 איבער׳ן יודאן א*נ?עי איז טעטיגיזײט

 זיך לאכען כיאנטאג ;y;r׳r? די י־אנד.
 װעגען דיסליסיאז א כייט גע״עיאסען

 וױיסט- םילאדעי׳־פיער די פאדאיעיגען
̂אוק די טיט כיאכער  אונטעד דאכעד יז

 דיס־ דער אין כאארד. דז״עאינט אײן
 מיט- א״ע -״אטיײעט זיר ;ןילאב לוסיאן
 עקועקוסױו דז׳עעדו־אי ם*ן נלידער
באארד.
ײ  דיג- ׳באארד די;ם פון זיצונג א ב

 די נעױאױען אױפגעגודען א*ז ׳סטאכ
 און ױניאנס סרײד די ןyםtיyה םיז פיאגע

 דײטיע- אין בני!י כאװעגונג אינ״טער די
̂אסען איז cy און ׳יא:ד  געװארען, בא׳עי
rאינט אונזער דאס yיKM^״6העי זאי אנא 
 פיט כאװעגונג אינײטעד דײט״״ע די פען
y z* דאי״על. טויזעגט

ov אױך דא דארף ;,jynyii o;^ry 
 ^־oyipyo און זינדאן פדעזידענט דאס

 די אין נאטײיליגט דך iy3^n •,באיא,
 לא;ג ניט זײנען װאס קאנםעדעגצעז, אי*ע

 יארק נױ אין געװארען ןyגער,איטiא צוריק
w סעמױעיל כייט z w רעזידענט דער■ 
• אװ ̂וזrזדעריyפ אכיעדיקאז דער פון ײ  ל

 טרײד די העילפמן צו באצוג אין ׳באר
 פיע״ דאס און ד״טיעיאנד, אין ױניאנס
 גע״ ערוועהיס ײייד איז זיגמאן דדענט
 םון קאמיטע גאציאנאי*ער דער אין װארעז

 כאװעגוננ, ארכײטער אכיעריחאנער רyד
 וײ אויסזיכם איחר אונטער האט װאס

 ארכײטער- דער םאר הילוי סון זאםלונג
דײטיטילאנד״ אין באװעמנג

 איי ביזנעס פאר ווא־לען פון רעזזלטאט
 קלאולמאכער דער אץ דזשענטס

שיקאגא פון ױניאן
 םאר״ ז״נען ׳*א;ואי ר׳טילן דעם שנה,
 אײד״ כיזגעס פא־ זy4װא^י געיזוכיען
DD;yrr ̂אוק דער א*ן  ד-יעס־ און קי
 װא־ז״ די שיקאנא. pc ױניאן סאבער

 אויפזי^ט אונטער׳ן נעדרעז דינעז יעז
באארד. דזשױנט דעם פון

 -r םון וױסען או;ז לאזט פיען וױ
מא׳צ דאס װאהילען די דיאנע? קאגא,

 נרויסען נאזונדערס א *תיסגזך־זנגעז
 יענעם וואס דמם סלאץ אינםערעס.

 א נעכרטעוועט שיקאנא איז ליאם סאג
y ביסעדע p& מיט- 1400 אימןד דזאנעז
 וואה״ די אץ באטײ^גט זיך גלידער

 נדױסע די אדיןי אכטזןנדי; גים יען.
ir כמקודען דאר די ?ימען קעיט r ’o r 

v דעם אי; נעהמן אגטײיל יייז z v s\ פוז 
 ;עטאז דאס לאבעז זײ *ון ײגיאז זײעד
 אניט•־ יעדעל תדראדפ, ודייגמ ;יט סיט

דעז לאנד״דאםען. זײ:ע פאי מגד״נ

 עקזע־ דרעסמאכער פוז אעסטאדשאו
rap ועטשכת 22 נאאררלאקאל

 טאנ, נאגצשן ;םיל ״עבת געשטימם האט
 p^trpysy די דאט נאכדעם גלײך אח

 שםי״ די iysryv בענוכיעז זיך קאבייטע
םען.

 זיגען נעװען ז״נמן באלאט אײם׳ן
 הא״ זײ pc פיד גאד און קאנדידאםען

vz\ װערען. עדװעהלט נעדארפט
 קאנ- די מון נעכיעז די זײנעז אט

 שטיסעז, צאהיל די אױך און דידאטען.
 ערשטע די באהופעז. האט ימדער װאס
 ניעסםע די באתופמן האבעז לואס םיה

 זיך׳ פארשםעהם זײנעז, שםימעז, ןראהל
נעװארען. עדוועהלם

 ב. ;שטיכיען 1008 ביאייס, בי
 820 דאפער ה. ;שטיפזןן 882 דאלניק,
 ;שטימען 806 :אוואיז, ם. ;שםיסען

 דארז, m ;יעמיסען 515 חזיכער פדידא
 427 למדעדמאן סעם ;שמיכיען 431

שט״דעץ.

)s-kf זײ« ויז I(

 ״אלטי׳ געלן IV דט א־ייען, ו די טי״ען״
;.y:־

 געגאגנעז איו 1נעײנלעי ״יגלצ דאר
 װאה־ די צ*נ װייטעד. גי טי־ א נאך

̂ט, טאגטא; עז,4י ״ לאנען אלוע ד ו  א״
 דרעסמא'׳/ די םון גאטצן אץ ;ע-ופען

 דונר ריט ריטימ ו-אטעסט א כע-"
 ׳ער און רעמער, חויוט א^פ אי״דן

ד;  סאר״ וראטעסטירט/ ראדט -אט אי
 ׳גיט דערלאזט איגטעמײ׳צאנאל די װאפ

 וױיטער זא? ױדאן דרעשנ״אנער לי א?
pv -קא׳ דער סון לאנטי־אל ן’אי;טצ

 פרײ דאס איז זי וױ ״ליל׳ גלדכט״שע־
yn• אױכ;ע׳צי*אסע;ע די װען געױען 

 גע־ דינען רערבערס נאארי עיזעליטײו
יס יעטסגען  /J2 י*אי,אל ן1ם רודער ̂נ

 לאט אידן ראגא;yד ציי-אכעגעי דעל
 אז //דטyאדDyג̂̂ און ,ויאטעסטייט״

 די עדיױנען זאי* אינטע״דײעאנאי* די
 די ׳די װאס ׳דאס טאן יןאפיגיפטען
 ;יט. י,ײנעם ערלױגען י־ארודפטען,

 עזזזעיווטױוע אן ער^ױנט די ױאיטען
pc ̂אלאי א  שטע״ צו פאי־טײ זײע־ pc ‘י

c jr  ;y- ^און א״נםױט איבטעײ׳ן ^א״א 
 V jy;^nya אײטעײדיגע pc יאנט-אל

*p ״םלײוז״ט״ די לאט אזױ ;y- 
̂/; יעדעז נ^אפט ען די װע;ען ג  ױאי̂ז

 צו דרעספאכער די אױפפאדעוענדיג
 איגלאנ־ ױאהי־ען לי כאײןאט^רען

 גע־ לאכען דרעסמאכער די אנעד צע;.
ל ײ;לע דאפ •ע-ט ע ר נ ר ע  דעכ וױ נ

, פון צאהי גדויטע א און לאטער ײ  ו
 לאט עס וױ צאלי גדעכעדע א כך א

 דצם פון װאחלען די אין נאטײיינט זיך
 צוריח, פא;אסען yאײני; פיט לאיןאל
 אזױ און שטיפען געקופען (יאדע זײנעז

y דאס ראט נאך p ; r גryינדyדיט ל 
 נע- ״סױיחײט; די ׳נלאןי*אי;אן ערי«»

 רyכ̂־yװ װע;ען פפלה. y5טיאו א כאסט
רי שוױיג... א איצט פאנען זײ

 װי זײ ״עודעען דו־״ד םאי־ען הכיל
/ דא;ה א לװט. דיחע׳ס  לאב^ ד

(עטדאפען״ ;יט י>ז
 22 1אקאי‘* אין ױאהלען די אלז̂א

 כייט ;עװארען דורכנעפיהרט ?יי-נעז
 דאס איז לyיvy»o אח )rHיפy (לױס

סעד א  נ^לפט מען |yn יללםאל, (ר̂ו
v איע די כאטראכט אין i y n v m\ און 

z״ y ^ P ^ o z n,/ הא־ <ןע3ל* די װאס 
w־yDir צו ;עסאכט בען  iy ;אג; pc

 ״*ראטילסטעף זײערע דורך װאללען די
 ל,אן וױיל iys אז ״כאיקאטעך. און
yo| אץ זין נעוױסען א אין דאס זאגעל 
 יף דער םאר טוכח א כעוךען ;אר עס

 וזא״ ŷזי;דyג לינקע״ דאס װאס ׳דאן
 החי, װאללען. די י״נא*קאטירט׳ נען
cyi טוסער ״לינחע״ עס״אכע די װאס 
 ח םון אװעקגעשטאנ^ זײנען רyפאכ

. ̂רגע<אנגען oy*? איז װאהלעל  שט̂י
 דו אין איז עס עחרליך. און רוחיג

 װאס געדראנל דער pmy( ניט װאהלען
 געלןך אזא נײ אן כ״אכ^ "vvy,\ די
:jo" p:v וואס אינסטלוקציעס די דוירך 

 קאמוניסטיש^ זײעחג pc באתוכיען ןײ
 סאכט/ די fya*^*c״ צי ״טשיםס״

yi,̂ רד ג^שטיסט האט ^ולט נרויסער 
 קאנדידאםען די פאר ןyאסsyג און הי;

 מאגיי געקענט. רyסyב jy:^n זײ װאס
̂• קאנדידאטען די פון כע ה
 שנ\ײ הונדערט אכט רyאיב געצוינען כען
 װאס אױף oysy איז דאס און ׳טען
 אנציײ ניט קאז עלעמעגט רylילי;ר דעל
w זײ — פען ^ yw דורך געװײנליך זיך 
 װען און שטימעז, צאהל קלײגע א טים
 ״yדByר os,,iny y1 אביאל װערען זײ

iy^,'o:yr זין חױז א ניט רןײנעם זײ 
איײן.

v ערוױיילטע די זײ;ען אט w v svi\
:בא»ןרד עקזעקוטמו ovi צו

איזי״ עטקין, oyo פארנער, סײטאן
 קאא״ yiyo בעקער, וײװ בויפיױן, דאר
 םאר• נײיטיהען ׳rוy;ריגנ ה״כיאן ׳לאן

 בענדזשא• ראבינאװיטש, דזשאן נאי׳יס,
 מארנא• טש. ׳םײז מאקס ׳קאםץ כײן
̂טער סאסנאװסקי, א;נא ׳ליס  יליס, אי

 דזשײק*ב קאנעל, אײזיק ׳םײן טאיר
 אי״ ׳יזי4קי אדזרן סאלקין, ראוז קענט,
װײדכעת• דײװ און סארכיאש זידאי

 מיטינג אינסטאליײטאז דער ׳אלזא
pc דעם n^ipyrpy סאר״ װעט באארד 

y זyקומ i□ ,אין בײטאל אוהר 1 שבת 
 וועלען דנעדyר yoi( האל. כעסוזאװען

 IV איז עס מיטינג. דעם סירעזyאדר
 מיםכיידער״ נרויסע די דאס האםעז,
 אזױ מנקט Dyװ 22 לאקאל pc שאסט

 דער אין סyאינטער ארױסוױיזען גוט
 woipyrpy oyi pc איגסטאלײשאן

 דאם און ערװײיונ;, דער אין װי באארד,
 באל זײן טyװ בײטאג שבת טיטינג דער

 מיטניידער צאוזל נרויסיל י1 םון זוכט
 <י איז באטיײלינט זיך ראבען װאס

y סיט װאהילעז. i□ ילאקא< װעט מיםינג 
 זײ( איז ביאט נײ א אנםאנגמז 22

גדטיכטע.

 עמברא פון לאקאל אינטעודשאנאל
דזשערד נױ אץ דעדינערס דעױ

י

קאו:־ ״האדפאן פון שטעדטלאןי ד•  
:ע װאס סט״ם, דז״עדדזי דו פון טי׳/ • 

r יארק, y; jy;^t־ ;  ^ לעב דןל  \ y y z  
סװיס די פון ר yט;yv סאפע דעד װארען  

׳ v : Diyn oy . ״עעפער עמנדאידעדי
איבײ־ טויזענד סיר ארום דאס יעאצ̂ט  

איז כאשעפטיגט װעלען טעד 'ytr v:v״  
^yr שאפ״ p רונ דאס זײנען װאס עד׳  #

.ovp
 שוין האט אעטעלנעיטאגאיל אונזער

 יענע םארזוך א געטאכט ראיי אײן ניט
 ױנ־ א אין אדגאניזירען צו ארכײטעד

 םון זײנען אדכײטער סעהדסטע די י*ז,
אסשטאמוננ. דys^1דyװr און דײטשער
v פדט z ^ u v איז צוריס יאלר Dy 
v נעלונגעז : r טי,ארבyאדגאנײ צו ר 

 האט צ״ט געוױסער א פאר און זײתן
 איז ױניאן די עידסטירט. ױניאן זײעד

 דער כייט געװאדעז ןycשאy; ט^טאyד
ts*n״ i v r y n  pc יארק, נױ אין 6 אהאל4י 
 עכיכדאי־ סוױס די לזאנטראלידט ױאס
y: װאס nyiyr רעױ z v\  נױ אין זיד \

 מענע־ ד^ר ׳וױיס ב כחמד יאדק.
 מיט׳ן |yr:»Tiv .6 לאהאל םרץ דזשעד
 הא״ אינסעתעשאנאיל, אונומר פון אסיס

 19בעיו נאר איז װאס אלץ געטאז בעז
v' טענליך i v אויפצוחאלםעז, מניאן 

 אײנ- ניט דעמאלט זיןי זזאט דאס אכער
v z v m.\ סטרײק פארל^רענעם א נאך

פארטםעגט
ו^יס־םחד

ז.yלאפLMאײננע ױניאן די איז
 טאנאטען, yעט^יכ צטעyי די אין

 אינטער• דעם סון טעטיגקײט דער דודך
 דעפ) ארגאניזאדאנס נעשאנאל

 װעלכען םון איסט, רyד אין
rידyה דזש. נטyBs8כמרי דער איז ריז 
)y rr iy^ מ אויםגעלעבט װידער האט 

')»y'v»D עמבדןוי• סװיס די צװישעץ 
 שפעדטילאך, יענע איז ארבײטער דעדי

 דער איז דאס ׳איז זו^טאטyר רyד אין
^yDiyo^ געגרינ״ זיד האט היל ױניאן 

oyi דעזיל• עםבראידערי סון לאחאל א 
 עטביאידערי ״די נאסען ר'זyאונט נערס

 ברודעו? ".97 ילאקאל ױניאז דעזײנערס
 געװאחנן ערוועהלט איז בלום םרידריף

y ריyטyר1סער i pc□ לאקאל. נײעם
ov אנרערע די דאס האםען, צו איז 

y ארנײטער i pc□ ,ארביי• װאס םאף 
 נאכטאן וועילען מאשינען, די בײ טעז
 דע• ריyםבראידy די פון בײיטפיל דעם

 ארגאניזי״ אױך דך וועלען איז זײנערס
 צו סוף א מאכען װאאט דאס אוץ רעז׳
 עסספלואטאציע שרעקליכעי דער
 םאן• יענעם איז אז איצט הטyג עס
 יעלע צײט, העכסטע די שוין איז עס

ד ״שכל, קומעז.צום עז£זאי ארבײטער  ניי
 ״טרע^ די םארטרײבען און ױניאז א דען

 אץ הער״שט װאס לואטאציעBסpy ליכע
״זעפער. יענע
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טײלארס לײדיס דער אין װאהלען ף
38 לאקאל ױניאן

 ביז האכ איך װאס ׳אור?אכע •ד
̂וריבyג :יט איצט  ־pלעy די iy«m ןyי
 זײ וױיל איז. לאקאל אונזער א־ן שאגס
 אהן ׳שטיל אזױ ןyגאנגyרירכג ךעען

 אונזערע טוטעל. װעלכען ןןירגעבד
 געװארען ןyחאלטyאפג דיגען עלעקישאנס

.1923 ^־,DyvyT טען29 רעם שכת
oy אז אויס, םיר װײזט *^ )y אט 

עלעק־ אונזער װעלכע טיט ״פטילתײט, די
 םון איז ^jyc''vy)D'i» ױך האט

 בא־ רטyװ איז און װיכטיג?ײט גרויס
װערען״ צי סראכט

 א ארײנגעכראכט װערט געװעהנליו
 אנ־ םים׳ן לאקאלס ŷ» אין טוסעל סך

^אן. רעם פון פוםען  ארויס־ כדי על
 עלעקשאנס די םון זיגרײף צוקוכען

 ?אגרידאטען לויפעגדע די אױס קוםט
 שטי־ גאף װענדען צו זיף באי-אט אוים׳ן

yy צו y ysnלyםyנםyאונז פון ןyױג־ ר
אויסער־ צו אנצו^םען אםילו און

 ̂םyד צו זיך װענו^ט םען הילןי... <יכע
 קאנ־ אדער ראריקאלען ׳זאגען צו אזוי

 yרyאונז םון נטyםyלy סערװאטיװען
 טײל ?לײגער א בלויז כאטש ױניאנס,

 זיף באטײליגט םעםבערשיפ אונזער םון
 אסת׳ן רער אין װאהלען. אינזערע אין
 yאונזער אין זאגען צו יפװער oy איו

 װער און ״רארי?איד ס׳איז װעי לאלאלס
 םאר״ אין ;״?אנסערװאטיװ״ איז עס

 םיטגלי־ די זיף iyo״3 סראגען שײרענע
 רyװeי איז oy און ראלען די סיט ךער

 ״רע־ די זײגען זײ פון װער זאגען צו
גערען״״ גען װער און *פצ̂י  ״רא־ די ז̂י

 צוריקקעח־ זיך לאםיר רyאב די?אלען״.
םעסא. דער צו רען

 גערוען זײנען עת?שאנס אונזעריע
 דער אין דורכגעפיהרט און צוגעגרײט
 גרױסער גאנץ א און ארדנונג מסטער

 אנ־ האבען cnyaovD אונזערע pc סײל
 די עלעידשאגס. די אין געגומען סײל

 גאדײטעגד זײז צו אויס קוקט צאהל
 באטראכם, אין Dopy: םען װען גרױס,

 דאס און טרײד אין pyפל איז oy אז
 שבת פארגע?וםען זײגען עלעחיעאנם די

 ארבײסען רסyםעמב די װען נאכטיטאג׳
̂ובען און ניט  ספע־ ?ומען טDרארyג ה
 םון אםים pK הײםען yרyזײ pc לyצי

 Dרyםכyם די שטימ^. צו ױניאן אונזער
 iyo אינטעליגענט. געשטימט האבען

 עלע?־ די װאס םון זעהן oy קען
 צװײ בלױז ט^׳פסלyג האט ^אן־קאטיטע

באלאטס. אלע םון
 טעסב^ים די פון איגסט^לירוגג די

 םײנער א אין דורדכגעגאנגען אויך איז
 פון םשערמאן אלטער רyד *רדנונג.

 כאזאנאח, ברודער .yii'Dipytpy דער
 איבערמד ŷרyר רyורצp א נאך ׳האט

 דזשע־ דעם גאלדשםײן. ברודער צו גענען
 ינע־yאינט רyר םון ארגאנײזער (מראל

 די אינסטאלירען צו עהרע די שאנאל.
 םע?רעםאר דעם און עסזע?וטיװע גײע
 נאכדעם האט ער לאקאל. דעם סון

 נײ־ער־ דעם צו טשער די איבערגעגעבען
 אברא־ ס. רyברוד טשערסאן, װמהלטען
סאװיטש.
 םיר װאס דארויף ?ו?ענריג נישט

 אד־ ניט אינסטאלײשאן אונזער .אבען1
גע• א lyoipy: דאך זײגען זוערםײזט.

 צו רסyסבyc אקטיװע צאיזל ;יגענדע
 ,ד גאגאנקען איז ע׳ני, די כאגריסען

 ארבײט. זײער פאר עקזעהוטיװע אי*טע
̂ס אבראמאװיטיע רyכרוד און  געגע־ ה
 א זאגען צו גערעגעגהײט א ןyטyאי בען

 גע־ האבען רעדנער אי*ע װערטעל. פאר
 ;ע־ האבען ױעלכע ׳רסyפבyט די דאנקס

 םאנאטען 8 די םאר סטעסyב זײער טאן
 אויף געשטאגען זײגען זײ װאס צײס

 ד־yר אלע םון איז עס ז.yפאסט רyזײ
 האפנונג, די געװארען אױסגעדריקט גער
 :אך זײן װעט עקזעקוטיװע נײע די אז

 װאוילזײן דעם פאר ארבײטסזאם םעהר
ױ־ניאן. אונזער פון טעםבער״ןןיפ דער פון

 רעד שורות, די םון שרײבער דער
 אפ־ האט ׳סע?רעטאר װירערערװער׳לטער

 אהטױויטעט זײן פון באריכט א געגעב^
 ל-<}־ אוגזער װיפיר אויף אגגעװיזען און

 צאהל אין אי אױסגעװאקסען איז קאל
 םינאנציעל אויף און מעמבצרשים םון

 האט לאקאל אונזער װאס צײט דער פאר
̂אקאל פון אפגעטײלט זיף  האט עי .3 י

 רעלארד אזא אז דערטיט, פארענדיגט
 פאר עקזיםטענץ רyטענר'נlMזעלבסט םון

 װע־ געיעכענט ;yp צײם הורצער אזא
 על־ אן פאר אםילו עהיע אן םאר רען

̂אלאל גרעסערען פיל און טעײען  וױ י
ר.yרyאונז

iv־uy־y אונזערע בעטען איף װיל 
 םארנאנלעסיגען צו נישט םעסבערס

 ני־שט און ױניאן דעי צו פליכטען זײערע
 לאקאל־ די צו קוניען צו פארםעהלען

Dארזאפלונגyאלע זיד הענעז זײ װאו ׳ן 
 װערט עס װאס סysא טיט ;yjypy3 םאל

ױניאן. דעד אין טאןyג
 ניס זײנען לאקאל־מיטינגען אונזערע

 דער אין אויף געװארען. זyDביyאופג
 װערעז געהאלטעז זײ װעלען צו?ונפט

 פון דינסטאנ דריטען און ערשטען דעןyי
 םאשיא־ האריעם דעט אין חדש יעדען
ײ ליסט ? ו  איסט 62 סענטער, טאנאלי^
אװענד. אין אזײגעי 8 סטריט, טע106

 אויס־ זײגעז באאמטע םאלג^ש די
 : 1924 יאהר פאר׳ן געװארען געקליבען

 ;דרײזיז ב. םע?רעטאר־ארנאנײזער פאר
 װישגעװ־ ד. לאקאל םון טשערםאן פאר
 לאסאל םון װײס־םשערסאן פאר ;סקי

 טערyרpyס ארדינגpyר שאר ; װילקס נ.
 אבראטא־ מ. : טראסטיס פאר ;זא? ד.

װישנעװםקי. ד. איז ראטעסא ד. װיטש.
 קאםיטע פאנד קרא:?ען דער אין
 אברא־ נ. :געװארען ערװעהלט זײנען

 איז ; ראםעא ד. און האהען ס. םאװיטש.
 איטאליעני־ דעם םון ע?זע?וטיװע דער
 פא־ ר. ׳ט^yארלp א. — ברענטש ״שען
 און ריענזי ד. אינטערדאגטי. ם. ׳זאני

 םון ע?זע?וטיװע דער אין ;פאלאדינא ד.
 אברא־ מ. — ברענטש אלגעםײנעם דעם

 בערע־ ד. אבראםאװיטש, נ. מאוױםש,
 דרע־ ם. ׳ןyא^p ס. באנאןי, ד. גאװאי,
 שוכ־ ד. רעזנילאן*, מ. ׳קארפ ה. זינסהי׳

וױשנעװם^ ד. און םאן
 ױניאן דער צו דאנ?בארקײט מיט

 צױ םיר האט זי װאס כבוד דעם םאר
 סעס־ איהר בלײבען צו װײטער געטײלט

 יאהר דעם פאר דעטער־ארגאנײזער
גרוס, םים ׳איף םארבלײב ,1924

.pyo ׳ן י ז י י ר ד ב.

כער דער הרלי ע אל י שע ױ פון כ מני טאלי  אי
םאכער, און ווייסם ם 89 לאסאל דרע

 אונזעחנ םון באל יעהרליכער דעד
 װײסטכיאכער און oy^ *יטאליעגישע

 אינסטיםױ א ןyנעװאר איז 89 <א?אל
 םון ױניאך?רײז גאנצען דעם אין ציע
 באל דער װעט יאהר דעם יארק. נױ

 באהװעמען זעהר א אין גוארלוסען
 װעט מען װאס אװענט, אן אין אווענט,

 װעט מען אײלען. דארםען ניט !יןי
 דער אין שפעט ביז פארברענגען קאבעז
 איז ביז געזאגט, בעסער אדער ׳נאכם

 װעט באל דער ארײן. טאנ ®ריהען
 נע־ װאשינגמאנ׳ס אװענט, םרײטאג זײז

 ,1924 םעברואר, טעז22 דעם בורטס־טאג,
 םע110 װעםמ 3־5 פאלאס, פאר? אין

יארק. גױ סטריט׳
 מענעדזשער דער אנטאניני, ברודער

 צו באסאנט אונז בעט ׳לא?אא oyi םון
 קא־ אראנדזשמענטם די דאם כמכ^,

 םארנד זיר האט באא דעם םון מיטע
 באל רyד זאל יאהר דעם דאס מען,
 יעצט, ביז װי אמוזאנט, מעהר :אך זײז
 אא־ אונזעדע םיז פיטנאידער די אח
 צו געלאדעז װערמן יארס נױ איז ולס0

vrxv\ אנגענעהסען אז םארביעננען 
ווווענט.

 ארוים״ דעם װענען האט 89 לאקאל
 טשערלינן אאמ צו ציר?ולאר א גממיהט

 pk וױיסט.י די pc ט׳צערלײדיס אוז
 צו אויםםאחוחננדיג זײ שעפער, ידעס

דיעצ־ גאןי אזוי אח טיסעטם ®ארקױפען

 ערםאלג. אן םאר באל םyד מאכען םען
 סענט, 50 בלויז טיהעט א סאפט איצטער

ס. 75 לאסט^ װעט באל pc טאג אין

 אץ לעקטשור און קאנצערט א
 פױיטאג, דעם פילאדעלפיא

יאנואר. וטען8
 קאמיטע ערױקײשאנאל דזשאינט די

 םוז דעלעגאטען םון באשמעהט װאס
 פי־ אין לאהאלס אינםערניישאנאל אלע
זעהר א אראנזשירט האט לםיא,1לאת

דעם םאר אװענט, אינטערעסאגטעז
 װעט עס יאנואר. טען18 רעם םרײטג,
 שעה־ א און לעקטשור א װעדען גענעבען

קאנצערט. נער
פון האל, וױליאם פראפעםאר

 אי־ רעדען װעט ?אלעדזש, סװארטםאר
 האבעז װאם נערycנס־פ■yםריד די ערב

רער ארבײטען סאנען זײ אז געװיזען,
 אי; ןי>ז װעט קאנצערט און יעסטשור

סטריט. ספרוס 1035
 באטיי־ זין װעט סאנצערט דעם אין

 נאן״אנ־ אןן טרובע נעדטרוד םיס יינען
טאלאנםען. מוזיסאלישע ךערע

 ילאדעלפיער1נ די שון ידער5מיטנ די
 «זײ סומען. צו געלאדען ווערען לאסאלם

 םאםיליעם. זײערע םיםנעמען אויך האנען
פרײ• אײנםרים

יאהרצײט ערשטער יזעדענדס כענאסע
נאייכט). וא

 עי־ ױלע ;yry: איז זינטא; י־עצטען
 ט־; ײי•וי'ארינ :אך יאליצײט :טערי

 א״ א־דשע יארקער נױ לי אין ־עפ
 ץ.ג~ע:־ זײן ;עעהלט הןןגט בײטערישאפט

 ■yn;y3 pyc’O און ט־ויעי א טיט לען
 םא־יעטאר־ פריהצײטיג דעב :אך שי:•
:cy;y .ארבײטער־פיהרעד

 יאט פריה דער א*ן 10 גאך האלב
:yo$:y .ב pn8sViפון מענעדזשער ׳ 

 מצבה די אויםגעדעלט ״פארװערטס״,
 אידי• הונדערטע קבר. ס’טיעדעם אויױ

 דעפ פון פרײנד און ארבײטער 1צ׳ז
״וען זײנעץ םאר״צטארבענעם  פאיזא* ̂נ

 צו־ און ?כר פרישען םyד א*ום יטyד
 :ע־ רי פון הכפדים ?ויצע די ;עהערט

$:jya בא־- און װלאדעק ,,טינאלעװסק 
װאולף. נעט

 גרויסער רyד האט רעדעס די נאך
 אננע־ ןyטsהאyינג,א און שטיל עולט

 צועישט ״.‘שבועה ״די זיגגען הויבען
 םרא שטילע, געװען טענעד די זײנען

 ביסלאכװײז װעהטאנ, און צער טױט
 נע־ פאנאנדערגעגאסען, זיך זײ ראבעז
 און זיכער^־י, קרעפטיגער, םולער, װארען

 האט ״בונד״ דעם סון ליר אלטע דאס
 און קברים רי רyאיב ■;עקײקעלמ זיך

 פון עראינערונגען ליעבע ם״ט געװעהט
יאהרען. רעײאלוציאנעתג אמאליגע די

 מעחגם׳ס y:אסy-ג אויף םצבה די
apדי םיט שטײן גרויען םון א\ז ״ 

:^^y iiy אין אויסגעקריצט װעױטער 
םערעם װלארימיר:טיטען

1923—1879.
 אידישעד דער פון yנדyנyל די

באװענונג. ארבײטער
̂אתגק :עגאסע יטטי־ זײן א*ן האט װי

:באסערקט הספד לען
 בא־ און אײנםאך איז שטײן דער׳׳

 דער אלײן. מעדעם װי אזוי ־שײרען,
 נאר דא, ;יט איז מאנוטענט אטת׳ער

 סון איינעם יעדען םון הערצער די אין
̂ר די אין און ׳אונז  הונדער־ פון הערצי
 די ארבײסער. אידיש^ טויזענדער טער

 םון אויסדרוק שװאכער א נאר איז פצבה
 גרוי־ און אנערשענונג און ליעבע אונזער

 אוםםארגעס־ דעם גאך פארעהרונג סער
ן."yם׳yדyט ײכען

 רyד או״סנעקריצס איז מיםען אין
 סימבאל דער פאקעל, כאציאליסטישער

pc װלאדימיר װעלכען םאר טרוים דעם 
y< ^פינעגעבען האט טעדעב iy שמונדע 

לעבען. זײן פון
 אן אנגעשפארט רעתער, די לעבעז

 מיט געשטאנען איז מצבה נײער רyד
 םע־ נינא ?אפ געבועענער נירערי: א

 פארשטארבענעם דעם סון םרוי די דעם,
 הםהך־ p'p האט זי ם.yדyמ נאסעyג

 איהר האט 9 געהאלטען. ניט רעדע
 yv:K: די אײנגענורעט :עהאלטען פנים
 טאנ־ איהר פון קאלנער רעס אין צײט
 זא־ צו געווען שװער איז עס און טעל,

 ?ורצע די צו צו זיך הערט זי צי געז
 גע־ אין איבער לעבט זי אדעי רעדעס,
 פון עראינערונכען איהרע אלע דאנסען

 זי װאס יאהרען םארשװאונדענע די
םאז. גרױםען אידיר מיט פארבראכט האט

 ״פאר־ אין איז נאכטיטאג אוהר 3
 מעכיא־ א פארנע?וכיען האל װערטס״

 םארשטארבע־ oyn נאך מיטינג ריאל
 םערס־ א געווען איז עס לעהרעד. נעם

 אפ־ אהן מיםינג א מיטינג. װירריגער
 נאר דרשות באנאלע אהן לאדיטמענטעז,

 ערנ׳סטע, ׳כטיגע>יאויפר רעדעכ^ כייט
הארצען. םון גע?ונלען זיינען װעלכע

 װענען נערעדט האט קאהאן גענ.
 לײ־ זײנע און יאוזרען לעצמע ס’טעדעם

 זא־ ארן אטעריסא אין ״נלות״ אין דען
װארשא. איז גאר

טארטyג ניט װארשא האט ״כיעדעם

 פיל דארט האט *y כאט־ט פאײאז^.
 yD,:i:ytDK^KCD,o רי פון ;;ײ־יטען
 רײבונג^ די pc חנר־ם, די צוו־שען
 זיינע רטyט,ב,־<פא אזוי לאבען װעלכע
 אין סביבה זײן איז יאה־ע־, י:עצטע

 רוס־ אין געװען דאך הײם גײסטיגע זײן
 איז רוסלאנד אין ניט אייב און ׳יא:ד

i האט פוילען״, אין כאטיט y i ר;גדאק־ 
 שטילען א טיט ,״םארווערטס; פון טאר

 אגועריקא אין דא,׳ ;ערעדט, פא-דרוס
 -םאדװא א /דענדער, אן lyiiy: ער איז

;yopyאב1ר םיר ללום. א וױ ״yאיחם ן 
ŷ H דאס נאר בן־יחיד, א וױ געליבט 
 1זײנע סניבה נײע די און י*ע:ען :ײע
 האט ער פיעסר. נעװען איהם פאר

?pny ,יאהרען לעצםע זײנע און געליטען
pk  yפײנליכ טיא:ישע, w געװען זיינ

מיט v:yzשאפט״. םו־ל
והד גערערט דאן האט ; Kpkp נע;.

װענען /yoc'tryrD:ycys טעיעםיס געז
ארױס דינעז װעיכע בענדער 2 .ע זײנ

דרו?. פיז
קע־ מיר װאס ו־שפד בעסטער ״דער

 לײע־ צו איז מעדעם׳ען גאך םאכען :ען
 זיין איז דאם און מ^י־טענט, זײז נען

 ־y: איז jyzy< זײן י׳עבענס־ביאנדאפיע.
אנר^אר, אזוי װען  אינטערע־ אזױ ז

 װערע? טיר :יט קאן מען אז סאנט,
עזענז־יג״.‘*'

 אראלןי .:ענ. האט רעדע חודצע א אין
ppyn נרוייסען תנם װענען תגרצעהלט 

 נע* האם םעדעם נע;. װאס אײנפלוס
 אין אדבײ^ערשאפט לער אויף האט

 װאם װירקונג דער װענען און פוילען
דארםען. האט נאסען זײן

װע־ גערערם האט םיכאלעװסשי נענ.
 דעםא־ *יז פאלקסטיטליכ?ײס דמר וע;

ןער.5כאראק D'Djnyc פון קראטישקײט
 ,*־ys ;רויסע די געװען איז ״מעדעפ
 אויס־ זיך אין האט װאס זענליכ?ײט

 הארמאני־ די ,DT’PKyi'x דעם געדריתם
 טאסיען. אלדישע די םון שטרעבונג שע
oy אינ־ װאונרערליכער א געװען איז 

 ?לאנ־ זײגע םיט האט װאס כטרומענט
 טאנ־ אונזער םון אייפגעהויבען אונז גען

 כױכאלעוױ :ע:. האט לעבעך/ טענליכען
. געזאגט הספד זײן אין י;כי

 גע־ האט רעדע אײגדרוקסםולע אן
נע־ 1האכ ער סיננאלאװסקי. א. קאלטמן

 ״םיטעלאלטערליכער רyר װעגען רערט
 גע־ האט וראם ״טטאה־םינסטערניש״/

 איײ גאס אידישער דער אויף העדשס
 און באװיזען, דך האט ״בוגד״ דער דער

 םון ארבײט היםסארישער דילר װע<ען
 א,*־ ארבײםער ױעװאלוציאנערער דשי

נאניזאציע.
 מיטינג טעמאריאל דעם געשלאסען

 מענעדזשער רyד װלאדעק, ב. :.v: ־אט
״פארווערטס׳/ פון

 װלאדעס האמ לעגענדע׳/ א ״פאראן
 א iyp. ׳מעשעז װען ״אז געזאגט,
 אריבער גאט זיך ?לײבט זאך, ״^עכטע

 זײ װען און הי^ל. העכערען א אין
 אראפ ער נידערט גוטעס oyey טוען
 םע־ װען הימ^ נידעדינערען א אויף

 :אט איז געװארען, געבוירען איז םyד
 ער־ אויפין הימעל jyoyc'T pc אראפ
 םאר?ו* װעט עס וואס זעהן צו ׳טטעז
 אינטע• געווען טא?ע א'? עס און טען.

 פא־ ומגם עס װאס הערען צו רעסאנט
 נע־ איז װאס םענשען א מיט סירען
 אוץ םשפסה אזא אין געװארעז בוירעז

 מע־ װי אומשטענדען אזעלכע אונטער
ס".’דעם

הארענ״ י. אוירװיננ פיאניסט דער
 כןרויער־ שאפענ׳ם גע״עפילט האט טאן

 טיכדננ דעם םון אנהויב בײם טאריט
 רע־ אלע נאך מארש משײחאװםהי׳ם און

 םיטינג דעם האט באסקין נענ. דעס.
 װי עולם. דער האט ראן און :עישלאםען

 גע־ אויםנעשטעילכליאא זיר סענש, אײן
״.nyic״^ די זונגען

םאנעןן דער

ם ק ם ■ ע ר, א ז ל



T
גאטיצעז עדיזק^שאנאל

ױ ס גערס ו א עו צו: ע־נ ? ארכײטעד־הלאסען אין *

 םיז אייגער ;עװען איז סאתיאםעה
 ראט ױעי*ט ד• ױאכ י*׳;רע:* גי־עכטע די

 •עסוגדעד פיע;ט עי און געלאט, װען
 דים דיכקוסיעס אין פארנרײ;גען י־אגג
 סא־ ע,1אײטי״״8 איכעי־ ״;יי״ער, זיעע

 טעםא* דין םלאנעז. עט״פע א*ן ציאי־ע
 א״ג־ נא;ץ געװען איז יערגע; םין דע

 גע־ איהם האט כםודעגט א ױען ; פאף
c m  o;mc געהיי־ ער האט פי*;ע א 

 ןןגטפעיען. ארײן זיף סטידעגט דעס סען
 ;יט איהם איז ענטפער רעי אויכ און

 סטודעגט דעפ ער האט נע״וען, געפךען
 ״־יכ־ דע- װאגען ביז פלא;י;ן, גע^טעי־ט

 נע־ ארױסגעבראנט איז עגטפעד טיגע*
װארען.
 ‘,.־״,V א ;עװע; איז ריעזײטאט דער

 סטו־ דער קאט ערשטע;ס, פאכיד;-.
 צוױי ;איגפאי־כיאציע באתוגיע; דעגט
 אגא־ צו וױ ;עי*י;רגט זיך ער האט םעגס

*.־־אביעביען. אײנענע זײנע לידיען
 :אך מעלקעז צו װערט ז א דעלבײ

 סאק־ פין דעטאתלאטיע די ;עפעפ
 אין גלױב*! װאס די מעטאדע. דאטעכעכ

 אויטאייטעטן, זיינע אין דעסאהלאטיע
 -צוזאסענ דעל דא־ געדענקען, ןאיען

 סײנוגגען גע;עגגעזעצטע pc ׳יטטױס
 זא:־ פיאיע, די לדאר :אל• גיט טאכט
 דע־ איינעיגער דעל איז דאס אז דערן,

דעפ דעלנעהן צו איפן טאייאט״טעל
.rex

 אילרע האט טעטאדע לי אױך אנע־
 ראזען צו רעכעײיף איז cy פעי״ערען.
 װעגען גאיניט יױיסען ycsy,״ טעג״שען,

 עןרזא זײ געגענשטאגד, געוױסען א
 זײ װעיכע פאר סײנוגגען, אױסדריחעז

 אױף איז עס כאזיכ. י,ײן גיט ל׳אכען
 סאלעװענדען צו אבכולד אזוי ®וגהט
 א איז ייאה ,cycy דיסײטירען אין צײט

אויס־ פון נים און סאקםען פון פראגע

 האבען סטודענטען אוגזערע
 עפע־ דער אץ באטײליגט זיך

באנק. דער פון נונג
 ארבײ־ אונזער פון סטודעגטען די

 :־vc ױגיטי די און טער־אוגױועלזיטעט
 דער אין באטײיליגט זץל האבען טערס

 ױנ־ אינםערנע״טאנאי דער םון עםענוגג
 יאגיאר• טען5 דעש ׳יטבת יאךבאנה,

אװיװערדטעט ארב״טער דעם אין
ביױז IVגעוױאו־ \vzy:■y: שבת cy;y' איז
y^8 זי•בען ̂בורעפ ג 1 1י » א סעשאן, אײן

צו 82:ח זיא אװעיז זyנטyסטוד
עפעגוגג.

איז P׳י*אס דעי Iי• י או וגיטיד^סגל״כען י יד סיי יסט א ם yi פון ע^נאםיקס
 די האמג; בײטאג 2 יטבת סענטעד.

 צוזאמעז ׳קיאס דעם פון סטודעגטען
 פאד״ זיך װײיבעלט, כיר. אעהרער, טי^׳ן

 אינטערגעיטאנאײ אונזעל אין זאכעלט
 דער אין אװעק ארע ז״־יגע און בייצדינג

 צינױפגעטלא־ זיף האבען זײ װאו באגה,
 א:־ :אך פון סטודעגטען די טיט םען

 לארליגעז, ימר סעגטערס. ױניטי דערע
 טענעדז״טער און וױיס־־פ-־־עזידעגט דער
 סטודענטען די פאר האט באנק׳ דעל םון

 ב״נ־ וזענען רעדע קולצע א געהאילטען
 איבעדלא׳טט געװען איז ער און קיגג,

 פרא־ אינטעליגענטע פאד װאס הערען צו
 מאנכע געעטעלט איהש דיאבען עס גען
 בא־ זײנען זײ כטודענטען. די פון

 םון גענעדשטאנד דעם סיט ;עװען קאנט
 באתוטען האבען זײ וזאס ^עסאנס די

 ארכיײ װעגען סעגטערס ױניטי די אין
 איז בײנקינג װעגען און טער־בײנקינג

אלנעפײן.
סטו־ די פיז םילע און וױילבעלט מר.
אנ־ אקאונטם. געעפענט האבען דענטען

סײ־ זײערע טראנסםערירט האכען דערע
זײ װאו באנקען די פון וױנגס־איזאונטס

יעצט ביז נעאד זײער געהאלטען האבעץ
• ״ כאגק. אינטערנעמאנאיצ דער אין

 אונ־ פאר לעקטשוד ראדיא א
מיטגלידער. זערע

 2 יאניאר, טען27 דעם זוגטאנ,
 װערעץ נעגעבען װעם נאכמיטאנ, אוהר

 אינטער־ אונזער פון אױדיטארױם אין
̂ונאיל  דער- און ראדיןו־ילעקס׳עור א נעמ

 אזוי װי װערעץ דעסאנסטרירט װעט בײ
ארבײט.• ראדיא־אפאראט דער

 פאר נעגעבעז װערט לעקט^ור דער
 רוסיש־פוילי־ דעם סון מיטנצידער די

 דרעס־ און קיצארס דער םון ברענכ^ע שעז
 םון מיטגלידער די אבער יוניאן, מאכער

ײ בכלל לאקאאס אינטערנעשאנאל די  זי
 זײן וועם עס קומעז. צו נעילארען נען

׳ילעקנדפור. אינטערעסאנםער זעהר א
בײטאנ, זונםאג נעדענסט, אילוא,

 אוידיטארױם איז יאנואר, םען27 דעם
 בילדיננ, אינםערנעשאנאי אונזער םון

 די יארק. נױ סטריט, םע16 וועסם 3
 םיםנעהמען אויך קענען םמזנאידער

n m .םאמייליעס

 א געיױס איז עס טײנוג;. א דלייןען
 געהאײ װערען עס װען צײט־פאלרוסט,

 עפ אנ׳עטאט ״סטאםי־ספיטיטעס׳/ טען
 פעסט* הורצע, :וערע; אױסגעדריקט זאי,ען

 אויוי איז עס נאטערקוגנען. ;עיעטעיטע
 ‘אױעק סטודצגטן די יאזען צו רענט :יט

 זא̂י מען איז טעסא, דער פון קלינען
 ;אי־ האם װאס עפעכ װעגען ריסקוטילען

 װעלט װאס םראנע דעל טיט טא; צ.י טי:
 עריויבט ז̂א דאס אױנ דיסקוטירט.

 םון טעות א געױען עס װאיט װ/גלעז,
 יעלער ערםאלעגע אזעיכע אנעל יערער.

 ארבײטער- אונזער אין האבען טיר װי
 אגװענדען געװיס סע;ען אודװעלסיםעט,

 dv אטת, כיעטאדע. סאיולאטייטע די
 ׳צײט טעהר אניסער אפיפר פאלנעכיט

 דער פון ױײי ׳אדן זיך רויגט עס אבעי
 סטולע;־ די באקודץ; י*ער;ען פון פ^לפ

 הע־ זײ װען וױ #וױסען טעהר כך א טען
 פען קא; רעקציע א פון רעקציע. א לען

 גיעסטע דאכ אבעל עפעסייעלנען, אױך
 םאר־ געלט אלעל פא־געפען, לועיט טייר

 פו;קט געװיסער א ווען אבער
 יס־ א דערבײ װעלצ; דיסקוטילט, ױעלט

 װען און כױינומעז, פאר׳פידענע נערליקט
 איײן זיןי פאלנעטען טטרדענטען רי

 פאל־ פ־ניט׳ דעם אנאלידלען דיט׳ז
 יאג־ א פא־ זברון זײער אין עס בײיבט

צייט. גע
 דאס פארגעסען, ניט טען טאל לאן

 Dsyr, דעל פון באפלײאונג ענדריכע די
 וױפיער ׳דעפ אן װענדען סך א דל װעט

 דעג־ צו זײן פעהינ װעיען ארבײטעל די
 פא־־״אזען ;יט און ׳איײן זיר פאר קען
 זײ. פאי טאן עס זאיען אגדעלע אז זיף
 זיר פאל דענקען צו פעדױגיזײט די און

 לוע־ אנטוױקעיט אמבעסטען קאן ארײן
̂אטען, אזעלכע אין דען  דען װאו קי

 דאב נעילענענלײט א פסודענטען די טיג
טאן. צו

לעזער״. די און שרײכעד ״רער
r. איבעל יעקטיטורען ,ױעט ניגער 
 םרייטאג יעזער׳/ די און *שרײבער ״דעל

 די אין יאגואל, <ןיט18 דעם אווענד,
 :יא־ 1581 ,1 יאקאל פון קראב־רוטס

בלאגסס. עװעגױ, *פיגגטאן
 יעקציע זײן אין װעט ניגער פ.י

: פוגקטען פאמענדע די דיסקוטידען
 פראדווױדעד ערײבער, צזױיערלײ

 ^״רײבעל־םארטיט־ דעל ; פאלדיטיעל און
 צױ זיך טוז פאפויאייזאטאר אלער יעל

 •טאםענדיגער דער געזעד, צום פאסען
 זיך פאבט יטלײבער אליגינערעל אדעל

 צו און פאלײאס ;צו :ים ?ײנעם צו
 איז עכ יע, > לעזער פאל׳ן גוט cy איז
 אז pyiŷ די פון סעזyרyא'נם די אין

 ניט זאי רyרײבtr •צאפילגדיגער ל1יד
 ״שרײבט, לy רו^ זיי׳ iy:yr. טראכטען

 ; iyiKy׳ זײן אין ארײננעטאן דין נאד
sבײ r̂יyא איז ל"!(:ט[ ; ן " :y ru c 

 טאפי;ןידיט הײסט [viy"1? ; טyאקטױויס
סארטען ;ישרײבער טיט׳ז

 פאל אלײן איז רyזyל רyדyי ; iy:ŷ•־
 ׳רyקריטיק לyגוט א ; רyקריטיק א זיך

 נוט ivv װאס ^yry4’ רyגום א איז דאס
״D'Tpy װאס ב די ;יטרײביען

^ qvi צוױשען טירען ײב y> d שר vi־ 
 םראקטישע ; רyקריםיה cyi און רyז

אױספיהרען.
 פון רyטיט:יליד םאר פרײ אײנטרים

איגםערנעשאנא^ רyד

 קאנ־ צו טיקעטם האלב־יױמ
 סײמפאני סטײט די םון צערטען
םילהארמאגיק. די און

דענארמכמןנט רyד
 םארװאלםונג רyד םיט אראנזשירט האט
 ̂רyסטyארק y^i^c'D סמײם cyi פון
 איז סטלאנסקי דזשאזעף װעאכעז פיז

 רyסיטג^יד אונזעלע אז דיושקטאד, רyד
y3np ;y^r| די טיקעטס. פרייז האלב 

y: ןyרyװ רטעזyקאנצ iy :y\ בײ־ זונטאג 
הויז. לאyBא אליטאזBסראyמ אין טאג

 זyבאקומ \v:vt< רyידfםיטני yרyאונז
cycys אונז םוזyוקײשאנאל ר^ yi־ 

 yלכyװ ׳סט. 1יט16 װעסט 3 פארטטענט,
 האלב צװײ צו זyיגDכyבאר זײ װעלען
 זײ קענעז טסyטיה די טיקעמס. פרײז
 ׳רyטcyארה oyn פוז אםיס איז זyקרינ
 tyjxp זײ בילדענ. האל קארנעגיע איז

 קאנצער^ז די צו זטיקעטס באסו^ אוין
פילהארםאניק. די סח

 מישא צו טיהעטם האלב־פרית
קאנצעלט. לעוױטצקי׳ס

 זyדי:1ה האנען רyםיטנליד אונזערע
 לעװיצ־ מישא צו טיקעםס האלב־פרײז

 שמאט־ װעט װעלכער קאנצצרט. לי׳ם
 יא״ םעןin□ 19 ביייטאג, שבת סינחגז
האל. קארנזנניע א*ז :ואר״

ען ױ ס מ ח ס ער ו ער אונז ס ײ רנ אוניװעדזיםשנו א
JS2S רוס סםריט, jmie און •לײס אויװױנג סקדל, חײ אױרוױנג װאש״ננמאן

יאנואר טען19 דעם ׳כײטאג ס^ו שםח,
דעה אין כוחוח סאציאיע ״די איכער: רעדען װעמ ססיטח װ. ח.

ייטעראטור׳/ איצטיגער
כייטאג, 250 שכת,

 אםעריקאנעה די״ איכער: קורס זײן »ארטזע*ען װעם chbko י. דײוױד
גיװיליואציע״. םאדערנער דער אין ארנ״םער׳סאפט

יאנואר טען20 דעם א«ריד דער ין8 1050 זונטאג,
ץ פארםזעצען װעם אװערסטריט ח. דר. טונדא• ״דער :אינער קורם זי

ךײװיליזאזריע.״ םאדעתער דער פון מענט
פרית 1150 זונטאג,

 איי• פון נע׳טיכטע ״די איכער קורם א גענען װעט רןארסאן י. ה. דר.
.״ —ראפא

םי װ צענטערס ױני ער פ שאנאל אונז םערנמ אינ
:לערנעז פאר אפען ז*ינען סענטערס ױניםי פאיגענדע ד•

7:30 אום »ז דך םאננען סלאםען די
צענטער. ױניטי סייד איסט

 מאנהעמען, עווענױ, ערזזםער נעכען סםריט, פערםע - פק-ל פאבליק
גע־ װילכערט ל. א. װעם אװענם, אוהר 9 יאנואר, טען23 דעם מיטװאך,

א״נםםיטוציעס׳׳. עקאנאםישע אדן ״םאדערנע :איכער קורס א נען
צענטער. ױניטי בראנקס

c סד,דל “פו^בלי i — בראנקפ סטרים׳ שארלאט אזן איסם םארק קראט״אנא
 קאילאכד סילוױא םיס װעט אװענט, 8.30 יאנואר, טען2צ דעם ד״נסטאג,

ארכייטער־כאווענונג.״ די און ״עקאנאסיקם :א־נער קורפ א געבען
צענטער. ױניםי כראנקס לאדער

כראנקם. פםריט, טע135 א*ן •לייפ בראון - 43 סקול פאכליק
 נעבעז לעװין מאקם װעט ,8.30 יאנ־אר, נצמען דעם אװענט, םאנםאנ

באװעגונג.״ ארבייטער אמעריקאנער דער פץ געשיכםע ״די :איבער ק־רם א
צענטער. ױניטי־ הארלעם

עװעניד. םע6 לעכןןן םטריט םע103 — 171 סק־ל פאבליק
 דעניעלס םארנא^ט דר. ודעט אװענם, 8.30 יאנואר, טען21 טאנטאנ,

שםאאםען״. פאראייניגטע די אין ױניאניזם ״טרייד איכער קורם א געכען
 ױניםי אלע די אין רוערם אוועגדם, מיטוואך און דינפטאג םאנטאג,

 דארט ױאס פאבחשעקטם אנדערע די חוץ א ענגליש, נעלערענט צענטערם
נעלערענם. װערען

ן א ש נ ע ס ס ש ן ע א ש ז י װ י ד
יאנואר ומען8 דעם שרי־טאנ,

 בראנזװיל דעם אין כאר, אעטערנעשאנאל דעם םון ריהױרםעל א
 דעך פץ מיטגלידער בראנזױיל. םט״ םעקםאן סצצ לײסעאום, לייכאר

הימען. צו געלאדע; זײנען א־נםערנעשאנאל
:איבער אידיש, אין לעקםשורען ניגער ש. ורעט אווענט, אוהר 8 אלם

 װא־ ir>8i ,1 לאקאל פדן רוםם קלוב די אין לעזער״, די און שרײבער .,דער
בראנקס. עװענױ, שינגטאן

רום״ש״ אץ לעקטשור א װערען געגעבעז װעט ציים זעלבער דער אין
ד סט. םע10 איסמ 315 אין ברענטש, רוםיש־פוילישען דעם פאר דוי  קריי־ די
רוסלאנד.״ פון נעשיכטע םאציאלע ״די איכער: רײדען װעט נ•־,

־,יאנוא, וטען9 דעם ׳שבת
& לאקאל פון אפים אץ בײטאנ, אדהר 1 לעװין, םאקם פון לעקטשזר א

עקא• ״םאדערנע :איכער אידיש, א״ן רעדען װעט ער עדמןנױ. טע2—228
אינםםיםוןויעם״. נאכישע

יאנואר. טען20 דעם זונטאג,
 װא• 1581 ,1 לאקאל פון רופפ קלאב די אין רעדען װעט לעוױן כאקם

באװענוננ׳/ ארבייטער אםעריקאנער ״די :איבער עװענױ, שיטגטאן
 םט^ קלינטאן 151 האל, קלמםאן אין אידיש, אין רעדען װעט ראנאף ה.
אג־■ זיך װעט לעקטשור די צױױליזאציע״. אמעריקאגער ״די איבער:
צײט. םיטאנ 12 םאננען

 בראנזװיל אין ענגליש, אין ריידען וזעם פיטשהענדלער אלעקםאנדער
 1 איבער פריה, דער אין אזײנער n סםריט, סעקםאן 229 לײםעאום, לײבאר

פסיכאלאניע.״ ״םאציאלע
יאנואר טען24 דעם דאנערשטאג,

 עדיר דעם אין ענגליש, אין קלאם זײן פארטזעצען װעם גאלדבעת םר.
 טע2 142 אין ,17 לאקאל ױניאן, םאכער ריפער די פון םענםער קײשאנאל

אוהר. 8 ביז 6 פון װערען געגעכען ודעט קלאם דער עװענױ.

ער אױןן סורסקן די ק ד ױנ פראו
קי-װיאנד. אץ

בילדינ^ םופיריאר 203 באארד, דזשאינם פון אפים אין אװענם, םאנםאנ
פסיכאלאגיע. אין קלאם א געכען װעם אײקינם א. ה.

באלטימאר. אין
אי• אידיש, אין ריידען פאױן ב. נ. װעט יאנואר, םען22 דעם דינסםאנ,

 די םח געשיכטע עקאנאםישע אץ םאציאלע די פארשטעהן צו ״װי :בער
 געהאלטען ווערען כאלטיםאר אין לעקטשורם די שםאאםעך. ײאראײנינםע

םטריט. אםקדויטה 201 באארד, דזשאינם פון אפים אץ
באסטאן אין

 קאר־ םילם דר. וועט פארנאבם, אוהר 6 יאנואר, טעז23 דעם מיטװאך,
די ארבײטםלאזעקײם״ אױםצוםײחןן ,וױ איבער: לעקםשורען פענםער

באםטאן. סם., עםעקם 21,7 לאקאל םון אםים אץ פארקוסען װעט לעקםשור
פילאדעלפי^ אץ

 לעקםשוחמ האל װ. דה װעם יאנואר. םען18 דעם אווענם. םרייםאנ
םרידענם־טלעגעי.■"׳. פאישײדענע .די :איבער

v ריידען פלאץ זעלבען אין וועם יאנואר, טען25 דעם םרייםאנ. n  m. 
ווערען. אנאנסירם וואך נעקםםע ודעם םעםע די םוםםע.

 טראץ — יוניאן נ<וט«ודםאכער רי
 ״נערעכ־ דער םון לעזער רי װאס ועם

 אזוי איחר וומנעז ניט הערען טינפייט״
 פון ױניאנס אנרעיע װענען װי ןופט

 עקז־סטירט — א־גטערנעש<ונאל אונוער
ארבײט. נוטע טום א־ן

 ױ*ס סלעפ, לאנגע אונגעוזייער רי
 כאט«וױםרײר דעם םון ארג״טער ױ

 אויף האט רורכנעםאכט, לעצטענס האבען
 רי אפנעשײאכט גיט םינדעםטע דאס

 פאלשנמנרי־ מיט קענקן מיר ױניןון.
 ל*האא ראם באהויפטען, זיכערה״ט נער
 בא־ יעדעי אין םעסטנעשטעלט איז 132

 םארהאנדלוננען די אי[ נאר גיט ציהוננ,
 נאר 1באסעס־אסאם'אייש« רער מיט
 םארװאלטוננם־ארנאניזם רעם איז אויף

נוםא. אתאניזאציאן דער םון
 םארדאנקען צו עם איז הויפטזעכליף

 עקזעקוטױו אונזער פון אערסאנאל דעם
 דװ נעלוננ׳ןן אין אוגז װאם נאארר,

 אונגאשעדינם. םלעק לאננע א צוראכען
 זאף נריננע אזא נעװעז ניט איז עס

 די אין נאנץ שיף אונזער דורכצוזענלען
 נרינער א סיט װאםערען מטורםישע
ילשונות. םארשיידענע פון מאנשאפט

 א־ן אננעםאננען שױן ריי האט עם
 און ארבײט, ביסעל א שעפער אוגזערע

 אונ־ װעלען קורצען אין אז רענקעז, מיר
jryt אר־ דער בײ ארע זייז דעםבערם 
 עק־ דער װאם פלענער, די רױט נייט.

 אויס־ ט1$ה לאהאר םון באארר זעקוט־װ
 סעזאן, קוםענדע! רעם פאר נעא־ב״ט

 כאטאן־טאכער די דאס ז״ן, צו ש״נט
 פא־בעסע־ מאטעריעיע נענ־סען װעלען
שעפער. די א־ן ווננען

* * *
 פאר- רעם אױף — צוריק יאנג :יט

D רyד פון לאנג iv 'M rQ PV N W W H i 
 קאנםעיילנץ 8 איז — אסאסיאײש^ון

un ipw  \vowvtnn רטר8פ מיםyטyר 
 אסאסיאײ־ רער און ױניאן nyi:is םון

 דער םון *סיס ראלyנyדזש cyi אין ש*ן
 זיגםאן ם. נטyרעזידB איגטעי־נעשאנאל.

 הא־ באראף א. טרעזש .pyD דזשענ. און
 אינטערנעשאנאיצ די ןyםארטראט בען

רענץ. בײם ?אנפ̂י
 זײ״ זyנראציא:yאטpyר yנyטײדיפאר

iyi 2 םון געװארען געמאכט"v i .צדדים 
 דער צוױש^ yנדניםyםיספא^שט אײניגע

 iy״':T אםאסיאיישאן רyד און ױניאן
נעװארען.

טאכט.yנ קיאר האט rרענyDאנp רyד
 דעם iyciP28J jynn cyc83 די דאס

pאלyקטיװyהא־ זײ װאס אנריםמנט, ן 
iyc איז ױניאן די און אונט^מ<ד&ריבען 

נאנצו־ טyארםליכטD גלײכצײטיג אױף

 דעם םון פוגקטען yנyנוםyאנג די קוכך{ן
*Djycn*ti.

נ־yארזיצD אלס זיגסאן, נטyזידyפר
 א. .pyc אויף װי קאנםערענץ, םון דץר

 פאר בײגעטראגען םילעס חאבען באראױ
 ־yםארב און ענםװיקלונג װײטעדער דער

באטאךאינדוסטריע. רyד םון סערונג
 אין אז ׳ןyרyװ טpרyבאס רא פוז עס

 באטאן־םא־ רי װאס צײט ?ורצער רyד
 l8oyj םילעס איז ױניאן א האבען כער

 אויף טרײר oyi ברענגען צו געװארען
 כאא־ רyד װײל ליני^ באשטיס^ר א

 D^iynyj האם װאס צושסאנד טישער
 ארגאניזא־ אן אײדער םרײד דיזעז אין

 •yj האט געװארען |yD8ry: איז ציאז
i8D־Diy ד פאר בארען א םען8ש צוyר 

גאנצ^ 8 לס8 אינדוסםריע
 ׳אזוי אויף רגרײכטyד האבען טיר

 בא־ זיכערהײט טיט iyiyp צו װײט
 אםטיי־ דערyי פון והגרם Dyi זyשםים

באטאנס. פון ארבײט דעד אין יונג
 פראדאקשאן און סקײל סיניםום די

 באארד vroipyipy רyד װאס קאטיט^
 ־lyn:^ רyד אין װעט ערװעהלט, האם

 צו פארטיג זײז צו?ונםט רyט
B yטיPKרB ןyדיר rלyנyױנ־ דער צו ר 
iy אין יאן v i .באציהונג

* * *
8 דא שלוס צום װיל איף

 טעט־ די צו רyרטyװ yלyעציec פ^ר
:ױניאן רyד פון רסyב

 נ^ש?לאפט איהר האט יאנג יאהרען
 .ovo#2 yרyאײ םון רyByש די אין

 רג־y די רyאונט רבײט8yג האט איהר
 נע־ ניט האט איהר באריגגוגגען. yסט

jy זײט איהר ױניאן, ?ײן האט iw הילם־ 
 |y?'': ןyארבײטס־שטונד אײערע יאז,

 װײרזשעס אייערע ׳yנגסטyל די גערוען
 איז cy װארט, אײן מיט ?לענסט^ די

^ און רyםיגסט געריען אײך ט  אין בי
p nyiורצyאר־ זײט איהר װאס צײט ר 

 דער םון לײטונג רyר אונמער גאניזירט
 44 צטyי איהר ארבײט אינטערנ^אנאל,

 ־y: זייגען וױידזשעס *"ערע שטונחגן.
v 30: בעװארע} רטyכyה 'vv פראצy׳נט 

 ?ורצילז אק װעט שײגט, עס װי ׳און
װערען. רטyכyהyג װידער

 אײף םאר לעסאז רyגוט 8 איז דאס
 ױג־ אײער צו און זיף צו לאיאל זײן צו

 םרײר־םראגען אײערע דיס?וטירם יאן.
 לאזט און iy^:yD פאראנםװארטליכע װי

 אר־ yרליכyש רי רעyנד8 צו רyאיב
װענט. אויף ?ריכען צו בײט

 פרינ־ די מיט אײנקלאנג אין רזאנדעלט
 טרײד־ ם̂י ןyטראדיציאנ און ציפען

ױניאניזם.
ר.yדזשyנyמ י׳ p ס נ י ב ו ר ה.

25 %m זדיםם־ פזן טאקערס ױ רזפט 
ארגאנידרען צו זיך טױד

יאנואר טען24 דאנעדשטאג, קומענדען רוערען געהאלטען װעט טאג־טיטיגג
.25 לאקאל םון בילדינג אםים דער אין

,25 לאקאא ױניאן טאכער װײסט די
 אינטערגיײ רyאונז םון הילױ רyד מים

 זyדיגyבy< א אן איצט פיהרמ שאנאיל,
אר־ צו רyסyב קאמסײן ארגאניזאציאנס

 פאך. oyn פון *רבײמטר די גאניזירעז
 .צירהו־ דורך ג^אן װער• ארבײט די

jyiKP די בײ םארטײלט װערען װאס 
 דורך #םאך םyד פון רyByש ױניאן ניט

 מאם־םי־ דורן אױך און זyשאפ־מיטיננ
^jy jj װערען װאס «jyDvw«M צײט םון 
 אונ־ ה^ט צװעק Dyi םאר צײט. ‘צי

 ?אל8ל jycyjy: אינטערנײשאנאל ?ער
 ברודער ארגאנײזער, ספיעציעלען א 25

 םיז בעאמטע די jyD^yn צו טובים. אב.
 אתאניזא־ cyi אנפיהרען לאחאל חןם

ציאנס־קאם^ײן.
 רעם דאנערשטאג, יוומענדען םאר

iyo24 ,ד נאך נצײך יאנוארyא־בײט ר 
 פאר מאס־םיטינג 8 אײנגערוםען וחס־־ט

 טא־ די טרײד. װײסט פון רסypאtב די
ארבײטעד רעyאנד די פון מזגהר ׳?ערס

 װאם Dm םון לײדען טרייד, װײסט אין
 און ארגאגיזירט, ניט זײג^ רyפyש רי

 זיך געאעגענהײט א זײ זyהאב איצטער
 זײער |yiycy:r^ און ןyארגאגיזיר צו

 װאס א<ץ טאן וחגט ױניאן די יאגע.
 אויםצואוױע־ זײ חעלםען צו מעגליך איז
 *y^ און באװאוסטזײן דאס זײ אין הען
 אר־ די מיט גלײך ארבײ^ר, ױניאן רען

 דעד םון צװײיגעז אנדעתג די פון בײטער
 רyד אינדוסטריע. גאדמענט יצײדים

 אפים אין wtfxnv: װערט מאס־מיטינג
 װעםט 16 אין ,25 לאקאל פון בילרינג

 נאך גילײך ,5.30 אום סטרימ, טע21
 cyi ̂עןyװ רעדנ^- נוטע ארבײט. רyד

y טיטינג v e m x.ן
 ?ומען טא?ערס מעהר װאפ זאא^

 yרyזיי אין איז עס מיטינג. חגם צו
 און ארנאניזירם, זײן צו אינטעדעסען

 די דורכלאזען ניט די״איצטעד זאייעז
 זײ גיט ױניאן די װאס געלעגענהײט

 זיך און רyױניאךארבײט וױןחןן צו
^ycyr^ ל*:ע. די

מ מנ ענונו ײננ פ״ ױ פון סעטס א ײ ה םינ עי עד ״נ
 גיט דעפארטםעגט פאבליקײשאן אונזער פון מענעדזשםעגט די

 יאהר פאדן *גערעכטיגקײט״ די פון סעטם איעצובינדען אפ יעצט
 אלץ פוץ אינהאלט־פארצײכױס םולען א האבען וועט דער־־בוך .1923
 יאהר׳ פונ׳ם פארלויף• אין ^גערעכטיגקײט״ די אין ערשינען איז װאס

ײן זאל עס נאכזעהן. וױל מען װאס אלץ געפיינעץ צו לײכם ז
געבונדע־ א האבען װילען וואם לאקאלם די פון סעקרעטערע די

 דעפארט־ םאבליקײשאן אונזער צו ווענדען זיך גלײך זאלען בוך נעם
יארק. נױ םםריט, םע16 װעסמ 3 אין םענם,

כושלערס באגואח&־ס, ׳עקזאמינערס,
82 לאקאל ױניאן

 לא־ איע םון ס#;עם$ררנ(;ג אויפ׳ן
os«p רי פונקטען, 10 רי יעצט איז 
 ־py ראלyגyג דעם פון הדברות עשרת

װ טי ^  רגײ״y״אינט רyד פון כאארד ז
שאנאר/

 פיה־ זיך םלע;ט יאהרען אמאלעע
fjyi אגרי־ נײעם א פון סר»בען אז 

 אוגטען פון אגפאננילן זיך iv:y^c נטyט
 סע?שא:ס די jyjy^D םריהער ארויף.

 פלעגט דאן פונקט^ן. נ"ע פארברײנגען
Dy די צו איבערגעהן oyirc'ipyipy. פון 

 צטyצוי און באארד דזשאיגט צום זײ#
̂כ באארד, .tpy גענ. צום  Djy^ רyװעי

iy^ i װארט. ענטשירענע ראס
 א*ז Dyoo'D אזא װאס nycאוי

 ״הרעפט־ױניא• מיט שטעקט און אלט
 אויסגעארבײ• רי אפילו האב^ ניזם״,

?o:yDOinjra jycp:ia טע  ־yסyאויסב y>H'nic!־W !,,P ןyלט8ה עגט־ גיט D״
 װאס ז^בסמ, פאך cyi פאר רונגעז

 ארױס־ םאד^ױנג יענע רyאד די האט
געשטעלט.

 קאן רyט,ארבי דורכשניטליכעד רyד
 םדאגען איז זאפעז iyocy^ ניט דאך
 *8yר רy םאס. רy‘יyאי:דוסטרי אן מיט
 Dy:y״;H זײן לויט םראגען אויף גירט

 געיױס איז דאס שאפישטאנדױנחט.
 דאך VH עס רyאב שאנר^ קײן גיט
 ־yם אזא דויר אז עדװארטען צו :יט

*yםאד זייני! םון טאדע
^c ארויס?ומען זאל ררנגעז 'oy, װאס 

 נוצליך באטת נײ, זײן וױר?ליך זאיד
אינדוסטז־־̂י תגי פאר

 *;הזעקו׳טױו רא^y:yג רער האט
 *y: צו מאל דיזען באשלאסען באארד

און די זיך אויף טעז
 ̂ןyרו:<yאדc די אויפארבײטעז לײן8

 זאל יוניאן ער12א\ װאס
 בא- דאס נטס.yאגרימ די באנײען צום

^y נײע א טyדײט ay אונזער איז 
 םאל ערשטען צום .,^אינטערנײשאגאל

 דורכנ^ ײ8בא .tpy גענ. זשר האט
 טאן־ און רyליד אלס yראצי זײן פיהרט

נעבער.
 jytD)P װאס ז,yוסיא:pךיס די אין

 אלע טyכם jyiytt לאקאלס, די אין באי
jvepya אײנשטימיג iyc,,ny:Du. אן 

פיער. פוגקט רyד נאר איז אויסנאהמע
n איז םיער פונ?ט וו״עגען d vbm•

פאר־ איז דאס און דיסקוכיאן. 8 נעז
:vnypy\ או:ז איז אוירyםיר לאקאל. ר

o באשלאס^ האובען n  lyi^yo .דזש 
 לאתאצ רyאוגז אז באארד עקזע?וטיװ

 אונ- .4 ונ?ם3 נעגען ארויס זיד זאגט
 לײזט 4 פונקט אז איז, מײנונג רyז

D די ניט y f^ u װעלכער צו yאיז ר 
 םיהרען װעט און נעווארען קטyבאצװ

y צו " i טראכ און םאיװיקלוננעןyלס 
 נאכדרליר ארדנונג. ןyשאפ אנשטאט

iy:,,o צו ניט מיר jy^T זײ־ מיר אז 
 יוייסען פײר דאס און קלינסטע, די :ען

nycyn אג־ די םאר זײנען װאס די װי 
 דאס רy2א פונקם. דיזען םון סונגyנ

^נפאלס איז מײנוננ. אונזער י

14 cyTהאט ,1923 ושצעםבער, 1טע 
 לא־ םון ^iyrny:yc הײמאז, ל. ברותגר

 וחגל״ אין באריכם 8 מדשריב^ ,9 מאל
באשול־ ג^אבט האט רy כעז

y::vyi\ אונז געבעןyדי־ וחןן לא?אל. ר 
yr אונ־ אויױ ארויםגע?וםעז איז פראנע 
 ב*- מיר האבעז ס־אדד:ונ^yמאנ רyז

חגר צו DoyD8iB 8 שיקען צו

 nyi פון באארר ii’oipyipv געג^יאל
 גע״ איז cy װארום אינטערג״שאנאל,

 iyn אין ייכט8ב אזא געװארען דרוקט
j ״׳<  v - u-p . בשום ווי?ען ר ם 
v ניט איפן r t v\ צענ־ א םון ראי״יע די 
 םרײע ןy;y; ניט כיר iyrM אויך זאר,

yD n i. ד איןyגלױ• צײט זעלכער ר 
iva אב םירyםון כאשולדעונגעז ז8 ר 
 האכען צװײטצן 8 אויו״ ל8לא? אײז
 איײ ^oyi■ דער אין מ8>פי קײן ניט

 פאד־ ניט יזb 8״n:vty^va:8 די רyד
 קערפערשאם־ די כײ געװארען בראכטyג

 אײ לאתאל רytונ8 אויכ נוםא. טען
 שא״ טוענדיג |,yvyjyn; yi^t בערטרעט

 פאך איז רס,yםכyם 9 לא?אל צו ־־ען
pyi 8 יז8 באארד דזשאינט 8 דא] 

 אנצוקיאגען, אונז אינטערנײשאנאל
 עס בריינ<צן דאס איז, מײנונג רyאונז
 יױ ־tin אין אגשטאט ŷסyרפ רyד אין

 צװישען כדסטרויען במיז שאפט ניאז,
 א געגען לאהאל אײן םיז מעכיכערס די

צװײטען.
 ניט ראיח cy^ytא אז נילײבען מיר
y די אז האם^, טיר ן.yפארקומ m- 

 אונ־ טyװ באארז־ ivoipytpy sראyנ
 אן זעהן און כט8 אין \vvvi סטyראטfi זער

oyc?yix זאל nr.yo ניט yvD8B.|
17 Dyiאין איז דעצעםבער טען 

 געװארזןן אוגעהאלטען לאקאל רyינז8
ד8בא .ipy און םאר װאהל^ י
lycoyo.35 ארום ם Bראצyאונ- םון נט 

iy i ■װאח־ די אין זיו האט מעמבערשי 
 קו־ װאהלען yרyאונז באטײלינט. לען
iyo ס 8 כײ םאר אלעמאלlryBמעכד על 

 עם^נט- זyהאלמyנ jyiyv. טיטינג, רyב
 גצצײלט װערען שטימען די און ליר
 ט^כד אלע םון אנו,שזענהײט דער אין
y i .רס

 עקזע״ און רסyיסDא ערוױילטע די
 וױ זײנען מעםבערס באארד ,קוטיװ
לאקאי* םון פרעזידענט אלס :םאלגט

:מא בר. ערוױילט װירער איז
 בר. אינערװאכע אלס גרײםער; ייס
 זײ־ באארד .tpy דער צו •§ הויםמאן ס.

מ. גראף, י. :געײארען ערװײלט :ע\
 בארעגשטײז; טש. סאטסאן, ז. מא^ין,

 בושלע־ ח. לעוױז, ס. ראזענכערג, כ.
 ס. כראגדיגגער מ. זיגגער, ה. וױטש,

 י סטײן׳ ל. איסער, ל. ראשינסקי,
0P8D אהן. .1 און?

 באארד .tpy רyלט8 דעד םון צװײ
 אכער געװארעז, ילטזערװ ניט זײנען
 װאס צופאל Din דורך געורען איז יאם

>v:v\ נ זײנען צוױי דיyלאyDצווײ ן 
 ד• .jyoy: זעלכע די מיט האנדידאטען

 נע״ רשטעy די וויסענדיג ניט רסyבDyכ!
 קענענדיג און ?אכדידאטמן די םון כשז
yoyi |y^,D8D m כײ בלויז זײ v"iן 

i:  :נע ניט און צוסישט געװארען iy״
װער. א׳ז װער װאוםט

 אלע \V2$p מיטיננ ןyפטpנע בײם
 בארויע־ זײער אױסג^־ץ־יקט מבערסyט

 םע־ גאנץ זאנסט צװײ, דיזע װאס רען
ipy yrn. ,כמןמבערס jy:” i ניט ny- 

 ןyבאשלאם איז oy געװאךען. וױילם
 דער צו דאנ? 8 אױםצודדיקען נערוארען

 די צו און רד8בא עקז. ארויםגעהענדעד
uyriy>0,8 אלטע צװײ ’r־־ipy y. ד8בא  י

סבערס ^ מ̂י עצי סי
ny^ny:yc אלס :שכחתי עי?ר

 נע־ ^־װײלט װיתגר איז סע?רעט^״ און
ר.yנטyרצײכyאונם חגר װארען

*.yrnyiyD-.pyD אשפיז, י. ם.

אפערײטארם קלאוק
אױפמערקזאם. י•, וג ג ל. א. ו, לאקאל פון מעמבערם

 ט^Dyi 20 זונטאנ, זyנדyומp דאס אנאנסירט באארד ii'Dipyipy אוגזער
 טאון דאון אין װ^יען האלטעזyאפג טשורסpyל yנרyםאלנ לעןyװ יאנואר,

דיסטרי?טס. בראנ?ס און
ראגאה הלל — דאוךטאון

טעםע דער איכער לעסטשורען װעט

די אן ״ אצי ץ צױױליז א״ א ס ױ םע א
.47 תם סטריצ, קלינטאז 151 האל, -נטאן=ק אץ

שארפ. אוהר 12

לעוױן מאר,ם — בראנל,ם
טעדע דער איבער אעקםשורם סעריע זיין ם<רטזעצען װעט

ױ ער ״ ס ״ ארכײ ג נ מו װ א כ
אםעדיקא. אין און םראנקרײך עננלאנד, אץ

עװענױ װאשינגטאן 1581 רומם, קלאב אונזערע אץ
םריה. אוהר 10 זונטאג,

 אונוערע וועאכע טים וױבט־נקייט העכסטער דער םין זײנען לעקטשורס רי
כאסא־ט. זײן דארםען מעםבערם

ו. לאהאל םװ קאמיטן עדיוקיישאנאל
מענערזשער־םעק. ליווײ :טשערםאז. האראװיטש, ל.
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; -עדאלטאל י־־דטע־
ד *־ן  ד^כ םין ,^^*ענטיגלײט ד
yo38; 2 -*ט ר^עכיבעד^ ל  pnr רו

 yo;*a״yi*y;j* די אמע-*-ט פײג^טײן
y ׳פ-א;ע r y i י־יגט syn יכער  י-י־איי̂־

װאס ;אך ד;י4נעפי ב־עע-. ד• אין
t לאט »-f די יאנעז o w )  iy װען 

 ט־״ד יד דאך >יא״ט y'*;y•*; די ;־ט
 h נ*־ט ;y^yav'P* u;yry; אדנײט^

y-ysyz,, ̂עכען  דעס װאי*ט אין ;י
 ’ ׳ rrnviD כעכעכעז ניט יר׳אײזפאכע-

;Lvpjy;v"y ^ד• אינער *-״;ציכאו 
 כי׳ שון צײט אין אפיײ רעלור, װאכ נחית
 איר^■ ברעג׳̂ט א *ױ **ני־יט^ן גאר זאז,

 H א״ך א*ל רא-גען אל װיכעגד-ג, צו
 ע#׳;כ אױך איל ;עלי;ד דע- אז אין א;,ט

r א*ן rre^״; די אל ױעיט, *  oMr -yi 
^svi pc iv; צו נא״עכטיגט אײך ;y* 

 דעם פיט ציד־ייך געזיגד אינײט^״׳ס
 װי אין ;יט וױ - ש#ן, א-ן כאי״עבאה

 ״*•יגט cy און |.yuy; ױאי־ט oy ױאױל
w אײך oyn oyi צו אז די-, w אז y״; 

 טא׳ און *ױקונ&ט, mVU)Vr,*i •yi אין דע
yp ־ ד> דורךcy*,, ^  איגזער װעי:ע ־

H jr’r y B r i l^ אײגצוםױד דך ?ו^יכט ;
ט־יל. אין ךען

 א*ן ל-כפל ?*••נעי א נאך וױ אזױ
 אײס ארנײטעד ayi קיפט חײדסעעס

^ דך אגצױצטל״;;^  און כחות, די אינ
 ד./דפט געז-גד דין ד^אדוןא»סלע;ד»;

 אנ• די םאלשטאליזען אױך לפיטyד ער
ױעי״ פון טל״ד, אי;׳ם יא;ע

̂ע פ»ל yכ גרױסע די *ױ אלױ א
 א־־ע •ױ אזױ •-,לאױלפאכעי•, טאיאליטעט

jvr;vs ארבײ• צו צום־יו^ן ־,גא איז 
jyD פי־ע׳ איך 4וױי עדילדנע̂ן נדו-ת די וױ 
iy; : טעגל די איז װאס ריט I’C ביױ

̂א-יױן כי. רער  py נאיעכטיגט^ ס
 װאס רעם דיט אז האבען עד 4וױי ׳עטענס,

oyn o^ א w פא-שליכטען דך y, 
 באגלע* עי װעט אנרעיעגט, jyoniyj א

jyyyj א-נײט צאי דיyאמיל׳ אין אין ד 
 קא;־ דעכ 1וןר״שטאדקע8 ר*ס oyn כדין

Drc^ipyo די אץ pyeyr ױ אויך וױyט 
אינײטסי״אזמיזײט. יעאםעז דאס

 אדכײטכ^אײנ־ײט ױעגן רי^א. איו
^ אין דאך איז ;yv| ,ערנער אפגערעדט 
 ״טוין דאך קעז יעצט ניז jyry; איז עס וױ

 די iyyy;y-jic װעכען ייין זײן! ניט
 דלל־ די אױך ככיעט איז ארבײטע- צאא
va, נא- אײן אין ׳דיז דאנט לוויט, דען 

jyv^ jrj אן iy ;ru :,<,c^^D ,עס אז אזױ 
ט ״עױן איו y; ד rf^ y; ״  צו װעכיען :

כץרא דא א-ז װאס הײנט אדב״טעז,
פון קאנבמדװאטיזם *וע;ען '4

 :יט איײן זיד איוזד זאיט טעדזיאינ ,ד
vrrn.\ *צו כאוײיזען ױגיאן די נאל זאי 
 א כײט ארב״םער אן פארדנ^ען יזענ^

ט, yoװיyנ ״ נ װע־ ישױן ער װעט יי
חילו״. jŷ וױ רען

 לעפאלם פון ».יגי,ט פינםטעל דער
 סקײל וױידז^ מיגיטום א פאד ילאגלאם
 גאד סי^טי;ז כלודעל אוגזעי פארפילט

 זיי- ןל1פ יױםעז עס חו״עך. חלי די אי;
;y דא־ אכצינעל טיט ?יבע^גער אױגען 
 העכעל, ;אך און ^oyrוױידז yn oרŷי

 כיען ווכי ׳וױיס ry; חײגט עמ זא;ט
 1סײ טאכעז רyקטאכTיןיא n אז זאנט^

 ברודער אז אנדער״ע, ;יט ניט״״ זyכyל
 ^וםט א אױף בעכודגעז דך הןום כאוווױן

r - u y m r  y r m דעם צו כלץי זײן 
 םון אװעק איז עד אדעל רעדאהטאל,

 צי־ גרױסע די אט צײט. א פאר טל״ד
^yרyזײיבען ז i*ir דעד פין זײד א א«ננ 

דעז פוומטגגענהײס,  װערען זאא עס ש̂י
 די אץ וױ אזױ םדײד יייז נלי״זז אזא

̂דזטה  כייר װעאען דעדװײאע יאלען. נ״
 ױניםארם א טיט *זטדידעז ״פטעימן זיד

סמײא. זוײדדש
 ־עבענען ניט דך יזען טעז וױ אזױ

 האי־ ד• פון »לאצענט cy״*:s? דעמ כייט
 טען קעז אזױ טי״אכית, כעי סאאאלדיג^

 פאר די אנבאטלאכט איז נעטעז ג*ט יוױך
 ״6װעי כיאנופעקס״עורערס, אעדז״ש״מידי״ט

 דױידדפעש. ג־עכעלע צא^עז אין יעגעז כע
 טאנוסעקט״שורערס זע^בע ד• אט וױ׳־א

 זײן :אל דרעט די אי״ב א״דע־ װע^עז
 אױס־ געאינגען, װעט זײ אײנ ײיז נויסינ

 זײ מאאכ̂ד בעא בעבטען דעט ןװקאײנען
 .4כקײי דעם א־״בע־ /*אייעז יו״ סײ ודעאמז

״ז ײעט אזיײ: לי װאכ דעט כי״ט  פאל- ז
 ניעיכיום סאל׳ז r^z אכמודארסאיד

 צו לעיפעז פיא דיעל לאס וועם וױידז״ע,
 באהויפ־ די טלײד. דעם כםאב^יד-עז

 פיא אזױ פאד סומעז עס יױיא אז ׳סיננ
 דע־ דארף םרײד »יז דעאלנאניזײעאנס

 אדיינצױ זעהז קאאוקמאכעד דעי ^כעי
 דורכ־ איז סיזאז, פון מעהד וואס ען1כא

 און באהױפטוננ די אס פאא׳טזו. א יוײס
 נע־ האבעז אײנײידענישען •זמאכע נאד

 צוש איצט נאד בײיגנעז ײיז סגדאב
םען ס ץ נ»אס מ קאאױן ׳אמת םדײד. »

 אבעי• זאך, ;ײיכיע א און ב*ז;עיט א א־ז
 גיט ייײדער לאכ איז יyט,־ני’א סyל -שא

 ;תעיצי pc איבײט. א• גא־ ניזגעכ, לײן
 אבע־ ׳יעלטy;Eא א*י א־כײט פון ױע־ען

iy ״ אy:y; קיאויו־ דאך איז ניאכען 
ivyגאנ א דוי,א און נארעכטיגט, טא:ע*

א־ײ:־‘אד׳ל ivenrsK כיײז ׳ט,ג ון rא ־ 
כיזאן. א :א§ען
־y* פ-אז^ א ביױז ;יט איז דאס אז

•jy י  גאר אין וױ נא״עײנפעלאאך דאך ד
y^c ׳׳ysyi' א*־ אױך יױ יא־ל, נױ אין 

 סטײיט ;׳;א־בײט וועלט ׳יאנד נעל׳ן
פיזאן. דירכ׳ן כאויז ניט אין ־א־ דולנ׳ן

ײ איז אזױ ;yD גאנצע פון ׳א*;ז י
w iv; אלב״יט נענט און s ry אנט־ אן 

 איבײט אלױ א־נײטסטאג, ^ט-גדיגע;
 ;־,א דעי פין ט״י ;י״ס־ך נאדן א *עױן

 ̂יבת און ײאך א ;;,ט פינ־י בי־ויז ליכטי•
□zy£^־ די נאטיט ׳;*ט נא־  לאבען ^

 אל־ םyד כייזען ז״ אל ;ע׳טענל׳ט, איטע״
 איכעל־ ׳1*עא א-ן א-כיעי האבען נײט^י־
 א־נייט די זײ הענען ניט יא ׳*:בת, לײפט

 דלעס וױפיא ׳דאך אין ״״*ײ״יפען״. גיט
 פרל אלױס *עױן לײנען טאגופעלט׳עללע־כ

 א אױף ליאט עה [ דעפ איבער פyגיזנ
 לyד פון גא;נ דעם אפגע׳צטע״ט ג*ט ־אל

 גע• האט םען וױ אײי אי; אינדוסטי־/
 נא^עאבטיס די אל אױסיעטםען, לע;ט
 כלצכידים איע ריט טא^ינען געכען זאײ־ען

 מעגאיך אױך אזױ װעט א־כי״יט דע־ צי
 באיטעפטי־ געבען צי ז״, ^ױנגען ?v זײן
 קענען לאא טען איבײטעי־, די פאי גו;ג

 וועט דאפ אױב אין י־עכען. א ניאנעז
א ױניאן די ליך ױעט ;י־פאי־נ, אן ז״ן  בס̂י

 y;,״y3^ די טיט יאװען5ס קענען י׳ינט
y;yp־־y .פיאב^עםען

גוםערמאן, הײמאן
.6468 נוכי. ע-1עדז״4י ,1 ̂אח. טעטבעל

 נואר״ קלאוקמאכער׳ס דעם
.1923 יאהר דעם םאר דינסטען

 ״געלע:״ םון רעיאקטאי־ ;עעה־־טעל
;טיגלוײט״

אינער;עט-ע* ;אד״װאס לאנען טיר
y טען i□ יעדע ;*ײיאהר. פון יעװעא 

 יעצט פאכט אונטערגעהטוגג ־ בילגעס
 פאלגאנגענעם דעם פאל ייכא פןי איהל
 און יעפעלואאציע פון פעלד אויפ׳ן יאהר

 צאהא נרויסע א גאר און עקספלואטאציע,
 עקספאואטא־ און פפעקואאנט^ די פון

̂ען טאיס *yonv היאוי גאט׳ס טיט ררעי
נואען, נאך פארמענעגס זײערע צו

 קענען זיך רעכט סיט װעלען זײ און
 פאר איז 1923 יאלר דעד אז נאדיהטען,

נױועץ... אין אװעק ;״עט זײ
 בין רעדאקטאד, װעדטער אאײן, איך

 גע־ אויף ריאט װאס ׳מח;ה יענער פון
 באוס גענוג בײצוטראגען ;איק דאס האט
 |y>yv, ױאס סודען, יענע צו עגערגיע און

 צו נאר פאקעט, טײן א־ן ארײן גי״עט
 כע־ אײף איך וױא דעריבע״־ אנדערע.

 \'VP1W צו רעדאקטאל, געעהרטער ̂זyט
 צײםונג אונזער אין אלט יטטיקעא א כיר

 יעהראײ אוגזער מ־עגען כטיגקײמ״ŷגעל^
אויךשקאאםען. אאס yzrn כען

 פאריגען סון נאװעמכער מאגאט אין
 םון מ-רע«ארט בעיאעזעז איך האב יאהר

Djyoo-MBy-nr^D nyi אייבאר, אװ 
 ארכײםער רyסט״באצאהאטyכ דער אז

 קאאוק־מאכ^ דער איז יארק נױ אין
 אויסגע־ קונציג ־•inyi איז רעפארט רער

 מאנאט אין אז אן צײגט און ״טטעאט
 װע־ דורכ״שגיםאיכע די זײנען אױנוסט

 מענעד־ארכײ־ םון וױידז^עס כענםאיכע
 סיט דאאאר 43 געווען קאאוקס בײ טער
 יע־ אן מין דערמאנט דאס סענט. 51

 באריהמט זיך האט ײאס חתךבחור, ;עם
 טאנ... א אyרוב צעהן פארדינט עד אז

 דער אז ארױסגעװיזען, אבער זיך ס׳האט
 מאא אײן ;עװעזען איז טאג דאדגער

 אויך איז אזוי אט פורים. — יאהד אין
 סםײט־ דעם םון רעפארט יענעם טיט

 האכען ?ײ אײבאד. אװ דעפאיטטענט
jy פונקם ^ p y ^ w אוײ מאנאט דעם 
 עטאדק איז קאאוקס בײ װען #נוסט
 זעהן צו טאקע אויגט דעריבער כיז/

 פאר״ ג״ויסע די דאפ מיר האבען וױפיא
 ׳זעלן און יא־זר ?ײאעכדיג א דינפטען

*צטיטט. חעבון דער אױב
 אל־ אוגז, פאל איז 1923 יאהר ראפ

;,ב״ט  א ;עװעזען ארבײט, איף װאו ;
 האבען טיר .1922 וױ יאהר בעכער

 פ׳איז ;טעהר װאכען פינף טיט געטאכט
 בע־ דאד אבעד פ׳איז פיא, ;ייצם טאקע
 בעסערען דעם אין פיר האבען פער.
 װאכען, 34 שטארקע נעדאכט יאהד

 בא־ װאס אװערםײם, ארײנרעכענענדינ
 פון זױידזישעס. וראכען צוױי זyטרעפ

 זיך באקוטם פארדינסטען נרויסע די אם
װאס ארבײטער, די פאד ביאד: אזא

 זײער װאס םינ״ציננ, בײ ארבײםען
 האט װאך׳ א דאאאד 41 איז סקײא

e 26דורמזניט״וױ דער אױםנעטאכט r r

 פאר װאך. א בע;ט 80 טיט דאלאל
 וױירז׳צ זײעל ־יאס טעלײ״ג^לליכ^ די

 אױס* oy האט װאך -א דאיא 45 איז
 א o:yo 42 נייט לאי־א־ 29 טא:טyנ

 \vivzvi זיך סען דא-ל אױף װאןי.
 yi;yD^iH3 א אז פאחט, בyל כייט

 וױיג״' כמקוכיען *yiy!* רyט,א־ני צאהר
 דיער אוץי און סק״יל דעם פון ;עי

 די וױ וױנציגעל נאף אױס קומט ח^נון
 אפיאו ר׳זאא װען אוינעךדע־םאנטע.

ly^nyjrPH אפיײטארס, רי ל׳עכון א־ן 
 הע־ \yy\p צו ‘כילי cyi לאנ^ װ^נ^נ

ערס, די פון ױײדל׳צעס כע̂-  װעט פיני̂׳
 וױ סופע ymy:y?r א באקופען איץ דןי

 ־yר איג׳ם געװאל^ אגבעגעכען כ׳איז
 אװ דעפאלטטענט כטײט דעם פין פאיט

•-טאיי י ל
 װאאט לעדאיוטאל, לyלטyױ יעצט,

 אג״ אוגז זאלט אייזל בעט^ אײך איך
 םיר זאאען jyoyr ,ני און ײאו צײגען
v:h*z,] סוםע די אױט פ/ד־דט אינל *יאכ 

 ט4דעטאי סעגט. 51 מיט דא״אי 43 םון
 נעודען איכלצטאגד אפ׳צל כייל װאאם^

א^דיארדס, אוגזעדע צו
 אײג״ פאל און ליפאןyגלאס כוט׳צעלס,

jy’r אוגלעיע אויך װענס c די פיט 
r ^ y i y?

P, א ב פ ע ל פ.
.8782 רyנופ יעדז״צעל

 זיץ זאלען באנלןשערס די
מאסען די צו צוגעגנגליך מעת־י
: לעדאקטאל myr ױעלטעי

ט נ ף װע־ רyלטyװ »אל א פיל ^
 ױניאן־ אינסע־נעיצאנאל אוגלער ;ען

באניז.
׳iny? צו פרײד א װירקאיך איז עס

 פאר־ האס אינטעלנ^אנאא די דאס
 ןyהאכ כױר רואס ׳חאום דעם װירקאיכט

 איז .עס און געטרויפט, יאננ פון ׳פױן
 צו ארכײטער, אונז, פאל ׳צטאאץ א
?p y אוגז װיyצטלעבטי אמאניזאציאן ר 

העכערס. און לסyכŷ צו אאץ
׳ניט פיר אטyםyג זאך אײן ;אר

 םון פלײז דעם פאכטyג האט מען װאס
 אז גאויכ, איד דאאאל. 200 שער א

 איז ארבײטער מאיאריטעט דעד פאר
 און דאאאר yony;wD’n| #200 ״עװער
 װאאט •עער א װען ׳עער. א קויפען
 םערט״חאין, א אדעד אםטyה א געורען

 די נעחאט ארכײםעד סןי א װאאטען
 אדער ^ער א קויפען צו זyכקײט,גאyפ

 איגטערנע׳טאנאא די װאאט דאן כעהר.
 ארבײטער־באנק אן נעװען ױניאדגאנק

 עס איז זי כאטיצ הינזיכטעה אאע אין
סײ. וױ סײ

 אז אנװײזען, מיר קען פ^ אםת,
 אויף קוקענדיג ניט אלבײט^ אײניגע

 גע־ יאר האבען ■רײז, גרױסען דעם
 די מוז ערישטענס איז .Diye׳ קויפט
 צװײטענס, און, קיײז זעהר זײן צאהי

 מעחר סך א טDקױyנ רyזיכ װאאםען
קאענער. איז רy^ א םון ■רײז דער װען

 ענכד םיר װעט מען אז 4זײ קען עס
 גע• נים האט באנק א פאר אז פעתגן,
 קאײנער אזא םים |jnyiH3 זיר ■אסם
 ̂זyהטyאננ אאסיר שער. א סאר סומע

 זיײ באנק דער םון דירעקטארען די אז
 זײ אז אננעהמען, אאמיר נערעכט. גען

 אײנצעא- די אויב אז נערעכענם, תאבען
 קױשען קענען ניט װעאמן םעסכערס נע

 קויפען אאקאאס די ויעאען שערס תײן
פארקױי שוין װעאעז אאקאאם די און

 ?י מרמגט oy n צו םען
 11אאקאל די חאגמן װאס צו אנ*ר;

ט כ ^ו iy 10 פון •רייז א ג ty i װאף א 
w א אױסצאחי^ אױף  i w\ דמן 

 א רyדאא 10 ןyס,,א■ל לyיט1ארכ אן
1 װאף

 װאא• אאקאאס די fyp אז ,pjyi איןי
yv׳* די פארקױםט ןcny די צו oyo- 

ין ןyא^יyאויס אױוי oלyנ  יאחו א י
 רסyמבyמ ^רyפ סך א װאלטען ׳צײט

 װאאטען אאקאאס די שערס. קויםטyג
 אין װ״א םאראארען, גארניט דערפון

iy i זײ װאאט^ אױסצאחא^ סװן צײט 
 באגת די דױױדענדס. די נאקופ^

 n^iiyi סר א הרyו וזDלyד אנער װאאט
jy j וױרמאיף ױ װאאט דאן װײא Ijniyj 

חעזיכט. זyרyי אין ארנײטער־כאגק אן
גרופ, ױגיאניסטישען פיט

 ,35 אאק. ׳ר ע נ י י ו ו ח.
^ly^ n y 8396 נוםער.

ארכײ• סעלצער די םון ביטע א
 קו־ און ארק8 כארא די צו טער
אײגװאהנער. אײלענד ני
 אאקאא ױגיאן אלבײטער רyאצyס די

311. y^yii דער םיט םאלנונרעז איז 
 און oiypn^ii ברױערי איגטערנע^צאנאיל

 געװערקשאפ׳י אידישע פאלאײניגטע די
 צו אפיא דיזען פיט זיך װעגדעט ׳ט^
>»y רyכט־דעגר,עJס דעyגyפרויען און ר 
 בעטה־ בױקלן. סאוטה ׳*ארק בארא פזן

אײאאנד• קונ״י און ביטיצ
 כייט האבען ארבײטער רyסעאצ די

rװyרyא אויםגעבױט איפער און פיה ר 
 16 שוין עחזיסטירט yאכyװ ױניאן.
 -py זײער םון צײט דיזער דורך יאהר.

 דיזען פון ארנײטער די האט זיסטענץ
 פאײבעסערען צו עטױאס בעלונגען פאף

 פאר־ צו זײ האבען דאס אאגע. זײער
^oyi fyp װאס פובליהום׳ גרויסעז 
 :ע״ זײער צו צוגעחעדט איםער זיר האט
היאל. םאר שר"

 די זײנען צײט אעצטער דער פאר
 בעטה־ביטש. פארח, בארא םון געגענדען

 זעהר אײאאנד קוני און ברוהלין סאוטה
 אל־ פאסען און געװארען באזעצט פיי

^ םארטגעשייטענע אזוי און בײטילר  פ
 גע־ דיזע אין ארײננעםוםט האכען ^ען

 װאוקס דעם מיט נאטירליך. גענדען.
 אויף־, זיר האבען כאםעלהערונג רyד םון

 אויפגעבױם, אינדוסטריען םארשײדענע
 און סעלצער־^עפער, אויף זײ צװיעען

 קײן ניט זײנען זײ םון צאהל נרױסע א
 באשילא״ האט ױניאן די ױניאן־מ^ער.

 דיזע אין לעפאײן א אנצוםיהרען סען
 ױנ־ די ױניאךשעפעי. סאר נענענדען

 װעגען אײגענע ארויסיטיסען װעט יאן
 קא״ ױניאן די אין געפאכט סעלצער פיט

 די צו צױטטעלען עס און איעראטױוען
 די הערפען וױלען װעאכע םאםיליעס.

 גע־ זײעי געװינען סעלצער־ארבײטער
קאמו*. רעכטען
 אין באשטעהט הילף אײנציגע די
 פעלצער םאדערען זא^ט איהר אז דעם׳
 איז װעלכער ױניאדלײבעל. דעם מיט

 בײ און מיםען, אין קאליר ״רױםער״ א
 פון נאמעז מיט׳ן וױיס, זײטעז בײדע
 שאי. םון נאםען דעם און 311 לאקאל

 װעם אפיל דיזער דאס האםט, ױניאן די
 די אין אפקלאנג װארימען א געםינעז
 רעכטדענ״ און םיוי יעדער פון הערצער
 םון װעט איהר און פאן. קענדען
 סעלצער םרינקען װײטער און אן הײנט
 סעלצער דער םון ױניאךלײבעל טים׳ן

 ?עלבע די קאסט עס ױגיאן. ארבײטער
 װעם ׳צײט זעלבער דער אין און געלד.
 זןד• םארשסלאפםע ארימע העלםען איהר

 פארבעסערען. צו yלאנ זייער כײטער
׳ ״גרוס ברודער פיט

׳ ױניאן ארגײטער סעלצער די
------—-_____________________M-- ■■—.311 לאסאל  -
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 אין יאהד אכט שוין איז דבויה
 איז ?י אז זי, איז געקומען אסע-יקא.

^ 20 \yvyi .זי האט אזוי יאהר 
 ױ, זאגט איצט זאגט.yג אלײן דאס^ס

 געױען אלט זי איז געקרסען. איז לי אל
 זי װיל# יאחר דרײ יאהר. דבצעהן

 ײyד װעלען װאלט זי װי ^לאננעלכיען.
 די םון םשא די פאכען גרינגער מיט

 גוט lypiyiy; רyאב jy^jyo יאהלען.
 חבר׳טעס פאר די און יאלרען יענערס

זיף האט דבורה װאס נאהאנטע, און
y^'־״c אין jy r ,L װאוײ און שעיער 

 אינװ^ג, שסײכלען ערװאיבען, גוגגען
 ארא© כאפט דבורה װי הערען, לײ ןןען
 דרײ װי םונקט, יאחר, הײרעפדיגע דױי

 גע־ װאלט יאיק נױ ׳ אין יעבען יאהי־
באלװעס. גאנגעז

 פון אױך אפאל לאכט אלײן דנויה
 דרײ םארלײקענען וױל ױ װאס ׳ןיך

 — פיגוז נםקא די איז ״װאס יאהר.
 װיפיל ~ אלײן זיף פים זיף ד רײצט

 צו .28 צו יאהר. os : 25* ב*זט דו
 בע־ ניט אױסגעזעחן האסטו יאל־ 25

 װי גליקליכער ניט און יעצט װי סער
 װי פענשען נאהענטען קײן און

 זײן װעט אזוי און ...o*ny; גיט יעצט
 יאלר םינף אין ׳ארום יאהר דרײ אין

בעך...yל װעסט רו אייב אי־ום,

 סין רחפנײז... איהר אויןי חאט ŷ אז
 איהם צו ארײן קוםט עס אז דעסטװענען,

 זיר ע־ טוט בעיא, שעלנע ױנגע די
 װי דאפאייס אויס זעהט (ער אן גלײר

יענער םיט נעהט און מאנארכע!) א
 עד ניט אװעקגעהן סאר׳ן ׳אפת אװעק...

 איהר זאגט און האנד די דבורח׳ן, איהר.
 דא װעט איוזר :שטײכעל ליבען א מיט
 קופען... באײ־ װעל איף זי*ען. נאך

אסט... ארײן קוכט
 פיט געיזן אויף זי אײנלאדען אכער

 קײנפאל נאף ער האט דאס — איהם
קרוב!... נאלעגטער א און געטאן, גיט

 קרובה, די זיינע, םוטעי די אםת׳
 װי נאברעם פײן. אויוי איהר נעהםט

 טײ איהר זי ניס אװעק געהט זוהן רyד
 פא־ צוױי טייצ אוים׳ן אװעק לענט און

 נאןי זי טרינקט טײ דעם מעראנצען..
̂אז, האלבע א איז עס וױ אייס  אנער גי

 קײן שױן זי האט פאמעראנצען די צו
ק־יכט עס :דף צוצױצטעקען ניט פוט

האיז... אין ניט אױזר

רײזען. אברהש ;יפ
<oo!ioeccocbOtoooo.c0O6O?oeoB3eo9oeoeoooeo8C6®ceoec6oeoeo6O6O6O0ceo0O6O0Ot!> ׳

׳;*א;*ויפאפ א ־.,דבור ׳עס —
ך« ף״ ז ̂ * י י “ r <ט פ

עגט־ זעהל. אײף דאנה איר
 ז• אין גע־יללט, ׳צטאיק דבו־־ל פע״ט

 פא:א;דע־יײי- ניט ז־יך זאל זי ציטערט
ip -- געהן... ׳פױן םיז איך

 ם־־ענט --־ > זיר אײלסטו ײאפ
גענעץ... א גיט אין קלובה די

 אײפ־ פריה ס^־גע; פיז איך —
איבײט... דעי צו שטעהן
 דעם אין אי־ץ ג$ך איבײטםט —

 קרוביז די פרענט — > ׳צאפ זעלביגען
 ׳ליפו אײפ׳ן האנד די ארויף לעגט און
גענעצען... צו ניט כדי

y אין אלץ ־־ ;p syT• ,יצאפ - - 
 אפ זיך זענענט און דבויה עגטפערט

 זעלבינען אי; א^ו — געהן, צו אחיים
״צאפ...
 יצטיגעז. די פון אראפגעהענדיג און
 וױ־ ארױס רעדט און יטטעהן זי כלײנט

:געענטםע״ט איפיצען װאלט ד װי ׳ד<־
— r ss יצאפ... זעלביגען אין

הויז דײן אין שעה׳ען מײנע
דױעפער. ז. םדן

ט — ״יעכען װעםט דו ״אייב ^ ^  ד
 דער אז אלײן. זיף זאגען צו זי פײנט
 אױב כאםיט ניט. איהר יצרעחט טויט

 אין געװען בעסעי װאלט - שטא־בען
 יארקער נױ אוים׳ז ליגען הײם... דעי

 אופע־ װי גװאלד, א זײן פוז נית־עוים
«דג...

פאהרען. ניט זי װעס אבער אלײם
 פאי׳ן אהין. קומען צו זיף יפעהפט זי

 שכנים םא־ ׳ניט טאטעךםאסען אלטען
 זײ װי שוין זי הערט אט ! יא אבעד

 דבורד־ פון װאס אוי. :זיך װאוגדעיע;
געװארען!״. א-ז לען

 י נאראגים די זיף װאוגדערען װאפ
 אפארכײםען יאהר אכט אז פײנען. זײ
 זאכען גרינגע רי םון איז שעפער אין
 םיד דערפון אנזאפלען :אף דערצו און

דאיאר... הוגדערט
 זיף ציהט דאראר הונדערט פיד די
 אויף לעyאםB װײםליכער א װי דורןי
cjn לעבען... איהר פון סאהן יטײארצען

[ אץ שעה׳ען טײנע דינען איצטער "  הױז ר
 געצויגען. םאגנעט דײן פון שםרוי שיטיקלאך

 קוםען װעט שעה גוטע די װען גאר
 דערגרײכעז, טיר רורוס װעל איך און

p אין שעה׳ען פױ״נע דעמאלט װעלען i ,הױז 
פריהםאתענדיק,

 בלײבעץ. זיך ארײן נענט שװארצע דײנע אין
 םאמע פרוםע גוטע, םײן װי אין
 בענםש־לינט. שבת׳דיגע ד״ ביײ

ץ אויך װעםטו  געזיכט, די
 פארדעקען הענט ציטערדיגע מיט זי וױ
 תפילה׳דיג פ^ינלאך נאנדעם און
 שטרעקען זײ וױיט דער אין
הויז. דײן אץ שעה׳ן מײנע צו

̂ר  אין זיף עס דערטרינהט אבער באי
 װידער ם׳איז און שװארצמײט. די

שװארץ... דורכאויס
 הונדערט םיר די זײ, זי דאיוי װאס
 געהאיםען זײ זי האט אסאל דאלאר^

 װערט טאפער :איצטער #חתן א םאר
ארבײטען. הענען ניט װעט און קראנק ?י

 זי װאם נארישקײט, א געװען פ׳איז
 איצט חתן. א םאר געזאסעלט האט
 אין געלעכט האט זי װי ערשט, זי ?עהט

 חתן קײן מען |yp געאד פאר טעות!
 אט סעשה. די ליגען א — קױפען ניט

 װי געלײענט, װאך יענע טאקע זי זאט1
 טײ־ א םאר געשאםען זיף האט אײנער

 וי און נעהאט ליב ױ האם ער דעל.
 —זיך. שיםט און ער נעהסט ניט. איהם

 ניט נעװיס נדן קײן האט םײדעל די
 נדן? איהר חאכען דאחי װער נעהאט.

זיף... םארליכט |yo איז עיקר דער
 א איהר כײ איז זיף פאיליכען דאס
 זײ־ בײדע חבר׳טעס, צװײ :חוטעניט

 ארום האס חבר׳םע־ אײן ;^עהן |ען
 געהען װאם באיעס, צעהן אפ׳&ר זיך

 געהט אנדערע די און איהר. נאך אויס
 אלע באזוכט און אלײן ׳צטענדיג אום

אװענדען ליטערארישע םארזאפ^ונגען.
אלײן... איץ און

םארזאפלונגען. אויף אויף געהט זי
 די אויף ביסעל... א זיך םארגעםט טען

 גוט... ניט אױןי רyאב איז פארזאסיוננען
 זיץ —־ אוםעטיג זעהר איז לעדינ, איז

 די אוױי קוק און באנח א אױף •ילײן
 איז דיד שטויס^מען פול, איז (וענד...

 אן װי .6פבטי גאנצען אין דץי איז סען
איבערינע... ־

 אז מאדנע. עפעם זײנען כענשען
 דעם אן גאױ זײ פארנעסען גוט, איז זײ

 פענשען זײנען װאס פאר צוױיטע;.
i יצרעכטע אזוינע

םוד׳ דעם יא אםילו זי וױים װײסען
 צו עס אלײן זיןי מורא האט זי אר1

 אליין זיף זי זאגט בגנבה !מנטפלעקען
 םרעהליכע, ליב האב^ פעפטען אויס.

געזונםע... שעהנע,
 דא האט זי מעהר¥ זי דארו* װאס

 איז זוהן, א ח3קרו די ד-אט קרובה. •
 שעהנ־ ורעגען דיםענט, א םענש א !ר

 הוםט אםאל ניט. שױן זי רעדט ?ײט
 נאנץ איחר כױט אר רעדט [,W *ו זי

באשײנאערליןי, זעחמ n •ױמדליף.

 םארטאג זשארגע די קלאפט ריםםיש
 שנײ־ פים שטילע. די אין אפ הילכט און

גאםען. באדעקטע
׳איד ריקלינער נידעריגער. א בערעל,

 שטעהט םערצינ׳ און עםליכע יאהר א םון
 רעכטער דער םיט טyםר םילכעל, בײם
 ראס רריקט װאם ״לאפע״ די םוס

 הײםלאף אפנעריסענע די שטײנדעל.
 נעבלא״ ווערמ װאם רעטשק^ דער םון
 » אין זיר לעגען װינם, דעם םון זען

 קא־ א םון װאנט. דער לעבען קופע
 א אין םעהל װײסע דינע םאלט רעםקע
 טראגט שטויב לײכםער א ארײן. זעקעל

 אויף זיך לעגט שםאל, איבער׳ן אום זיך
 געםינט װאס אלץ אויףז און װענט די

 לעמפעל ?עראםין א אינװעניג. זיף
 שװאף א און װינקעל א אין שטעהם

 גלע־ פאררויכערטען דורכ׳ן ליכטיגקײט
 זײן בערלען. אויןי אוםעטיג םאלס זעיל

 מיריגקײט אוים דריקט פנים מעהליגער
 יאה־ שוין הארעװאניע. שװערער פון
 אויף ״?לאפט״ ער װי יאהרען, און רען
ט רייםט זשארנע, דער הל א מ ^ ^ ע  ג

קלײטלאך. ׳יז^ ד1םארקויפט^ און מעהל
חלילה׳ זיף, ער m הונגער אויף

 דא שטענדיג איז מעהל באקלאנען. ניט
 ״רעטיטאני־ װײב די באהט שטוב. אין

 זײ־ ?ינדער די און לאםקעם, און ״קעס
זאט. נען

 א'| םינ נאר איז אלײן ברויט אבער
 בא־ װאס הויז־נעזינר, זײן גאנצען.
 םאר־ מײדלאף. םון מעהרםטענם שטעהט
 רי מירעל׳ זארגען. גרויםע איהם שאםט

 םױד ״א שױן איז םאכםער. עלטםטע
 זיד כיאכט שידוף הײן און לײטען״ צו

 היײ פול א מיט סײדעל, שעהן א ניט.
 איז חן־גריבעלאד מיט געזיכט. לעכריג

 באלעבאסטע. א בריה. א באהען. די
 ׳זי װי אזעלכע, מען װאלם לײטען בײ

 באנײהט׳ און זי באהלײדט אױםגעכאפט,
 האט עס איהר. םיט געשפיגמלט זיך
 צו נע׳שרכנ׳ט געהאט יא עפעס זיך

איריש םון לעהרער א בחור^, א איהר

 םיאום׳ער, קײן ניט לעזען, און שרײבען
 שטוב. אין םאל עטליכע ארײגגעקומען

 א אויף געהט עם אכדאט, אז געםײנט,
 געבליבען. ניט פיוצלונג ער איז לאד,

 ניט זעהט םען און ערגעץ־װאו. אװעק
 םזל. קײן נימא גיט. הערט מען און
 זיםץ, א iy טוט — !דאליא ראליא, ׳עף

 דאס אוועק נעהמט קלאםען, אויף הערט
 א קויש אין ארײן שיט ״מעהל זעקעל

 בײ־ די אוים הנאגט רעטשקע, םעםטעל
ארבײטען. װידער זיף שטעלט און נער

זשאר־ רי קלאפמ — טאק־טאק־םאק,
 םיט װעלען װאלם זי װי עקשנות׳ריג, נע

 װאס שטילקײט די צוטרײםלען גװאלד
ארום. און ארום ליגט

 דעם רורןי טאגען. נעהםט ♦דרויםען
 זיף רײםט פענסטערעל פארשטויבטען

 טונ־ די ליכטיגסײט. גרויע א ארײן
 נעהמען אינװעגיג פון שאטענם קעלע

 און בערעל און םארשוױנדען ביםלאכװײז
 גע־ דארט װאס אלעס און זשארנע, די

אויםזעהן. בלײכען א באקומט זיך, םינט
 — ביס׳ א כאפען צו צײט ̂טויז —
 צום קוהענדינ אלײן, זיף צו ער רעדט

 די לאזס װאם םענסטער םארשטויבםען
 דאס צױרעכט מאבט דויך. םאג־ליכט

 קא* דער אונטער שטעהם װאס זעהעל,
 שטילע די צו צו זיך העיט און רעםקע,

האמער. זײט יענער ׳םון טריט
 דער הערען זיך לאזט שטוב פון
 איז איהם רופט ױ שטימע. װײב׳ס

 עפעס און זיף אנצואװארימען ארײן הויז
p צו אויף הערם פי איבערצובײםען. k 

 טרײ־ לעמפעל, דאפ אויס לעשט בײמען,
 קלאפס פעלצעל, קורצע דאם אפ סעלט

 שכיויסענע די האגט לינסער דער אין
 ארויס• דרויםען אין זיך לאזט און היטעל

 דעם אפ ער שארט פארבײגעהענדיג
 דעד אױױ אגגעפאלען איז װאס שנײ,

 צינ׳ דער צו קוה א כאפט סטעזשקע.
 זײגע לעהען און מעקען נעהםט װאס

הענם.
: טום שטוב, םון טי• די עםענענדיג

הערטה *וניאן פון ניימס
סענסער

* ־־—- — י

יעצטע; לאט »יבאכ וי] פ צ. רז׳ ד־.
ײניאן דעט םאי גע״עיט פ־ײטא;

y;y• ״האאפע* i אס קי ;טעי סע העלטה
עי געזונד״, פון ;נ פא־ױאיט* ראטיװע

cyi ו;לססע-יפענט יע־יע ע״ק האט
׳־אאנ גיאנד, ע; אין *פ־א;ען געזוגד אין

i ער y i : y s ןיא שטעדט ׳ע א;דע־ אין
yi,□ די אל lyjyii -עדט ̂ג אױף האט

אין איבע־לױםט ליך גױטינען א־כײטך
געי*ױבט ־אט און yיv־אyאאפ r פין אזא

װעלכעי־ סעגטע־. : ליליטי ון ױניא דעמ
עקספערי־ ער א״נצמ דע־ יש םאהט איז

יאנד. איז דא מין דעפ פין פענט
 וױ^יאפ דר. װעט פלײטאנ ייכיעגדען

 איט־5yד סיט• יא־ק נױ םון נייניאן,
 טע־ פאי־ בי־ויז ןyדyר העלטה, אװ ;;טיט

ליגיענע׳'. לyכ,טלcשאŷזy״ג רyאיב נע־
 םון לעקטשורס נדyאװ דינסטאג די

 גיט זעלר זײגען סטיװענס 4י־אפאי ד־*.
 ארױסגע־ וזאבען און װאלעןyג באזובט

̂אס. ה^טה דעם םון אינםעיעס ררפען  קי
 כיײפטער א נאל ניט איז סטיװענס דר.
 אײד קען זי נא־ געגענשטאנר. דעם אין

 פײיסטעײ עיקײעוזרען גענענשטאנד דעם
 הויפטזעכי־יך איז סטיװענס דר. האפט.

 םארשפרײטען צו םארא';טערעסירט
 ציױ״ שפײדםלאנען װעגען אויפקיעלױנג

איyכyג װעט זי ארבײטער. שען 4 ן.נ
א'ו געגענשטאנד דעם בער אי ס לעקטשור

פארטש.
9וא יא: טען22 דינסטא;. נעקפטען

״אכ העײטיז־ק דעם פאר א טעט די װעט
*עיד י דער ײלן״. צ די פון א־*א ,פײ זײן
װא־ פ. ויאינעט דר. זײן װעט טשודעי

רען-

 שאפ דעם ■רעזענטמייען
טשעדמאן.

 דזש•*. .,דדטי פון א^בײטער ,ד ׳נ*יר
 װעסט 146 דרעפ־שאפ, דזשאקאבי׳ס

 אנע־הענוגג אויס דריקען סטריט, טע28
 שאפ־םשערםאן. ;עװעזענעם אויזער צו

 זײן פאױ אטענבורג, נײטהען ברודער
 די צו איבעמענענהײט און געטרײלױיט
 פאדטײדיגענדיג שאפ, פון ארבײטער

 װירדיגען א אױןי אינטעחןסעז זײערע
 דערםאר אי־־פ פרעזענטידען און אוםן׳
 זײנער. גאררענעם א פיט

: טעיחאמ די
משעילײדי. פאלאגסקי, עני
בעהער, ד.

ראבינאװ. דזש.

 ןיא װאדימקײט ליבע א זעץ א איהם
 געפדע־ פון ריח נעשפאקער א פנים.

 דעד צו זיף טראנט גריבענעפ נעלטע
 אפעטיט. זײן רײצען מטy: און נאז
 אויסגע־ די העל םלאקערען אױװען אין

 זיך םון שיסען און העיצלאף טריקענטע
 שטעהט יאה פונקען. גליהענדע כייס
 פאר־ איז פגים איהר אויװען, בײם

 װאם לאטקעם, די װי ברוין און פלאמט
סקאװרעדע. דער אויף זיף באקען

 9פערצע ראס אויס טום בערעל
 װאס טלױדזאק, oyi אראפ נעהמט
 טאנטעפיארע׳ס משה אונטער הענגט
 מירעל, דאײנען. זיף שטעיט און בילד

 אױםגעשטאנען װאס נאר איז װעלכע
 אויס׳ מומער רער העלםט ׳שלאף םון

 די מיט סאפ, איהר חלה. די םאכען
 א*ז האר, פארקאםטע ניט נאד שװארצע,

 ארומגעבונדען, טיכעל קאלירטען א מיט
 א מיט חאלאם לויזער א לײב אויפ׳ן

 די אויף שממק־שיף אויסנעררעהטע פאר
 דערצעהלען נעהכיט לאה םיס. ב^רװיסע

 :נאכט יענע חלום איהר םון בעילען
 םאר־ זיד האם בחור שעהנער רײכער א

 איהר םאר נעװארען םירלען, אין ליבט
 טײערע אזעלכע געמאכט איהר חתן. א

 געהויםט. צירומ שעהנע און קלײרער
 נעהפט זי און רױם װערט פנים מירעל׳ס

 װאס מאםען, דער אויף ״בײזערען״ זיר
 זינעז־ אין זאכען פוםטע נאר ליגען איהר

 צי אנםלויפט זי און חתנים׳■ ״חתנים,
אלקערעי. אין זיך

 זיך ױילט ״אנבײסען״ דעם נאך
 ע־ זיך. צושפארען ביסעל א בערלען

 !פליה אזוי אויפנעשטאנען דאן איז
 אז ׳איהם דערפאנט װײב די אבער
 אזוי דא איז עס םרײטאנ׳ איז הײנט

 קרעמע־ די שרה סאן. צו ארבײט פיל
 שויז איז זי פעהל. די האבען דארױ רין
 איז עס צי םרענען, געװען פאל פאר א

 דאיױ םייגעלע חנה און פארטיג. שױן
 אױס״ נאף זיף װעסט ״דו נרויפען. די

 שביר. עפעס דאף איז פארגען שלאסען.
איהם. זי טרײסט

̂צעל דאס אן ײידער טוט בערעל  פעי
 לאזט נענעץ פױלען לאננען א םיט און
זשארנע. זײ־ן צו נעהן זיך ער

 ריטפ״ש סלאפט — טאה־מאה־טאה
 אױפנעװאכטער, דער אין מילכעל דאס

נאט. אױפנעלעכטעד
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נאידן־בימד רעו«קשאר׳ס
ט עס 7׳׳.:_ י**י בעטעי ו*י'ן ״ע־ C.?‘

א־ן ד׳ Hi!12 ',"Lrpjfiny אן
nװאיifl ט8ט ,urn רצ nt די

-- ויו /) א'| ד
 צוםרידעד h ד-יגדכטען y*- )א* זיא

 ׳ױ .יױיט, אזױ עי־עטעגס, שטעיענדע*.
 צוגע־ װאהלען ר• דעען װײם*;, סיר

 ױ^כ פידעס, א״ענט״יך. -ע:הט נאמען
 גױט־ א אי־כ ;עױא־ע;, נאטיאנט א־ז

ד װענייגע־ נ  ,‘י־כ״עי pv ײא-י־ען׳ אין אי
צסויץ סרייטס,  אין רכימת pc י

 ־y; נאדיטיגט געגצ״י אז נינוריב,
 ר<יכ װא״׳י־ע;. יעצטע ד• אין ;2װ?,־
rg דל- דאגי*, א געױ^רען סנ־ס־ררט או 

tv-** דעצ pc זץ־ גאט״י\;ען y ry o y
j* דאזיגע ד• אין *סיט ‘רדצצנע־־אי 

 ;,האדיט אויס^-װעהיטע די װא־׳:;;.
 נאאיר iroipyrpy דדעענעיאי־ דעט פון
קײי וט?ד.*  נעסטעס׳ אי־י ;עטאן װד
 דע:בט־א־ע;ט' דין זאי־ען װאדיע; די אז

קינע.
♦*»

t נון, o ד׳אי״ סײ אז ׳זאגע; סוזען
 צויעטאגד, געוובטען א סאי ניט עכ טען
 זיך ז*זי אפיפ דדעעגע-א־ דעױ אז

וקאיע אינע־^כע אין אײיגסי־צען  אג״ ̂י
 pt ̂ ;רו;ד־§ר־^ ,-jn גע^עכעגהײטען.

 איכײטער״ *פע-יקאנער גאגצעד אוגזע־
 ;y'OgJgtr'.M ײאקאיע איז נאױ^וע

 או;־ זעי־נסט׳עטענדיגע־*, פון רעכט דאפ
ŷ אין לואגדװגג ^ניעגגינער w *א;גע 

?VQ"r:vw,װאס ן ;iy^yry 4י־אחאי צום. 
v'9״B רyד און r וייג״ דעד אױך איז 
^,ifryryD^: רyאו;ז ןון ציפ  און :

D אונזע- jy i'ty 'i און ?יגכיאן myi גא;־ 
yv*» .דז׳ע rpy. פוי*^ א-ן דינען 

 וױלן און &.ירינצoyi 8 טיט אײגחמא^ג
iy i .דויע ipv. ̂י־אס׳עז ה#ט כאא״ד  נא־
y*' די אין דך אר״נןווסימען ד#ף ;’H 
yrY 22 יאקאר פון אגגער^ג^הײטען, 
̂« װײי ד^־פאי, ס׳עוט ;yny; Dy איז  ד
 :כטערyה דyד pc shc א ;yiiy; איז

̂וס oy יןײר דרינג״יכחײט,  -y; דא זיך ה
 יעב^ דילם ;y;yr כילױז ;יט האגדערט

;רױס^ר א ;y;yr נאר ׳L;̂ פרן
3Hcyj-פאר ״ y i* אינט^־נע• ;אנצעױ 

׳עאגא^
י>/

 װאס פאקט, cyi דא;ק א ,22 ‘י״אהאי
 געפיהרם ;ןיזײ; !;,4••אהי yyiyrppc די

̂נ־ען  cy:ry׳״ גיט ,•nyt א אויוי גילװ
 העגט די אין |y?»gcy;:^-.g איז אופן,

 אי;* די װעפען נ־י \,v+':v2 vz'vot סון
□iyoy3y איג־ געײעץ ז״נען יאי,א״ פון 

u;yi*8ynyD די צו jyDy^iyorH אן פון 
 האט װ^ס #DBWcny*-,yp אויטסײדיג^י

 ית־ דעײ מיט ט8וŷג ;יט יט״כות קײן
y?8‘'iv יאן. îy3,8| די אין יאסאל דצפ 

״עה y3?yt8 פון הענד  *y: יט8ײ מע̂נ
 ־Dy33 jyvjH; oyi םאידאטען צו סײנט

̂אקאיל טאכער  במיילא .3רגאנyאונט צום י
 pnift? גרױס^ כראכטyג דאס װאיט

 ״אי- די איגטערגע^אנא^ רyvגאנ דער
יכע״  22 לאקאיל םון סזעגענהי7אנגמי נער̂י

 אנגע־ די געװארען אוסן אזא אויןי איז
>yגyד םון נ^ײטyאינט גאנצעד דyרנy• 

 דא- oy האט ב. ע. ג. רyד און ׳צאנאיל,
 DKnyiv םיליכט ?ײן פאר באטראכם רום

 װע־ באםרײט זאיל 22 ילאקאיל אז זעהן,
in עקזעקוטיװ זיין פון םײל דעם סון 

 זײנע איע םים האט וועילכער גאארד,
 ילא־ געבראכט יטיער שיער, םיהױנגען

 און איגרונד, פון ברענ «ום 22 קאי
 זאיען וואהילען די אז זאתעז, צו דאן

 dv אז אזוי, ארענטליך, העכסט צונעהן
 פארמײדענע םאר זײן טעניליך ניט 7זאי

ײ דורך lyjnenut דונקעלע  אילע̂ר
 אמא^ װידער זyטMקrםא<ל און טריקס

 עתזעסױ דעם אין זיף ארײגצו׳כנכ׳ענעז
 הארץ סאמע די איז װאס באארד, מיװ
ױניאן. 'ערעי םון

A
 צױטמערער די אז זיך, פא«י־שסעהט

 לאקאיל אויסער און אי-ז צוכדעכעד, און
 אז עדנסטעס, זײער געטאז האבען ,22
̂ען די ̂ען ודאה  כױסעדםאיג. א זײן זאי

 יטםױ » אגגעפיהרם זײ האמנז צועחשס
 ניט סומען עס װארום קעמיייז, ציגען
 עהזעשםיװ אן פאר וואהיעז די םאר

 אונטער ,22 יאסאי ודען ארן נאארד;
 דעם םון קאםיםע דער פון אױםזיכם דער

v J. ,זװ צוגעמראמעז ענחליך איז ב 
 א אנגעםיהרט םעז האם וואחלעז, די

i שסחרסזמ§ײ\ t וואדד די באיקאםירעז 
 םים וועחגז ®אחױיכענם m זאי <ען.

ז גע«יח< » מר « ױ  ^פ^דענהײם, נר
m ד n ®ח ?ײם דאר ®ון קמסיײז מ

 כיינ־ די ג^אט גיט ־׳אס ױ;יא;־׳עו;א־ם
yu jy i .;;אפ׳ די םון צאדזק די •ױרקו 

vivivivi כאר דאכ איז ״.יטיטען \yvyi 
 םא־ די אין וױ גרױס, אזוי ;יאי״ צ-ױי
 D3yi;in 14 איב^י װאײ^. רי;־<

?yy jv*ס £jyzifp 22 ?hph" p גע־ 
קאגדידאט^. yu^j ^n; רי שאי ׳;יט־טט

A
 די פון צאדי די גאך איז גילוױכ,

^y;yay;y;s צו־ קײן ;יט וױיט װאוטכ 
y  ̂ jyr ,yi;ysyu2';yi*-L; אין געהלט 

 טיטגיידער־ yD;״!• ר* א;:אט־א-ט
 ׳י,ראי א־ז cy .22 sHrir pc dckl״

לאל-א: פון ניאיאו־יטעט ;,;רױפ לי אז
 אינט^^עכ קגאפען א אי־ץ ;אייע־ניט

 זי־ רyאב .iyu,,njy;y^y;;jr־,v;,9 א־ן
py: די ̂•iysn8'i yovy סאיגיײך א*ן 
 DyD* די אז וױיזען, yr*,yr*־*c ys8 כי־ט

:t * r y צו אן הױנט 22 יאיואל פין 
y r* iry| איגטע־ צו זיף־ אן ל-דבט און 
 םון ;yD,,njy;ysy;;8 די טי,נ י־עסיי^

 בא־ דאפ איז דאס און ױ;יאן. אידי*
 די װי ׳יאג; אזוי ,•ױכטיגסט^ טע

yD*r; יט ־אט טעמב^^ײפ; ;I8Dy 
jyr;y^ y,‘8 לאכען פרינט, איהר rp 
 אונגעװעהג־ ;עהאט :אי האב^ װאס
 *טביל, װעניכ זעלי .נאטיפ חוצפה, ריכיע

^י yv:n; ;y״yn צו ׳פאגפ א געד׳אט  נ
 די אכצי ;yv ױגיאן. דעי pn נתיב
 yי8 פון ;סיאינטיל- 'iyi װעױט ױגיאן
 הפחות, ‘י־כי ׳אדעי ,D-yc^yD איהרע

pc דאן ׳זײ םון ‘־',טי :אדײט^דען א 
y :"t\ די *yoJH’j; ױגיאךצױ די פאר 

n :yiyD r; ציעטצנטען ?p ry זעהי 
ל.י;!יע:טי

 |y;yr יענט פויען ד*ט און
 םון מעטכ^עי■ די אז עדװארט^,

22 S8P כיצהר און כיעהר אלץ װעט

כיר
־ א ל
אג־

 איז װאס אי**(, אױף או-פפאפען לױנען
iyW :אך ,6וױיי ױניאן, איהד ;ו;ע 8, 

r;  דער פון אינטע־עפ^ די יאןל |y״
̂ס מעםבערס, די אין •וניאן *טאפ־אר־ א

ייייזא ׳נס,ר1,טיצא£*איכיי און בײטעי
 אין *צטארקער ױאס זע"נע. די אין

 די איז עפ אײנהײםיינעד און גאנצער
 בא׳עי- זי קען רyזאטlװירל ״,אי ױניאן,

 טיט* איהרע פון אינטע־־עפע; די צע:
 פאדקעלירט. y2syr דאפ און ;גײדער

 א*;* ;עװיס זײנען דיעפ־טאבילי די און
 אזא פאר״שטעהן צו גע:רג ל;םיטעיי;

 ביז pnyo גאך אוץ זאד• yאײ:פאב
 פאר־ דעטאכאנען *ןלערלײ האפע; איצט

y טיט טוחות זײעיע דדעהט jyT 'in tc 
 געטרײט האבען פראגען, זײטיגע ;א:ץ

 ױניאז, דער געגען זײ ןŷיאר׳ס:c צו
 □in אין ארײנקריכענדיג אײנטאל אין

 כח קײן אלײן פשוט זײ |yD8n זוכיפ,
 איהם. פון ארױסצוקריכ^ האטy; ניט

 אין פונקט די בעװען נויטינ איז דערפאר
 ר־yאינט רyד םון הילןי נע?ומענע צייט

̂יאנאיל.  ארױסטךטילעפט זײ האט זי נע
 אינםרײ םיז רכיילות, םון זוםפ Dyi סון
 ^רעקיציכער דער םון אויף און נעס

 מעהר־ די װעילכע איז נילײכגילםיגקײט,
yoo זײנען iyc’8cy33'n8. זיײ איצם 
 גילײכען דעם אױןי װידער זײ נעז

 נאך אז זיכעו, זײנען םיר און ^שייאד.
 ערפאהרוננען םרוי^גע פאחפײדענע די

 וועג נילײכען דעם םיז שױן זײ ורעילען
 םאר״ אוױי זיך סארדרעהען גיך אזוי ניט

 אז האםען, מיר זועגמן. קרומע ׳שײדענע
 פאר זײז נויטינ מעהר ניט ״טױז װעט עס

 זיך ארײנצומייטען אינטערנע״פאנא^ דער
 אננע^עגענהײטען, yאינער^יכ זײעדע אין
 אױם־ גוט ן י י יל א װעלען זײ 5וױי

זײ. אױןי פאסעז
A

 נײתרװעהא- די אנבאםחזפט װאס
 קע־ באארד־טעםבערס, עקזעקוטױו מע
 און פערזענ^יך, זײ םיז סיילע מיר נען
 בע־ סײז אז זאנעץ, צו װי םידזילען, מיר

 םעהר קײז םעהינע, םעהר און סערע
 מעמבער־ די האט ױניאן־םוער געטרײע

B 'r אור־ אױסװעהילעז. נעקענט נים 
 *ױסערוחװזלטע, איבעוײגע די םײלענדינ

 װאס די, לױס ניט, קענעז מיר װעסען
 יאסא^ אז #סיר נ^ױבעז יא, קענען םיר
 אידעאלען אז וױרקאיך איצט האם 22

 זיײ זאך אײז איז באארד. עהזעקוםיװ
 ר v ד איבערצימם: ®עסט םיר נען

ר ע נ י ט צ י ו א ו י ם ו ק ע ז ס  ע
ד ר א א עם ב ו ם ו י ן נ ע ם ה ק  נ

ע נ י י ס ק ר ע ד ר ז א י ר־ ם  אי
ד נ ע ר ג ע כ ^ ע ו ר ו נ י ו א  

ר ע נ י ד ײ ; ס ם פ א ש י ר ן ז פ ר מ ק

^ אין ר װאס א $ר wm טאן, ww ן
ן ע ץ ױמל ^ jפפ^ ד r j j r jײײ ם *
 pn jvoMijrj גוןטסאן וײן <ױט ׳וטאגד,
 איתעגד רס *רג אין האבען איםער

 איתעגד ניט אױןי פא^טיקס, yיכyװ
^yװ y ^ד די גאר ;וצען, ■ערזעג<יכ  אי

pc ]voy^yu גאנצער דער j r jn n s y 0

 22 ̂אקא< דערום גראטו^ר% כייר
”v®>njrinjr טיט j □yT| עקועקוטױױ 

 ;יײער- דעם גראטולירען כײר נאא״ד.
 דעם סיט נאארד עקזעקוסמו װעהלט^

 מעטבמחטיפ די װאס צוטרױ, ניױסצן
 צו אויסנעדריקט האט 22 יאקאי םון
 אזױ און אױסװאה(, רy1זי דורך ױי

 פאר״ נרױסע א ןײ אויף גטy^yארױםג
yD^D*^iiD38 םאר אױסצופיחרען ראיליע 

 די גראטויןירען טיר און מניאן. זײער
y j. .אזױ האט וחןלכע קאסיטע, ב 

rnyc איהר אױסגמפ>חרט גצטרײ און 
 אזױ געװען איז זי װײל ניט אױםגאבצ,

•pyry וױיל ;אר oy אזױ גצװען איז 
 זיך סי'£?ן צו די פאר אנגעגעהם ניט
 ׳lyiypvm לאקאיע אינערליכצ די אין

 א םאר נאר כאט׳צ אזױ און דדיטען
,vs"v פון פרינצים דעם פאױצװעכעז צו 

 מיר |yD>yn אין אויטאנאכייצ, רyאלpי*א
ys8 ^יצטאיק. אזױ נידב

ױױאן. ארנזער אץ צײטען פרידייכע
 אזױ ױניאן, גרויס^י־ יערע.'' אין וױ

ly ױניאן *,yt^8 אין אויך rv ציײ דא 
jyD ^און ״צטילע, פרידליכ ^lyo1 

 oy3k*^’8 דער איז דאס ״עטורטדיגע.
 אבצר אמת׳ן רyד אין אײנדױיז. רyנ

 אמת־ ױניאן ivr:או אין :יכא זייינען
 פאליטט^־ םון צײטען צײטען, פרידליכע

 ררהט ים רyד װי וונלט דוה. דינצר
 ױניאן״ ^ינזער אױך אזױ ׳ניט קײנמאר

 y;,iD־,3Dr yon;־ קײן פאי :יט קוטען
yc^yp, עטיל נאנצען אין ;אר אבצר• 

 יולײ־ א איז אט ניט. קײנראל oy איז
 םון באייכט דעם פון פאראגראו• נער

 םון יאמאו־ ט^ן14 פון באארד דז־טאינט
^yj:8s ברודעד

ײן ני-דעי־ נ ןאלגע:־ די אז באייככעם, ׳
ען ^עיעד דע ײנ ב ז עי קי  אין ;עװאדען עי

:סמדײק
 מענעען 7 סיפ ׳לא:?בא:י קיאיל, ■ײאניד

סםײיק, איז
 מע;*ען 0 מים קאסיאני, דיעס יוגײבעד

שמדײק. אין
 7 סים ׳קא. דיעס :אױעיבי קאלאמביא

ססדײק. אין רענ׳געז
אידען  מענעעז 22 כזיג׳ לא״ דיעס סײד ;

סמרײק״ אין
עי  פענעעז 15 טזמ קא.ן דרעס איפ סוי

סםי־ײק. אין
צ גרינפייד, ספרײק. אין מענעען 14 פי

 םענעען 13 מיכ ,,קאבז־א; דיעס ר״ארלעם
סכרײק. אין

ב מעילין, מעקכ  אין מענ׳נזען 10 רי
סשדײק.

ײ אן־י ב קא., די־עס כ  אין פענ׳םען 12 כי
סםדײק.

 מענעען 6 פים גיאכפאן, און לא״יאן
סםדײק." א־ן

 ־y: איהר װעט צוזאטען, נטyכyד
 iyi?yj זײנען װאף רyד אין אז פינינן׳

 זיינען דאס פ^טען. 120 סטרײק אין
 ױניאך רyאונז אױף כױאל״עיאך ?לײנע

 ים אונזער כװאלי^אך. דאך iy28 ים,
 ניט. קײנםאל רוהט iy ניט, יעלאסט

 זײנען טענשען 120 די פון סטדײקס די
 דאס ער.6שע 10 איז קוסעזyפארנ

 8 אין סטדײקס. y 10גצ8ג סײנם
 עטארק זיף זײ װאלטען ױניאז קלײנער

 זײ זיעען ױניאן אונזער איז אגגעזעהן.
 פון זײנען זײ אבער• קענםינ, אזוי נים

 אז קילאר, איז עס באדײטוננ. נרויסער
 םארקאכט ניט איז זי כאטמ ױניאז, די

 ורען דאר סםרײקס, לשם סטרײקס אין
 ארויסגערד זײ װערען נויטיג, איז עס

 סםרײקס קלײנע די אט כאכדט פען,
 אן און געלד־סופען גרויסע פאחפלינגעז

 םון סײ ענעתיע מאסע אונגעהױערע
 פון סײ ױניאךשיהרער, די פון זײט דער

סטרײקער. די
A

 זעיצ־ עטװאס ניט רyזיכ איז דאס
 נעװיס זײ װאלמען יע, װעז ס.yנyט

 ״נײעס״ א אלס נעװארען, באריכטעט
 סײ פרעסע, אלנעםײנער דער איז סײ
רyד אויסגאבען. 1אי

אין םארבאתען דאס
 די םיז באריכטען די

 באריכ־ די לײענען װעלכע די, נאר און
 דירעקכדםאראינטערע־ די אויסער םעז,

 בעס־ דער איז וײ ווענעז וױיסעז סירםמ,
 מע׳שים זײנען דאס אז באוױיז, מער
 רײדען צו אז קלאר, איז עס ױם. בכל

 אונזער אין צײטען םרידליכע וועגען
 דער ריכטיג. נים אײנםאך איז ױניאז,
 און עהספלואטאםאר צװימען קאםא

 4א מםענדינ געהט עקספלואםירטעז
 קען קאםזי פון צומטאנד דער דאס #אזױ

 נעװעהנלי־ דער אלס װעיעז, באםראכט
צױפםאנד. כער

A
 סיר קמנען דעסםװמגען pc אבעד

 בתים. בעלי אונזערע פאר^םעהן ניט
 האט עוםאהרונג די אז זײז, דאס קען
 זײ דאס נעאעחןנט, ניט אלץ נאך זײ

םענמעדםאטער־ א םיט םאז צו האבעז

m
ײו מו י ת(  יאזט זיו׳ הודט עס וױ #ו
P גיס ןיר "  [ T W ׳ ^ א w י w  ivp 

n אז ן»ן,  W פרא״ אועויוננעגע אלע 
 גיס נאף די חאנען ךיט, ןײער פון גען

 •put אז געסאז, גויטיגען תם גמלערמעט
 tjrcoyp צו װי וױיסען ארנײסעד זערע
 הנכ̂ס סיט ז״ קומט װאס דאפ, פאר
 .נא״ iyo’8 ױי װעס ױניאן די דאס און

 ן ויק ניט ?אל פרײז רyד װאס ׳ציצען,
 זיצ מאכען צו זײ זיןי טיגם װאס־ו׳פע

 אז סםרײקס, צו ד^רלאזען און נארי^
 ך סוא נל סוף דאס וױםמן, דאו סוזצן זײ

 בנאסטו< נאכנמכען/י סוזפן וײ װעלען
t o זאלען נאר גים. ךײ פאר׳צםעהען 
yw ניט כתים נעלי yרyאונ? a\ קײן 

 -um פאר די םים חאפען אדסיר טעות,
 ת׳עונות. נעלי םאר זיי jyDio צו טער
 To עולות. קײן כאנעהז חרyמ דט און

 אזא ׳עײן איז דאס אז אמעתםען, םוזען
 חעל־ ניט זיף jyjyp די זײ. נײ נאטור

 אראפ״ עפעס פרוכירען סוזען וײ םען.
 וחל אםיפר ארכײטער, די םח צורײסען

 |yony:J8 עס דאו ארבײטצר די דען
 איז ניט, זײ y3 oy pg'?033 גוט. םאר

Dי8ארםy.ן
%*

 yoj'K- אויף איז נאציהונג רyד אין
 כאראקט^סטי״ צוױיםער א נט8סyר

 •irDpyci38D yרyאוגז פון ׳עטריף שער
jy' אין oyoD רס.yר iy כאדיכט pc 

 '-cy3 Diy^Tiy;yo־DpnoDH yרyאונז
jyj ,פיל אזוי און םיל אזוי אז סיר 

y; צוריקדלקראג^ איז םײ״ ״כעק ^ ryן 
̂ mropyciJ80 oyjy’ 5yig םyד םון

o:vzyi דאזית די צוזאמען אסאה איהר 
ly^io, י זײ ז8 ערמטוינט, איהר װערט 

y די אין גרײכען i;y r io .׳ דאס דאלארס 
 f׳ עס ׳עטארק װי נאוױיז, 8 װידער איז
יע די איז  ׳׳ ראפצודײסען8 ;אטור כאס̂י
y פון i□ גר א ארבײט^יyסyרyאדעי ז 

 פארדינס• זייגע פון טײי ןypy:ypp א
jyo אוםן• אנדצר אן אדער אזא אויף 

iy pg םוזען סוף כל סװי ראר װעט 
 ער טראכט דעם |y;yr, נו, באצאהל^,

p ;ניט "in y i האט yפארגע• דאס ר 
:y yאז םיהל^ צו ן yיט8אפ;ילג האט ר 

oyi ארבײטyױניאן. די אין ד

 !8 פאתט, רyד py:ynoDyi פון
iy i מאנוםyקט’*tורyר iyp טאכען גאר 

yD^yrg םים צײט צו ציי׳ט םון םדיקס 
 גארניט אויף װארםט ארכײט^ זײגע
 קלאוק״ אונזעריל אױף <יכט y:pyv קײן

 איז, Dy װי רצליףyטס̂ װאריס סאכער.
 באם רyד אז װערעז, oigrya Dy םוז

 דעם פון אםרײסען o:ypyנ ניט װאלט
 װײדדפעם זײנע פון טײל א ארבײטער

 קוםט oy און צו^טיסונג. זײן אהן
 קאנ- א כט8מyנ װערט דא אז אויט,

y^8T9D ארבײםער און באש צװימען 
:y:y| דyד אז איז, ױניאז. רyבאס ר 

 ױניאץ, די אפנארען װעלען מוז און װיל
 אבער פארישטענדליר; גאנץ איז דאס

 איהם זאל רyױניאךארבײם דער אז
lycty.i ד איזDy, וױרקליןי איז דאס 

 אנ• זאילען םיר טײדען אונבאגרײםליך.
:pyony ד אזyכינד איז קלאוקמאכער ר 

 איהם לאזט רy באס, רyד װי רער,
 זײנע םון טײל 8 אראםרײסען כלומר׳טט

lyoDrvigc ; ד זאלyאז םײנעז, באט ר 
 נאכדעם און מציאח, 8 האנדעלט ער

 עס װעלכען אויף װיסען שױן רy לאזט
 געחן זאל זי אז ױניאז, די אופז איז

 א'ז בעק־פײ. די חאלעקטען איהם םאר
 שעהנע קײן אבער ,qy איז אײנפאל אן

 נאגץ איז אח ניט׳ ov איז האנדלונג
ױניאן־םאן. אמת׳עז אן םאר אונװירדיג

kit*

.17 לאקאל פון אעסםאלײשאן די
 י: אונ• אז אײנרײדען,׳ זיד װילען מיר

 ; װאכען פאר א כייט װערםער פאד זערע
 די פון אינסטאלײשאן דעד וועגעז צוריה,

 10 לאסאל םיז באאמטע נײתרוועהלםע
 * * באװעגמן וועט און האט 35 לאקאל איז

 ו אינ־ די מאכען צו לאקאלס אנדערע אויך
 . אזוי yooבאא זײערע פון סטאלײ^אן
 מעד װי אײנדרוקספול, און אימפאזאנם

 אוין האט אינסטאלײשאן אזא ליד.
 ־ לאסאל צוריק װאכען צװײ םיט געהאט

17. pg געשריבעז באריכט, דער pc 
 % סעקרעמער* דעם ,ny^yp דז׳ט. רyברוד

 פון ײײס־פחגזידצנט און לאתאל, םיז
 \vovwz ניט האט שאנא̂לyרנyאינם חגר

y^ic צו גערעכטינקײט Din 1 דאזיגצן 
Dyjnytr .איז ער מיטינג jyDnryi גע־ < 

 1 גא־ װײל, pyo^gny33'’8 אביטעל רוארעז
n רyד םירלין, rיבyנוגצ א איז *לײז ר 

 װאל• צינגער yi^D yנכ8מ און בדב^
jyo אוי נעהענטDטראכטy״ איחם אויף ן 

זעלבסט־באריהםערײ. pc בלכול Dyד
I  ■ A

Inנאןי באגאננעז ער האט רצו g 
 נזד םעהר האט ny םעהילער. נרױטען
 I די וועגצן װי דנצר,1ח די וועגען מריכעז

 י אין רעדנער די האבען געוױס צוהעחגר.
 * אבפי איבערטראפען, זיך אװענם יענעם

 " אק איז דעם pc yDgnig םיפערע די
 twiny: fyagn ױי װאס ̂רyרyצוה די

 אנדעחי• גאר זיד רעדט oy זיך. פאר
 פאר רעדט םען םיהלט,־אז pm ווען

yD^yii pyrjyo הyרyאייך צו צו זיך ז 
^ םים טעלינ  פאימטעהצז וימלמנ אינ
נימ וױיסעז מיר םיכ^ אײןי םיה^ן אח

י -

אי,פױיטאג׳ אנו עזי מ ם! ײ ה ג י ט כ
 אײן rg נים, ןyנקyד מיר װאס, א•פ

 ״jg ד^ר װי אגרעדפ, פיל איז יאלאז
 איז, אײגדחק אונזער ראך, און ךעךער.

 אין איז יאתאל רyכgoר־yDרי ױ;י ראס
T רyרyצוח you פון §רט םyד d אג־ 

 g צו ־OT8D רyרים רyד קומט ד^ע.
 םאראינםמרעסירט רy איז םארזאמלומ,

 צו ןyהאב רyדנyר די װאס הצרצן, צו
 גלײך, oy DיחלDרyד רyתvר רyד זאנען.

 כא־ 8 גאר סיט רy דטyר דצרםאר און
pvri |y5yiji?.

A
pyoigmy t o אונ• װי פונקט אז

?y-.y װ פארyרטyםיט ר yo'Ptzy װאמח 
r צוריק w  jyagn צו ביז g גצװיסצן 
iy ניאד ni OD'nnyi ,אינ־ די און ציל 

y3DP8 iyDgn |y33,Dm*jg^’’>8DD־ 
- yoDic g כלויז זײן צו רטyה ^  צ

y^go, אזוי y^yn| איצטינ דיnyn y 
>iyv אוגזyרy ניט DארyDהלyזײ ןyװיר־ ר 

 צו ivoip װאס p^yTO די אויױ קוננ
 זאוילמן זײ אז איבײט^םארזאמלונג^,

 סטny נריטיגען Dyi מיט ןyצוטראג זיך
oy און yנyלאדyאײנג די צו

 אזױ גאיניט אמת׳ן ו^ר איז דאף איז
iyy.nr, די װײי yoD-inyo רyדנyאונ־ ר

 הרyז זיף |yogD צו lynyoKngc yiyז
.iyD״n:y3y?»y3 yD^yrg בײ קורץ

עקזעקױ דזשענעראל פון מײםינג דער
פילאדעלםיא. אין באארד םױו
ל :אף iy!'': סיר ױי ^  yoga אין ד

iy פון סיטילן i .יצו;גז כט8 ארבײטyן 
ir'W שוין זײנ^ 'iyi lyo^gnyiBg אין 

 שוין ׳רyרטyװ yיyגר8 אין jyo פיר
ײyװײס־םר yרyאונז װי יפטונד^ 3ס  ז

yo:yi\ כײט sרyזידyבראש, זיגסאן נט 
 עס װי און ̂,y5yo'V קלײן 8 אין סיטען

?Dry ׳אויס jy^yn טוג־ פיל אזוי נאך^ 
yi\ פארברויבט כירזען jynyii, דער ביז 

 װאס דועכען ענד^ צו זײן oyy סיטינג
cy זיך האט :opyuupy, איז װאס אוץ 

yc^ razג ןyװארyרועגעז ׳ן oyi וועילען 
t o נומערען נעקפטע די איז באריכםען 
 פיר ײ״ילעז דא צײט(::^י. yרyאו:ז פון

^9 רyאונז זאגען נאר 'y3oyo׳ rg יע־ 
in ^אויםג^יבען, װערט װאס פדאג 

 טערDכyה דער סיט באטראכט װ^יט
 עס גרינדליכקײט. און ערגספיזײט

 װען געווען, גוט ^רyז װירקליך װאלט
 yרyאונז אז סעגליף, געװען װאלט עס
o‘טגלידyזאל רyכא־ אומגעזעהן סאגען ן 

 םיטינגעז. די אין בליק 8 אסאל פען
 אז ,DT’.TDyi און \,nyty: װאלט^ זײ
יקזאל רyד  אין איז ױניאן רyאונז פון ̂י

y^iovi פעהיגע און n:yn
A

 אויסען סיד זײניעז דאס ניט אבער
 דער נאר װאו נ^ועהנליך, איצט.

y 8̂5y3y*j’i iקזpyהאט באארד וטיװ 
 מיטיננ, הרליכעזyרטעל-יyפ זײן נעהאט

 דזשאינט אדער לאקאלס די םון ער איז
 שטאדט באטרעפענדער דער םון באארדס

 אוש באנק^ 8 סיט ןyװארyג סכבד
 אכטונג און ליבע רyזײ ארויסצואװײדלן

 האם געװיס געםט. y^חשוב די צו
 גע־ חשס שטארקען inyr* 8 פיילאדעלפיא׳

 דאס אבער לבע.yז דאס טאן צו האט
 ארויםגע־ זיגסאן נטyזידyפר האט סאל

 ברוך מין אזא אויף טאyװ זײן לעגט
 פארבא־ אויסדריקליך האם״ ער הבא.
 צו לאקאלס רyדעלםי8פיל yרyאונז טעז

 עס האלט^ מיר באנקעט. 8 סאבעז
 סען כדי ן,yנyפארצײכ צו נויטיג פאר
 םילאדעל- אויף אױסטראכטעץ ניט זאל

 גאםטםרײנד־ ניט חלילה איז זי אז פיא׳
 pinyr און irtyi שוין זײ איז דאס ליך.
 זיגמאן זידענטyפר האט סאל דאס נאר

 געניסען צו םון נטזאנטy זיך פאזיטיװ
גאסט־םריינדשאםט. טyנק8ב די

A
כט.yר מיט זיך, דובט אונז װי און,

רyװש זעהר װירקליך איז עס
 צו זיצונגען ruyny-mcog צװײ נאד
nyjװיד און באנקעט, 8 צו זyזיזיען ר 

 ז,yדyר רyװיד און ז,yפטונדי yליכDע
 זיף טעזyב רy5רyק און גײפט דער ווען
B8צויוהy.ז pm באנקעט, צוט געהט 
 לוםטיג, כלוםרטש זיןי מאכט םעז און
 אין רyדyי האלט אמת׳ן 3yi אין רyב8

 פײנײ די שוין זיך טyװ |yii ן,yמראכט
yv נונג i:y,\ װעט מען און iny: \y:yp 

 םיר װאלטען רפארyד ? אםרוה^־זיף
װאלט אפשר :םארשלאג 8 געמאכט

8 jynya ,אז סברא yo| אין זאל yt383| 
«yTD8PD'i| באנקעמען די V ג. דשר 
V. .װאוהין ז8 װײם׳ ב yאי? קומט, ר 

ק^ רyד װילקאט^. עי  װאס באנ
 כבוד, זײז צוליב םאראנשטאלם װערט

 איז רy pg נויטינ, ניט דערפאר איז
 אנ־ װירקליך זײן צו רונגyשם 8 נאר

m''p3'DyD lyuyjjm DP מיר lyDgn 
 גיט Dy ty^yn מיר אז טורא, אבער
 oy איז מאיצ דאס ®ועל׳ן. לײכט אזוי

 pm \yp םאל y^g ניט רyאב ז.yגעלוע
Din T ריכטען זיך ig ; כאטש װארים 
oy פ אז אמת, איזgד רyנ. ם y. .ב 
 איז אנעםרענגונג, אז oypiga רyד איז
oy אבyרער םון ױניאךטוער די םאר ר 
 צױ םון סװאל g שטאדט רyנרyDyטיKכ

 אוחןנד אז ןyנגyרברKם צו פריחננהייט
 אינ־ ד^ר pc םיחרער די מיט צוזאמעז

gigryjiyo^

זעלדין. א. פוןשלום־קאםעףע ױ

 זיך האט שלוס־פלאן pga מיט׳ן
miy האט |yo װי אױסגצלאזט, i  Djypyj 

 אב־ די װאס .y>3yogp א — װארטען
yoz'tפון ן oyi '!!״mp*iyi ly^nyD1
 די זײנען זײן, געורלן ניט זאוילען טאר״״

 ער װאס די ניט ג^ויס ןyםgולטtyר
ט.yרװארטy האט

 אין פלאן דעם פון *עשיסבזע די
pורצy8 אוכגעפ^־ סיט :די איז ז

 נאק, רד8דװy איז pnw יאהר האלב
:iyjyiyuy רy1 פון קטאר8דB8E oyi־ 

 האופ ״לײדיס prg3go*pn־iD <עלען
 -r.y>Piv אן סיט ארויס דזשוירנאל/

 טוי־ הונדילרט iycy: Dyn 5y אז רוננ,
i:yt דעם םאר אילדא lyDDya פלאן 

 D>yn. דער אויף שלוס אײנצופיהר^ װי
yא אײנגעלאד^ האט רyp אײגװאוי־ 
 pyoggor פאיאײניגטע די םון רyנ

pg |y'r^ ny:yo ,זאל־ען זײ קיגדער 
 פאר רyנysB yny'd זypארײנשי איהם
 —;ynyj jyr'T באדינגונג^ די שיום.

ly( לריד y y y פזן oyn DDyD-8P קרי־ 
:y| װי באיזד דאיאר ;נדיטויז פופציג 

:8 וױפט פיאן זײן :yiyy iyouy\ פון 
yo'ogP iy i פופציג און i:yv )o דא־ 

iy ױי ,oyr נאך יאר i רא־ װעט פיזאן 
 ivo'Poiyov רyi פון ןyרyװ טיפיצירט

 אויסצו?לײב^ yD'קא־ס די סײנונג.
lyoDyD oyi איז פראן iy:8Dc*8c פון 

8 ly iy i,א דיפלאסאט, א אל tniypgp 
y סיט פראפעסאר, i□ באקאנט^ גוט 

 אים רוט, ln'^y קארפאיײשאךיאײלר,
805yym.|

ײז; iy:,ny 8: צו ב^נים  פון פי
 ־y: זיך ה^בען דאלאר ־i:yriD רטyהונד
 צװאנ־ און צװײ איב^י סך. א פונען

 ארײנג^ האב^ |yyoyo נדyטויז ציג
 הא־ די yepyy פון pyDpy'8̂^ שיקט
:8 זyליבpyאויסג האט סיטיל ' 'Dy. דyר 

8̂Bםאר *טוין איז זyפy8: נטליכטiiy־ 
pvz% py5 ניט yo8: i y i| פאר- םון 

 פלאן cyi \yo#n צײטונג^ די םאסצר.
 ?ופאנעס Dpi33y: אויך און צושסירט

y' די םאר j'jy באטײ־ זיך װילעז װאס 
 יטוין |yj,,T Dy .cנדוyרyםyר איץ לינעו

iyny:y:E8 געװארעז pyz'K פyרציג 
 ,oנדוyרyפyר oyi אין [yoטטיי טױדלנד

 \yzt$p D3ytg3B 88 ארום yD^yn םון
 װי 5nyo ניט און ד^^פאר ג^עטיםט

\.y:y: נטyפראצ 12
Dy אביעד זיג. א אלזא, #הײסט 

 זײנילן װאס זיגילן, v:y' פון איז דאפ
iv נאר :pv ספלה. 8 װי oycy גאנ־ די 

 קא־ רyבילינ מיט opyoc• ncryo yצ
y,3yo. די lycgo pyiiyi חוזק פ^וט 

iy פון i גאנצ^י ruryo. אז זאגעז זײ 
'8 איז דאס 'iy ^ y i iy i  T^D:y3 פלאן 
 מויל־ רyד ,yay5B סטייט װאל די װאס

 באנ־ yל8דנאציאנyאינט די פון ארגאן
y5,p|נצ8ג די האט ׳y ג צײטyפרy׳דיגט 

 אין ארױסמדטט^ט זיף האט באק און
iy'טרו רyד y iy ביסעל 8 טאז צו ראל 

p't פאר ״פובליסיטי״
.voorw דאס ניט איז דאס רyאב

 די פון y^T8B8 די איז, yטDרגy דאס
^ רyנyלשלוט־פ איביעריגע ײב  זײ שר

 ̂־yiyi א איז ארנאניזירט זיך האב^
o האבעז שאפט, iy 't f  t f y w y m און 
ך נאף פ׳איז ^י  |ny: ly^yii זײ אז מ

ly y y y i Dm lycoypgo ג איןy.ריכט 
 tyiiy: איז yo'D^p די אז p'n:yo זײ

inyi אויסװאהל איהר אין פארטײאיש 
 inyDyn סך 8 פארװארםילן האט זי אוץ

&iv:y5, ד װיDy, האט זי װאס yiD'ig- 
 ניט אלזא איז voewy: די קליב^.

p'p איבyריג y:nyr און pgn T g m y 
Dyn זיך iy3yo שyצyאויב גלי?לאך, ן 

Dyn oy ניט זיך lyr-uy סקאנ־ 8 מיט 
דאל.

 PgD Dyi װעגען װײט אזוי אלזא,
 װאלמ Dy װעלכ^ poyn שלוס־פלאץ,

 Dyד זyהמyםארנ צו נ^וינט ניט זיך
 װאלט רy ווען ל,ypארטי אן םיז פלאץ

 װיכטיג־ די םון yj''g ריהרטyאנג ניט
y^oinB yoD^ אונז םיזyדי צײט. ר 

py^oyo אנג זײנעז װאסyװyנדyט yj־ 
 פלאן רyר ,yרליכyכyל זײנעז װאחןן,

 אײ די רyאב ניט, פלאן p'p איז גופא
yyi איז g ^ניט איז זי כאטש גוט 
y. ,נײ ?ײן

 זyניזיר8ארג צו — איז yyrg די
 oyi אנשטאט שלום, פאר D^yii די

 םאר ארגאניזירט איצט איז זי װאס
 ־y: איז i׳pgn װײט װי אויוי םלחמה.

 ym'g די אט pmgo צו רyולBסא ryלוננ
^ז D'liy: רy האט םנ  g ־*nyr אוי

 פוב־ םיז סרנצעז y^g• טראץ זאןי, yoגו
 .Dm3yiiyi3g האט רy װאס ליסיטי

 װי פראנ^ די װידעי אנבאלאנגט װאס
 איז דאס — ym>g די ליז'רעזgyר צו

 דאם ג^יכטז!. אנחצר נץ8ג g שוין
אפה^ינ איז װאם ך8ז g עױן איז

 די פון אין iy־ijyDJ?oi8 פון ׳צײט םון
D8אצי^y ,אין באדינגונגען to  yp yr 
>yzy,} אויפ־ אן אפ״טר איז דאס און 

בד נאר ניט א-ז װאס גאב^  כחות די אי
זײן סיט רעדאקטאר װײבער׳טען 8 פון

ly:אויפ גליףyרזyפ iy i^PV ,יואסיטע 
 סעי•״- איצטיגצר גאנצ^־י דער םון נאר

בכלל. הײט
 באי־־ו לדװאח־’ איז װײט אזוי אויף

y:,iyc און ,K ys8 נע־ שלום־זוכער 
ocyi — איצטיג דיערyטוינ צושטאנד ר 
 צוזא־ איז זי װי סעניטהײט די ניט.

DsyD2’y3:yo ,באזונד אין איצטyרy נא־ 
ארגאניזירט איז אוץ ןyציא:

 אינ• אין סלחסה. פאר הויפטדעכליר
 Dtmyn |yD,,n:iy^y;:8 yדנאציא:איyט

 דאלים ״כל פון כלל דער דורכאויס
iyי רypר8׳טט ס׳איז װער — גבר״ :y 

jsnyn. פון jyonyj oyi זיף ys8 
 ,״וי- ערע1יז ןאו סלחסות אינטריגי^פ,

p vz'Piyiאנזyקװyנצy.גרויסע די ז 
 miy גאך .yi"pp די אײן שליננען פיט

 פאר־ |y^yii yo’ro די װאס איז, רyג
y j '’8 ;yoc’j די y iy i:g, זײ כדי lypt̂ T 

yc^n, די yTc צו סאנאפאל pyijTy 
 אײגצוםיהר^ jyny: ס^״יף ניט װאלט

 ןyצyזyג y^yi די lyppyc די ז1זטזצװי
v די אין i'y i פיאצy,ר װאס דורyגױ 
 יחידיפ, ןyצװיש זyDלטניyפארה די ןyליר

oy iyn ? ]yo)to> צוויש^ i^viyi 
 צװײ צװישען סכסור 8 אויס כטyבר

 ןyנגyםארבר און iny: זײ jyjyp יחירים
Dy נ פאר׳ןy,װ ריכטyלכyר o y i 'W iy

 דאס Dony: אײנער iyn זײ. צװי׳עען
:ryry א זײנע אין: "i : y i  y:y און 

 דער׳הרלט רyאד pyD,,nv א אן גרײםט
ocro דאן איהם, 'y: iy  Diyn די לויט 

 רנא־yאינט אין שםאאט. םון זyצyזyג
̂ל Cצ'אנ> 'riy  y נ־8 גאנ״ז זאך די איז 

jyii .v iy i ם צװײyלypר vot$rtצװי־ ן 
oyi iy"א קען סכסוך, א זיף שע\ i 

iyD,,nv ניט rלyפyג אין ןyארײן. ריכט 
iy באפאלט װידער, ד.רטypפאר :''g 
oyi צװײטy,ז y 3yoבארױמס איהס ר 

 א םון כטyר Dyד אױױ װיל רy װיםיל
Miy״ז y. פרyװאס פאי ׳אלזא זיף, נט 

ly^'D ניט |yo זאל i^g 5 דאס אזyr־ 
ryty: vo צװיש הערשט װאסyאײנ־ ן 

̂'jy5 אויד זאל ןyignya yלנyצ 3cyn 
ly ןyDלטניyרה8פ די r ’iit פyלypאון ר 

V נאציאנען
Din איז )yyy\ דyאויסגאננס־ ר 

 פלאן װילסאן׳ס װאודראו םון פונסט
 אויך איז Dדא און ר־לי̂גypלyפ א פאר

 װאס oyi פון אויסגאנגס־פונ?ט' רyד
 רyד שלום־פרײז. באק׳ס |yji8iiy: האט
:)*I 'w iy o גאר איז i y i, ד װאסyר 

 האט שלום־פלאן באק׳פ פון רyטרײב,
^ לyDבי8 סאנטy: פלאן דעם לד  מי

 די |y:'T אין װאהרשײנליך האב^־־יג
 װיל־ פון רyגנyג yליכDאמפראמיpאום

 ױצא לyפו אלפ ר־ליג.yלקyם פאן׳ס
yD y^y די םיר האב^ iלyp,נאר ר־לינ 

 מיט ר־ליגypלyם y5y*^o ; 8 א פר א
oy'tginypn, צײהן. אהן

ר־ypלyפ רyד פס חויפט־חסרון רyד
 -yi ניט האט זי װאס pyuya איז ליג

8 lyomtygn ozyp פלאץ א און צײם 
 און ױשר אן pm םון pg lyjgn פון

 lyrnyn \yywm זאל ײטpכטינyרyג
 רypלyפ yל8 כמעט וןעלט. רyד אויף

8 |y j''i רyל 8 םון ט8זולטyi38| היפ־ 
 און |y3:ifigmgE פון Dyפראצ זyטאריש

.^ ^י ב  ־yג D'iny3D,ig איז אזוי רוי
 םראנ־ די ,ynyao'g ytr'>j3y די װארען

y^D די רוסישע, די צויזיש^ "i, די 
piyigpnyog װײט אזוי אוןyר pg װײ־ 

nim ,באשלי מיר אז אלזאyD,םון ז8 ז 
 ױשר זyהערש דארױ וױיטער pg הײנט

 yל8 די אט זyרפ8ד ,D''p3^y3y3 און
 Dנyכyפארבר אלע גוט־םאכעז רypלyם

iy אין באנאנגען זײנען זײ װאפ i פאר־ 
 ־Bg זיף דארו* גד8נגלy גאנגענהײט.

 אנ־ איז אינדיעז טען,W'8 פון זאגען
 &ראטע?טאראטען. און ?אלאניעם דערע

 םון ארויפציהען זיך דארף םראנ?רײןי
 ־nypoig דארף אסערי?ע און אסרי?^

 ?אליםאר־ שטאאכהנז די מע?סי?א רעז
 ־yi38 און gp'Dpyo נױ אריזאנא, ניא,
v i איהר בײ האט זי װאס טערימאריעם 

םארכאפט.
DnyDcngD נאר האט דעם םון זיך׳ 

 װײטםטע, דאס נעםראכט. ניט ?ײנער
 םעל* דער םון אנהענגער די װאס אויף

 צו איז געהן, געװאלט האבעז ?ער־לינ
 רyר אין םלחמות ז v ט א ב ר א ם

 װײט איז לאן6 רyד אבער צו?וכהט.
נד.yלyנשטyרירDצו ניט

 ליניע א ציהען שױן מוזט איהר
 זיײ עס םלחמות. און מלחמות ןyצװיש

 םעהר נימ זיעעז װאם מלחמות דא נען
oy j םאר רויב, םאר װי : n y :^ y

 נאציא־ סאר סלחסות 8י אבער זײנען
 די למשל וױ אוסאסהענגיג^יט, נאי׳ער

 ענגלאנד געגען אײרי׳צע די םון סלחסה
 טערקען די םון סלחסה לעצטע די און

 אזעלכע דינען נריכענלאנד. געגען
̂טען אויר פי־הסות  pilH אױב }פא־־־כ

 דארןי םעל?ער*לינ די אז ׳עס הײכס
 סון אינטערטעניגקײט די םא״אײביגען

צוױיטען. צום Psgc אײן
Dy רעװאלוציאנע״ דא אױף זייבען

 pp רוםט סען װי ,nyig סרחסות, רע
 לעצ״ די שטײנער 8 וױ ו̂תoלחoר'yבירג

 תאכען װאס רוסלאנד, אין סלחמות yט
ען נערא־־םט ד ײ ע  זאל רוסלאנד צו ^

 8 ארער צארעז־לאנד א |ynyii צוריל
 די האט רעפובליק. סאציאליסטי׳טיע

 גע־ אױף סלחסות ycsy?8 ר*ליגyלקyפ
 אל־ אזױ וױ >' ןyרדריקyאונט דארםט

 אױנטער״ Diypyj פאלק 8 װאלס זא
miyo* ױינע סון יאר oyi װארם^ y 
i דריקער

 nypsyc די װאפ אוי־י yoovc דאס
 גא־ צו איז |ny33,,K 03ypy3 האט ליג

fyTD383 דעם אײנער yijg^ דעם 
 דערyי — הײכט דאס סםאטוס־קװא,

 ער װאס □yT בײ בלײב^ זאל רyאײג
 ארױסגע- זיף האט דאן אבער האט.

 לינ yny3| 8 ניט איז דאס אז צײגט,
 דער רעגירוגגען. פין נאר ׳רypלyפ פון

pyuv איהרyאײנצױ ניט גאר איז ר 
 צו נאר כטיגקײט,1צח3 און ױשר םיהרען

yהיסטארי אלע פאראײביגען r אוט־ 
y אלע און זyכטyר j^ 'K סאציאלן 

 די פרא?טיש געױען איז Dy ז.yאיבל
 pc םאכ^יסע yםיש8לאםtדי yלט8
 אױיסגע־ זיך האט זי און זy:צ8לי8

 זי וױיל pgtompTii ז17אינגאנצ צײגט
 דאס ריג.yאיב איננאנצען געװען איז

y r v r ’g 3 םון איז װאסy3 געכלײ 3לי 
iyD כױראס, •אר א װי סעהר ניט איז 

 צונוץ |yjyp אסאל ^רDא fy^yn װאס
yoip| גײער א םאר pצי8אםבינy סון 

סעהר. ניט און גרױס־סאכטען
 א ענטליך3אײ איז לאזB־Pבא רyד

 אין אסעריקע ארײנצושלע«מן פארזוף
 צו^נסט, רyד סון ציע8בינoאP סין אזא

Dy pyiw oyoyn װאחר־ העכסט װעט 
 סאציא־ די lycoypgn צו זײן שײנליר

 און D^yn רyד אין ןyנצyנדyט yטישDלי
 pc הערשאפט די םאראײבינ^ צו

ל8גרויס־?אפיט
 o"pyo2yi]U און ױשר שלום, פון

yp\ א אין זײן. :יט רײד ?ײן נאר דא 
 אויןי דורכאױס זיך האלט װאס לטyװ

 סאכט רytברומאי און אוסג^״עכטיגקײט
iyp זײן. ניט שלוס ?ײן

ק^לענדאר אינטערנעשאנאל
םקולםאן. ה. פון

צוריק יאהר 12 םיט װאך הײנםיגע

 לאקאל ^וניאן, דרעסמאכער און װײסם
 זײערע צו רונגעןyנואד ארויס ^יקט ,25

 ®אדע־ אנדערע פילע צװי^ען בתים. בעלי
אנערקזך :דארםען זיו געפינען רונגען

 פאר װײדזזזעס די ױניאן, דער סון :ונג
 זאל שםייךארבײט דאלאד, 25 קאםערם
 פון באזיס דעם אויןי ווערען לםyגעםעם

 זאל ארבײםס־װאך די ̂זטונדע, א סענט 50
 ׳סםונדען, 50 ײי מעחר ניט פון באמטעחן

 רעכט דאס ארבײ®, פון צוםײלונג גל״בע
 עאי־ א ערװעחלעז צו ארבײטער די פון

 סכסוך א פון פאל איז אין פמזערמאן,
 *יבערגעגעבען פ«ל סאסירםער דער זאל

באארד. ארביטרײמאן אן גו ווערען

דער װאס ער8*ע 1,820 די פון
̂ינם ארד דזשו קאנםראל סאניםזזרי אף ̂ב

פאר געפונען זי חאם אונםערזוכט האם
םער־ סאניפמזרי ארוינאיוגעב^ מעגליך

םאנופמקפמזו־ 319 צו בלויז םיפיקײפוס
מעםבערס זײנזח 122 װעלכע פון רערם

םאנופעקמעורערם סום און קלאו? דער פון
צו 197 און ׳ן89אםאםיאײ׳ *ראפהןקמיװ

בתים. בעלי אינדעסענדענם
* * *

 דאם מיםגעםײרט װערם סינסינעטי םון
 פון איגעםײלם זיך האבען רסyרעסl די

 גע־ חאבען און 63 לאקאל אירײטאר דעם
 Djn אונםער לאקאל אײגענעם אן גרינדעט

 סינסינןך אװ 98 לאגןאל ״ירעםערס נאמען
י ייי״ ״  גופר 112 פארטאגם לאהאל נײןוי י

םעםבערם. אטעחןןנחן
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*p א פ■ ‘א־ס־י־עי עישטע־ דעכ,*; 
yr״ י••־ י־אנען ע כע־ ־־n ט ־ ־ ד ד  ך

 f H דאב ניעא-יע. א אײינה *•? װאה
ײ י1  גע־ א ײא: נ״ידד., אדעי ׳סנ

 :עיױ* * ויעי״ען אי־ה ד־ייט ^ר^ננטעי
i סעל r r ’sry פא״ ד. י־עבע:, אין 
 אדער פא*, קירט זי אזױ יוי און װאס
 פאיןווי• ע־־שײדנ; די ־־אט עס װאס

 •*אדיןןע א א•? טע^ו־יע ד• או־כ ואכט.
 אײ־י נאג־־יגדעט א; אגפאנג pe און

 £ארטע;׳ נאאבאנטעטע וױסעגשאפט״יף
 : ײאכ באױייז^, זוכען א; רען ר-ויבט
 ן און כיער* א^ן טעא־י^ די ז/ זא*ען
 טעא״יע א ״עז איז בא־טטעטינעז. סעדי
 נא׳צט^טיגט, איטצײײפ^־אפט וחנרט
 ׳ :יט שײן באטיאבטע; אן ד ניען חױנט

r א; א״ב נא- טעא־־יע, א אלס v- 
גאטיר. רע־ א־; געועץ אדע־ נרנג

נע* איז עויאי־וציע םין טעאײע ד•
 װאס ױיכטינ&טע, די פון אײנע װען
כעי הנל  באעאפעז. האט יע:ל ניעגיט̂י

 אונזער געעגדערט איגגאגצען האט ןי
 אונזעיע און זאכעז סיי*ע צי באציױונג
 *״יגענעזיע* איינינע װעגען נאנריפען

 נעיע• די כאטיע און גאטור. דעי אין
yDJin שױן ראנען ^pjreyyj עווא־ אז 
 דער אין עי־שײנװנ זיכעיע א איז לווויע
̂ע די אז און נאטור  פי־אנצען טיניב א

t װאס כאיעעםעדיעען, י*עכעדיגע אוז v 
 ײא• עיד, יע- אױו• איצטעל זיסטירען

 אנג״>י נאי עיזזיסטירט, ניט אםאי* נעז
 נידע־ אגדעיע, סון ענטוױקעיט ויך זאם

 און ;חיות און פלאנצען טינים ריגעיע
 אי — כײדע אז סברה, א איז עס *ז

 םון אפ יטטאב״ען — חױת אי •לאנצען
 ױיסעג- שט^ע;; אנעי ;שורש מלבען

 טעאריע די איז כא^טעטיגט ̂•אססי״יך
 וױיל דעכ, אין גי״ױבט דעז ניט נ^ןי
 צו דעם אין גרונד נעגװ דא איז עס

 -,4,יױסעניעאפט א אי־ס אבעי־ ו^ויכען׳
 א;;ע;יכיען טינ נאי oy זיא ארת כער

נמװארען.
װע־ אננעגלנ״ען זאי־ עױאױציע כדי

 בא״יגסעטיגטע־ םא^״צטענדיג א אאס רען
 נױטיג איז אפת וױסענ״טאפטײיכעל

 כייד פײע א אונז פאר פארןװ^טע״ען
 םין פיאצעס דער אזױ װי ד/נם, םון

 פון עגטוױקיונג דער םון עיואיו^ע,
 איז הענעיע, iv כיינים נידערינעדע

 דער״ צו גױטיג איז עס סןומעיויפען.
 עפאכען פאריצײרעגע אין אז ׳װײזען

 זיײ ערד דער םון עיזדסטענץ דעי םון
 געװען אױן חױת און פיאגצען רי נען

 םיט ׳טיעטער װאס אז און םאד׳מײדען,
 ענטװיפעיל- און חעכער אי׳ץ ןוײט דער
 נעװען, חיװז און םראגצען די די;ען טער
of אונ־ פון אױס^ונראכען נױטינ איז

̂אןצי־נע צ ע״בןעי •■•נעני ־ א;
*±1' hצ ’ז־עצמ י T*z~׳;- . «k

t »זויידיי■..... יי - 0 0 n 0 ז • • ~ r
• י■* ־> >irf- v|« *י <• at‘1 ׳ ׳ לי  • | t

y myi*ל pc pH פא־ש טע־
ע־ ט כ א ר אזי• ע-ד £י• פ־ ר פי ע ג י י  ו נ

 חױת׳ געריאדא ד• ש*י הײעיעטען אױ
 װערען אײטנע׳עטעי־ט װערען ?ײ ••ע; אי

א" y— א א־ן י ;•,ז ארען אי״ע ד ! צוז
ט פא־־יעטע־יען ! y א ז-ך כ׳י ; , i ;y D * j* sHc י 
I ט ײ p ק c ש p גאג^יען דע c  D y y » r s א־ ו ע־י

חעט yט *,ypo *עליל״ ייציע.
vכאזוג־ א ן פא דא*פען י ר נײט

:אזי; א ;is ע:ט״יי פין טי£•; r דע•
^ואריצי^ ; ,c ײט מ mm pH י־ yi~ ל•

1V2V::"* " אכיא ך ד ײעט דאכ צי
ײיצ װעט ניט PV'-'C ארע־ דורכצו

לאי־ט^ יי־ע לע־48» ;צוחיגפט ד !ג־;
r ;;,כיא: n אי1• pH דױױת ; ;ייאי;ז

Vsא ryr̂ T ין א־ אין ׳ײב;*אבי;נען א נייע
־yדאזיג ל̂ע פי; לינגע נ־־ע ין א V’ ני

ל*יט.
.יויס^שאפט «••1 y’גטאיא;Kyי HB

ט ^י אױוי ג ות חי געיפאלצײט די דלצכעז
 בײ yגראכענyאויס; די פון גױנד דעם

 וױסע;״ ױנגע א נאי נאך איז -- רyנ
 הונדערט קײן אםילו ;אר איז זי ; שאפט
 שיײ רyד אט פאר און איט. ניט יאה•

yy' אױסגעגרא־ ׳שױן כיען דאט צײט 
 צוזאכיענג^ און אױסג^א־״עט ׳כען

 אסא׳ פון ןyטyיyסה טױזענסער ״עט^ט
 :אזינ־ סח^עט יעדער און ׳חױת ליגע
 ק״ט דעי אין דינג ?y:•־* א איז רע*
 די ײעיט זײ די^ך און עױאיו^יע, פון
̂ויiעװאי םון yאי•יyט ̂רyט ז“אי yי  איז ו

 נאטוי• היגער דעד כא׳עטעטיגט. דעיי
 םיז אוצי אן א*ז ריזעאום היסטארײעעד

 הא־ דעם jy;yii און ״רימ^ן/ yיכyאז
 אר־ פאייני;; cyi אין aiy^v( טיי נען

טײןעי*.
 mvrr, ד^י װאס ׳y^vnyiopy די

 צו־יה 3 יאהר א טיט האט :״וזעאום
 גילהאט האט ׳אדען ל,ײן אדױסכע״עיחט

 דאר״ iy:no צו אויפגאכע די זיןי אויף
v " :  jyo און אױסגדאנונגען rוכyנ״ע ן 
 הױכעץ איצטער און ; yrsy?w ״דיגגען״

 זײילר פון זyטאטsזוyר די אנצוהורען אז
איבײט.

 ןyדyר צו פריה צו גאןי איז איצטעי
 ׳מען עיײארטעט onovnv ■ovi װעגען

 םאר־ דארטען 4זאי ע^ספעדיציעע די אז
 צוױײ ׳אין ; 2 יא-,ד א נאך כי״בען

ŷ ניס וױיט נאך זײנען ^גסyט H אױס״ 
 djn ןיא קוםעוyאנג בײנעד געגראבענע

 א;• מוין וועלען ,זי זוען און ;טוזעאום
היב״שע א געדױקדעז נאך ױעט קומען,

 ר»ט איםינרײ׳צ»ן »ו ?•סיטע לאגניעס ךי
Djros רא׳ועגט• די םוןר^ענערם הערפט * אויןי■ 

ym w ארײג• װערןן װאס איסינראנטעז, רי פון 
 קוסענדעז דןם אם׳;רילא איו װערען מל»ו?ז

r י*חר. mסאט ojn נעהם װאס נזןזעץ, אייסינעז 
 נא• האט ױאס אוו רזמוז׳ קרםענרמז ד*ם אויס

 »יע םוז קװאם• •יאמנטעע דרײ א ^םיסם
 ״jro» איו מוחנו זײנעז װאס נאציאנעה §ר*סדע

ip אין ךיקא io, באמיאסעז קאסיםע די האס 
 םרעס* יעדער סוז פראןועגם 2 כיײז ארײנלא«*ז

 .1890 איו נמי^כס דא האם װאס ׳יע1נ» ומר
o f רעירע* שא;נרעםיײם די אױנ »ז קיאר. איו 

 םרא• דער אין םאיק אםעריסאגער דאס !!גםירעז
f t, דט נאנ*עז איז נאר אסעריקאנער רי װילענ 

 מי״יסעז װארוס אי, איםיגראנסען ק״גע אאנעו
 פוז םויערעז רי *ו ניט גאג^עז אין עוי? ןיי

ם איז אסמריהא,  כי* א נאזי זיר עעמען זײ ׳»ו
 נים א־י^ זעהט עס וױ אבער, האים עס נמי.
 אטעריהאנער די װגיען כאיד אז רעם, פוז |וײם

 אטעיילא און בױש־־ו, כיםעי יעצטע די אארלירעז
OfTI א־פי׳ םא־ װעיעז םאײאיעז ניו:צי;ז איז 

וראייע

 אסע־ רער ײאכ םא־ אורזאכע. אםת׳ע די אוז
 איז איםינראנט, רעפ םאר סורא האם ^יקאצעד

 אכיע* “יע שיז אננענעכעז װע־ם ױעיכע ׳די נים
 איפי• דע* אז ליינאר, •װ םעדעײימאז ריקאן
 יע״ נידעיינעז זײז םיט חלילה, נים, זאי נראנם
ס - דעט פיט קאנסורייען סםענדארד מנ מי  א

 איז סםענדארד יעבענס װעמס ארבײסעי, קאנעם
 א •וניזם איז אורזאמ אסת׳ע די הויך. אזױ

 חאם כיזנעסםאז אםעריקאנעי דזןר ■*רקערטע.
 איסינראנם, דער ניארע איז עס אז אױםנעםונעז,

m u הויכעז א םאר קעםםעז «ו םום דעם ח«ם 
 נרא־ איז עס אז סכתנדארד; לעבענס אמנמיימז

jri סים זוםרידעז נים איו װאם איםיני־אנס, דער 
ס ךי מ ײדז מו דעם פיז וו םיי  אטזןרי״ דורמזני

tungp .איז ער איז ארבײםקר B f נע• ה«ס ײ*ס 
ort BSf9 איזסעער אונזעד »«ר סונדאםענם

 דעם םאר איז דאס אט נאװענונג ארנײטער
 וועוד דער כורזמוי אםעייקאגער דורמגיםליכעו

 װעז און איסינראוויע. רער םוו •יג?ס טאנריגער
 באװענמנ ארכײםער ijn םוו פארמסעח^ר די

 זײ װעלען כאגרײפען, ענדייך אםאל דאס װעיזןן
i ויך תוויס j c i r  ?yno םעות, נרױמנז דעם סאר 

״ װ«ס) סאכם ה*נעו ז  •נסי׳איסי״ זײער םיס ̂נ
 איײג״ נום אזױ חאם װעלמ קאתלוננ, נרײמיז
ממאי^ ז״ערזן no הענט רי אין נעמייים

 יארק נױ״ דער צו קײנעי סאע׳פעי א יויט
 איז װאס טאםוי, כױםינעז דעם וועגעו טײםי״׳

ly םא-מעקוסקז rn it א;ארכיס* אוז קאכיוניסםעז 
 •א־ איז סארזאסיוננ קאםוניסםי^ןר א 8אוי םעז
 *וױי םיט נעענרינם זיר האט װעלמר און ריז,

 םאיײאונדעםע, ערנסם זערר in אוז נעטױםעםע
 אנאי• די זיעעז םא- דעם אין אז זאנעז, אױ סוז׳

 אנאר• די אוז אוטנעיעכט, זעהר נעװען כיסםעז
 אױפ־ האם װעיכע ,ייבערםער״ *לייםוננ כיםםימע
 כאנאננעז האם נעסיענ, דאזינעז דעם iv נעהעוום

 םאר• איז זי םארכ־עכעז אוסםאיןוײהריכעז אן
 םארנאסענע אוסזיסט דאס םאר אנטײאיטליד

מ  ניט װי א:ארכישםעז די סענעז כלום. סע^לי
ײז אײגםאספטאנעז  און קאפוניססעז רי דיט ז

 רעזשים, סאסהױער םרז אונםערמסי^עי• ,ד מיט
 זײ כארױבעז צו לעצםע די זייז רארפעז זײ *כעד

 פאי• םרײע איז רעדע פרײע םיז רעכט דאס םוז
 אנא־כיסטעז די זײגעז םאר דעם איז זאםײננ.

ג סעהד דאס ד ל  דאכען היםונ״ססען די װײל עו
 די נענעז יראטקסטידעז «ו אום פאדזאמים, זיןי

 דןןז ז״נעז םיןןנקרײך דויד רוהר םח םאיכאפונג
 איײ־ דעי םים אײנםאדשםאנעז אנאיכימפעז די

 ■אריםיפ? ■ואנהארע נלוםינעד «ער-אייסםי^תר
 כא• סינדיסאייסטעז סאיאריטזןם די האס דערווו

 קאםיייס• די «ו האי זײער נעכעז «ו יא שםיסט
n .ליבערםעי״ דעי סון 8אײפרי דער אח טעז,  
 זװכרעמז ךו סינאדיםעם סינדיהאליסטימער ז^ר
 ד׳אם סינאדיםעם רי ײאס דוא^ אח סיםיננ״ דזןם
אײסנעפירם, .ייבעיםזנ*״ דעי םיו פאי^אנג דעם

 די סיט װעט רען ניז יא״* עעייכע
 װערען נײ;ער די טא״ל. א דע*גע״.ן

 קאסטעגס אין אקט6אײג;ע פא־זיכט־;
 אין ׳דא סוזעאום. אין צינע־עײט און

 ילאנאראטאריעס, פאיאן זײנען ייײעאיב,
 ןyp•א טענדחער און yנטy*y‘יyג ױאי

 פאר־ ארוס, ךי רײניגען פאגאנרע•, ,,ז
 די iv^vov און אױס ;ריגדיין זײ ״טען

 דער םאר זyעטsyסק ;אגצע אין ̂רזמכרען
 פא״טיג װעט ניען ביז אױס׳עטע^ונג.

"jvmv פאטעריאל, גאנצעז רעב כייט 
 צװע׳ציחט חאט עחסועדיציע די יזאס

 װעט ׳אזיען פון צױ^יקען נאך װעט איז
 און ׳יאהר עטליכע ׳טעחגע א לא״אינעל

yװ דאן ע־ישט ŷםויען א האכען כיד ן 
 ,ד םון כאדײטונג דער װעגען כאגײין״
 אין אױסגעגי־אכען ױעל#ן ױאכ זאנען,
 די םון ̂רyאיצט ״מױן לvאב אזיעז.

y•'sכינ,יyלfyDr*H3 y אויס״ די װענען 
 אויס• די אז pry? •yo זyי גיאבוננעז,

•:v: :t h; ךי -אבען  נא־ yD״n; א ד
דייטונ;.

אויסג^לאכ^ ד-אט ;ריצ'עיעיכפ די
" :V האט כיען ררעא:ע װע;ען ׳חױת 

זײנען דאס געױאוכט. ניס ם־ידער
 Yvrv ״דינגע;״. ;ײע און נײע אלץ
 y^nyrepy די האט סאגגאי־יען א*ן

 סון יyאײ yלטyיג,פאי־׳עט 25 עגטדעחט
 די איז דאס ן. ע ר ו ו א ז א : י ד
y־־yor ארן כיין איהר םין עגטדעתונג 

 וױסענ׳ןואפםיליכע גױיסע א ^ry? האט
 yריזינ זײנען ןyדינאזאװל באלי־טונג.

 ־,yi אוױי קזיסטירטy לאנען װאס ׳חױת
 צוריק. יאלל אן,4טײ 10—8 כייט יעײל
 אז ה. ד. לעיטיילען, געװעז זײנען ז״
 יע־ כיין cy:y* צו בא־״אמט iy3^r די

 ov װ^כען צו בא״עעםענײעילן, ;,בעדיג
 ט^ערעפא־ ^יאגנען, איצט׳לר נאי*א;געז

 .DyprytrDK’K' און ?־אהאדייען ׳:עפ
 וױ קאילטע, א געװען איז ביוט זײער

̂ Ssy: און עז,5רע«טיי yג,איצט די בײ
 ׳דעם דורף דט זיך זײ זלאבעז ט1ידי

 זײעלע ;עדזאם האנעז טוטערס די װאס
 געלעגט נאל י!עבעדיגעדהײט, קינדעל
 זיף י־־-אט ױנגװאלג די yDsyri פון אײער׳

 רyד איצט איז דאס װי אױסגי&#י*אדי^
 דאס רעפטיילען. און םויגאען כייט פאל

 אויױ געװארען ^טyטcיסטגעyc איז ו״4אי
 די פון קאנסטרוקציע דעי שון גרונד דעם

lyoy^ypo און דינאזאװרען. די סון 
 ;ע׳ רyד אין כיאיל ערישטען צום ׳איצט

 אויסגרא־ װיסילניצאפטאיכע פון ל*״יכטע
 אז^כע ענטדעקט iv? האט ברבכעז,
 איז וױכטיג דינאזאװרען. כון אײעד

dv בא־ זײ װאס דעדפיט, הויאטזעכליך 
 נעלערענטע די װאס ׳דאס יעטעטיגען

די־ די אז ה. ד. נעזאנט, פריהעױ האבען

 האכעז פאר דעם יוין סלאנדאריעז. א-נפאך א־ז
 אז א;ש?יסעז זיך רוקא געם־;נט א:ארניסטע; די

 װאים עס און קאםוגיסטעז, רי םוז *יאטעסט דעכ
 איס םארקערט, •רינציפען. זײערע נעיפארט אסור

 שםןן־ זײער םיט ריקטאםור, יערער םון תנגער
 ה«• קאםוגיסםעז, די \vm םאי דעם איז זיד לעז
 נרויס געבראכט אגארכיזם דעם דוקא זײ כעז

rם*ר• נעהאהםען ?ײ האכעז בסילא און ׳ארעז 
קאסוגיסםעז. די פון ■אזיןויע רי מסארקעז

 װעגעו נײעס די אוינ נערעדם, איז אלעס דאס
 קײבעל דעם אין ריכםיג איבערנעגמבעז איז דעם

 דער זײז, ניט זאל דאס װי נאר, .סײםז׳׳. די ?נו
 םיז אנקװעלעו נאר םוז כורזשוי םראנץויזישער

 :אודאי םראכם עי סיעקםאיזעי. כלוםינעז דעם
 צוכײלעז, אוו צוקײלעז זיר נעמנזײםינ זײ םעתז

םארגעסעז.., מיר *ז זײ װעלעז גיכער דאס

 יעדעז ■ראפים רײנעם פאכט םארר רענרי
 עקס־ דאיער. םיריאז האלבעז קנאפעז א טא;

 צעהנר־ א אין אז אויסגערעכענם, האכעז פערטעז
״ז פראםיט זײז װעס עיעםער יאהר לינ  םײ h ז

 אײד, איר םרענ ׳גו טאנ. יעדעז רא^ער ליאן
 זיד האם ער װען רעכט געהאט נים םארד האס

 צו ? ■רעזירענט איס לויפעז צו םוז אנשזאנם
 האבעז װעם ער אוז כאלד, באלד/ ׳אז ? װאס
אײנענטום. זײן םאר אםעריקא נאג־ו

 די• נײעם א םים נעכענטט איז פײאדעלםיא
 םים עם און זיכערהײם, עםענטליכער םוז רעלטאר

 טאנ יערעז האילט םעז .D’ryo roo דאים זיד
 םאר־ םעז װאו סאיוננ^ די באפאלעז אײז איז

נ און כיר, אוז טנאפס קויםם י ו  אזוי זאל עס א
 םי-א* אז פאסירען, יזאז צייט. לעננערע א אננעהז

 בוטי״עגעיס, אייע םוז װערעו םרײ זאר דעיפיא
̂ע סוז  אנטי־ אזוינע נאזי אוו הא^ד־איניקעס, א

 קײינעם, דעם םיט אם נאר איז צרוז די קענישעז.
 יעזים נײער א .אויב״. װערטעלע אײנזילכינעז

 װי אבער׳ אלםער. רער וױ כעסער, םאקע קערט
 איץ בײיכעז אוז קעיעז בעזים גײער א פאז לאננ

ײז נים זא^ ט«עםעי* װאס נאי. ? נײ  דעײ ׳ז
 םול אםערילא איז פדעסע נאנצז רי איז װײל
 העכ* די דירזמסאר. זיכקרדײטס נײעם דעם מים
 ארײסגערופעז ער האם אויםםערהזאמיןײט סםע
 םוז זי ארעי •אלי♦, דקר צו אוקאז זײז מים

v פילאדמלםיא באפרײעז « r  nc פאינרע־ ןןלם

, * * ױ ןדעם • ע ״ רי « ו « 1(?24 #י

^ ר װ א אז ; f u n| ף y ד n y i3 g ;» D^ ״ •
אייער* דװך דיעט

<ול̂• יאהר א טיט וױ נאך
 צונדעיקט ג^זאט y^nyiopy רי -אט

 סארצײטינ^ א םון ׳אאדנ^ oyr אהער
nװי oyoyn ׳חיױ y oאDט^כyנאכיען ר 
 yosrry די װי»< /̂םrרyוקיט‘נאי׳/ איז

c ry אט פון כפגים iא-צײטינyחיל, ר 
 כאיודז^יסטאן, אין טpy;טדy \vo ר׳אט

 אױס- ענניײ״ע אין זואדט װערכע אזיען,
 -yi איז דאס ״נאיולדטאן״/ נ^עדט

ר ע ט  און םין ?ײן םרז םאר׳עט^• ^
̂ס כאטלאכט װערט  וױכ- און ry^j א א
 ^ואיוצי^ םון יױיט דער אין ריגג טיגער

 אויסג^שט^ט ׳עױן איז יעארנען לyד
ױכייקוס. פאל׳ן oiwyfio אין

 עגטדעקונגען, װיכטיגסטע די רyאכ
 האט y,ynyiopy אדאטיישע די װאס

 געװאחןן געמאכט זײג^ דורכגאפיחרט,
 טיט נסyאסטp די איגדיע. נארד אין
|p דועג אױפ׳ן זײנ^ ry^:3 די  נױ "

 זא״ די אז ע״װאיטעט, טעז און יאר^
 עס אנקוסעז. אהער גיכען איז יען

 צײט ביסעי היב̂י א פאראיכער ררעט
v( די כיז o :v ^ v זײ אין זיר וועיען 

 זײער אפ^אצעז און םאנאנדעיסיןײנ^
 די חגרוױי^ינ^ די רyאכ ;,^רט פולע

 די אט ווענעז בא״ייבטען ®לעליכײנערע
 זײ־ אױסנדאבוננעז די םון ןyטאט,רע?וי

: yפא^געגד נען
̂אסט א אין  א*נ* :ארד אין ע־ד, פי

y*iאנ־ טיט פאלטילט זיך האט װאס ׳ 
̂«ןמ ועיהאינען  האט ציריק, יאדר ילי

 פון רyנ,בי און גסyיאלבJי קטyע:סל מען
 זײן צו אױס זעיזט װאס בא^עפענײש, א
 צו חױת פון איב^מאנגס־יןגטוםע טין א

pyriyo ״ דאס?yj| בײנעל די ניט 
 pc בײנער די ניט און טאלפ^ א סיז

 כײח, זײ צו עהגיייד נאר pynyo א
yr'Pryo'in yp» pH און y r^ n n jn 

 ״פעה־ יענער איז דאס אז pyr?« סטנים
 טעניע־ םון הײט רyד אין רינג״ לyענד6י

 '־ryscpy די v^vv. ׳y^?sHiiy יליבעל
^ץי האט yצ• ̂זובט. הױפטז ני

 םון באדײטונג םולע די גאנצ^ די
 טאנטyג זײ;ע; װאס ׳ע;טדע?וגגען רי

 דער־ נאף ײען \vp *ױע[, אין געװארען
 ג^ערענטע די ביז טאצען׳יאפ :יט װײ^

 אורטײל. זײער אלױסטלאגען גיט װע^ען
̂־ די אז ?ילאל, אבער איז זאך איי  א
 אופ־ קײן געודען ניט איז זי־יערע כײט

ד םיז רעזולטאטעז די אז און זיסטע, ײ  ז
ע די װאס זי^ען, ארבײט  פון ט^־י

לר א^ז o^yi? עװאיוציע  מעלזד און פ̂י
כאיטטעטיגט.

זי־ ןyירDyרyאינט װאס די, פאר
 ראט^ איר װאלט פראגע, דער אט פיט

 דעם פון שטאק טען4 דעם באזובען צו
 מוזעאום. היסטארי^ען ־ נאטור היגען

 זאד רyט‘יyט6̂יyאויסנ רyדyי אונטער
 װאס בלעטעי, דרוקטyגBא אז םאראז איז

 זאף, דער פון כאדײטונג די ערחילעהרט
 גאנץ אויף iy2': yDsyDtry:j# די אוז

 jyo װען ערקלעהרוגנ^, yנויטיג גערן
טאן. עס זאי״עז זײ אז ׳זײ בעט

 סאדיאזען םוז זי ארער שםינדעז, 48 אץ כער
 עוין זיר ר-אבעז עטונדען 48 די דזמאב. דעם

 הא• יאלים דער םון מעהרסםע די אח נעענדיגם,
 דעסטװענען םון אבער רזשאבס, זײערע נאר בען

D א iK ir אלץ נאך סעז קאז םייאדעי״םיא איז 
 םאר• *נרערע אװ האיד״אאס קײן אח קריגעז.

 אז םורא, האכ איך ניס. אויר םעהלזןז כרעכענס
 נע• טעות. א נעסאכם האם דירעתםאר ניימר רער

 ריאם יאהר״ 48 םסתסא, זאגעו צו ער האט םײנט
 איז עס און םארראטעז צוננ זײו אבער איהם

 האס טעות דער גראדע אוז מטונרעז, 48 נעװארען
■אפולער. םורא׳דינ אזוי נעםאכט איהם

 סירא־ םיט םעהר רער זײז ראך םוז ע«עס
 פיענ איזי װעז האמעײציםער, םײן איז דעייפיא.

 איםער איד םלעג םילארעלםיא, איז קוםעז נאר
 נעװעז איז װעיכע עננליש, איו ביבעל א נעפינען

 סײן ®אר װי נעםה, םייו פאר נום אזוי פונקם
 נעםינען צו נים איז מאי דאס שיאשלאזעקײט.

 י1רו איך רסואוז. א אויוי כיבער קײז ערנעץ איז
 בײבעל יארק נױ דער פון אויםםערקזאםקײם די

 איז עם ציטםאנד. נזןםעהרליכעז דעם צו כאסײםי
 זײן ניט סוז םילארעלםיא איו אז יזלאר, ריר סאר
 סאסײטי יארקער ניו אונזער דארף סאסײטי, אזא
 בײבערס. םים םילאדעלפיער רי םארזאדגען זעהז

י װארים, י  םילאדעלם״ער די דאך־ זיינעז אי״עמעז נ
 די איז עס און ראטענםאטעז, די װי ערנער, ניט

 זאי׳• צו קריםמ נלויביג־ןז רעכט יערעז םיז פליכט
 טכנים״ אונזערע םוז ;שםות די ראטעװעו און נעז

או;ז. פון װײט םײל סס ב־־ויז זיינעז װאס

 װאם קאטיםע, סאב דער םוז םיטערםאז איס
 אםת דעם אויסצונעפינעז נעװא־עז באטטיםט איז

 סענאטאר האם רעגיױננ, סאװעט דע־ וועגעז
 ראס בארא. סענאםאר דױזא באשטיםט יאדזש

 לארז׳פ םענאטאר םיז טעהן זעהר וױרקליך איז
 אנהעננער אײסנע״״-פראכענעם אז בא^טימעז צי
 אלם רענירזננ, סאװעם דער םאר אנערלענוננ םרז

 לארזש סענאםאר האם דעימיט טשערמאז. דעם
 נים זאלעז ׳פונאים ײינע װאס אז אױיסנעװיזעז,

 •י־ ק*יז נים אבער ער איז איחם, װעגעז זאנעז
 איד קאז דאם װעםעז ד/ דענעז נא«־*א'*טייטעז.

דעיםוז. מיעס רערגעז טערעסירעז״

r נענעממ t האט װאם האםיםימ, הוײעז די   
?אי «רײם ר י ע פ .םהי נאדעז דעם r*D«P•?״

י ש ד י נ ע ר ע ק ר ע ב י ץ א ם א ע ן ד ע ש י ל ג נ ע

ם ז י ר א ט נ ע מ א ל ר א פ

iyD’’3rH -ty״ i אלײ די תאמח מוז■ 
̂ע  צו כדי ׳תאגם, רyר אין מאכם ט־־

yv72*oy\ גײ ריy ד םון ארגאניזאציעyר 
 אלםע די iyiypiy:rn מוז ער אלבײט.

 אלטע די אויף האלט yלכyװ פאי־יטיק,
 א§- ניט זיך זאל רy אױכ *יגהםיטוציעס,

;̂ ?jy ״ םוןiy i עלס׳/ דער פון מלוכח^ 
 ̂ןyריסטp yאלט די געטאן האבען דאס ןױ

yz ŷp דאס זאך אזא האבען) y^y31H־ 
 און oroy^DHJiHD פאכט) רעל פון רען
ט.yאבם‘פא

באהויפט^ ניט האבען מיר ״אבער
 דא־ דעם צו קרסען צו כדי #װעבעז רי אז
?jyr ציyזעלביג^ די אוסעםוס זײנען ̂ל 

 כא־ אין iyoy: no iyo אז װייס^ נייל
 און םדות ̂סyיטוציDנס,א די ט-א:ט

y רי פון טיאריצי•;□ :y i,,^HD געגענ־ 
 זײנען עס אז ניט, iyjyp<״ פיר און ׳דען
 און, אpריyאמ עננלאנד, װי רyגדyי דא

 סyאינסטיטוצי אייעחג װאלט איך װען
 צוגע״ א-ויך איך װאלצן ^jypy; ^ערבע

 קענען ארב״טער די װאו האלאנד, יײגט
 ערזײ דעדגרײכ^ רועג ןyרליכ,פר א אי-ז
 yאל אין אזוי גיט איז דאס אבילל .‘ציעי

לענלעל״.
 פון :יט •טטאמ^ דטעיyװ דאזידל די

 מארקס, קארלס םון װי ̂זyאגדער ליין
 יאהר אין ארויסגעזאגט האט iy וױ^כע
 אמ־ אין פאל?סםארזאמלונג א אױף 1872

DK^yoo, איז װאס fג•yחאלטyעװא־ ז; 
 ער^טען ovi םון ?אנגרעס א ;אך לען

 jyo זעהט דעךסון אינטעלנאציאנאל.
lyo רyד אז קיאל, 'T i װי־ םוז׳ם לעהרער 

 געהאל־ תאט סאציאליזם סענשאפטליכען
 לענ־ אײנצעלנע אין אז םעגיליך, םאי טען

rv i ד פון *יינריכטונגען די װאוyר yi־ 
 דער זאל ^סטיגטyDבא זײנען מאקראטיע

 די איבערנעמען קאנעז ?לאס רyאיבײט
 דאס אוםן, םרידליכען א אױף ניאכם
 פאר־ און דעטאקראטי׳פזש א אויף הייסט

̂ו זאל און מטײגער יאמ^מארי״זען  אלז
:«?iv ארגאניזא־ נײע ״די עטאבלירען 
 דעם הײסט דאס ארבײם׳/ דער םון ציע

 םעטא- yרעװאלוציאנער אהן כאציאײזם
t־y .;yאנגערו בפירױט װערם ננלאנדyDז 

 דארף םען ל^־־ער. דאזינע די צײי״שען
 ער־ האט מאר?ס אז גלויבען, :יט דערבײ
̂ציאליזם צום איבערגאנג oyr װאלט  סא

 געזעליטאפטליכע טיםע אהן ננלאנדy אין
 סא־ שװערע לאנגע אהן דעריפיםערו־ננ^

 אײנגע־ זיד האט ער אז ; yDoyp ysא,צ
 אײנפאכע אן דורך יאן םען אז בילז^ט,

 אײן מיט פארלא^נט אין׳ם אפ׳טטיסוגג
 סאציאליס־ דער אין ארײניטפרינגען ‘טאי
 װעלכער ׳מאר?ס געזעלשאפט. רyטיש
 וועל־ און ננלאנדy אין געלעבם לאנג האט

 די שטורירט גרינדליך אזוי דזאט לyכ
 גע- גוט גאגץ ד-אט היסמאריע, עננלישע
ענגלאנד אין האס מעז שװער װי ױאוסט

 ציתלעז דארסעז יארמער נױ אז באטםיסם, האט
 דאלער. 15 אוו 14 צוױשיז קוילעז םאז א סאי

 נים איז סאםערס »װ ם״עסכער נױקלינער די
 זי לײז.1 ראזיגעו דמם םיט •ײנפארמסאנעז

 פעיר ניט םעיר. נים איז ■רייז דער אז זאנט,
 װעםעז אכער קויטער. דעם םאר ? װעסעז םאי
 ■רײז רער ? זינעז אח גאר קויםער דער לינט
 םינען די פאר םעיר זעהר אוז זעהר אבער איז

 אויבער• דעם דאגקעז לאםיר איו אײנענטיסער,
 כאשםיםם נים חאט קאםיסיע ■רייז רי װאס עטעז,

 א פאר דאלער םעהר אדזנר 20 םוז פרײז דעם
 איהר װאלט ׳יע עס טוט זי װיז װארים׳ סאז.

1aנײז זאנעז י.»נמ ?

 פארםײ לײבאר ע65עננלי׳ די װען דאז, נ-יאדע
 עננלאנר״ אין רעגירונג די װערען צו זיר קי'יבט

 די אוז ארבײםער אייזענבאהן די זיר םארװילט
 בעלי זייערע םיט קאםף איז אױיםצונעהז ר״נע־

 אראפ• לאזעז זיך נים װילעז ער^טע די נתים
 צװײםע די אוז װיירז׳מעג^ זײערע םוז דר־קעז
 װפט דאס אז ׳זיר םאר׳פטעהם העכערוננ. א וױיעז

 זעהר א איז רענירתג איבײטער די אװעהמםעיעז
̂םעז :לאנע אננעגעםע גיט צו םםרײקער די הע

 זי איז םארט ניט. זי קאז קאמף, דעם מװינעז
 רי װידער שםערען עננלאנד. םוז ־עגי־וננ די

 אוז סאיראטעז זײ נענעז ארויס״ײקעז בסיײקער
 זיי, ארעסטירעז נאר כאמש אדער זײ, איז ̂טיסעז

 נע• אויםנעװעהלט דאד זי איז עם? יי יאז װי
 נע־ אםאל נאר קאז עס ארבײטער. רי פיז װארעז
 זאל רענירונג ארכײטער גײע רי אז זײז. גיאיט

 זי װעיכער איז לאנע, א איז װערע? נעשטעיט
 רי געגעז סיזעבס די ישיץ איז נעםעז מוזעז ז»'

 די צו׳פטעיעז אלײז אםמר נאד אוז טטדײיעי.
יאנע. אננעגעטע ניט זעהר א •'־הליד” נזלזבס■

 םוזעז מזןקדאנאלר ראטזי ײעט זאד א:דעי אז
ארביײ ■רןוסטעז א נעמעז טוזעז ײעט ער #«:

 לאררעז, םאר זײ םאכעז אוז צױיי״ אדער טע־.
 רעפרע־ איררע חאבעז אויד זאל נירוננ1־׳ יי ניי

 די אבער לארדס״ *װ ״הויז די אי? זענטאנטעז
 ■רינציייעל נעװען איםער איז !ארטײ •רבײסער

 אב*ר חער׳פאםם. זײער אוז '־אררעז די נמנעז
 אלײן ער װי און ׳טאז םחעז עם ױעס ימקדאנאיד

 צו״ די נעכמז מוז ער מר?לערם, יאננ ניט דיאם
 נע־ וועט w ביז וײ, נעפינם מר וױ ׳7אנמני
י יינעז קנדערעז. *ז זײ טעגייכקײם י

 עק־ םאדן פארטײ ארבײםער די .2
היסטאריע. דער פון זאםען

אען אוגזער פרן אי ײ אי ײ קאלעספזןנדענט אי
כאזאנאוױטש. לעאן

ט פ ־ א ^י ג לי ד עג ען צ הר א ג י א; yג ל p yטcט 
אר ר א פ ע ל א צי א ם. ס ר א פ ע נ ר י י  על א
אט עז ה עג װ ט ס ע ד נ , םו ט ב ױ ל ^ א אז ג  אז

ע פ ג טי נ רו ע ד ג ם ע ן׳ ײ אי מ א אג ק ע ל־ א צי א  ס
ען י ש בו ע ד, א םון ג אנ ױ ל ט ו א ט ד ^ ט  ש
ר א ר ס ע ם ד ליז א צי א o? ׳ס y i עז אנ אר־ יז  פ

ן קוכיען ד אי אנ ל ג ף ענ י ען א או כ לי ד רי  ם
ענ ט ׳װ א ײ לy ח ^ על ד ב ט, א ^ כ -ל ע־  אז ג
ס א שB ד טי לי ײן yא טז ס או װ א על םון כ  ד

ר ע ס רוי ט ג ײ ח ר ע ם ם  קרפא עננילײעען םון׳
ם ע ט װ ט רyד סי ײ ען צ כ ײ ר ג ר ע א ד ן אז  טי

ע ש טי לי א ט, פ ײ ק פ ײ y די אז ר i  y r ,s ; j y* 
א טיpס א ט yר ע ן װ ײ  y‘אי ןyנyבל צו בכז־ז ז

ד י דyװ נ א ט ש y די פון ןyר s :y ^ n y n קייא־ 
ען צו און סען כ א ט צו ט ני ל א ע ג y אי - n 'K 

ע ג י ד ׳ ת ו נ ט כ ^ ו לז א ט ןyפ * אי ה צו פ  די ען’אוי
. yטsא נ נ ו נ ד ר א

ז ט אי צ ט די געקיכײלן ״טוין אי ײ ׳צ
ס א ף װ י הר או ט אי צי א ך ב י  כיארקסי ז

ה א בו ר \y?vov ? ג ן סי ד אי אנ ל ג אר׳ז ענ  ם
ב ױ ה yי םון אנ ; yר ר ע ײ ד נ ע ש רי א ט ס  הי
ע, כ א פ ע ע כ ^ ו ט רy ו א ן oxnv: ה ־ אי י  ז

ען, y רyד םון נ z ^ B y ם נ׳ סן םו י רו ף ג ט א  ק
ן ר׳ א ם ס ז לי א צי א ן ס i די אי y c « n דעם פון 

^ נ א י צ י ד א ד ען ט ש טי רי ־ ב טו טי ס אנ  ק
ם ז לי א נ א ם און צי ריז א ט ענ בי א ל ר א ? פ

 עגגלישע״אר־ די פון טײל גרויס^י א
 ‘אפי זיך האלטען װעלכע םיהיער, בײטער

 אני־כיאמין, סאציאליסטישען בײם ציעל
 װעבעז נעדאנקעז רועניג גאנץ זיך מאכען

 די װעגען נאר רעזyלp אזן צותונםט דער
 מאםענט. דעם םון אויםגאבען קאנקרעםע

 ןyגעםינ פארטײ ארבײטער ryr אין רyאב
 ײ־pנליכyרזyפ yrjyrn'E רײע א אױך זיך
 פענדעגטyאינד רער םון באזונדערס ׳טען

 סאציא־ דער װעםעז בײ פארםי, לײבאר
 זײ עניז. רyרנסטy זעהר א איז ליזם

 סאציאליזם פולם נצחון דעם ערװארמען
האט dp־i»d װי דעם אויף בערך

 ענגלאנד בנוגע לטyשטyפארג איהם זיך
 הילף דער מיט נעמליך אמעריקא, און
 דעמא־ דער דען דעמאהראטיע. דער פון

 איכערגעגאנגען איז פרינציפ ?ראטישער
 ענגלישער דער םון בלוט און פלײש אין

 ניטא איז עס איון באװ^נג, ארבײטער
 ענגלישער דער אין גרופע אײנציגע ?ײן

 ?ענ־ א ערגעץ מיט באװעגונג, ארבײטער
 זאל וועלכע אײנםלוס, סאליםישעז טיגעז

 דעמאקראםי־ דער אפזאגען. דערםון ?יך
^ry עננלאנד איז איצט איז סאציאליזם 

 םון עסזאמען םאר׳ן געוואדן געשטעלט
 אנטי־דעםאהרא־ דער היסטאריע. דער

 באלשעװיזם טעראריםטישער און טישער
 סא־ אלװעלטליכען דעם האט רוסלאנד םון

 רyד געזונט. װעניג גיט גע?אסט ציאליזם
 טײלװײז דײטשלאנד, סיז סאציאליזם

 רעװאלוציא• םײלװײז איז רעםארמיסטיש
 גע־ אן און רײפסײט פאליטישער אז נעה
 דער םון דערדריקט םלוכח־לײט, yניט

 ער װעלכע םאר אויםגאבעז, די םון גרויס
 האט געזוארעז, געשטעלט פלוצליננ איז
 דורך קאמפראמיטירט דורך און דורך זיך

 װי־ א דורך איז סאאליציעס שעדליכע
 קײן ?יך צו האט װאם לענס־שוואכתײט,

 ניט אסענסיװעס דורך אדער ניט, גלײכעז
jy אין a ^ n די מיט ניט און מאמענט 

מיטלען. ריכהיגע
 DZ'cy: ענגלאנר אין סאציאליזם דער

 דרײ־ לאנע. גלי?ליכערער א אין זיך
 געהערען פאל? ענגלישען םולם פערטעל

 סאציאליס־ א און קלאס, ארבײטער צום
 פארװיררך צו גארט װאס פארטײ, טישע
 אין װי ׳נים מוז ענד־ציעל איהר ליכען

 איז קלאס ארבײטער דער װאו רוםלאנה
 םארצוױיםלען מינאריטעט, ?לײנע א נאר
 בויען קעז אוז דעמאקראטיע, דער אין

 רוננ,yלpאױפ דער פ<ן מאכט דער אריױ
 גוטע געבעזyג אהער ביז אויך האט װעלכע
 איז סאציאליזם ענגלישער דער פירות.

 דײ־ רyר װי םאראורטײלט, ניט אויך
 צו אויף כחות זײנע jy'ros צו טשער,

 מלוכה־פארם עקזיסטיױענדע די ראטעװען
 אומ־ אן איז ארײנצונעהן םyד צוליב און

 פלײנד פאלשע םיט שידוך זyנאטירליכ
 נגלי׳טעy דאס לאגער. בורזשואזען אילם

 ־yר הרyמ עצם אין איז װאם העניגרײך,
 ־y;ר^בלײז, דײטשע די װי פובלי?אניש

 אר־ די איז סכנה׳ קײן אין ניט זיך פינט
 ברענ־ צו מו/ױב ניט איז פארטײ בײטער

 צו זי כדי געוױסעז, פולם קרבנות גען
 פון אבעל םיינד. איהרע פון באשיצעז

 א געװען אויך װאלמ זײט רyאנדער דער
 דער פון װעג דער אז גלויבעז, צו טעות

 אויס־ איז באװעגוננ ארבײטער ענגלישער
vw*2 װעט זי רויזען. מיט נעשאטעז i~ 

 אזוי שיעור, א אהן שווערינקײטען נען
 םאר־ צו ערנסט נעמען זיך װעט זי װי ניך

םאדערוננעז סאנסרעטע איהרע װירקליכעץ

 jy^yDi׳״ דך װעט ז• באוונדעי־ס אין
ט ײ ר ן.yלyצי yרyנ

 ארנײטעל דעל צו אגטאגאניזם דער
 אין טיף iny? ניט הײגט ;אך איז פאלםײ

 צוליב פשוט DCK2^y?y; ^לישער דער
 דאט פאיטײ ארכײטער די װײל ׳דעם
 די רירטyאע שטארק :יט ;אך אהער ביז

Hיבyרצײגונגyאון ן ;iys,cy עננלי־ פולם 
 פין םארטולירוננ רyד אין נורזשוא. iyi״

 אג־ רסyכאזוגד ניט זי איז פלאנראם א־הר
rny? y^־#? דעל אין רעסיװ, ^ ^ y םאר־ 
 אױסיליאלדענט־ טאקטיק לyד אין זינטינ,

 פאל זין דער אויך פאדעלט קא־ילחט, ך,4י
בורזשוא, פולם פלײ״ ״פעיר

 יפטאררר די;ר פארטײ, אלבײטעל דעי אז
 פא־לא׳ אילם אםאזיצ^־פארטײ סטער

 ״טשענס״. א ןyרyװ iy2y;y; דארף ׳;:טיט
oy pyo״« װעםעגס ׳Iyלאיyליב די

 ׳ןyענצ̂גי אביסעל הױכעןyאנג וױדער דאט
 פארביגדען צו זיך חשק קײן נ*ט האבען

 האבילן yr^yn ״ןyרװאטאלyאנסp די טיט
 װאה־ לעצטע די בײ ןy־לאי,פא פי״ אזוי
 י־יב^אלען, די ׳זײ װי אזױ און יען.

 פאי־ אילם פארטײ קי!ע;סטע די זי*גען
 פאי־ אלבײטעד לי זײ פארגינען י־אט^ט,

 — רענילוגג ״עפיאען צו וױילע א אױזי טײ
 דא: jypmp בלויז זאלען זײ אז בתגאי,
 /!)4זאי און עפיל‘רו:גס־יגyל ט*ט'ן האלץ

 פון קײנע ןyדורכצופיל lyjyinyr ניט זיך
 גיט האבעז y^yii ̂זyרוננyפאד זײעלע

 די ן.yלאלyליכ די פון ברכה די יכתחילה
 טײ־ רyפאדג א צו זיך גלוסס ליבילראלען

 די חעבעז רעגירען : טאכט עריד פון יונג
 ל'ב?ו~ די לyאב מוז העלשען ארבײטער,

 מאמענט, □yi אין בורזשואזיע. yראל
jyn דyפרו־ װעם קאבינעט ארבײטער ר 

yr'a| פראגראם־פונקט, א דורכצוםיהרעז 
 אינטערעסען די אן שטארק רידט װאס

 פאלםעגענס־ די װי קאפיטאל, פולם
ry''Otr א די אד^ל;Yיזאצי>יא;איy די סין 

yyo,] םאראײניגען לעצטע די זיך װעט 
 אראפצואװאר־ ?אנסעלװאטאלען די מיט
גירונג.yר ארבײםער די פיען

 אר־ די ? זײן דעכיאלט װעט װאס
 שטיצען זיך אז װײס, פארטײ בײטער

 א אויף כויען הײסט ליכעראלעז די אויןז
 דער־ און פוגדאמענט, אומזיכערעז זעד.ר
 איבערצו־ טאקע באשלאסעז זי האט םאר

:yoyד אין אבעי רעגירונג, די ןyאײ־ ל 
נײע צו זיך צײט נערyג

 נרויסע אז רעכענענדיג, װאהלעז,
 װע־ געװארםען װעלען פראגען סאציאלע

 װאדןל־ קאנקו^טע אלס סאל? אילם רען
 מעהר* די קריגען קענען זי װעט לאזוננעז,

 די מאנדאטען. און שטיטען די םון הײט
 אזא אױף דײנקט פארםײ ארבײטער ׳

 םון אויסארבײטונג דער בײ שטײגער
 פאליםישער דער יוזגנעז ם»?םי? איהר

 די איז דאס מאסען. די פון ערציאומ
 סאציאליסטישע א װאס טאקטיק, סטעyב

 האט □yr צוליב אנוועגדען. חען פארםײ
 אפגעװארפען אויך פארטײ ארכײטער די

 קאא־ רעגירונגס־ א װעגען געראנק דעם
 דער װאס צו ליבעראלעץ, די מיט ליציע

Pyprp האט ליבעיאלען די םון םליגעל 
 דעם מאטיװירענדיג געהאט, חשק שטארק
 קאאליציעס אז דערמיט, באשלוס דאזיגען
 טא?טי? רי קאמפראמענטירענד. וױרקען

 דערװײל איז פארטײ ארבײמער דער םון
 פאר־ א םון P'dpko די פאל יעדען אין
צו^ינפט. איהר אין גלויבט וועלכע טײ,

 די װאלט לאנע געשאפענער דער בײ
 אין דורכםירעז |y:yp פארטײ ארבײטער

 סאציאלע פון רײהע א םאל בעסטען דעם
 אפיציעלע די האבען װעלכע #פארםעזyר

 פארטײ, ליבעראלער דער פון סאנקציע
 אלײן, פארטײ ליבעראלע די װעלכע און
 ׳טאכט רער בײ געװען װאלט זי װען

 צו זײ נעאײלט ניט נאר זיכער זיך װאלט
 יע־ צו אבער לעבען. איז םארװירקליכען

 זײנען רעםארם סאציאלער ערנסטער דער
 ז.yמיטל פינאנציעלע בארײטענדע נויטיג

 םרא־ די טאנ, פון פראנע דריננענדסטע רי
 ארבײטסלאזיג״ געװאלדיגער רyד פון גע

 פינאנציעלע גלעסטע די אהן קען ׳קײט
 װערעז״ רעגולירט נים אנשטרײנגונגען

 אנ־ װעט פארטײ ארבײטער די נאר װי
 געלד־זאק, פולם זyאינטערעס די רירען

 (פארמע־ לעוױ״ ״קאפיטאל דעם דורך צי
 ווענ, אנדער אן אויף צי שטײער), גען

 פאראײניגטעז דעם באגענענען זי װעט
קלאס^ נדעyבאזיצ די פון פראנט
 דער װאס אנטוישוננעז, שװערסטע ידי

 איבער־ באשערט איז פארטײ ארבײסער
 צײט, נאהענטסטער דער אין צול^^ן

 אינטערנא־ ערד פון :עביס אויםין ליגען
 אן פיהרען װיל זי פא^יטיק. ציאנאלער
 ײיל זי פאליטיק. אויםערע ״אקטױוע״

 ״א איז פארװאנדלען םעלר^בונד דעם
 ארנאנ^זא־ א-נטערנאציאנאלע וױרקליכע

t זײן זאל װאס ציע v z: ארה'ט צו^yז 
 אוץ דייטשלאנד אז וױל, זי מ^חמית״.
 אין װערען אויםגענומעז זא^ען רוסלאנד

 היל̂ו w מיט האםט און פ^י,ער־בונד
 רעפא־ די רעגולירעז צו אמעריחא פון

און יױטר םון ״יסוד אופי׳ן םראגע ראציע

 אינסמתאציא״ אן שאפען צו און שכל״
אויפ״ ״ודמנר pyr.y טיט׳ן הלואה נא^

 פון פלאדוחציאנכדקראםט די ציריכטען
T'׳ םאלאדימטע די iy i iv

 ארכיײ חגר פון טעלyפא־טל די װען
 אין *רימיאוען זיך ;y^y<? ;גירונניטעל־ר

 לויyװ און סושסען די םיט פאריזאנד?ונגען
 וחד ׳ןyגירוננyר yיאפיטאליסטיש די פון
 שװעיקײט yvj;« די ןyילD עט,יy ,,ז יען
 וױ סצהר איז oy אײפגאב^ לyי,ז םון

 pN ■אי'טיש וחנט HP*ryoH צי סםק א
cנא;צי•yל jy^yn iv^yn ארכײטצר אן 

 ׳?ײן ניט זאל זי ג^^פיגם וױ ׳רעגילו;ג
 פון פיאנען yגדvנyבר די רעגויילען צו

 ר״yזיכ טיט אױן ןvק לןיט װעלט. דער
v די אז פאראויסזאג^, קײט i " i קיאסען 
 סאבא־ א jyonyjJK |y^yn ענלאנד אין

 איבײטער־ דער בנדגע טאזש־יאליטיק
לנ'רוננ.יר

 סען ״yj^yy, םוז שװ^^גקײט, אײן
 אין jyDOJ^yiioH איצט ד^קט

yp| אן םאל um iJir iyn־iy
 שטי״ עלװאלטצן צו ?,א געםעי־ײך, זעוזי

 נייטי׳׳&ער דעי םון jyp״D נעװיסע פון צע
 אלכײ- ,ד װאו אויסטלאליען, איססעריע.

 דער א-ן ע,4לאי yrzyi'D א שפילען רyט
̂וכה,  אן צו ;y,VH3 גוט ;ריזיכ ?יך oyy רי

 גאנץ ^לאנד. אין ארכײט^רעגידונג
:»n y i״L אב װעטyםון האיטיגג די זײן ל 
 םון רעגירונגען קאפיטאליסטיש־םרומע די

 חאיא־ אגדעיע און זיד־אפליקא לאנאדא,
 מאל איין טיט הייגם זאל oy ןyy :יעס.

 סאציאליזס דער ןyרyװ פיאקלאטירט
 פון דײהע א װאלםעז ל־לאנד,yטוט אילם

 nyr ן.ylאיDyא■נ נלײך קאלאניעס די
Eונאנדyאיכד בריטישעל רער פון רפאל 

ynye כצײטיג,נלי א אהןyאר״ נײער ר 
 יסודות די אויןי װעלט רyד םון yגאניזאצי

 געװען װאלט ל־־אצ̂יישעל?ער־קאאפ םון
 גרױס״ברי• פאר נאר ניט לאםpטויט־ א

 סא- בריטישען פאר׳ן אויך נאר טאניע,
 פאליטי? רyארזיכט'גD א בײ ציאליזם.

 די װעאען רעגיױנג רyארבײט דעל םון
pאBיטKליסטישy אריבער* נים קאלאניעס 

jryj צו y^y?H שארםy 2 ׳שריטV2H 
מיט ?וקעז זײ םאל יעדעז אין

pרומy ארנײטער-ר^• אז אויוי ^ויגעז 
 איהר וועלען און םומער־לאןנד אינים רוגג
iy םון ז.yרyםארנריננ ניט לעבעז דאס i 

*ryryrz אונטערדרי?טע האבען זײט 
^ צי א  דער פון דאס װײסען מיר װי נ
 פרצ־ אנדעי-ע נאר ערפארונל רוסישער
 ארבע־ ארן דעמאקראטישע צו טענזיעס

 זעחר א איז oy און טער־רעגירוננען,
 *yטס'באװירײד^c די צי פראגע ערנסטע

 ליײ דער אונםער װעט אינדי^ אין גונג
 זעלבסטבאהעד״ גענוג האבען פארטי באר
* ניט שוננ :*vnyv] נ אyאלי״ גאטױוע■ 
y די בנוגע טיק ir ^ ^ p y 

 רעןyװ געתענם װאלם װאס ילנגלאנד, צו
 לעבענס־אינטע־ די םאר רלירyגעם זעהר

פאלקס־מאסען. ענגלישע די םון ר^סען
 ארבײטער־ די אז אלזא, זעהען מיר
 א איבער נעםט ננלאנדy אין רעגירונג

 די איז חורנײ ירושה. שװערע זעהר
 ארבײטער־ די אז משינה׳דיל אזוי yלא;

 רשות איהר אין ניט אםילו האט רעגירונג
 םאדטײדײ קענען זאל װאס פרעסע, קײז
 פאליטיס איהר עולם גרויסען םאר׳ן געז
 אסא״ די אויף אפענטםערען זאל װאס און

 ײעלמ פרעסע, פײנדלימןר דער םון קעס
 אלבײםער דעל אוױ* הײנט שוין װארםט
 ערםארענע קײן :יט ה.אט זי אז פארטײ,

 י^ןyוי6אויפ' טyװ װעלכע און מלוכודלײט
 דער פון שריט פאלשען קלענסטעז דעם

 םלינ לyדyי פון טאכעז צו כדי רעגירונג,
עלםאנט. אן

 פאר־ ארבײטער־רעגירוננ די װעט
 דורך מלוכודשיןי די רורכצוםיהרען שטעהן

 זי װעם ;?ליםעז *ח םעלזעז םיעלע די
̂ובען  אין גבורה מאראלישע פיעל אזוי ה

 צו־ נרױכע די זײן צו מקריב ניט זיך
 אינ־ תלײנע די פאר הונםט־אינמעיעסען

 א איז דאס מאמענט? םולם זyדעסyט
 װיכטינקײט נרעםטער ryr םון פראנע

 אויך נאר ♦*ננלישעז, דעם פאר בלויז ניט
 סאציאליזם, אינטילרנאציאנאלעץ םאר׳ן

 פיע^ע די נאך זיה נויםיגט װעלכער
 יאהרעז, לעצטע די פון דורכפאלעז שװערע

 נײע זיא און דערםונטערונג נײעי א איז
װעג־װײזער.

 שאפ־ דעם פדעזענםירען
טשערמאן.

 רענטנעים ל. פון ארבײטער די ׳טיר
 א בײ ׳סטריט yט28 װעסם 145 ׳שאפ

 אונ* איב^טער. אונזערע אלע פון כייסינג
 ביזנצס־אײדזיטענט םון םארזיץ דעם טער
 שאפ־ דעם פרעזענטירען סטאוב, אײב

 א כײט אב4נאי ה. רyברוד טשעלטאז,
 זײז שאל ׳שטיק 55 םון זילבער סיעט
 ארבײ־ די פאר ארבײט בענערyרגyאיב
שאפ. פון .טער

פא־טזע־ װעט ער אז האםען, טיר
 די פא- ארבײט איבערגעבענע זײן צען

ף "* שאפ, אונזער םיץ ארבײטער  אוי
נאנצי;. אלס ױניאן דילר םאי

?אכייטע:״ די
שטײנהארן, ה.

נײנער, אננא
לאננעלאט/ לינא

װארד. קעטהרין
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 ױ״ די געגעל •ראװאתאציעס די
חייגט״ און אעאל ניא;ש

 ^יבײט^ני די װצן צװיק, יאהרצן כדט
i גצגורצן דך ראנען n ’PjMrMp, 1װי Mf 

n y^ i if/M M M * fp y m w  m nn 
y אין און *וניאנפ j ; y n nאױך צײט «־ 

i®* ואגנעגואמען r w r u  * i n n חמ 
 ׳יי־ »»f ודאס !רןהיןםןןן די pc דך, פאר
w® געברויך םאר׳ן םען n M  p, חאנון 
ועוזר ויך דעמאלט קאויטאריסטען די

pm  .ivp*-nnn ׳#• װאסpm  i f  I f n i
 י*טצר3אי רי ®ון ׳פאדערומ די נעװארען

חד * םאר 1#*רבײםס~ ®ורצ? " 1M( 
 גרעסער ילץ וױידזשעס, העכערע םאר
pm םרן םויא רי געװארען MtPiMP o n* 

 ?ײצי •יעסע, די און... ליסטצךקי־אס
 גצקױ איז יןאייטאליסטישצ, די ®רעפע,

 ממטען pm ה*ןי, צו D^May^Ma די סען
 ארבײטער-ארגאגיזא- די פארלױסדען

 tpiM ניכו? p’P pm לעען ?יין ציצס.
 <*i נ\ט איז ארבײטעײ־ארגאניזאציע אן

 גצ©"|, צי געװמן ניט איז גרױס, צו װען
 אן דיסקרעדיטירען צו אבי שטוצמ, צו

 גלױ״ מאכען ייו אבי ;וורכײסער־ױני^ן
 אי־ די אז מיינומ׳/ ״עפעגטליכע די נען

 אלדאס דיגען ארגאגיזאציעס נײםער
ײן  גענד כיט אגגע&ילט זײנען די אז ׳נ

שלעגער, און טטצרס
 גענאגגען דיגען לאפיטאליסטען די

 דע־ זײעײע דורך וױיטער. טריס א נאן
 ראנ־ אין זײ וזאבען מעקטױױאגעגטורען

 רענ״ זײערע ארײנגע׳אײןט ױניאנס כע
vv,\ װעל״ ®יאװאחאטאי־כ, ארן יאנען1ש 
 סא• רי ם*ד אױםנעש«ילמ זיך האבען כע
 חברח־ יענע און טער, ראדיקאיסטע םע

 ארײנציכרײנ• נעזוכט טאקע חאבען <ײט
 ױניאנם, די אין לומ§ען אין גענגסטער נען
 צו נודס״ די ״דעליײערעז תאנען צו כדי
 די װעלמנ סון ד^טעקטױו־אגעגטדרען, די

p און ®ראװאקאטארס n ip ir בא* האבען 
 ניזטאדע דער דורך כאצאהלט. קומען
 H דיסקרעדיסי־ען צו געזוכט זײ דזאבעץ

 דער םא־ איגאניזאציעס אדכײטער
 יטעימען רערנײ איז םײנונג מםענטילינער

 דיער אונטעיגדאכען ארגאניזאציעס^ די
 י ־־־• געװעל איז דאס םונדאמענט.

 אינ״ םון ״כױעיעז פײן א סאייםאיליכטעז
 ארכײםע-ארגאגיזא- די כדי וױינינ״

!באגי־אבען «ו ציעס
 איבעד״ האט אדכײט זױבערע די אט
 די ב^עםעל, קאמוניסטישע דאס געניסען

 גע־ חאם אםאי וואס דאס ,םרײהײט״.
 iv ׳#יעסע קאסיםאיליסטײטע די טאן

 ארכײםער־ די סון װאססען דעם שםערען
 קאטוניס״ די איןיטער טוט דאס יוניאנס,

yr'O ,ו כאוטרשט *רעסע* m^vr\H *ר 
 מא• דער כאכדמ pm .‘אר־־ײטער-יוניאנס״

 קאמױ ,ד בײ אנרערער נאנץ א איז טױו
 ׳יטאיליסטען1סי די םון דעי װי ניסכמז,

 דיײ־ען פון טעמאדען די אבער זײנעז
 יײנען אײ זעיבײע, די כמעס ׳אגאל נאנץ
יך. אזױ פונקט ױניאנס די סאר ״?עד̂י

מאכם פ־עסע האםתיסטישע די אױך

r w n y > r %  ,1 po

 זזיו*ט pM ױדאנע די אוץי נ^נוא»ס כסדײ
״ממ* ijrrM ראיט א jjfvjffl אין

‘?►אמודס די pM ׳ימנאד׳/ PM כטןרפ |
̂ן ן ̂נן ט מגיא;ך די «ױ rv^f ׳איק

iv PM טוט^ סאי-אורןאנ^ן צו כיטיגג^
f אד^ טיױצרוס^ן, r p y M iir i ג*ד 

 זא״ די כדי טיטימעז, יודאן נײ שלווחו[
o n i^ j צאנען rםירv! ז ײ יי י  ד

׳אלאגט די כײ אז וחנס^
ץ onyonne אוז דף, ר^ן  ארױס״ ,4ז

^ ױניאנס, די אױ^ ׳אויד די װארסמן א  כ
 ,ד פון ^טיפטעד די דינען וויײן

I סהאנדיאען
«f« אאנג גיט איז סשאגראיל pniv 

 צא״ א פון נ׳יטימ א אױף פאת^חוסען
po *mp אט און ױדאן, פאריעיט ר/ןר 

 זאגט יפטיטמ״ וןרכײפער ״פרי^ n װאס
o װעסנן n עדיטאריעיען אז א*ן 

נאטיץ: ו
^pp r די יײג^ן ןסאי* ״װידער iy r ’i 

וחדןר דעי אחןי ױגיאנס די
גע־ וזעגען םוא; יעדען י’« עי.;ן,י*י 1אנזיי :
 בויעיד איגעבי־אנעגע ׳פלאי.דאי*ען איעגען׳ ׳

 נא- װערען ווץךב^ ׳קע« צוכיאנענע און גען
I אנ״ ייין אינערטײכען ׳•״יארק זעחי די4מירי 

v* זיבטיייר n r i• ״• חד אין*j j i ווד*נע 
 ניעגגען נו ג;ארבײט נוחות אי*ע eבזי וזאפ

 אסא•* װידער ;צואיאנד ׳•זגד^נען אז» צו
 ױ״ אידיאע די »ול ניסען ;*מע־ דעי חערג
׳ און בי*אטע דער אין געאלעיט ניאנס י  ג

ספען אײן׳ן מוצ«8*  ײע׳ וױדער ;אוון ע̂י
גע״ »׳ין גערײצפ איבײטע'* נאאיװע די דען
̂ןן 9חעצ ׳איא»עחער8 *ון ®יחרןןר ןײעיע געג
די אז געמאנט װעי« יײנדרוק אןן

ניין  »י• זײנען סיצינגען און אויפעס יו
 ®ון סערדער׳ און געצגפטערס פיג• נעי־פיי־פ

̂,**׳ער דעי״ וועינע  איבײצעמ דער סיט^יד, ■
*יפױויפען.״ דאלןי

אגגע־ סריחעי י/אנען טיר וױ ׳אי*זא
 ירע״ פאפיטא^סטי׳טע די וױ *— וױזען

vo האבען דעטעחטױױ^ענטורעז די און 
 אדביײ ״פרײע די און !געטאן פריהער

:וױיטמר דפרןלײלט ׳עטימע״ טער
 מניאן פאדיעײס רעי ®ון מיציגג א ״נײ

געגאג• איז עם גדילעג. יי ®אי^״ימען איז
 נע״ זיך הא» *אליגײ די אז װײם, אזוי גען

ע ארעפפי־ען א*ן אײעסי׳פען נזוזמ נ י ^ 
 בײם וײנען סיר ױניאן. דער פון מיטגיידער

 oy װער גי# װײסען »ון געװען נימ מיטינג
ג די הא& ל ^  ״•ר״חייט״ די אנגע^וינען. ג
 ®יזזרזי מניאן די יז •עסמל״ע סי® זיגט

 ״•אר־ דער ;סיגנאל דלס געגעכעו חאבען
 וײן אין «עס« װײניגןר 8גי איו װעראס״

 אנגז״ חאבלן ״לינהע״ ’V *ז ׳באחוי«*.ינג
 ארעס• »דן גדילאגען גע״לעג. די חויבלן

 בײדע ®ון סענאען גלװארען זײגען טיר#
 קײנער װעם װאר^יײנליך חעכפ• און *דדים

 זאגען ?לנען גים אפילו אגװלזלגרל H ן ®י
 «וחוײ8א*י לר^ער דער געװען איז עס װער
 ®ינגער־ «ו געמען ייד ייין חאגס די נען

אדגופלנפידען׳/ «ו סיפלל ס4*־ ׳נײאך
״ן «ו ױנו ז»ײ:ם זאך »״; נאךא  פי״אר ו

 ®ארא;מיווור*ליכל,ײמ די אז איז, דאפ א.״ן
 גע״ און רײפערייען די פראװאצידלן פאר

®ון ?א• מי !״,ײו אינגאנצלן פאלפ אױלגען

 1פי אב^נו^יד חאפ m ״פיײחײפ׳/ דלי
י ךי נלחללפ פיפטלמןןפיא ^ י נ  וײ י^ן אי

 •♦מילי יjyjjM 1 ארויפצופרלפלן וגעפייכלן
•יחרלן •P,syi חןפ א א-יןו

חאנלן «יי #קוונדיללן. און צי
 ‘נל ייי ווא• אי̂ץ וללייןנ• פאיזינפי^ ןאנץ

‘111 דלר־ אין גלװיר^ן אײכלל
 ייניאן דןי לזויאלן פארחאנדלוגגןן די נלן
ו אסןן-רוק וויגולר א-ן נאפלפ די און י ו י  י
^ א אגיפאצי^ די לי אײ ני

 ‘נא t^p ןחן ײין ײונפ i״p אחז גײ•׳
 וי|ל«| אכ־פאפיל ד♦ וו« ומק• רץכםיגונג,

 אמןינייפרא״ ר$ר ולגןן אן איצפ •יחיפ וי
 ׳•ומי• >#!,11♦ קלןו?טאנ^ר דלר וין ציע
 מי 11# לןולר צל^דלינ א װןן ואר ןיך

p 9 סיייגו » *ו צוסןן ״פרײחײ•״ i ז ן י  ױו
 חוי• חןר אוי^ װידלרחןל^ז זיף נלסלן און
י |1# די yrnttp# נלי ״ײײ״ מ

״ די סי• jnyuf גיפ לןולן און ײ  י
 אוסיארפ״דליו ניפ לפ מי« — חאנדלונגעז

מלנ®•״ איז דאס א *ו •יךןר#ן
 ד/ר pN §אי קו©* לפ װאפ װאר׳יײגליר

 WiHUvn פאיפ #ולד די װירקלינקײ®.
ליו גלםײגל די פון typ די אוי,י ײו  p* JTJו

 ס« ®«e»ip אין iyiM װד׳נץ דעמ»>גאגעז,
 ײיז נאנפןלנלר גאאיװע ךײןרץ ®«*וען און

 ?ײן אוגו ני♦ איז דלפ װעגןן ארײן. «ײלר
ניפ. *װ״פעל

 מי ייד קלײב® אבעי״ באדוילר^ «וס׳1)
 די אין פאנאגחןר גיפ רytyל דודנ׳פניפדינער

 די נײ אז נאי חלרפ אזן לעזפ לר ?אכען.
 באאליספ און מלן אג•4*׳ סיפינגען מניאן

 גלחן *ו ניפ געועפעי איז עס אז זיך, בײ
 דלס«״ די װאס איו דאס מיפיניגען. די «ו

 ?לנען מיפיג; קליעעס א נײ וױללן. גאגען
 זײערע און פאי׳פי׳עגע זײעיל דורנאפווען זײ

מעניעז.
 דלס צו בו^ א סאכען סוזען ױניאנם די׳׳

 דעי ׳ייד ׳ילאגען דעד צואפאגד, טי־ויעריגען
 אןיפחערען, מווען מיפיגגען,. כײ פיסלען

 *־7 װלרען אגנעװענדעפ דאדפען ן7סי&ד* אי*ע
 פאיקוםען. פענען גיפ זאל עחנליכעס װאס
 פאר גרויפ *ו זײן ניפ דארןי #•דןןי ?ײן

 אויס״ קײן און םיפינג א ׳יפערען װע^בל די
ײו  װי אויי — װעלען נ-עגלבען ניפ פאי ו
 ארוים«ו״ איעעם — מעגליד איז ראפ װײפ

 עי־ קען דאם חאייאכליעס. די פון ׳פפדיגגלן
 סינד ױניאן יעדען פאד װלן װערלן רײכפ
 גלזללמל״ א נײ אז װלדען קלאר װעפ גליד

 איײ יעדלד ?ען סיפינג אידלרליכלן פיגלן,
 וײ\ איויפזאגען און װאדמ דאפ כאקומען נלר

 ׳•פלרט עם װלד יונער א״נלד ילדלל ;סײנונג
 פון װלרען אויםגד*י*אםען דאי-ןי סיםי:^ א

וײפ. *לנגערלד א יאר מיפינגלן n קוסלן «ו
 פללן ױניאנפ די דאי^לן עפרואפ נאד y,n״

 מיפגלי״ זײלרל אויפקלערלן — איז דאפ און
 דל- ביליגל י פאר װאם זײ אנװײזלן און דער

 ספריפ׳ער קריספיל די ארבײפ טאגאגיאע
ן פוען אנענפלן י  גלסײן װי ױניאנם, די י

 עס גאדיא װי א*ן איז פראפאגאנדא זײעיי
 פיחרען זיך לאזעז n א־בײמער די פאי איז

 אוספאראנפ״ אזללגע פון טפריפעל אויפ׳ן
 דארןי ארבייפ די אט חברח-לײ®. װאיפלינל

 אוי«• אחן *ויס׳ פאג אײן םאג װעיעז גלפ^ן
ד״ בײ פוםלעני׳נען גל׳ילעגלן^די ךי חלר.

9*<pnfMIM# iyfi# w r עי מי fm י
®jy u y i t v i״

 די װאס אלץ טוען מדאנס ד♦ װעל,
^r ?א;*ן ^ v o P M( ןיו םיטגרידער, די 

*fypPiMWJ, ף  אר״ •אסקודנעי דער ^י
 דעסאגאגען, ״ypr״< די פון נײט

vn אס״ די אט ימן • רח1 א אנ^ר• 
mvp געװאיען גמסאן #סאל איו ארנײט 

po די און •רעסע פאייטי<יסטי^ער דער 
 n חאט סען י#ון #דעט^ױױטגע;טורען

f i  M im yo vw  o n  nMM lyo^aiM 
aM©,© ^ל # ?ײ חאכ v פיר• יײכס דאס 
##jy jg גלײר דאס טען חאט •y;j^M 

n y f,| סאחחןן אכער קאמוגיסטען די 
v רױטען j׳c<im %לץ נאך דווך o־n^ און 
vpm דימרע pm v r^ y w מענמיכמ 

o^jro ייל1רעװאלו לשס געטאן װץרען 
 pm טוען, וײ װאס אז דאך ח״סט עס

pm )n* לשם דאס y v ארכיײ אלע ניט 
 -iynjM:MD ^יכט טזױ דך תאנען טער

o אץ n באגרייםען, קלאר און
 םא̂• יענע.^־כײט איז עס y*nyw ױ1

^i וחנן ^יטער-נאוועגונג, חור om עס 
ץm אז #?ײן hdm ןא<  קאסו־ די װאס י

 אירעאל, otrp וױרקליך איז טוען ניסטען
 ױניאנס די סון ^יפקלערוגגס־^ײט די
*v און ©װערער סך * איצטער חןריבער 

jyoyj no די כיז צײט, מעחר mרכײטער 
 זיך און ddm דעם נאנרײפען דאך װעלצן

 דע״ לינקע די פון עתעי מיט איפמחנן
ראנאנען.

 האט פאריער־לאקאל דער װאס
ענץ. דעם װעגען זאגען *ו

 אױוי סארגעפוסען װירקליך איו װאס
 V פאריער״לאקאל דעם םון סיטימ יענעם

 סקא;־ דעם פאראורואכט טאסע חאט װער
̂וילעג אוו ר*ל  אמאל ניט עס איז ? גע

 איז עס דאס זאגט, מען װען כלכול, א
 גע• •ראװאצירט אדער אויפנע׳עטיםטעט^

1 כיאכער טוטעל ״לינחע״ די ט״ן װארען
 םיר געםינען דעם אױןי ענמסער אן

 אױסנאכע דער אין ״םארװערטס׳׳, אין
 עריעינען איז דארט ־.,יאנואי טען7 םון
 באארד עקזעקוטיװ דעם פון ערפיערונג אן
 וועל־ אונטער םאריער־לאקאל, יענעם פון
 אונםערגעעריכען נעװען זײגען עס כעז

 אנוועזענד זײנען װאס מיטגילידער, זעהס
 װאס אט אין כייטיגנ, יענס ^,im געװעז
:געזאגס װערט דארס

 די זײענדיג ׳ײכענטע1אונפלר די >מיר,׳
pyסיהלען ,1י״; *,לאקא פון קאכזיפע ?עקומיװ 
 אן געבלן גו פי־יכט אונוער איז עס אז

ן אמו/׳ז ו ̂ארען י  דער ודעגען ספײפדענם ק
 די צו געגלנזאץ אין סיפינג, ב״ם פאםירונ;

 בייעפ• גראיאיאגידע די אין באריכטען פאל׳פע
פאקנדאל-פאספפרײםעד. אנדערע פון און <**ך

 גע״ געיושען איז מיטינג לאקאל ״דלד
 ניײ די אינםטא^ירען 17 ׳י#מענס7 ײאדלז,

 ־17סאר צײײטץנס, און באאםםל, ערײע״לסע
 אגריסענם״ :ײעפ דלם דיסקוסיאן פאד ליעען

 אויסגעארבײפ האפ באארד דז#אינט דער װאם
 געװען, איז אבזיכט די בתים. בעלי די פאר
 סאר־ זאי׳ מאניע7י77 אןrאי:פטאלײ די אז

 דלר זאי* דאן און מינופען, עםייכע נעחםען
 א סים װערען פארנומלן אװלנט לר7גאג

אגריםענפ. דעם איבער דיסקוסיע גרינדלינער
 און גאנצע א אלס באאיד דז#אינפ ״די

 גע־ דלם ליב17 זײנלן קויפמאן פרלזידל:®
 ברוינ־ סלכלח׳סלד אויך םיםינג; ום7 ?יםלן
 נאכ׳ן גלײך גלקומלז םיטינג לום איז «פײן

לרוואר״ אסאסיאײשאן, דלר םים לאנפערלגץ

naO&&XK&O&000<tt&CK<X‘OC>O<J0<KfCfCPCrt ׳ »
י נ ד נ ו ר ע ם ײ ל ס ױ א

 די װען צײםען, פינסםערע די אין
 ©םראם א סיט פאיפלײצם װערם װליט

 גדוײ ארן שלעבסקײט טענשליכער סון
pomt^ '  דאם אז אויס אפס דןי ר*בט '

 הפקר״ פיז א עפעס איז געבען גאנצע
 דין א אהן געשעםט, כאפ־לאפ א װעילם,

 סא־ א אכעד סוכיט השבון. א אהן און
 א| חויבט װאו עדנעץ פח און סעגם

 אן הױבם עס אז שײ\ א באװײזען זיד
 באטערמט דעטאלט — אױסיײסערען זיף
 סדר א ע«עס דא פארט איז עס אז מען

 װעלט, דעד אױף ארדגונג אן #העו<ם
 אלץ ניט אין הפקר איז אלץ ניט אז און

רלכענוננ. א אהן א& לויפס
נע־ איז עס אז געסײנט האב איף

 גע־ ״ערזענליכער א מײנמר ב<ױז װען
 אנ־ די און נעשפאנטקײט רי אט פיהל,

o םאר ערװארסונג געשםרענגטע n זיג 
 איך ;#ארטי יײבאר בריםיש דער םון

 םארשײ־ צו נעווענדעט דארום זיך ראב
 אינטע- םארמײמנע פון םענשען דענע

 אלמ״ בײ אױסגאהם אן אהן און רעםען,
 געשפאנטע אײגענע רי אט נעפוגלן מען

םאראינטרמסירםקײט.
הא״ ערםאהרוננ po זיו, טארשםעהם

 םאר טען אז געיערענם שוין סיר בען
 טאגטאסטישע אױו סיל צו בויצן גיט

 ניט ואלפן םיר װיפיל אבער יילזןנער.
^ םארקלעג^ן ז װ  ערװארטוננען, א

i אז ♦!noowrmo דאס אלץ בלײבט n 
 װעט באוויזען זיד האם וואס #טראהל
 האריואגט eon אויסצולײסקח© חפלםען

n #וו n וחללם. סארווךלמנכתר

 v*ל זײנען זאגמנדיג אסת דעם pא
 אויס־ אויף •ראנראמע? רלצעפםע!

 געווארען וועלט סראגקער רער צוהײקען
 א קודיר גלה פאנטאזיעם. פוסטע װי

 סוים. זשיפעם װאס נוסס׳ט, װאס װעלט
 א•״ נים תכלית קיץ אויף אבער איז עס

 םיאש זיך y* םיס און הענט צולאזען
 נעװאלם זיך האם עס אלץ. אין זײז

 צײםען. בעסערע אויף האםען גלויכעז,
 :פראגע די געשטעלט ויר האם עס אבער
 }'הילף די קוםען וועט װאנען םון ? טאין
 ארםײ רויטל די כיז װארסען און דצען
,װעלט^ די םארכאפען װעט

m  PM בריםיש די :נײעס די סוטם 
װאהלען. די בײ דגט פאיטי לײבאר

זא* צו ריזיקאליש איז עס געװיס,
 סף א צײטען. היעטיגע נביאות גען

 ׳שכל #י על געװען, זײנען ײאס זאכען
 םלז מעגלױ־. נעײארען ?ײנען אונטענליו,

 סעז םלדמןוז די אז געגלויבם ניט האט
 ניט האם מען גערױערען. לאנג אזוי

 וחןס חננירונג סאװעםען די אז גענלױבם
 אונ- איז עס האלםצן. לאע אזױ זיך

i אז גלױבליך r u n ווא- אזעלכע סים 
 דיײ און •ױלימע רוסישע, די װי לױסעס

m קצנען זאלען טשע ’DO'ipy ; םונ־ 
in'Dtnip# |y3jnioon איז עס זײ 

i n n nנביאות זאגעז צו טיםינ ניט ־ 
 עמ־ די ווען סארתיםצן וועם פס וואס
שז  איבמר- וחןט ארבײסצר־«ארטײ לי

 לינט #ס Jנירונn עננלימא די נצהםזון
װעט ד ײאס #ראנראס אסענע »ן אכער

 ניט װעס זי סײדען דרכוסיהרפן, מוזען
גאנצען. אין םאכט דער צו ?וטען

 אר־ עננלימע די װמם מרשטע ראס
 צו ןjrvm דארסען ויןי כײטמ^רעגירונג

 #מיכעל — :םרעגען און דײטשלאנד
? שטיקט םצן שרײסטו?ו װאס ר י  ניט י

 װערלן כאלד וועט עס !סארצװײפעלם
רעכט.

װענ־ זיך ד װעט םראגקרײף צו און
 רײן דערלאזסטו װאס I זשאק — :דען

 דו דײטש? דעם שטיקען #ואגקארע׳ן
 ארויס- איהם אלײן זאגסטו, ׳ניט ?עגסט

 דיר װעל איף קום, דארמ^ םון שלעפען
!העיםען
 פרעםעג־ איװאן, ברודער #דו און
 ארבײטער״רע- אן אױף זײן צו דירסט

 די זײנען זשע װאס פאר מא גירוגס׳
 אויסנעשםירט^ אזױ עפעס דיר ביי הענס

 הענט, די ^אװאש ברודער׳ ׳נאר געה
 שלום• אפגעכען קענען דך טיר װעלען
 לײבליכע װי באנריסען זיף און עליכם

ברירער.
שדײסטו? װאס ^פראלי?, דו, און

 אמע־ םון טױערען די םארשליסם מען
y נישטא ריקא^׳ w עםינרי״ צו רואוהין 

 נעיא* ניט ;;עקיאנם ניט שא. ? רען
 שסיקלאר עיעס ראך זײנען סיר סערט.

 א דאך האבען םיר איצט; סחותנים
 dip טא בשותםות. םדינה שטיקעל

 ?ענען טיר װאס זעהן לאםיר און זשע
p'P in דײנצ סאר צוזאםלן טאן n JM ii 
ישראל. ארץ

 עתה לעת אױןי אז גלויב איף נון,
ipp ארבײם ביסעל ראס אט innDUf 

 זיף וועט װעלט די אז און שטעלען.
 םל?דאנאלד אז נעדאנח צום צונעװאוינען

i פון #רעסיער איז n אר״ ענגאישלר 
 װאס זעהן םעז וועט בײםער׳רענירו^

װײטער. םאן זיר לאזט עס
האר » אױף ותלעגדיג ;יט ״ײן

 פאט־ אמעריהאנער דעם םאר?לע:ערען
 גאםפערם, סעםועל אונזער םון ריאטיזם

 זײן אין ערנעץ אז חושר אכלר איר ביז
 א פארבארגען ליגט אונטערכעװאוסטזײן

 — געבורטסלאנד זײן פאר פאטריאםיזם
 עס איז דאס אז מעגליף און עננלאנד.

 יאהרען אלע איהם האט װאס געװען
 •8א זיף און װארטען צו געצװאונגען

 פא־ זעלבסטשטענדיגער א םון האלטען
 געװאוסט, האט ער אקציאן. ליטישער

 ארבײטער אטעריסאנער דעם טיט אז
 גענוכיען — צװײ און איינס דאס איז
 גע״ ניט האט ער און געםאכט. און

 ענג״ די פון כבוד דעם צונעהטען װאלם
 אר- ערשטע די זײן צו ארבײטעױ לישע

כײטער״רעגירוננ.
ברי״ :זאגלן ער װעט אבער איצטער

 מען !װאירקערס״ ״םעללאו און רער
 איף מצליח. זײט און נעהט שוין. מענ
 געלאזט ניט געטאן. פליכט מײן האנ
 קען איך וױיל ערשטע, די זײן אײר
 װאיט אפ״ ״האררי אײער מיט אײף.
 פאליטישע די אין אחעק געוחנן איהר

 א האבען איהר װעט א'צט היםלען.
 װעל איך און וועג״װײזער, א דרך״ מורה
 רער אן רוהינער א שטעהן קענען שוין
 םורא ניט און נחת שעפען און זיים

 צו פארלויפען ניט זאלט איהר האכען
װײם.

 רלר־ פלוצלוננ װעט װעלט די און
אר־ אן זײן געםאלט קען עס אז זעהן,

םיט ׳דעםא?ראטיע םיט בײמער״רענירוגג
 םענשלאר פאר רעספעתט םימ םרייהײט,

 םײנונגען׳ םאר טאלעראנץ פיט לעבען,
 םענשליכע אץ נלויבען אלטער דער אח

 מענ־ און אוםקעהרען זיר װעט אידעאלען
 —:שעסמשעז און אוםגעהן װעלעז ^ען

רי װען םאנ דער זײן זאל נעבענשט
 די איבלרגענומען האט פארטי לײבאר

סאכט.״

w * js n *׳  * " i•
 נײם װן• דייקופיל גריטליגל א ?N ;גדיגי

#®אײעחןן. ©יפיגג
ym\ 8.80 ויר «fn סיפינג ער״ד iyu9 ל1 ויו תאגצו לרליןנו̂נ בײס יײךג יױן« 

 א ױועק ש׳ייו װלן אבפ«רוקנילס. פאנגען
 סי»עג דןך p# גארני■ מי« ׳יפונדל חאיבע

*iyju«#jif «i} v ■יואא ײריי•׳ דלר סי 
 #•לדלגדלן צופ אפאליר• ?ויפסאן *רלזידלג■

ח ױייײצחח זאיצ! זײ ע»*לסלג«  בלסלד י
 א«יל דער ןנגלחן. סיפינג דעס דעדלןולן

 זעלכל די און גלחאלפלן, ניפ אנלר הא»
 ־’א® די דלרלאיעז ניט חןפ עמפג

 זא־ דער פון גרויע די אינספאלירלן. סערל
 *ור זײגצז ליג״ ״עדױקײ׳יאגאל גענאנפלר

 גי■ גע׳ירײלן סי■ און פלאר אויפ׳ן «:ז#גען
 װידלר םי*ינג. םימ׳ן אי״לוגלחן עילויבפ

 אולליר■ קויפסאן •דלזידלנ■ חןס װידלר און
ײן י»ךין ל9? 0ע  חאכלן זײ אבער גענוג, ז

;עחערמ. ניפ איחם
 גל־ סי• אװל״.® דער אװעק איז ״אווי

 ללן״, נאך חאלכ ביז גלוילדער און ^יײען
 די א*נס»אל״#אן. פון פרא;ע דער םיפ ביויז

 לונאג- גלחיופ דערװ״לל זיך זײנען סעמבלרס
 זײ• װאס חונדלרפ ואר א פון אחײם. גען
 פאר״ נולחד ניט אוין אי? געקוכיען׳ נען

 פער־ אדלר דרייסיג און עטייכע װי בייבלן
יג.7

 גע־ עגדליך חאפ קויפםאן ״•יעזידלנט
אז לרקללר®, לר װאימ. דאס קראגלן

 #«ל®- די לוליב װאס לײד איחס פופ עש
 דיסלזופי־ גרינדליך קלגען ניפ ער װלפ קי•©
 װלם לד אגרימלנ•. פון ■ונקםלן נײע די רען
 פיגןי די אויף א###לללן בלויו דארוס זיך

 פארגע׳פייאגענע די מיצ פונקטלן װיכפיגספע
ענדלרוגגלן.

 חאט םינפלז, ■אר א אוגלרעדט ״חאבלנדיג
 לר #םללען. י7 פראגע » פארלאנגם ןי9ס־י
 קויפ* פרלזידלגמ און גע׳פטעלפ פראגע די האפ
 גלייך ?יך האט לר פארלגפפלרפ. חאם מ*ן

 פראגע א גאך פארלאנגט און אויפגלאםעיט
 גלחיולטלז חאפ קויפסאן ײען אםעללן. ו7

 1זײ:ל פראגל, לװײפל די לגפפלרלן אין
 , אמאל סיט בײדע װאדאזאפסקי און כיראןי

 םראגלס. װײפלרדיגל מים אויפגלא»רונגען
̂פ דאן  זאללן זײ אז גלזאגם, ?ײ קויפםאן חי

 ענ־ ו7 מלגלינקײט א געבען איהם סייחער
 נאכדלם, אכריםלט. װלגלן רעדע זײן דיגען
 פולע די חאבען מלםכערם ע4̂ און «ײ ויעללן

̂נו ̂יכקײפו  דיסקו־ און פראגלן ׳יטללען סעג
 ח«ט סודאן• אגרימ^®. דלם גיינדליך טירלז

 אין גלחאלםלן — וייניגע דאס גלםאן װײםלר
געזאגם: דאן ,חאפ קויפסאן #רײלן. אײן

 פארדופלן װאס םלנ#לן די זײנלן ס9ד אט .
 דלר אויםלר פאריערס פון כלומראזם כ׳יבינגען

 זײ דלרלאזעז םיםינגלן לאקאלל און יזניאן,
^גגלחן." ניט

o אין װערט אזוי און n סטײםמענם 
 חברה־ די װען דאס דערצײלט, װײטער

 האבען ליג״ ״עדױקײשאנאל די פין לײט
 אן, םארט געהט כייטינג דער אז נעזעהען,

 הא־ ״אבסטתקציעס^ אלע זײעדע טיאץ
 שלאגען און װערגעז געכאפט זיך זײ בען

 םליגעל, רעכטען פון אײנער סטעסחינען,
 און אנגעשטויסען, זײנען זײ װעלכען אױף
געשלעג. דעם פאראורזאכט האט דאס

״םרײהײט׳/ די שרײט איצטער און
 ױניאנם די םון מיטינגען די אױף אז

״לינקע״. די טען שלאנט
 צו ױניאנס די בלײבט װאס אלזא,

 אויב אוםשטעגדען, אזעלכע אונטער טאן
 טומעל״מא־ ״לינקע״ די אויסשליסען ניט

 אנ־ אומנעשטערט קאנעז זאל מען כער,
 םרי־ ? ױניאךטעטיגקײט דער מיט נעהן
 ױניאנס״װעלען אלע ישפעטער, אדער הער
 עלעמענט שעדליכער דער טאן. כרוזען עס
 די כדי למחנה, חוץ װערעז געשטעלט טוז

 יױ די איז געשלענען צו פראװאתאציעס
 מאצ אלע םאר אײנמאל זאלען ניאנס

ווױפהערען.

ד ע ר ד ע ט י רו ם ״ אניז ג לי ץ כו  א
ל ע ד א ״ נ ץ אי ר א ם
 האבען שײנט, עס װי אכיםײסטענג^

 אויף אנגעזעצט זיך מזיקים ״לינקע״ די
 און ^א־ארבײטערnנא די po ױניאנס די

 דאם אציין. אכמנריקא אין נאר ניט דאם
 אנדערע איז אויך זײ שלן זעלכינע
לענדעי.

 װערט אנגעלעגענהײנא דער װעגען
 ״םאלקם־צײטוננ׳/ די אין גערעדט

 צײ־ טעגליכע סאציאליסטישע אידישע א
פוילע;. װארשא, אין ערשײנט װאס טונג,

 *n טען11 םון אױסגאבע דער איז
 ״פאלתסצײטונג״ די האט ,1923 צעכיבער,
 םצשים וײ װעלכען איז נאםיץ, א נעדרוקט
 שנײדער־ די אין לינקע די pc תעתועים
 באצײכענט װערען װארשא פיז יוניאנס

 נא־ דער איז אט װארט. ייכטיגען ז כױט
:געהט און שטעהט עד ײי טיז,

 כודיג»ניזם רויםער אםאל ״װידער
נאדעל־םארײז. איין

 װאר־ אין פארװאלטונגס־װאחלען די ״נאך
 די װלן פאראײן, נאדל »ון אפםײלונג אלװלר
 זיך חאם מ«לה, »:א געכאפ® האבעז רויםל

 כל סון» #וין װעלען זיי אז אויסגלװיזען,
 דורך סקאגדאללן, װיסםע די סוואויפחלרלן

 געװען. #ס קונת אזוי זיך חאבלן זײ ײעלכל
 רו־ אביםעל כלװלן םאקע איז ״ט7 גלװיסל א

 דעמאראליזאגיע אינערליכל די הגם חיגלד,
•P  א^יו *ויןי חאמ ארבײס, יע«טערומס 1

אויפגלחלרם. נים םיגיט
 װאונה א באקוםען זײ חאבלן ״ללצםענס

 דלר אוין* און נײ. דאס פון ײבלןאנציזז
איו װאס #י»ד־?אנ»ערלנץ ליניאײי

מ װ ען ק ס ל םו ש
רעדאקט^ר דעס *װײיען

• • • •

W
ח  ♦ •לעזער ןײ יי
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DPKO .אײער איז צופאר א דורך — ראזעז 
 אי«ט Drר7 רעצעסבער םעז1צ דעם פוז נריוי
 אור• רי איז דאס הא;ר. דלר ו7 נעקומען אונז
ניט איים ניז איז לר וואס ,on םוו ז*מ

 איז לס אז אינם, איז נעװאדעז. פארעפענסליכט
n r םיר וױלעז כיאגאם, נאנצער » ®אראיכער 
̂ופלטינוננ, די סאכעו גוס  ר» איבלרנענלגדינ םאר
 אידר כריף. אײער םון אינהאים דעס ז77קור איו

 ם7י םאקלר, ברודלר 17 דאנק א אױס דריקם
 דעם *עוסםלר, ברודעד it אוז גיזנלס־אײדזמלנס,

 אינםערעם גרויסעז א נעהםעז פאר סעגערזישער,
 גליסייד, דיז פיהיט איהר ;,.זײס אײער איז

 גזסע, 7>ןזעיכ אין נעװעז איז ״ת״ס״ אײער װ«ס
yx*njrt ,זײט איהר דאס אזוי, ׳טוסםערס, װ♦ הלנד 
 פאר־ י1זי םיהיט איהר זינ. א סיט זיגער גלװלן

 א,ײ* צוױי די דאנקעז צו פעהר דאס פליכסלט
 זײט איהר װײי ױגיאדכאאמטע, כענדערפאי״םע

 ט,ינ וױיםען סיר נענ:׳;ר. זײער דאן כיז נעװעו
 צװײ די צי נעגגערעאפט א״ןר װי און װאמ אין

 יע• ר7קט,-אב’אויסד;דר זיך האט ױניאדבאאסטע
 ביי־ די אז ייאר, *יז כריף א״;ר pc דלנםאי־ס

 ארויסנלװי־ זי־ האבען יטוססער אוז טאקעי דלר
 פערזענריכקײםעז, אלעררײ םון הענער זיין צו זעז
 האפעז׳ ראםיר פי־יכ̂נ זײער ערפייט האבען און
̂, רלר אז  ײז־ פזיע אזערבע אגדעיע פײע וזי סא

̂אר נאנץ ילז ̂ר םאר םאכעז ח  ר׳ש•■,7(״•;םכ אונז
 בא־ די גענען אומתרעכט !,ז* קענעז ז־י אפם װי

 עמרזוו• אביסער זייז ײלרעז ז״ דאס אוז *כיטע,
 ז.7םארדעכנױנו:נ אוםזיסטע זייערע םים דינער

 איםזןר האס ער »ז גערענקען. דארף טעסבער דער
 קדיײ• אוז םענות זיינע אויסצודרייזען װי ונע:, א

 םוז זר גיט. אבער עס יעז באאםםער דער דעס.
׳עוױיגעז... אוז דו־רדען

a .ם o n.^ ר — # ^ץ אײך חקנעז םי ט נן  גו
עז*; ױיז  ׳דאס םאנעז רארםם איהר װעםעז ביי ,ו

ד קוםט ס7 װאס ר אנרערע אלע און איי ײסל  .ארב
עדע דאס םוען כייר ג״ דעד דורך ־װאך י םי כ רז ע  ־נ

הר כדי אוז ״קיים ײל א ׳®כאם זאלם אי  פיז ם
עעז הקנעז חוב ם7י םסאו מ א דא איז אוי  ׳ױניי

ס ,ויליכזן ױ ר י ע נז נ או נ ײנו ס ,ם  בעסםע דאס פו
ם מעהר װאם אום ,ר«נ ר.אז זי װאס  ־אוי

עז םאהי ח .צו ז נאך א  איז אז ,זיכער אי
אי ם7ד ם ראיער־לעםער * ט7וו פ  .הערסעז ;י

ל רקזאםערל .און ׳שסרענגערע פי  ־װל סױטיעז װי
עז ײםער די י עו ארב װמגדמז םוז ס אנ ם או  ־אוי

א *וסאגען ײ קוסט װאם ^ד םרעפט װאס .ז א  אנכ
ױדער ת אײערע ו ענו ײ םוז ציפער די נענעז ט  ־י

ם כאר ר כאםיפ ,רעפארטסעג  איהם םי: װילזנז םי
ען ײדינ ט אר עז ,ם ב וי י ר נ ט דאד טי  האט ער אז ,ני

םער רי געסעי^טם ד צי טלי כ  אלעסעז נאך .אכזי
סם ױי אר דאך איהר ו ײטער די םון ;  םון ארב
ײער  ה#ט רעפארטםעגט לײבאר דעד בעת ,טאפ׳ א

ע נענוםעז ײג  ־קלאוק נאגצער רער םזז ציפערעז ז
ע רי מ ס דו  ׳דורכ דער אז ,זיין דארום <ןעז .אינ
ר כע לי ם  ״גרע וױרקליר געװען איז וױירזיט עני

ר .םער עז סי ײנ ד ז ס אוי י ר נ מ י ב ,ז ר אוי ל  אי
ט ײנ ס ז רענ ע ז נ ז אי ע ג י ד ל ו ^  ־דע לײבאר דעם ב

ט םסענ ױז האט ער ראס ,פאר  ־פאר די נענוכרען בל
ט פוז דינסםעז א אנ ם ס ס ױנו  דעם נעםאכם אוז ,א

ל רו ד ײנ ם אז ,א ען דא  דעם פוז ציפערעז רי זיינ
אס .יאהר גאנצעז כ צו א איז ד טלי כ  ־םעל •;אבזי

ר דער אז ,טוננ• א ב ײ ם י ד זאל דעפארטמעג  עס זי
עז םיר ׳;?.ערלױב ט אי  צו אונז געבעטעז אײך װ

פיננ דעם צױשיקען לי ר ?ווײ ״ק ט האבעז םי  ־אונ ני
ר .רעפארם דעם הלגט די טער ײבעזr םי אס ר ד

 עוין זײ חאבלן דאנלרשפזאג, פ^ריגעז מלן1ק
 פרא־ כסדר חאבען זײ רלפלםיציל. געמאכם
 גאסעךשפראך א מיט גלשלעג, א 1צ חאצירט

 אונטער* דער אין גאר הערלן ם׳קלן װאס
 ציוי־ באליידיגלכדע ן1א *יני^יע םים װללט,
 רםאלל9נ די גל#פערם ז«י האבלן *לן1*ע:ר

 דאס װען און קןנפלרלנץ דלר •ון ארבײפ
 גרעםטער װײס דלר בײ לנךליך חאט לד1גלד־

 איז גלפלאצט קאנ״גרלנץ דער ן1פ םלחרחײם
 פאר^לאג א געװארלן ארײנגלםראגען ס׳איז

 איז יפ־םקאנדאליספ,1ח דעם באזײםיגען צו
 אנ״ ברומ^ל אזוי זײ רך1ד פרלזידמם דאס

 א אנפףפםאנלז ס׳איז אז גלװארען, גלגריםען
 קאנ־ די גלשללג. און סקאגדאל רא׳דיגלר1מ

 אויםכע־ בײנאכט צװעלן״ חאלב פערלגצץ
ו«ורען.1גל ריםען

 אר־e־pאראזB די אז זיך, ״ס׳פאר^םלהפ
 די היםלז1א« גערופען איז װללכל ננ״1װאלם

 אין ספלצילל ארן פאראײן, ןic עקזיםבענץ
 גלגוג באזיצם צייפ, קריזיס הײגטיגלר דלר

 *no צו סןןנ א מיםלען ן1א אנטשיאסלנחײט
 לדיגע1« די ן1א mein® חיסםל די 1צ כען

 פאראגטװארפד ג^הלריגלר דלר it ציחען1צ
 “פארזיי ני#ם יך1א ?יבער װלם זי ליכקײם.

מאן. it גלײך דאס מען
שנײדער.״ ״א

 רויטע זײ — זעהמ איהר װי אזוי אם
 צושםע־ מײפעלשע זײער טוען מזי?ים

 װי װארשא, איץ אוסעדום, רונגס־ארבײט
 דיועצבײ מים םאתע אח !יאר? נױ אין
 ניי איז װי ווארש*, אין מעטאדען. גע

p i t, ״ שיראר ״צינישע א זײ געבױיכעז 
 בדעמנן און געשלצגען «ו סר#וואצירעז

 װארשא, אין אח םארזאםלונגען, די אפ
 םעז נעםאדערם װערט #יאר? נױ אין װי

 סקאנדאליסמעז רױטע די ברײנגעז זאל
םאךאנמװארםציכק"ם. צו

 יאגע רי »ז נלױנעו, vo >,fw יי#י/7ד •מס
עגינ איז o נ ifT w, איז 07 דאס אוז ׳איז זי וױ 
ס םי גי ױ  ־רטרײ7נ,א צו ,ישעדלױ זא<אר ,7י ^ג
ר ...כעו ל ריןי איי ר® װערט נ י;7פ7א ט'ט ,כ

ר .ב ל צ ל ע ר ,ו״ג — .ט ע־א גיש ;;האכי סי  ־•נ
ו צ נ י י ף ס ד*ס דאס אוי גנ די 7סט7נ טי אד־־  פיז נ

ט״פארא רי נ י די 7נ עז 71-אי ט ם א ^ ר ע עיו אי נ  ם
ר ע תז עי א ט ײ רנ ;גו7י*'נ א אז ׳אםת איז ׳;ס ;

מ ס 7י7או ס;ײ נט*;ע7ט 7גרזי »ג ען י טינ  ז־ד נוי
ם ײף רער איז ;י  איז ,שאםסעז׳ין־נעײע די פון וז

עז; Iטעcאrג־^•ועיק די ,סארקלרט ׳ראס טזג  זיך ו־
o i l צ די קריגעז איז נ סי ױ ײ םוז ,«ל־ה ;  ,אנער .ז

 אוגזערע אז ,נעסען־םא גיט םעז רארף ,ס:ערעטע
ס גרויסע אנ ,ז ױני עזי  נעײפרעז גענארעו ;•ט ;

ס רוי ט א געמעז .נ ען זיי ױען .ציי ײנ  ײען7ג ז
 ;סע װען ,צײט א זאגאר !7ײ־;נ ׳סײאר׳ און קרייז
עז ,בויעז נעדארםט זיי האט עג ט 07י י םענ א  ,פוגד

 ,ז7אסם9?׳ר7נעװ די נעויען עס זי־נעז דאן און
כע ע די געםאז האבעז װעי נ טי וי ס ; אזנג  *אר כוי

ס .טי,ב טענ ײ ײ ט םעז טאר ,צ ג ;י אי  אז ׳1סע7ס
ם ײ ט כײ ז ט זיי ס 7סארק1״ די םי אנ סטי ױגי  ־עקזי
צט נאך רען עגונג י7אוגז איז אי  אוכזצעהליגע באוי

ס קליינע אג ס :׳!פאריפיידע אין ױגי ד ריי  פ*ר •ט
עז ״ו  ־צװײ יערעז אקז נעױעדק׳שאפטעז די זיינ

ם .ג־װיכט י־עבענס העכסט פעל ײער טי ײז א  אנוו
ף ר ד־זגע״פאיײפ די אוי ע ט א מ ס נ אנ  ותי״כע ,ױני

י ?ד ער ;אך ,ן; ״ן דעד ;;,םײגו איי נ ענ ל  רי םון רו
ע ,סאםםעז׳געװערק מין כ־יי ;זייג ח״ו ט י  ־נ״א ;י

o־r פאר״סםאנעז ;7o r, ם ז װאדי ע י ן  ־מעמ די ז
ײמעד טער ײ רי .ארב ־כא ,סאםםזניס־ב

נ;? ז*יז .װ .ז .א ריםטעז ,7י ע װי ־ ר דן ̂*ארב אנ • 
ט v טער ײג הר ס טעז •־־ז אז ,אי  נעקראגעז װאי

א:ױ ריײז ורעז ^װײדדשע 1בי־זעי רי ט װאלם ;י  ;י
ט ארער V געװען ,ז אז ,איהר םיינ ײנ , ם 17ז  ני

ם צעט די צו בארעכטיג דז׳ ,ז װעלכע װיי ע , נ  ? ;קיי
ר מא םי א ער יוי־צען איז זאגעז אײך י  ־-טיי אונז

ר רער :דעם װעגען גדבנ סין רב״ ־כארעכ א*ז א
ט ג  קאן ער װ»ס ,װײדזיט יעדעז סרינען צו טי
ט .קרינצז נאר ם אוז ,איהר ני ד :י ענ רנ  װער אי
ל ׳אפאאוצעז קאן פי ר רער װי צ ט ב״ ר  קרײ •דארן א

 ,ס׳דן״װ העכערעז א קרינעז :אר •;ר קאן .געז.
 װי אזוי און .דערצו װילקאםצז העכסט ער איז
װערקמאפםעז די ױ האבעז נע קי ר וי  :־א און די ו

אנס דערע ם איז נערי^יסעז ירני עז אוז ,דן «י סו  ג
צט עז ,7זעלב דאס אי ײנ ײ ז ס ז װי  דער פוז נע

ם העכסטער קיי ױכמינ  *בא ארבײםצר רער איז ו
J : i 37ii ײער איז ט בריף א ײז  דאס »?, איהר װ

ע עס ײנ ם נאר האבעז םיר װעז צ״יםען נעװען :ז  ני
א נעראם ם אז גנ 7נו נו  .נעוחןרידפאםטעז די םיז סיי

ײז קאן ר טארצז דערסאר איז ,נו .ז ם םי  ־ענרע ני
ר רלז צ תנ אונז ײנ טינ ? ם כ ר ,רי עז מי  ccv זיינ

ם געװעז ז ני ע נ א ט ^ א פ ג ײ ם א ע םי ם אי סי אלי • 
ר איז ,פאסםעז״געװערק די פוז עז פי ײנ אד ז ך נ  אוי

ט צ ט אי  דאם אבעד ,טאגעז^נםאר״א םאל אלע ני
ט ר ע ט אונז ^ ט אזנו דארף אוז ׳ני  ז7ר7פט« גי

ע די אנצוערקעגעז ײנ ט אלגעט ײ ק םיו כ ח ײי  דער פ
ט יאהר 35 םאר האס װערכע ,טאפט׳קערפער עדינ  ג

מער ר?ר י באירצנוננ ארביי ו  ,נעפרײ אוז גום אז
עז עס האט זי װי מנ שנ .םאר

 :יט נאר דערוױיי קאנעז םיר — פיליפם. מ
 םרופע. וזימער דער וועגען מיינוננ אונזער זאנעז

 סענסאציע, פוסטע א אײסלאזעז זיך זאל ראס אז
 איז צובוםם אזוי װער^ װאס אנדערע׳ םירע װי

 הא* מיר קוים. םיר גי־ױבעז דאס — אםעריקא,
 ׳טפי• דעם װענען קאהאנ׳עז אב. סיט נערעדט בעז
 באגײטטערט אסת ער איד םרופע, דצר פוז יעז
 :ט7נ<ל*י אויד האבעז מיר אקטיארען. דיזע םאר
 איז זיי״ װענעז זאנלז קריטיקער אנדערע װאס
 זס אוו םיינו::. זעלבער דער פוז זײנעז ארע
 פאר־ י־יאבעז זיד זאלעז אלע אז ׳זײז ניט דאד קאז

 אי:* אז װאםיםאר װעלם. א אפצונארעז ׳פװארעז
 װעלען טיר אוז איהר נאר ? זײ האבעז םערעס

 הויבעז װאך די װארטעז. דארפען לא:נ ניט ישויז
לעו אז זײ  םע־ בראדװײ םאםא׳טעװםקי׳ם איז ^י

n איז װאס פיעסע, א איז גרארע *וז *םער, r 
 אקסיארע?, אונזערע םוז נעװארעז נעישפילט דא
 םיר איבערצײנעז. זיך האנעז וועיעז םיר אוז

באריכ־ אלע לויט זיכער, «י כמעט אבער ?ײנעז
 ענטוי-שעז נימ אונז װעלעז זײ אז זײ, װענעז טעז י

 נוצעז םיל װעלעז זײ אח ?}■ילעז, זײער םיט
^ ביהנע, העער אונזער ברענגעו א  זײ־ םיר כ

 םארםאגם ביהנע אעזער אז םײנוננ, דער םים נעו
 דאר־ םיר װעיכע סיןן קינסטילר, נרויסע נאוץ
ו פעז י *צצכיעז. אסור ן

שטיין. זלכח  אונז עס טום אודאי — עפ
 ארטיקצל תורצעז דעם נלײכט איהר װאס הנאה,
 מוזט װארום אבער זײם. ער^זטלר דער אױןי
 דעם םוז נאםעז ריכםיגעז דעם וױסעז עם אירר

 אונ־ ?זךײבעז ניט װיל ער באלד מי מר״נער?
ײז םצר  םאר םארלאנג זײז איז גאמצז, אםת׳ז ז
 זאנעז׳' ניט א״ןי קאנעז םיר און געבאט, א אונז
 שרײבעז זײז נענונ ?א־ײבער. דער ד»ם איז ותר

מעהר? נאך אײזד װילם װאם אײר, נצםערם
ען ם«ר )1 — .ב ײנ כער ז ת דעם אז ,זי  טעו
הר חאם מאככ אי נ ^נן די ענ ענ ״  םעלעגראמע די ל

 ״םארװערטס״ איז דאס אוז ״,װארלד״ דער איז
*v י בלרנצגעבלז ז טינ נאװארעז אי כ  איז •רי

ך םער דער אז ,נעמלי ל דרי א אנ צי א רנ ע ט  װערט אינ
/טאק׳דז״ א אלס ,רוסלאנר איז באטראכם  צי ׳

ז דאם ױ טפקל אי ם *י ,אז ס — ני א ו ד  *אנ או אי
ד .םראנע דער עניי ם דער אז ,ם  קארעםפאנדענ
ם האט צ ע ^ ע ם נ ט די או סיי םינ כ  7י<רא דער םוז װי

אגאל רריטעז םח אצי םערנ ז ווינ ד אי אנ סי  •בצר* .רו
ר איז לס מן ס ,זי א י ד ת  •אי האם ״םארװערםם״ ו

נ בערנענעבעז םי נ  ,םצלענראמע דער םוז זין דעם רי
ם ױב װארי ם א טעז ,גי כע די באלד װאי ײנדלי  ם

תגז ם ײ אד צום צ װרנ ר ר ד©ס ״פןן ע נ ט וי  -פאר ני
ז מ װי ײ ,מ םי ן א מ ר ו עז סי ט אי t װ ' i r ײ  י1א

ם א v געחאלם םאםמנ r ען ײער אױוי יפטעי  א
ס* ה מ א ד אנ חט. דער אז ,ס ר האט ״םס־פארו  ־אי

ד אנ ען נ מ ל ס װ א ר מ ג ארדרעהעז צו אי  X(7”( די •
אנ ר װאם ^לטוו עז םי ם װיי ט יןאנעז אוז ני י ר נ  צ
ײ7 סכסוך דעם אנבאםרצםט װאס )2 .נלבלן  װ

j r\ לז ךי תו ס ױי o יואגעז ו n ײז פארד װצרם ־ןוד

ײצ אייו מי איהר׳ ת»ט סענס,  ##) JTHMfl צ
t^fl# tf?7f fg ׳«7W צו .17פאר?ט* ׳ציעכמ

 Iff ,V9 •״,0ר71*|רו# •אר׳ן 7ראלי קיין נים
 8007 ײ•• ינ(0ײ7 א 9י4 כמינ. ־ ניט טיײיר,

 8171 0י1יM0 71 ארויסצתונ*!׳ ג<יט םיל אזוי
ןו 18י 0ל717ר 07 .7’ל8י 8 איתר ביי סי̂י

tnrm כיט רליװ״ל ;יט i א»ז י70ח* •ון K 
 ין8 1§רײ OOW •811 יס׳71 08י רסס״.7.יו
” ?ft® ,»71011 ׳טסאסס רםס״7װ 117 no י י7י♦!- 

 1*8 07 סדײערס״זפעגסס. די פח אוז 7קויאצי
 •״/8ר7יײ8״• no 07ר7אינס דעס איו נסטיײױ״

 7ני*ד «10 «701,י1רײ8 ז̂• 0ל71 הר7ם •ו#ס אז
 פס*נס70?8נ דסרט זײנעז דערסאי קױעלעז.

̂ערב,  71• «1י «,7נט7אנ אדױצרטײזמנ םענעדז
 «1• ימנ707רנר8פ ר7י «7• האו 7יכ7װ אגרערע,

 0רי17 ע8י ניט •«8 ל^ל״ דעיפאר, הננסױ-. דער
 ,פארװארס•״ פון סרי*ז ר7י נעװארעז געהענערט

 8118 אי« 08י נט70 8 אייף זער7י yrM צו
 ר7י7גד8 י7ד פון נער,8 אוםבאעםאר״טנאר.

 7981• 8 איי ?ש ״ען ז8 ר,7?יכ אײר איז זײם׳
װירקיױ נעלט •־יטr «8י ,■רינצי• םון
 ניס 0711 ״פס־װערטס״ י7ד ניט. ליע8ר קייז

 ס8װ ,07ניזנ א no נט7רםייזס7דײ8 יזיק ;עםעז
 Mfii ניסטי•,8ינסי*ײנ8 ז7כ8אויסנעיס«־ איז

 ר7ד !.8יוני נצוױםער 8 סיט יאסן״ איו ׳מםעהם
 ?•”אױוסר• אזא עעסעז8 גיט י8ט ״םארװערסס״

 •71 דוחי נ*סט «,8 נים איהס םט7ג אוז םענט׳
 «.171 «־ א םאײירעז יסהר פיז מ־צד איז עד קאן

 07 סזט ער ויעז DJTOOO דעם איז װאייס
 •״.017H18C. רער זײן ו7 רערס7אײפנ ער װאלם

̂דל• װאלט ער  בוד סאםע דעם סאריארען דורןי
.D170T י7 17ײ7וו אײוי דעו׳

ג .ב ר ע ב ג ײ ר — .ם ת עש האלטען םי םנו א  ננ
ר אונזצר אוגטער םאר  •7י «רע7ענסס 17 ככו
ער no שטאק־ביעטעל׳ריג װז  -ר7• די אוייי גאס א

כ7« לי מז •אויו טאקעז8 7נ ט איז עס .א סו  «וי8 •
ר װי ,י7סנ סנ «7כ8׳ר סי  -170 די 18 «,ק;פו7אוי

avv י ױעיכע י ס גנ י7;7י «אי ס7 «7ס ײטו ײ ״צ  ״ז
ע• נעז ם׳ ס8ר■ סו םי ק1ס ח ,97ט  ־8• ר7י דאס א

ם ײ סאר םוניז ס 8 ר8נ איז ז  ים«ױ118 י11 י7םי
ר 8 רעז8נ א ר8ם די םוז סענט ן ענ • 7ם7רכי  ־כי!

i y i 7? r ערע י ;זיי ו 7i אז r,? נ*ז םיר ױי  17י
ד פאר כ זעלבסט זי נ”717אי ע8 «8 4נ י י  *17וי /י

f דער אז ־שטעהע 7כ t * » r ײס־פ,. דער פוז  ״עכח
ײנ ך1 אוז כלאםערס 7נ*מ«סם1>װו8ב גאנץ «7ז  י

ס7נ ױ ר ם א כ מז רוי ס א  זיי w״ ,ז?18 ו7 «8 ני
o «»מסקעגעז i g i ז «717וי מ ר .י נ 17:7״י סי י י  •י

ם םאל ס1 ני ץ א סו ם?ב*ס • 1איח I7H אוו ,17ע • * • 
ט אונז מ1א עם1 צו ני ס ס 4<י1י אי i ז7װ «8  t o 

00181171 71711» 7’ .D7118• •181 8 45יי8ם17ד 
ס־י1 7ר7אײ עז 7ױ ס ענ ס לי סי ס ר1ת״ ■*71 1צ ח ? 

ט ײ ק ע ס דסר סאר און ״ם ײ רב  •םו זי װאס ,א
^.אוי

 םיר .myo א האם 1איה — ראלינסקי. (.
 TTDflOr 7י7«11» איו 170017 071 «’א «738,1
7i7ii» 0« *ם1 װייס 707•* דיסאװ׳סJ8twn 
 n#r 1פי בעז8ה 1םי .177171 םיר װאס אלעם,

 •וײסד 17י11א איז !?בתיכט אויםז־ײקע 7י7ם
 #י lt« 1708B188 •71 מיט סײ נעעירער ליכען
 81 זיינסז עס ?עװיס, .1יטי?ע17 7:ינ,יא םיט

 ®ארשײחנגל זײז קאניז oy 7ױעלכ װעגעז זאכעז,
 »יז ׳מ1א שיינם םאי ם7י איז 1אבע מײנתנעז.

 יד1ײײ «.7iiii**o צװײ םסר •יאץ קײז יםא1
 אומ בײ װאלם ,181 .1מי ענקעז1 »זױ סטענם

I7iii3 #71 גט7סר71אנ נ*ט קאטיער I717H 
 11■ 17לט8ה7צוריקנ נאנצעז איז זיר מיר װאלטעז

 *97117• נאנץ צוליב n?8 מײנוננ 1או:זע זאנעז
 118 עס «8 מײנונג, אײער אלזא, אורזאכעז. ליכע
 וזערזענייכעם״ עםױאס uu״d אונזער איז זייז
םאלסע. 8 ,ירר1 אוז דורך אז

 !1• ננ1צעלזל1ע ער1 איז — ליפשיץ. י.
ô י1 קלאהר נאנץ זיר זעחט יעסואלזאז pigocr 

 »ח «,7כיע:׳ש בי־כ געםיהל נע״זלעכטליכעז דעם םוז
 .U8ori8C עם1 בר11 איז נעפיהל iyi אפם װי

 o*pyi טעסע דער אויף כיעז װ«ים נאטירייר,
73’*iri8» 1 איז ראםאז. גאנצעז א dpi18אס 

 ר#,7װ נע־טײדערט ט1נעי,א יװנעיסאז 1דע װאיט
 ,17אקם1כא י,עז1שטא נאנץ א כייט ניש7ט א איס
 18 יזי,1 •1700*18• באזעם. iy װעיט אד1 אוז
ipi דאז װאלם וײנװוס ifiypigor 8 »7ii7i 

»יז 1*18 אז ,177171 1*0 1738 .1717? 1ים׳1א
i 1 איז נ111שי?דע 171117 דער y i71’אז iy i-
7181 118*03813710 11171 P180C I718H71.

 1,170 «1א צעהלמנ,17 17י 1אי 8נים 1אי הר7ם
origi 1.א*ד o*i אליסםי-71 א יז8 עם !.7זוכ 

ריסםי»טע.83סיס קײז נ*ס ,?וננ,17717 עע
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h iVwr;rir׳ /. f ד׳x r r-־
 פערקיהלוגג א אב שמעלט

ען 24 אין שטונד
s Cascara Bromide Quinine״Hilt 

tm ̂סטע די  אח רם געסטע א.ץ שנע-
 אין זי נרים. און פעיקיהלונגען נלנען

 גאנ־ דער אץ געײארען יספרובירם א
 אי| נענוצט ווערם און וועלט צעי־

הײהגר. כדליאנק
דױללס איבעראל דורכאוים םערלאנגט
סים גאקס ררסער דער אץ קאסקארא

אתםערשריםט און #ארשרעם דעם
אלצ אץ צאקממן צו דזילל. מר. םין

סענם. #ר״ץסג סמאדס. יראג
W. H. B IL L  COMPANY

DETROIT, MICH. J_ | |
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ארנ״טעי/
 pe §יעײד*;ט *יטצפאם-ײ,, דדע*;

'‘!*y* *H דעי " * f i t ,**לייכ
 *yfc •yi pc טיטימ נײם זונט#ו דאט

אמע* *יז ry *ז באריכמעט, דע־י״עאן
iPUiW#§ א ,הונ״ע ity pc r ײאיד |
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«■«* v m  - r  pe)**" ײ  י

f ז#י iy* י־״נ*״, * J J* t t f  + M ״  *יי
v י^ן y j ן צו^ טי ״y(y&Mi 8 די ^ ד ״ י

e»jr>v, ״T f I f P ly j  y r y י י״ו
riyf,* ^ ^״ינ צי־ ' '4•yii

w ,iw ^טצוווטײח y ^ ry* ♦ד 
i& y״ r כײטע־•* Vf fyp&yi |ײי

דט Mf &yv y* *ײנ fn ד*ט, גרױש
y^yp iu  y t r y n ir  iy-yv ,fyy«&r ײ #

'tf tf tf tftftftftf tf tf tf tftftftftftftf tftftf t fw t f t f t fw t f t f  tfera tfc• w c ^ w t f t f  tf tf t fo  tf

ט ג נ א ר ־ א פ
c אדעי טענער •*;;•; * M jy^ n t וגעכע; װיי^ן* y«‘f- ן#גצע y-w Lv*v-

n גוט א צו צײט זײעי פין ט״י א ;yS i# y io .עטעמע-רימ#
סטודעגטען §*ו געיעגענחײט א

ז«לט יוו־סין־נאט׳! ס»ר-

ד נ ו מ ג ־ ױ א מ ײ ה
נלאלע־ אינשװענס דזשענעראל

ו .114?> ר*ם עררענ•/ ?*נפטע 22ד׳׳ יארק ד
*iynro 10906 רעדיש^ן טעי*עפ#ן

<rtftftf<#c/<K^tf</tftf<ftftfOtftftftftftftfWOtftftfwtftfotftftftftftftftftftfo/yoc»tfOtf

דדים *״עד אין עננליש
r v כ >? כי j• ' י h w ״r עגסד זווגיעי ’ ••:ייזע־ סײ <ר“יעי ^תסן̂י

אחײם. ין־ױ *י
#ר<tur© ־*עהרער׳; נעסטע

יריײ*ז. םעהינסטע
PflfVA'f'K KNOIfSH S<:II(K)1,

i7H Second Ave.. New York, N. Y. 
Tel. Siuyvesant 0665

אינ וײער און לײף שורשנס 
פינקעלשטיץ סארא מיס

m ד*ס ttopnOP די צו איעל־רם  
דארפען די א-ינ  

כע אירגענד שורענס װעי ודנ  
o n אייי װ׳ונדען זיר די זאאען   

:אדרעס  inwrtnu  
S A R A H  F 1 N K E L S T E IN  

2M  Grant Si.. New York

 8 װערען איחר וױלס
7סיסיןען

ט מאכט ץ ד ט קי  דיזען *זזן שרי
ב»נעי.

T נ״ס־ניימי דץי f D*rer 1ג*וי*חגײ 
 ijr;r? no in אי ײײס ד *m- ־;־•* sriyt א*י נ**<עי » ײ׳ני־עז צי •8 א־
r״?t r אי-ל n*nrj ר שט׳ניס פיאיזו> 
י6 זיןי  וןזײ »ח !.jrontpf ^ו^רוני א נ |
T סעז ראפט *אנ׳נו y-iynr #רו ײ f ,גיס 

נייגןר. יןײן ;יס ׳•ךט
ניסײא^זײשפו די og* niiv ד*ז?ז אר6
t  f אריימןתנ^ו ײעג n נימ^, ני׳וס גאגץ

 סיסיזיד. ון#^רית#<ןר *n, י״סם •*עײ*-
װאס •גנוו(«נ|ז איו ניל** fjrtד• א־ז
iyo ־ו ly* יי •ײמן די t f j r n ןן די^ ר  ן
^יזןז ^ווײסע אוו M'6 ״ ' i

 די ניכזןי דיזןר ץנסתאיס &n אײסןי
Mפייי i מ *אורס יין ייןרןו װןי

t *יווינו י^ײנ^ די ווי W » ’n« inyj 
p«tg• ?rro*e יי If r 'f  m ire •י*נזר lymyj איז rP « y, ױז איליש r^nf סים 

in אידיש^ g trrD י, ̂iy jr  r r r 
̂גיג ;ימ r יי ג  yr*?liyי§g.י־

^ ז • *רײו דעי• ג ז ני י  ,sijpo כ»י •r rfivi יױאכ׳נז py וױ^ז װאם ד• ;«ys 1A י
• enroo o;yt 17 ז# it  tyr’riy ir ד אויף njyrgfi a? אר-ןס :

NATWM1IZAT10N MD 11kVA't 
175 Fn•! Brondwjiy. Now York

W >  HR |» «חי ןײ׳ןר׳נ און
‘•MR |tr»«)R9 r» '> tr fU fiv ip I'M די 

i׳ij|סון ׳ ittrm,ר (־» jr pr o  »Rfl• ־ »
*'9RP R |R»JM*R RRM IR  IR ,|»R*J 

Pb, » נ » 01RMM r׳R IM1IM ױ«ט װ i

r f ’w r i m i  • m  hr ר א >r ו i n<
t*R W  HR D JRO V 'Tnu  t v ךו

t# סיןיגט H  h יגאדוא״ •רנייפאר•
»’f SfM IRb t rR t  M» W״ twjfp

iro ip  iir « י י׳ידל * י * ״יי׳ מד, י •יגײי

םער ײ ג ארנ נ ױ
ץ גרעסצזער דער אין סמער יי ער •טײמן קמי אדי  ר

ר ע פ ױ ער אי מ ײ מ. דער י״־יף וזרדען ארנ װעי

ט ג א מ ר א $2,500,000.00 — ס
 83X0( — מיטגלידער

740 — נרענטשעס

ך נ ד י י ן i ו1ו f׳y f N- 
»-ofj«pf ifJMMMi דןן
מ ״עו ז י ״ו ײי י w •ו p

i f i .ד איו ריגג #רגyר Yip• 
 ײידײ רyד אין fwyi «ור
iy r רנײוחןר# j j i j y im

 אידי־ אײנודנער דער איז ױנג אדבייטער דער
 סאניטאר־ אײגענעם אן האט װאס ארדען, שער

מיטנלידער. קאנסאמיטיװ ױינע סאר ױם
ער אין ארײננענוםען װערען םעםכערס ט כח 18 ®ון עי

יאהר. 45
«

|p גיט נאד וײט אױזר איינ ך ׳*<יסט סיסנליר, ״ ײו ד I ir ג*

ױמוג ײך »יי#?יי«»ז נ*ו װ׳
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פרעסער
ט איחר אז ׳»ײך כעטען כיר ^  ז
*ױגען, y;ycy סימ יעטער דיזען וי־ע;ע;
 א״^ר פ^רחיטען װילען סיר װ#רים
ג;זוגם.

̂־״ט אירר ̂וס וױסען, ז  װײער״ די ד
 נײ און װעלװעט «רעמגן vt »ר7נרעט

 נע־ יעצט ניז ח^כען מיר װאס לױױיע
 ;עסאכט זייגען ׳ער8׳עע די פאר נ־־וכט

 טא־עיגען די װען ד#ס אזוי, געװא־ען
 םיט טען נ#;יסט װ״ער די מרײן ועצען

 םיט צ: קלענט טען און צעסענט סך א
a ארױס״ גיט ז#ל װײער די אום #װע;טי,ל 

צוריק. קריכען
 א םון געטאכט איז צעמענט דיזער
 א זעחר באדצט װאס ^ט^ף’ ברענענדע

 #ארעט איהר װען און געױה עװעוען
ס  אײ״ חײסען סיט און װאסער טיט ̂ד
 px גי;רוך דער ארײן אײך נעהט זען,

׳ןןעדליך. ז״ן קען ד^ס װ^ס הארצען,
̂וגאר  אונזער סין ארכײטער םילע ז

וגט זיך ה#בען ̂׳,וכ  ״ri»n א אוין• באק̂ל
 דאק- א פון אונטערזוכוע אן ׳עװאכקײט.

̂ןר  ׳מטארקײט די דאס געצײגט, האט כ
̂ודט צעטענט דעש כון ̂וס ׳ע  און הארץ ד
 רוםע; ארכײטער אונזערע אײגען. רי

״ק^:סאמפ׳*:אךנרעםלאך". אן ראס
 גענרפיען צײט לעצטע די האבען מיר

 אויןי וױיער־כרעטילאך די ציקלאפען
 ה#לץ ^ערע ;אר האיץ. ״טטיקער פיאכטע

 און פ;יך, צאהל געוױסע א זיך אין האט
 םון צעמעגט די צעװארימט איהר װען
 איז האיצץ, די און װײער־ברעטע? דער
 נע״ אײער פאר עעדליך זעהר נעררך דער
 עװערע געאפערט האבען סיר !/יגט
 געםינען זאלען זײ טעכאניקער צו נעיט

 וױיער־ברעםעל א מאכען צו מיטעיל א
 עס אבער האילץ, אהן און צעמענט

אויסצוארבײטען. יטװער זעהר נעװען איז
 אנזאגען אײך מיר קענען יעצט ^בער

 יעצס האבען מיר דאס ׳טטחה, גרויסע א
 װיײ א אויר פעטענט נײעם א באקוםען

 קיק און צעמענט קײן װאס ער־ברעטעל,
 — דערצו געברויכט :יט װערט האל״ן

 <יײ ס^רט אזא ערפונרען האבען פיר
 און קופער םןן געכאכט איז װאס װענט,

 ויא- םא׳פינען, אײנגעפיקסט האכען מיר
 סי׳ רי צו נרעטע̂י ווײער די טיטעפען*צו

 גוט ארױס קוסט עס ̂וון פער־יןײװענט
 .הארצען אין נעזונט א — ציכטיג אין

און װײך זײנען װײער־ברעםלאך רי
Z ייי בויגעז זיי לעז םעז ]Z S ' V VD

16 װעגען ולץp שסיסער די וואס שסאט ?!ו A וועגט סייז <ינרעסט  ̂ט%םעחעיגייכאווא וועט איהר םיגט•
ד״ר אונזער שוז סרידענזזײט

, איזרעירצו״א״ ע ; דאם :
א״ו 1״י נע|^אינער קעז עס  » גענע^

ט, ענ װ ^ ״י ײ .. עקע^ט עם חעלנע ^־,
s ™ ■ ע ״דז ^ןז ד ״י- E? ״  ׳א י 7 • וי^׳ו די םיט ליךער • ריל
׳ i <ײױעגם נ׳עפעכטע '

ך ביי r״n רעז אויכ ײ e אין א « r א 
 װעצײעם• פרעםעז צו װ״ער־נרעםעל

 ניײ אונזער קויסט ייציװ״ע, ר״ד^
<״װע:ט• סופערגע יד

ע יר ־ אך  חד און סרעםער אלע א-ין ןי
 זײ כאסעם, אײערע אןיך “.״

 װאונ־ נײעם אונזער זעהען קוםעז א^ז
מן א  װעל װייער־ברעטעל, פעטענט מרי

i n םחי הארצעז אין כעזונט » ,יין וועט 
״3 מ  איייי פאסעם אין ג״זונם איז ?

ס no טײערער ניט קאסט עס' יױיצ ״
׳טםאטעס. אי*טע די

 די אין נעװאחןן אנערקענט איז עס
 די פאר יארק נױ pc ׳טעפער נרעהטע
געוןען. ווען איז וואס כרעטאאך, נעסטע
 ילאש אמעריסען די בײ באלןומעז צו

 1נ̂י סאמפאני. פרעסכארד זועלװעט איז
 טעצעםאן יארק. נױ עװעניו, פינפטע
.2220 א״צלאנד

 לעטער דיזען גיט פרײנדליך, ביטע
אדװי באס. אײער צו

 א־־ן אנצור,ומען ױדזשענטס,
ױניאל הופער לאלעדזש, ענגליש

 אױםלענדעד פאר
אנפאנגער םאד

 ביז ס. ב. א. פון גיײדס ;,א'־
קאלעדדט.

1א איצט געהען רעדדשיטטרײשאנס

 פרעפעדא־ כראנסס
םסול טארי

עװענױ טריטאנט 502־4־6
םיםי. יארק נױ ברוןנקם,

 אײראפעאישען אױפ׳ן כאל 8
סטיל.

/H ׳ער זאנט פרע־יהא מ־ט אירנייח דער ' 
 זיינען ד», ראכעז םיד װפס יאכעו׳ סל 8 װפס
 ־־;־,ב•! ני׳שיי־*, צום נעדטט, נעשכיאח פהן
iyo ױ קופט  ־ke 8 א'ן ער, ספכט צו;ײף, י

 v• ין8 טא:צט, עויס ר^ר יז8 ריספיעז קי^טער
נצם.8ס פי;; טעש, קײן ניט ס׳הפט צי טעם 8 י• חפט ס

נע-עכ;}. כיסעל א איז רוס, יפנט װפס דעי
 ;אטען א הפט װ*ס י־שפז,8ס«סי8 שנפיער די
 דן-ך o',r־D ו;טעינ׳;טי:ג;;,8 םײנע איהרע י8ם

י 8 יפהר הײנטיגעז ט: איו כי ;»  kc •אי;ט י
 יאנואי. יװטעז דעם פװעגט, שבת ח״נסיגעו ס8י

״ו ױעט דפס  נפל. אײראפעאישער אםת׳ער 18 ז
y קריגעז װעלען קפסםױםעז פרינינעיסםע די ;” D 

 םפרגענינעז 8 זײז כאטת װעט עס אוו פרײזעז
 איז נעשינעז באםת זיר װעט יהר8 גצעז.8ט צו
 ;שיר זשע געדענחס *טכ׳פסשערע טפנצענדער 8

שנת. דעם — טפנ

ר ה י א /י•נמ 
ס ײ ז  
ן ע ד א

 מאדערגע אונזערע זעיזן און קוטען צו
 אערנעז פון כיעטאדען פראקטי־טע
 קאפירעז כיײקינג, פעטעי־ן דעזײגינג,

pc ,א*ן גרײדי:; דרײפינג, כאטפעלס 
 פעיטאן־סקעט״טינג.

יאהר. דרײסיג עטאבלירם
אקאדעמי בעדקאוױטש ױ

 כט. טע23 קאר. א. נ. ׳עױ. טע4 303
408 רום

 בערקאװימש י. ל.
ליקארו סאלודאטאר

 דרעם אוז סקוירט קלאוק,
35 לאקאל יונייאן פרעסערס

אױפמערקזאם! פרעסעדס, ד־עס
 פרעפער, דרעס די אויפפערקזאם ספעציעל םאבען מ־ר ^
 טארען ױניאן, דעד פזן באישלוס אלטען א; לויט דאם |

םארקעט. פץ •טאפ א*ז פרעםער ארױפנעהםען ניט זיי
 זײ סען דאר־ ־טאפ א אין פרעפער דאר־־ינאך םען אױב

ױניא*. דער פון אםיס דורב׳ן ארױפנעהםען
 װארקינג א האבען םוז דאפ אין פרעסער יעדער
 קײנער טאר קאדד אזא אהן ױניאן. דער פון קארד

■ ארבײטען. ניט
2
 שאם אין א־־ב אװערט״ט, ארב״טע־ ניט זאל קײנער3

 פרי־הער א באאדד״. ״ניגעל ליידיגער א דא איז
 מען א״ידער פלעצער אלע אויםגעפילט זײן מוזען
אדוערטײם. ארבײטען נעםט

 די װעלעז ניט, װען ױערען, אפגעהיט םוזען פרנקטען די
 גרױוענם דער צו װערען גערופען פערזאנען באטרעפענדע

 באשטראפט ׳טטרענג װעלען און ױניאן דער פון קאטיטע
װערעז•

־ח וj* ־-<*- ו א

ארו עסז. א 35 לאהאל נ
םענעדזשער. ברעסלאװ, דזשײמם

אלעמאל מען פארלאנגט חןדימרס
 פרױען און מענער פאר פראפעסיע נוטעי 8

םארדינםטען גוטע ברענגט אױםצולערנען, לײכט
 , אין אונטערריכם סראקטישען א נעםט

 םון*^ דעזײגינג אין סקול מיטשעל דער
̂ר דרעםעס, סוטס, קלןןוקס,  און ק*ו,םס פ

 מיפר דער אין קורס א מענער־קלײדער.
 גוטע א קריגען צו מײנט סקול שעל

 חונ־ געהאלם. גרעסערען א און שםעלע
 שוין האבען סרויען און םענער דערמע

 און געלערענמ סיסטעם מיטשעל די
 איהר לעבען. שעהן א הײנם םאנען
צ^ן. אויך עס קענט
 דעזײנינג אװ סקול מיטשעצ די
 געכרינרעט איז מייהינג פעטערן איז

 צוריה יאהר 50 איבער מיט געװארען
דערגרײכט: האט און׳

 אידעען נײע
 םיםטעמען נײע

 מעטאדען בעסטע
רעזולטאטען בעסטע

 אזן טאג אונמערריכט. ערזענלינער9
̂אסען. אװענט  ב^דינגונגען. מעסיגע ק

 א נאך קומט אדער מעלע^נירם שרײבט,
 אינפ^ר־ פולער םים בוקלעם *רײען
מאציע

.ל ו ק ם ר ע ז נ ו א ע ײ ר ז פ א ש י י ר ם ם נ א מ ע י ד ‘א
םױיטאג און מי־טװאך מאנטאג, :קלאםען אװענט

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
N E W  Y O R K15 W EST  37th STREET,

Phone: Fiti Roy 1674

 די מיט עקזאמינירט אױגען
־— אינסטרומענטען נײעסטע

 אפיםעס אפטיקעל בע־ער׳ם דר. אין
 םשענםעס. קיין ניט פען נעהמט

 בע־ דר. אז זיכער, עם איז דערפאר
 הילף אםת׳ע אן זיינען ברילען קער׳ם
די םארשטארקען זיי :אײג פארן

 אויג דאש כאפרײען א" זעה־קראפט
אנ־שטרענגוננ. פץ

 אונ• נעטאז װערען ארנ״טעז אלע
 פערזענליכער בעקעד׳ם דר. טער

 םאר־ גרעסטער דער נדט אויפזיכט,
זינטיגקײט.

:מאנהעטען
עװ. זיבעטע ua:2 כי־אדײײ איבט 213
yoi3ft (צװישעז v’'״ כעי־אני 131

סט.ו טע1ס.־: אין י פט אטע וי,»־.
ill סט. 1׳”ן:טג איכט

 עװעגיו יענאיס ioo י עײ טע1 ובעכע:
:בראנקס

5>si ראוף םאידאם איםט 202 עװ ם־אכפעלט
:ברוקלין

nop עװעניר םיט:יו

DrBARNETU BECKER
O PTO M ETB IST  •>" O P T IC IA N

ליכערמאן עליאם
לא־עד

366 BROADWAY
Tel. Franklin 2238

 ױייסש אוז דרעס די םון םענעדזשער נעװעז
יאהרען. םוז משי 8 םאר ױניאז כיאכער

t h e  R 0 G 1 N
V e g e t a r ia n  R e s t a u r a n t

Pure and Wholesome Food 
No can goods served.

Optn day and evening.

) St. Marks PL, New York

אינשורענס
םאר

'לאוהטאכער
 פארזיכערוננ לעבענם

 ענדאומענט יאהר 20
םײמענט יאהר 20

מעטץ סאול
דער מיט איצט

 אינשורענם לײןש יארק נױ
קאטפאניע

n o סכזרים טע23 איסט 
.4224 גראמערסי :טעלעםאן

 עװע., דײלי 2008 אדרעס: הויז
.7619 םארדאם :טעל. :ראנקס,

2441 נרעמערסי טעיעפאז
 פרעס לעאנארד די

יאדס נױ םט., טע23 איםט 42



Jtf Vי« J U  f i l l  I f

זיך לעונט
זיכער

 ניט איז באנק ױניאן אינטערנײשאנאל די ו.
באנק. פריװאט לךן

 פארוי• באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די .2
 מי־ האלכען א מיט דעפאױט^-ס איהרע כערט
 צוױי מיט אץ קאפיטאל (סססססמ) דאלאר ליאן

 ארכײ־ ארגאניזירטע >200,000( טױזענד הונרעדט
 פון בעלײבתים די דינען ױניאנס װעמעס טער,
כאנק. דער

 צאהלט באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די .3
 אינ־ ספעשעל אלע צו אינטערעסט פדאצענט 4

 העלפט א פארטיילט און דעפאזיטארס טערעסט
 דיוױדענדס, רעגעלע די איבעד םראפיטען די םון
דעפאױט*דס. איהדע צו

a אײנ־ אי? דעפארטמענט ספעציעלעד א 
 אינטערנעשאנאל דער אץ געװארע געשטעלט

 אלע אין געלט אריבערצושיקען אױוז באנ? ױניאן
 שיפס־קארטען. פאמןדפען צו אױו» און לענרער

און םיםטעם בעסטע די האט דעפארטמענט דער

הארםעז צו
 צופרידענצו־ אױןש פארבינדונגען ראיעלסטע די

אײנעם. יעדען שטעלען
 דער אין געלט אײער דעםאזיט !ארבײטער

 ערשטע װעמעם באנר,, ױניאן אינטערנעשאנאל
דכערהײט. אײער םאר זארגען צו איז אױפגאבע

 אץ געלט אײעד האלט !אדגאניזאציאנען
 אײער םאר באנק ױניאן אינטערנײשאנאל דער

צופרידענהײט.
 דער דורך ביזנעס אײער טוט !ביזנעסלײט

 םאר איז דאס באנק. ױניאן אינטערנעשאנאל
בענעפיט. אײער

 און קרובים אײערע שטיצען וױלט איהר װען
 דיט יענער אױןז נױט אין זײנען װעלכע םױינד,

 אמלײכט־ עם קענט איהר אז ׳ניט םארגעסט ים,
 ױניאן אינטערנעשאנאל דער חרד טאן סטען
 אימי־ וױלט איהר װען אויך זעלבע דאס באנק.

אמעױקא. קיץ קומען צו העלםען צען

ם ע ס ת ו ט ם ג נ ע ר ס כ ע ס ק ו !ם
 זײנען טעג עטליכע נאר מאל. ערשטען צום באנק אונזער געעפענט מיר האבען שבת װאבען צוױי םאר

!דאלער םיליאן א העכער שױן דינען עסעטס אונזערע און פאראיבער
 אדװערטײזמענט, גרעםטע די אונז םאר איז באנק אונזער םון קאםטימער יעדער און דעפאדטאר יעדער

יארר,. נױ אין כאנק ארבײטער גרעסטע די װערען םחען מיר אז זינען אץ האבען מיר וױיל
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מיר־ליננם און איר־לינגם
 איבסען הענריק םאכט אצײף, שטעהן קען װ*ס דער, איז מענש שטארקער ״דער

נען םאצקס־םייגר״♦ ״דער דראסא באריהמטער זײן אין שטאקטאן דד. ̂ז
 א אבער איבסען, הענריק געװען איז דענשער טיםער און קינסטצער נרויסער א

 װירקציך געכיאכט םאצ דעם אין האט איבסען הענריק און כיאכען. יערער קען טעות
טעות. גרױכען א

 קענען צו גענוג שטאױק איז װאס סענ׳ט, אזא װעלט דער אױף ניטא גאר איז
אילײן. שטעהען
׳םאמע:ט דעם ביז געביירען, װערט טעניט דער װען מ$םענט, עריעטען דעם פון

 און לעבען צו אום ׳זיך ער נױטיגט אטעם־צוג, לעצטען זײן אויס הויכט עד װען
 פאר־ פונקט דארום איז אטת דער פיט־מענשען. זײנע םון היאף דער אין נעדײהען,

̂ןט איבסען װי קעהרט,  שטעהט װאס דער, איז מענש שטארקסטער דער געגאויבט, ה
̂ײן, ניט  שטארקסטער רער ;סיט־מענשען זײנע פון אפ ניט זיך טײיט װאס דער אי

 זיך פאראײניגט װ^ס ׳דער נ*ר אינדיװידואאיסט, דער איױיינג, דער ניט איז םעגש
 װי פונסט, קעםםען און שטרעבען זײער אין זײ העאםט און כיט־פעניטעץ, זײ:ע פיט
סיר־איננ. דער נ^ר איך־איגג, דער ניט איז סענש יטטארקסטער דער איהם. העיפען זײ

ראסזעאבע, איז אאעמען םון אפגעזונדערט באײבען און פאר׳עקשנ׳ט באײבען צו
זעאבסטטארד. באגעהן צו װי

ערד־ דעם םון םארשװאונדען אאנג שױן װאאט מיז מענשאיכער גאנצער דעי*
 ער װען ;װעזען ר ע ל א י צ א ס קײן געװען ניט װאאט מענש דער װען ׳גוגעא
 םיט׳םעגשען, זײנע מיט זיך־ םאראײניגען צו רראע גרויסען דעם געםיהאט :יט װאאט

 אויױ נאר אנדערע. אױך העאםען צו צײט דערזעאבער אין און זיך העאםען צו אום
 איז װאס אאץ,׳׳ גענען קאםןי געםיינשאםטאיכען םון םאראײניגוננ, םון װעג ךעם

 צו נידריג םון סזנגשען פון פארםשריט דער געגאנגען איז מענשען, צום םײנד^יך
 דאוינען דעם אונז יצערעגט סעגשען םון גע^יכטע נאנצע די העכעה און העכער
 צװישען ״םענש און םענש צװישען םטראײניגוגג וײ פעסםער שסארתער, װאס <עסאן.
m ימר גרעםער %לץ און םאצק  mvmwm .װאט ימגײען 

 די m ײח •ד«יעס. חנר ?וונמאםער און שוזאמנר אצץ פאראײניגוג^ די לױזער
r t r n,\ קעםםענ אמעחויכען גאר האבען צוזאםען קעםפען און ארנױיטען *ו אנשטאמ 
 צרם כיז געזונקען םארטשריט םענשאיכער דער איז צייטעז אזעאכע אין זיה צוױשען

גול. ביז זירא־יונקט,
̂חםה, צעצםער דער איז  געדענקט האט םאצה יעדעם און םענש יעדער ווען ם

 זיך םראנרעס מענשליכןר דער האם איך-אימ, אז װי #געהאנדע^ט און נזןםיהאט און
 געווען אילעס איז װיסענשאסט הונסט, ®ח ווא^ס דער אין איגןףטטעאט. אעגאנצען

 קײן ;געװאחנן געשאםען יט1 איו אזזנסט־וחנרק אײנציג קײן א«נעשטארבאן. מי
 םון צײט די װאס אין, געװארעז״ מםאכט דמ אי» ערםינדוגג גרויסע איעציגע
 םיאע מון םשף חנם איז גצשאםען חאט ארבײט, געסײנשאפםאימר םון םרידען,

 •ראגחנם םעגשאיכער דער אש. אה שםויב אין פארמאנדעאם םאחםח די האם ׳חחח
ך נאד ניט חאט  אויף שטויס שטארפען אזא געהראגען האט ער נאר אינמסעאם, זי

pnw, צוריק־ ותט מענשהייט די ביז יאחר, װיפיא װײס װער געחסען וחנם עס אז 
 די אײדער געשטאנען, איז זי װ*אכען אויף סראגחנס, םח אונפט דעם צו קוטען

אויסגעבראכען. האט סאוזםה
 האבען אאזונגען, און אויםרײדען זײערע זײן ניט זאאעז עס וועאכע טצחםות,

 האבען מענשען װען ״נאר םענמען. דעם םון ענטוױקאומ דער געשטערט איםער
 ראן נאר צוזאםען, »אע נעװירקט און געארבײם געשםרעבט, ■רידען, אין טנאעבט
לעבעך. םענשאיכען םון נעביטען אאע אויןי םארטשרים נו־ױסען געמאכט זײ האבען

* ♦ * ♦
̂ע םון  ארבײםעד־קאאס דער איז געזעאשאםט מענשאיכער דער אין קאאםעז א

פאראײניגט. אנדערע אאע װי װײניגער איז ער װײא שװאכסטער, ער1
 אינגאנצען זײנען אאנד אונזער אין ארבײטער מיאיאן 30 באאד םון באטראכט,

נאר נאך האבען איבעריגע אאע םיאיאן. 4־3 װע^כע א םאראיעיגם און >תאניזידט
 זײן צו אויםצוהערמן זײ םאר איז עם צעבענם־נױטװענדיג װי גיט, באנריף

מיר־ליגגע. םון באגריױ דעם אין חאנדלען און םיהאען און דענקען און ׳>יר?יגגע
 פאר־ שוין זײנען װאס ארבײטער, םיציאנען ■אר די אט׳ילו איהר נעםט און
 זײ ביטער װי םאראײגיגט. *•נים נאר זײנען זײז *ייד אז איהר, נעםינט !וײנינט,

 וועיצכע מענשען, אצס סריסטעז, און אירעז אצס אנדערע, די אײנע גאקעםםען
 «איציטישע םארשײדענע מיט סענשען ם5אי ראסעז, םארשײדענע צו !נחעחןן
!^ויבענס
 רעם סאציאא־דעמאקראט דער רעפובציסאנער, דעם האסט דעמאקראט דער

״אינחעד/ חנם ״רעכטער״ דער ״רעכטען״ דעם ״יצינקער״ דער ׳נארכיפט1|
אז מײנען, זײ ווײצ יחסנים, םאר זיר האצטמן װעצכע ארבײטער, האכען מיר

אנדערמ׳ פון ארבײט די ווי שעהנער, איידעצער, איז עס װאס מיט איז ארבײט
 אויבען םון םאראכטונג, פון נעםיהצ א מיט ארבײטער אנדערע די אויף הוקען זײ וון1

 נאנצע די און וזאם, םיט צוריס זײ באצאהאען ארבײטער אנדערע די אוונטער.
 ארבייטער־ די און װינםעצע, סצײן א האר. א אויף הענגט וורבײטער־אײניגסײט

זיך. צוברעקעצט צוםאצט, #יעיגקײט
 שװאך אזוי/ אצץ נאך איו ארבײטער דער װאם װאונדער, א דען איז

 באדארפט האט װאם ארבײטער, ךער װאס װאונדער, א דען עס איז ? היצפצאז און
 דעם אויף אצץ נאך שטעהט צעבען, םון שטאםעצ העכםטען סאמע דעם אויף ײן1

 װעצט דער םוז בויער און שאםער דער וואס וואונחנר, א דען עס איז ? ^ודיגסטען
tipi םון םישעז די םון אראפ םאצען װאס בחןסצאך, די םיט צוםרידענשטעצען זיד 
? צײדיג־גצהער |י

 זיד• צװישען םאראײנמט שםארס גאר שוין דינען רי צײדיג־געהער, די איהר, זצהט
̂יםעה זײ טאנ. נעכםעען א אימנר ניט זיד מצאנעז  אײנינסײמ אין אז;נאר וו
קרײזען, זײערע אין אנדעדע די וחננען אײנע דענקעז נים ז^ען זײ וואס םאכט.
 זײ אירצינגע. זײו צו אויח זײ המרען ארבײטער די געגען פאשי דעם אין
טיעוננס־םארשײדענ־ און נעםיחצען און קאפריזען •ערץזננא'כע זײאחנ וינצן

11 #P יײעד םון סוד חגר אױ דאס שונא. נעםײנשאפםציכעז דעם נעגען קאפמי

ס ױ ײ םענפ ל ס נאר ער ס ר מי אן ו ני יו
New York, Friday, Jan. 25,Vol. VI. No. 4.

 אינ־ אונזער פון קאנװענשאן קזטענדע ;י ,
כאסטאן אין זײן וועט טערנשאנאל

» 1 יוי" 1■י

 ®ארבארײטונגען• נױטיגע די מאנען צו קאטיטע קאנװעגשאן « אפאינטעד
פארבערײטונגען. נוײגע מאנען צו קאםיטע קאגװענשאן א אפאינטעד

דזשענע־ דעם פון טיטיגג דעם אויף
 איד אונזעי סון כאארד עקזעקוטיװ ראצ

 װאך <עצטע איז װאס טערנײשאגאי,
 פ^צאדעצפיא, אין געװארען אפגעהאצטען

 באדיכטעט באראןי אב. סעקרעטער האט
 רע־ דער םון רעזויטאט דעם װעגען

 זײן זאצ עס װאו איצשטימונג, םערעגדום
 װעט װאס שאנװעגשאז, נעקשטע אונזעד

 פא־ קומענדען דעם װערען אפגעהאצטען
םאי. נאט

 דעם םאר האט באראף סעקרעםער
 ״ריטוירנס׳/ די פארגעלײגט־ פיטינג

 אלע די פון ארײנגעקומען זײנען װאס
 רע־ דער םון צאקאצס, אינטערנײשאנאצ

 רעזוצ־ דער און אפשטיביונג, םערענדום
 דואט באססאן שטאדט די דאס איז, ט*ט

 םיט- אונזער בײ געװען חן נשא כיעהר
 באצטי־ שטאדט די וױ גציחנרשאפט,

 םיטגצײ דער פון באשצוס דער ;טאר
 נע־סטע אונזער דאס ׳איז רעדשאפט

 און באסטאן, אין זײן װעט ?אנװעגשאן
זײן. עס מוז אזוי

 אן צו
אזזי
_ ,איט
תכטען. צס זיך 1PP ונכצ1ט ו% ץאך,

oy םארבא• סך א מיט םארבונדען איז 
 זיג• פרעזידעגם און רײטונגס־ארבייג/

 מיטיננ דעם פון ענדע כײם האט כ*אן
 באארד עקזעקונדװ רזשענעױאצ פון

 קאגװענשאן־קא״ א אױסנעקציבען גרײך
 דער מיט אפגעבען ויך זאצ װאס טיטע,

 די און צװרײטוגגס־ארבײט, גאנצער
 געהמען זיך באצד טאקע װעט קאמיטע

ארבײט. רער צו
 דעם פרן כייטגצידער םאצגעגדע די

 זײנען באארד מקזעקוטױו דזשענעראצ
 האנ־ דער אין נעװארען אויסגעקציבען

נינפא, סאצװאדאר קאםיטע: װענשאן
 איטאיליעכישע די םון מענערזשער דער

 רזש. ;48 צאקאצ ױניאן קילאוקמאכער
אוו, שי  קצאוק די םון מענעדזשער ני

 ;35 צאקאצ ױניאן דרעספרעסער און
 ד• םון מעגעדושער דוביגסק/ • דײװיד

 מ. םאניא ;10 לאקאצ ױגיאן קאםערס
 אוג• םון סעקרעטער עקזעפוטױו האדןן,

 און דעפארטמענט, ערױקײשאנאצ זער
וון5 מעגעדושער דצר סאגצסאן, פרעד
Kg! i ״ W W? %

wn די vramup) וועט *B4 
װערען. נעחילטעז

 הי נאגױסט אינטערנעשאנאל אונזער
מנגלאנה אץ רעגירונג ארנײםעו

 די געוואחנז באקאנט איז עס גאר װי
 ענג• אין •אסירונג חיססארישע גרויםע
 האט סצנינ צמצישזןד דצד דאם צאנד,

 דעם םעקדאגא^ה רעםזי .רוםען געשיסט
 ארב״טצר־יאר- דער פון הוייט־פיחרער

 אפאינםצט איהם און עננצאנד, אין טײ
 און צאגד םון פרעמיער״סיניםםער םאר

 א צונױפצושטעצען באאויפטראגט איהם
 ארבײםער־דע־ םון םיגיסטארעךקאבינעט

 גע־ זיגםאן ■רעזידענט האט פוטאטען,
 בא־ סעקרעטער םיט באראםונג א האם
 אונזצר םון סיטגצידער אײניגע און ראןי

 גע־ װאם באארד עקזעקוםױו דזשענעראצ
 בא״ איז עס און יארק, נױ אין זיך םינען

 קײבעצ״ א שיסעז צו נעװארען שצאםען
 ציעאודיארטײ, בריטישער דער צו גראם

 םון זיג דעם מיט איהר באגריםענדיג
 אויוי ענגצאנד אין ארבײםער־סצאם דעם
 זיןי דריקט װאם נעביט, פאציטישען דעם
 פא־ היםטארישע גרויסע׳ די דורףי אויס

םירונג.
 אינ־ אונזער װאם קײבעיצ־גראם, דער

 ענג־ נאף אפגעשיקט האט טערנעשאנאצ
 :םאצגט װי זיך צעזט צאנד
 מעקדאנאצד, רעםזי ״דזש.

 פארטי, צײבאר בריטיש
ענגצאנד. צאנדאז,

 נאר- צײדים אינטערגעשאנאצ די
 אמעריקא םון ױניאן װאירסערם מענט

 היסטא־ די םרײד גרויס מיט באגריסט
 גרוים םיט ענגצאנד. פון פאםירוגג רישע
 ברידערציכען אםת אן מיט און פרײד

 ציײ בריטיש די סיר באגריםען געםיהצ
 ארבײי־ ארנאניזירטע די און פארטי באר
 םאר״ דער צו בכצצ ענגצאנד םון טער

, ארבײטער־רעגײ ערשטער דער פון מירונג

 אײצר םון גצריחרט י1טי זײענרינ רוגג.
 אײער םאר מיר בעטען זיג, נרױםארטינצן
 װײ• מיר װײצ ערםאצג, װײטעדדעען

.)18 י1אוי (שלוס

אינהאלם־«ארצייכנים

A נוטער ,גערעכמיגקײט״

ט ײ  «ױני אונזןך םוז נײעם םארשײרענע .2 ז
 די 1םי בא»יד רזשאינט םוז םיםיגנ .3 זײט סקולס ה. — ק»יענראר ^אמםערנײש.

^ר. לואיס ־־ ױני«ו דרעסםאכער אוז ,קייוה -י צײם אין װערםער יאר e לןו
*—17 ױני«ז ריםערםאכער ד«ר אע ». זײט נאםיצעז. עדױקײשאנ»י .4׳ זײט ̂׳וקזעקוםיחצ סיםיננ אינםםאיײשאז דער העלער. דזש. ̂נ̂ן ̂דער ־־י22 לאקאל איו םוז
ס. — קל*וקנממר צװײ צװישעז נע״ א פעו^נלםאן. נ.—*נהויב דער .7 זײט ב. י — שויען ר. • די םוז ױנילעאום יאוזרינער פינןי דער פייאדמיםיע. איז לינקע די םוז נעשרײ סאלשער דער ».’זײט
ג כ. י. — ^ אח פורץ .10 זײט יאנאװסקי. ש. — טערנײמאנאל איג• אונזער םוז ארבײם םאגאם דרײ «. ?ײט נ*םיץ*בימןר. רמדאסט»ר׳ם םח .8 זײט
~ .גאםפערסיזם״ .11 ?ײט — (םעליעטאו) מײרעל? א ארסר איננער א פינקעלשטײן. ל. — ■רעסע דער אין אונזשך.,יינםערנייץינ•ל םוז ענינים .12 !ײט װהיטםאן. װאלט — wvwo די צו ז»נ לעבעדיגער. דער  יאדר איז סענטער העים ױניאן רעי .w זײט

פרײס. ם. דזשארדזש דר. — 1923 ׳פםועסעז. קורצע פאולין - 25 לאקאל סץ כעײס טעט* יעצטינע אוז נעװעזענא די צו .16 !ייט ארװערטײזטענטם. .15 און 14 זײט

אזוי שוואך, אזוי #צאהצ זײער צוים אמת׳ען, רער אין זײנען זײ כאטש ערפאצג,
העצםאנד. א געגען פצינ א װי ארבײטער, דעם צגבי קצײן

• # •
 דעם אויסגעםונען ז״אד האם ארבײסער טײצ א בעםער. אביסעצ שוין איז איצט

 יײנע וױםיצ אזויםיצ, צעבען פון קרינען צו אויםגעםיחרט האט און םאכט, םון םוד
 גאנץ נאך זײנען זײ אבער נע׳חלומ׳ט. ניט אםיצו סײנםאצ זיך האט אור־אור״אבות

̂ען םוןי געניסעז צו ידעם פון װײט  דאס און בארעכטינט, זײנען זײ װאם צו ׳אאץ צענ
 קאײנינגצ איך-צינגע, אצץ גאך זײנען ארבײםער מעהרסטע די װײצ דערםאר, נאר איז

בת־קול. השגה׳אאך. פיםשיגקע פיט ענאאיסטען


