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 רי pc יןילפ רי פארטינײ־ען צי ג״א־
 ־אט רען אז סי_ י-אי־אי• פ־• יי;:־:<־ב

 אי; ׳,״פ־ײפ־אפ א אי־זש ד;;ען גשנ־אבט
אי רע־ װעט אי־־ב א־־ אז אי  ;יט י

 טע;רץ־, א-ז עב אי; ׳;קדשטי־־ען, יא;־;ל
 זא^עז טעטנעלס נאאײוע נ*א;:ע ,א

,ז אפ־צ־  ד• אין גײינען צו געבר־בט ;,
 זץ־, פא״צטעהט זײגען, ױאש רײד. א-־ע

ך ,ר װעיכע צו יטע;ות כישטע ר ־ ד ט ״  נ
 רי •:גײגקען ניט דא״פען 20 ־איאי פ־ן
• אױפפיערייזזאניחייט <שט;־־;נ־י

 4ספעציעי װאיזלען הײנם־גע רי אין
ײ  טעט־ יעדען פון אויפנאבע רי זײן דא

 :אטײי׳ינען צו זיך 2() ‘״אלןאי פו: דע״
 ייי-־ ד• עױװע־־זיעז אץ ;vsp-K*' ־־ ?;ין
 אם װעאען װאס םעהיגסטע, די אין גע

 אינטערעש*, די פארטײדינען נינככ־!;
ױניאן. דעד סון און כדטגאידער די ן ג

 אי־ וױ טעהר יעצט נױטיג איז עש
 צוטופייעניש דעי צואיעב טאיזע נע־־,
אין געװארען ארײגגעכראכט איז ױאש

דעזײנערס דער פון באהאנםטאכדנכ װיכםיגע
45 לאסאל ױניאן,

 יא־ ז׳ילט־ען דעש פ*, נ״טי;; א בײ
א; ד ,1ו׳_י׳ :י : ד  אפנע־אי־טע• איז ״

 רעזײ־ ;,פא־אײגיגט ,י* פ•; א־ען גע־
אי ;־ך:, אי  איז װ. ר. א. ,45 י

 י־ע־ ;ע;דע פא ד־ ;עװץ.־•;; א:;ע:*טען
: אי־יצ־ע’

 דער ראט א:*באט־א:ט אין ;עטעגיינ
,;:,ר דרעפ ןיא כקוידט כיט ײאיי־  ־,

ײי איז :<־ ס  אינדוסטריע, רער פרן אי
 דאיף װעילכער ;׳;־,יע: דער איז ע־ ײײ̂י

גא״־ דעם פא־ כטײר דעם םיאדוצירען
f v J - ^ >  -

 דאכ אטבאטו־אבט אין נעטענדיג
 אזוי א-ז דעױינער דעי־ װאס דעם ט*אץ

 אר־ ראך ׳אי;דוכטר-ע רער פא־ װיבטיג
נא־יננוג־ ערגסכע די אונטעד ע־ בײט
;כען

 צױ דאט אמנאטראפט, אין ;עטענדיג
 א־גטער כאדי;;וג;ען יטרעכטע די ביי

 אונטערװאר־ איז רעזײנע־ דער .ױעדנע
 א אין פאראײגינען זיך ער ךא-ף פען,

פא־טײריגען איהם זאד װעלכע ױגיאן

 צוזאמעגצױטי״יסען פעסטער ,1יאקאי דעם
 פאי־ מיט און ױגיאן דער פון רײען די

 ‘בא קי;ארען מיט און כחות אײגיגטע
 אטא־ יעדע צוריקצרשלײדערן װאוסטזײן

 אין בתים בעלי רי פון אנ;ך*ף און לע
 די אויף אינדוסט,־יע רײגקאוט דער

 די װאס טרײד דעם אין יאגדײ״אנכ
 פון יאהרען דורך ערװארבען חאט ױניא;

אפפער. כיעלע און ?אניף יעװערען

̂עבטע י־• געגען  װעיכע ;;,כא״אגדייו;: •ט־
פון א*יפצױ*טעהן אײס אי^ב הונ״ט ׳;כ
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 אױפ־ בא־צייאפען יעריבער עס זײ

 װערכע דעזײ:־;-ס די אי־ע ;;,צ־פאדע*
 דער אין נעטבערס ק*ין :*ט :אך זײגען ־י

 וױיל איהר אן אגצױעליסען זיך ׳•*:יאן
 אין אגריטעגטס ,ד אויס געהען פא^ד
 דא־ אין טרײד ררעס און קי־אולן ד;ם

 די האבען דעזײנער דער װעט טארסס
 בע־ פאדערען צו זיך פאר טענרינקײט

 פא־אײ־ דין דודך באדי;;וכ?ען סערע
 פון באאדד דדטאינט דעם נײט נינוננ

 ריםער און דרעס סקוירס, קײאוק, -י
און ׳ױ:יא;ס טאבע־
 ד* דאס בא־צי׳אסען װייטער עס ז״

 טעט־ ניט נאך זײנען ױ^כע דעזײגע־ס,
 ארײג־ קאגען ױניאן, דער אין :עים
 יא־ טען31 דעכ דאנעדיעטאג, פון הרפיען
 פעכױאי. טען4 דעם טאנטאג, ביז :ואר

פרײז. א^י•ען פארידעם
 דעפ דאס באקאנט, אויך מאכען ריר
 פענרואר, טען4 דעם אװענט, מאנטאנ

 אז האבען ױניאן דעזײנערס די װעט
 דע^ אין ׳םאדעיס פון אויס־עמעאוגנ

 סטריט טע32 טאיטיגיק, האטעי פון רום
 דעב פון דעזײנערס א^ע ב־אדװײ אין

 ירניא; קײן ניט און לײט ױניאן פאך,
 די באזוכען צו געלארען װערען ׳יטיל

אױסיטטעאונג.
.45 לאקאל באארד עקזעקוםױר

^עכתאד מען1 דעם
\¥ נאגױסט אינטערגעשאנאל

 ױנ״טעף די פון קאנװענשאן
װארקעדש מא*ן
)1 ®ון (שלוס

ײך איך  אגער״ גרויסע זײער אפיציעא א
ײנדציכער אײער פאר ?עגוגג  נרי״ און פר

ג. רע-ײיכער ; פו רי א;  קאגװעג׳ע^ון• די נ
טvsרע א  אויפגעדדיקס אײף האבען ןyג

 כא״ האכ איף װען אנערקענוגג, גרױס
ט ער דער םון ריבסע טיג אר ױס  פינאנ״ גר
^ער ציעיער ^רא  אײער װאס הירף און־כ

ס אינטערנע״פאנאל ײרי ט ל ענ מ אי  װאר- ג
אס ױגיאן קערס  ױנײ״ די צו געגעכען ה

 םזן צײט אין װאירקערס׳ פאין טער
ײק, זײער  איהר .1922 יאהר אין סטר
ײטעד די דאס זירער, זײן קענט  סאין ױנ

אי קײן װעלען װאירקערס ט ט  פארגע״ ני
 ןײ פאר געטאן האט איהר װאס סען
שען יענעם אין  $ר״ די קאםןי. היםםארי

אציע ד די םון גאניז ע ט ײ  װאיר״ מאיז ױנ
ר אײער איז קערס ע ד םו  און פרײנד א
 װען דאס ׳זיכער גאנץ זײן קע;ט איהר

 געלעגענהײס א מאכען זיף װעט עס נא״
ר װערען ײף געהעריג װי פי  אפרינען* א

ר ײך גראטולירעז רי ט א  עיסאלג דעם םי
 מיס׳ן אונטערנ^נהםונגען, אײערע םון

ײער םון עטאבלירען ה א  םיף און ׳באנ
ײך װיטעען טי א ערי ספ א  כאיעטענ״ איז פר

אלג דינען פ ײערע אלע אין עי  אונטער״ א
נעהכץנגען.

4 י ר נ ם א י ל י ו ו
טו־עזמ. ־ סעק. אינטעמעשאנאל

 אװ װאירהערס כיאין ױנײטעד
אםעריקא״.

 טינ איז באנר, ױניאן אינטעדנײשאנאל רי .1
באנל,. פ־ױואט ק״ן

 צופױדענצו־ אויח פאדבינדונגען ראיעלטטע די
אײנעם. יעדען שטעלען

 פאדד־ באנק ױניאן אינטערנעשאנאל רי .2
 •ימ האלבען א מיט דעפאדטאדס איהדע כע־ט

 צוױי מיט און לאפיטאל )$5<ססס,ש דאלאר ליאן
ארב־־י־ ארגאניזידטע )20<ססס,ס טױזענד הונדערט

 זײנען ױניאנם װעמעם טעה
באנק. דער

פוןבעלי־בתיםד*וי*י ,־י ײ•

 צאהלט באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די .3
 אינ־ ספעשעל אלע צו אינטעדעסט פראצענט 4

 העלפט א פאדטײלט און דעפאזיטארס טערעםט
 דױױדענדם, רעגעלע רי איבער פדאפיטען די פון
דעפאדטארם. איהרע צו

 אײנ־ איז דעפארטמענט םפעציעלעד א .4
 אינטעדנעשאנאל דער אין געװארע געשטעלט

 אלע אין געלט אריבערצושיקען אױןז באנק ױניאן
 שיםס־קארטען. פארקױםען צו אױה און לענדער

און סיםטעם בעםטע די האט דעפאדטמענט דער

דער אין געלט אײער דעפאזיט i ארבײטער
ערשטע װעמעס ׳באנר, ױניאן אינטערנעשאנאל

דכערהײט. אייעד פאד זארגען צו איז אױפגאבע
•י

 אץ געלט אייעד האלט י אדגאניזאציאנען
 אײער פאר באנק ױניאן אינטערנײשאנאל דער

צופרידענהײט.
 דער דורך ביזנעם אײעד טוט !במנעסלײט

 פאד א־־ז דאס באנד,. ױניאן אינטערנעשאנאל
בענעפיט. אײער

 און קרובים אײערע שטיצען זױלט איהר װען
 זײט יענער אױח נױט אין דינען װעלכע םרײנד,

 אטלײכט־ עם ר,ענט איהר אז ניט, פארגעםט ׳ים
 ױניאן אינטערנעשאנאל דער דורך טאן סטען
 אימי־ וױלט איהר װען אױך זעלבע ראם באנק.

אטעױקא. קיץ קומען צו העלפען צען

!םוי־וסעס כרןןנגט םעם)םור
 דינען טעג עטליכע נאר מאל. ערשטען צום באנק אונזעד געעפענט מיר האבען שבת װאכען צוױי פאר

!דאלער מיליאן א העכער שוין זײנען עסעטס אונזערע און םאראיבעד
 אדװערטײזטענט. גרעסטע די אונז פאר איז באנק אונזעד פון קאםטימער יעדער און דעפאזיטאר יעדעד

יארק. נױ אין באנק ארבײטער גרעסטע די װערען מוזען מיר אז דנען אץ האבען מיר וױיל
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אוכײסערנ* די און ארכײםער־פדאנע וי
 אזויפ רא זײגען זײ םראגען. אין איבער־רײך רײה איז צײט איגזער

 אנצואוױי. :א״ גענוג זײן װעט עס אויסרעכענען. אלע ניט ג^ר זײ העגט איהי
 די :נאחאגאט װעיעעד ארער פעהר זײנען װעלכע פראגען, אײניגע אױף בלױז

 ׳פ*;ן קען װי פ־אגען, פאליטײטע םאי׳עידענע די אידען־םראגע, די סרױען־פ־אגע,
̂י־,  נעססע, ד* איז רעגירונג װעלכע ׳^דער וועלט, דער אויף פרידען עטאכלירען ̂פ

 כיעגלינסט־ רי געגיסען קענען זאל מעגיע דער װעאכער אונטער פאכענדסטע, ךי
 רעבען פרן דכערהײט פעגליכסטער דער פיט צוזאפען םרײהײט םון פאס פולבטע

 בא־ וױבטיגער װעגיגער אדעי פעהר א פון פראגען אנדערע קופיען דאן ; געגוס און
װ. ז. און ׳װ. ז. און ערציהונגס־םראגע, די געישילעכטס־פראגע, די וױ בײטונג,

רע־ אונזע־ אין פונקטען װעהטאגדיגע פאריטידעגע ריהרען םראגען די א:ע
 פיאופ, לעבען דאס אפט םאכען ררעלבע לעבען, אין װאונדען זײנען דאס גען.

 דאס ״איז ׳פ־א;ע אלטע די זיך יטטעלען פילע גאר ראש ׳אזוי אונװירדיג, ׳שלע:ט
לעבען^״ צו װערם צעבע;

 דאױ;ע די א'יף ענטפע־ ריכטיגען דעם געפינען גיט װעט פעניט דער ביז און
 פענ־ םיף־פיהלענדע און דענקענדע םילע םאר לעבען דאס װעט םראגען, פאדטידענע’

w  מענ־ װערען ראן ביז םארגעגיגען. א װי לאסט, יערעקליכע ׳שװערע א מעהר זײ; \4
 פאר־ עוידערליכע און העסליכע אנדערע אלערלײ און זעיכסטפא״ד און ^עךפא־־ד

 פארשי־ רי װארים לעבען. אונזער אין ער״מײנונג נאטירליכע גאנץ א זײן גרעכענס
 פארבדע־ און נארישער שלעכטער, דער פון רעזולטאט רער זײגען םארברעכענס ךענע

ארדגונג. גערי״עער
 דערהײבט םראגען, אנגעריהרטע די אט זײנען עס װי גרױס, און װיכטיג אבער,

 שטײגט װיכטיגקײט אין באדײטונג, אין ארבײטער־םראגע. רי אלע זײ איכער ןיך
 פארענטפערט װעט ארבײטער־פראת די װען אז סעגליך, אנדערע. איבער ^
ען,1 ר ע  א אין זיך נױטיגען אלץ נאך מראגען אנגעריחרטע די םון אײגעע וועצען \

 װעט ארבײטער־פראגע די ביז אז יזיכער איז ז«ר אײן אבער ענספער. מזונדערען
 ניט םדאגען םאחמידענע די םון אײנציגע קײז קעז ׳ווערעז םארענטםערם ריכםיג גים

 אלע םון םראגע די איז ארבײטער־םראגע די װארים Jריכסי װערען !מארענטםערט
סראגען.
 םונדאפענט םאסע דער ארגײט גיט דען איז זײן? אנדערש דעז עם קען וױ און

 ערד דער אויױ לעבען מענ^וליכע דאס םארשטעלעז זין איהר קענט ף לעבען סון
iny ?יך פון ארוים ניט גיט ערד די װי לאננ, אזוי ניט. אוםן במום ארבײט? 
 ארויםרײסען עס סוז מען נאר לעבען, מע^ליכען םאר׳ן נויטיג איז וזאם דאס, >רײ
tut בא״ מוז גאטור דעד אין אלעס װי לאננ, אזוי ;ארבײט דורן געװאיצו/ םים איהר 

 נע־ איז לעבעז קענען זאל םין מענ^יכער דער כדי ײעחגן, ערקעמםט און ^עםםט
 דערפאר און אעבען. םון הוייט־קװאל דער בלײבעז ארבײט װעט אננ5 אזוי ׳ײהען1

םאדערגרוגד. סאמע דעם ארבײטקר־םראגע די ®ארגערפט

 װאס ^טײן, נעװיסען א אמצוראםעז זיר צילען באװעגונגען מעהרסטע אונזערע
 םאםע די אבער איז ארבײטער־באװעגונג די ;פארטשריט םענשליבען דעם סאוהאלט’

 די םעהר ניט איז עם גרעסטע. סאםע די איז אויפגאכע איהר װײא ^יכטיגסטע,
 װי דעם, װענען זיך האגדעיצט עס נאר איבעל, געװיסען א באזײטיגען צו פון אראגע

איבאען. אלערלײ םון װארצעצ סאםע דעם ןוהיסצװײםען
 פיצע מאכט אויםנאבע דער^דאזיגער פון גרױסקײט םורא׳דיגע די גראדע און
 מינדערװיכםינע קצענערע, אגדערע אצערצײ צו צו שטעוזען זײ שרעקעדיג. !מגשען

 נצײכגיצטיג גאנצען אין בצײבען וױיצ ;גיט זײ קענען טאז גארניט װײצ גאותנונגעז,
 דארום זיך םארנעהמען׳ זײ םענשען• םיחצענדע און דענקענדע םאר אונמעגציר ניז1
 זײ שרעקען םראגע ארבײטער דער צו אבער אנאנדערער, אדער רעפארמע אזא גויט’

y t .ו צוצוטרעטען
 ארער מאן טענשען, מוםיגען א םען נעםינט װאו ניט װאו און װען ניט װען נאר

 דער אױ דאם אז פארמטעחענדיג, םראנע, ארבײטער דער צו צו שטעהען װאס רוי,8
עיקר. סאפע

 באװעגונ״ אנדערע אצע םון אונטערשיד אין ארבײטער־באווענונג, די איז דערםאר
vi,\ באטײציגען אדבײםעד־םראמ, דער אין איחר, אין קלאםעג״באוועגונג. רײן א 
 אין פאראינטערעסירט בצוטינ זײנען װעצכע די, גאר םעצע, מעהרםטע די אין ,1*

*יהר.
 ארײנגעצויגען אינטערעסען זײערע דורך זײנען װאס ארבײטער, אצע ניט אנער

 גאנץ ׳אטאא ראילען. זײערע איבער קצאהד זיך זיינען ארבײםער־באװעגוגג, דער >וין
 און םארטשריט. שנעלערען און װײםערען איחר גאר זײ שסערען אונכאװאוסטזיניג,

 װאס מאכט, די אײגפצוס, דעם ארבײטער־באװעגוננ די איבעראצ ניט האט ךערפאר
רעכט. מיט איהר ?ומט

 ׳סײז איהר אין ניט איז ארבײטער־באװענוננ דער פון מאכט די אז איז, פאקט דער
 ארמיטער־ דער אין װײצ איהר; אין באטײציגט זײנען וואם מענשען, צאחצ דער אין

 גיט־ארגאנײ רי סײ און ארגאניזירטע די סײ ארבײטער, ע צ א זײגעז כאװעגונג
ארבײטער־באװעגונג. דער אין זײנען ױי אבער ׳ניט צי עם, װיצען זיי צי — ?ירטע

 שאםען צו סראםט איהר ארבײטער־באװעגוננ, דער פוז אײגםצוס דער טאכט, די
 באװאוסט־ איתר אין אין שארםויצטע, דאם אצטע, דאס אפצוראמען און נ'יע דאס

ציצ״באװאוסמזײ!. איהר אין ועינקײט,
אײנ־• איהי גרעםער דאס ווערט, ארבײסמר־באוועגונג די ציצ־באוואוסטער װאס

מיסיע, גדויסע די ראצע, גרויסע די םארשטעחען עם ארבײטער טעוזר װאס פצוס.
 לכיעה1̂?8 מיט ״זיי יגס»רויםגע^ האם צעבען אין מטעאונג זײער וזאם

סנרע  ארבײטעד־באױע די דורך ארביימער״םראגע די שפרייזט שרים םעסטערע און ̂ן
 באפרייאוננ און ערצײזוננ דער צו אויך דערםים און צײזונ^ ענדצימנר איהר צו ^ע1

̂ן ת םענשחײם, נאנצער דער ;פ קול. ב

 צו לאקאלס הי רופט יטערנײשאנאל“
אר־בײטער ױיטשע ך העלפעז

נ אין אנ ל ״נ  םין בא׳עלוס מיט׳ן א
 פון באארד עקזעקוטױו דזיפעגעראר דעם

 לעצ־ זײן אויף איגטערנעיטאגאל אונזע־
 פי־ אין טיט*:ג פעיטער־יעהרליכען טען

 ארבײטער־נא׳ די הע^פען צו ראדערפיא
 די האכען דײטיטראגד, פון װעגו;;

 יעצסע ױגיאן אונזער פון הױפטבאאטםע
 דעפ □1יאקאי די צו ארויסגע״עיקט װאןי

:סטײטטענט םא״גענדען
 אייע םון באארדס עקזעהוטיװ די ״צו
 יײ־ אינטעיגע׳^אנאל דער םון יאיאלפ

ױניאן. װאירקעיס גארמענט דיכ
!געגריסט ״זײם
 באא־ד עקזעהוטױו דזשענעראצ ״דער

 םער־ לעצטען זײן אויף באשצאסען האט
 םילאדעלפיא אין םיטינג טער־יעהרליכען

 ארבײטער־באװע־ דײט׳טע די הערםען צו
 אר־ די דאראר. סויזענד םינף טיט גונג

 געפינט דײטשילאנד אין בײטעד־באװעגונג
צױ קריטיעסטען דעם אין איצט זיף

 דעפ צוריכ גע״עיכטע אידזר אין יטטאגד
 פיגאנציע־ און עקאנאטײעען אמעדײנעם

 זי און יא;ד ד־;ם אין צוזאמענברוף יען
 הילזי. כאלדיגער א*ן שטארק זיף גױטיגט
 די אױפנענומען האט באא־ד אונזער
 םע״ אפעייקען די װי דעם נאף פראנע,

 ארויסנעי״א״ האט לײבאר אװ דעריישאן
̂ע צו אפיצ אן זען  אנגעשלא־ איהרע אי

 טרײד־ױנ״ די העלפען צו ױגיאנס, סענע
 ניט זא^ען ז*י דײטשלאגד, אין יא:ם

 נרױסען איצטיגען דעם אין אונטערגעהן
 יא:ד« אין דארט הערשט װאס קריזיס
 אונזער האט אודא/ װײסט איהר וױ

 די צו אװפפגעשיקט אינטעיגעשאנאל
 אין קלײדער־ארכײטער די םון ױגיאנס

 אײדער נאד דאלאד, טויזענד דײםשלאנד
 פע־ דעי םון אפיל דעי־ געקומען איז עס

 אױן איז זי;מא; פרעזידענט דערײשאן.
׳קאײיםע נאציאנאלער דער םון אײנעי

ת (שלוס ײם אוי ).2 ז

 חפט לײבאר אװ פעדערײשאן אמעױקעז
קאנפערענצען צודי צז ױניאן .אונזער

_____ד______ ___ ׳< «

 ק*חן ם. ייון נײ«א ם. װײם־«רעזידןלג«ען די און באראןז םעקרעפער
װאשיננפאן. אין קאגםערענזען די אטענדען ודעלען

לעצ־ האט זינםאן מארים פרעזידענט
 סע־ םון צומריפם x באקומען וואך טע

 םון ■רעזידענט דער גאםיערם, מױעל
 לייבאר, אװ פעדערײ׳טאן אמןריפען דער
 אינםערנעמאנאצ אונזער וועאכען אין

 נעה־ *ו אכםייל נמיאדען װערם ױניאן
 קאנםערענןיען, װיכםינע «וױי אין םען

 װא׳פיננטאן, אין ם^רקודען װעלען װאם
 עקזעהוטױױ דער װען צייט דער אין

 הא־ וועם םעדערײ׳פאן דער םון פאונםיל
 פון םיטען ארום זיצוננען, זײנע בען
 פאנם«ד אײז םעברואר. מאנאט דעם

 “,•ריזאן־ארביים ווענען זײן װעט רענץ
 שטאנד ״דעם װענען צײייטער דער און■
 אינדוסטריע״. דער אין פרויעז די םון

 דעם אוים דריתט גאםפערס ירעזידענט
 זיד דארוי ױניאן אונזער דאם געדאנס,

 קאנםערענצען, *װײ די אין באטײלעען
 א האבען סאנםערענצען ביירע װײל

 אינ־ גארםענט לײדים דער צו שייכות
 די האט ױניאן אונזער דוםטריע.

אנמנומעז. אײנלאדוננ
 זינסאן ■רעזירענט װ*ם דעם צוליב

 ווענען װעסט רער אין אפנעםאהרען איז
נים ער װעט *רנאניזאציאנם־ארגײט,

 האנעפרענ־ רי זיא באטײליגען זיף קענע;
 אםענרעמ װעלקן זיצוננצן די און צען

 װייס־ באראף׳ אב. סעקרעםער םון װערען
 װיים־פרעױ• און נינםא ס. *רעזידענם

שאהן. ם. פאניא דענטין
 װעאצז קאנפמרענצעז צװײ די אייי

 זיי־ וואס םראנען■ וחןרען אויםגענוםעז
 אומער םאר װיכםינפײט נרוים פון נעז

ױניאן. אינטערנעשאנאל
 איז דאס זאף, נאװאוסטע » איז עס

 נע• װערעז *ד־זאנס *םעריקאנער די
מנסס ליידיס סך 8 מאכט אר  פאר און נ

 «רײ די אמ און )«רייז בילינען גאנץ 8
 םיט ווענינ גי& פאנפודירט זאז־א־כייט

 1אי נע&אכט װערעז װאט נארגמכטס רי
»ririip3i’ םון ױניאן־שממר  .U״

 וועל* ארעםטטנט׳זן, די װאט חנם תוץ8
 אן״כײ״ צו •ריוטו אין צוױננט טעז כע

ײ טען  װעת8 נעהםען פרויעז־יןלײדער, נ
אן בא׳פאפט םרײןג די פון ארנייט די  נ

)8 »>•» אויו (שלוס

אינהאלט־יארןדיכניס

 פון מי&יננ וױכסיגמו 8
 דער פון כע^טסע די

 דרעס־ און הלאוס
ױניאן מאכער

 באאי־יד דזשאינט פון בעאניטע אלע
 ױניאן מאכער דרעס און הלאוס די םון

 װיכטינען זעהר א צו נערוםען װערען
 םעב־ טען8 דעם פרײטאנ, רעם מיטיננ,

 ארמעניען איז בײטאנ. אוהר 1 רואר
 עװענױ, לעקשינגטאן 30 רעסטאראנט,

יארק. נױ
פרײז. קלײנעם זעהר א םאד זזיאף מעדיצינישצ בעסטע די כיען בא<ןו־ לאיןאלם אונזערע פון ם״טגאידער די װאו קקיניקס. זײנע אלע מיט טעד סענ־ העלטה ױניאן דעם פאר געװארען אראנזשירט איז װאס ׳באא יעחרליכען ערשטען דעם ערםאלג אן םאר םאכען צו װי איז, דאס און םראגע, אײן װעגען סגעציעצ נערופען װערט מיטיננ דער
העאמה ױגיאז םון קאינמןס די אין

ם אויןי 'אנלוס ײ )2 ז

.6 נומער ״גערעכטיגקײט״ ס--------------------------------------□
ײמ ײ .2 ?  סעם*זנר• און שנײרער קראוק די נ

. ד. — 3 ?אקאל םאכער ז בי  שלוםעז. ת
ט ײ  די בײ ארכײססיאזינקײם סכה די Jt ז

. ל. ~ קלאוקסאכער אן ם  ®וז םיטיננ היי
 ררמס• אח £יאוק רד* no כןוארר דזשאינם

 לאנגקר. ל. — ױניאז סאכןןר
ט ײ  סאײסיס און טאתסייס די איבזןר קורס א .4 !

ד — ױניאניזם טרײר םוז װי ײ ס. י. ד א ם א  ס
נאטיצעז. עדױקיישאנאר

ט ײ  באארד קיזזעחוטײו םיז םיטיננעז צײײ .r* ז
 ארבײט רי שעהנהאלץ. י. ~ 22 ראהאל

no קינדער־שויעז רי םאר רעלי^ סיסעלס צויזערטאן. ב. — אײראסא אין
ט  סראנעז ארנאניזאציאנס און טרײד .6 ?יי
ײט ש. — נעװען קינרער זײגעז םיר מען .7 ? תרו

 ר־יכדעע די סוז ק׳ייויס סיגאנציערער רער .0 ײט1 כיכעי. גאםיץ רעדאשםאר׳ם סװ ^ זײט װים?נז. צו גום איו װאס זאכען
 איסטערן אינםערנעשאנאל רער ײאס .1» זײט חאזאנאװיטש. לעאן — נעײערקשאסםעז
אויפנע• האס דונסארםםענט #רנאניזיחויאנס

?t — טסו n. .רין אלפע ._ שארןי און קורץ ה * ־ג ב. י
ײט  אדכײטם־נעועצ• אינםערנאציאנאיע די .11 ?

ק. דזערמאז דר. — מצונג  סארקעט פראנ
• — (נעדיכט> סםריט לי אן. םי מ ײנ װ

ם אמםארנעש«נאל _אינזזןר no עגינים .12 ?יי
ןרןכ

דער — (םעליעטאז) געריכ פינקעלשטיין. ל — rom■ חןר איז
ה. — קאיענדאר איגטןןרנזןשאנאל .13 ?ײט י־עבערײער װירסאנ׳ען «ו םינהײס אדװעדםײזניע:נ» םארנענשטערן. פאורין — װײסםםאכזןר די או װעיסער «»ר א »ו. זיימ ארותרםײזםענם^ — 15 אוו 14 ?ייט ׳טםיעסעז. קורצע אן.0סג«ול
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דעס 20 יאהאל וון מיסיננ אינססאלײשאן

נײסאג שנח
יי *י *#»

I I «# fckי*;*vאנ, ״ ע  י׳טעז Dir ניי
*ר  £•־ כייטיגנ א £7**ליר װצט פ?כ-י

* די ע אנ ר ט אי ל ג  *yv 9*,sNt5tPH jryv כv װצייכצן *nil ,20 ־יאיא' *;ײ;• ײ
yn• ךי •;i n"־*y‘j*'*y ע ט ר א א  דעכ יזc נ

ע־ “V“ ,9*21 יא~* דעב *nc י^הוןי* # 
שוןן־דיכענ y* ײעט הטווי־ײ ;e־‘s s H *״ 

ױכ p* װ^י־־עז טוו- ײדי  אינ* איג**!־* פין א
;ביײ־ינג, טעמיל״״אגא'־ צ16 *יעסט ( ע ט  כ

my i ט װעט י״יטימ עכי־ IV א-־- W 
y ד• ;,פ u y r m c • ע מ צ :י

ף אב $ ר * ע־ ׳נ ע- ד ע ט- ע-׳ ט ע ןי ^י ה
n אידעי־ ם- t y r y ^ y n, ^

ג, י. ע- ב ״נ c פ y t y mע• טע:*;דז ד :
ח די פין עי jin חי*ו כ * ר ה צ ײכײײז. ײ

r n. דt• pױ • |f, •ם רצנעדזיעע,  לעם ,
שאנא״ ^־נע ד אינט ע ט כ v אי n v ; n m־• 

*ונס־ד*נוא-טר^נט.

« ( I 
 *:י*־יא;א* •

•.׳;*ענטיגחײט׳/
א ד א־־, ט פ׳ן כעידעטע ל

,דע pc ־ע״אייטאי

דעם ס•;»» ♦

 בא־ די ®ון מיגײגג וױכטינער א
 אץ רןלאור, דע־ «ון אמטע

ױדאן. ד־עשמאכע•
M s״i רן« *יכ‘#(

ע־ ט עג m לא זײגען כ ?  : " • r r,' * 
א- יייכטען. - א-ין פ א א רע; ד אקי  נ

 פיזײזעי־ א נײטױי־דער איגזע־ע דא־־ט
ט אין עחזאטיגיי־עא; טעג ט ״ װ#ס טרי  נ

ס אין י־איטא״ דעש  "1 װא^טען אפי
ע; פ א־ דאי־אי. 10 כיז 5 פ*ן באצא־״ען י

y-- ײג־אן po^yr איז כעגטער 
ט אכיי״ ט  it* עטי־אנע pc ;־לױא״ען ע

א איגזע- פו; לא״כ אג ע ײ׳ מ ע ט  יירן *,,*•;
y- • א־ ף זאנען צי אזױ ׳דין ר  ״סעי

״, ט•;; אי פ אדען י• pc כי  דא־וי אייגנ
ען. א־־ײן ליך ע- ײ א צ א ױיל ב  דע-י

ט ײ א צ ך ׳ ט־ 6דענסא■ -y- נ**ױז ד א־  דעפ
 כי*ט דעגיו-טכיעגט, 4רעדײןאי דע־ כיעגט,

y איע ; n ט ידיגיחש *  יןיב״יעז א ;אך ל
ט.  ד*ױעי,טא*ס א•• נאא־ד־ דע• דעפיצי

 ׳;;ע*יי9 זייכט ;,א־גבטיטוצ* דע־ פ־ן
 און לעלעז, צל ־־׳;פ־^־יט cyr אזוי װי
;,טיט יעעט״לן זײן י־י א  באיעיא־ א־ז ;
 ‘איג :דויכע א טא:׳;, צו ;;,;עױא* <ן’ל

אפ ;א;צע־ דער אי; ®עמעטלנ;,  טי£־
דעס־ציט. דעם דעלןען Vi jry; זאי■

- א כעװא־ גענרכרע; איז pyvv דעכ י
 דערז״ע״פיעגט טען7! אין כאל א רען

א-• ע1 איז כג־״יט V'S’A א*ס  ׳.vy ט
א- v פ v *  r ,:y# , •yoJJf דעב : ן י ד  ר

 *y: פיז כייטי:; ד׳;ב אויו״ אין ;1024
עי פי; אכיכע  דיעכטא:■;״ ארן ?ײאיי, ד
א; Dir ױניאן, ט ײ ,ב פר א;י  ‘בא *ועט ׳ט

sirע ד• װע-ען ־■אני;ץ א;  מא־ iv יױ ׳פי
ױםער א זײן אץ כאי־ דע• דאפ כען  ג־

אלג. עיפ
װארטעט, װע-ט עס  *y: אי־ע אז עד
 *v ?וכיען זאיען ױניאן ךער פון אטטע

= טי;; ד; ס כי ט א•; ל..ינ״ע; א י ט5 ׳ד ק  י;
ע• 1 ; די ט. א ײ צ אג־ כ ס. ד־ טי ליי • 

y i- אן םון דירעפסאר ד  כעגטעד, העי^ט ױ
עע-טאן דע״ װאנדעד, ר. ברו-עד אין  ט׳
אדס אױ באארר דעב פין ט  מיו דירעפ

 אג״ועזעגד jy6•;•'' y'V'/j-DDi'K די;ר
א• עדפלע-ען װעיען זי• א-ל ׳זײן  די פ

 ײע־ נ»יז’ד.; דאיוי עכ װאכ yטtפארזאנ־עי
די יען ט די סאבען צו נ  yאו;

א- עיסא^ג. ;רױסען א פ

;^ ט ; ־ אי י;א;א^7א אנ ע ײ׳ ן י ט־ ^י א־ עי  ד
ט;י;ט.
• v א ע ל די ט ״ טא* *ײנראיט די פין :

:v* ;2<) “י־איא א;’״־ *jy“y או-פגעפא 
טyד • iy חיטען v» טינג דעס ך און טי  ד

ען ^ג ײ my אין כאט i א־גכטא״ײיטאז pc 
*“*j די y v y 'Mj׳y ע ט ד א א ־ pc ג ע ד די י
j י I |J

^ער א־״כ  איז יאחא^ Dyi פון ר^גערו
^ ^ל־ייעײט אר װ ע ר נ ע ד ױ ק/ נ ס ג לי א  ס

ט א־ז :*;הרעטעי אי*ה אין הי ע ױו  נעײא״ ^
ט. כי-ידעי יען אי מ ײ  די pc נעםען די װ

v * y i :n אכ א  װעט ייאקאל דעם פון yט,:
ע• עי בעיזיעטע־ ד טייכ א־עסע; ,nv א ס  ״,
^ טע; א ____________________ ט

 לא־ די רוטט אינטעדנײשאנאר
 ד״טשע די העלשען צו לאלש

א־כ״טער.

מו;ניר; ;

 אװ פעדעךיישאן אמעריקאן
 צו ץניאן אונזער דוטט יײבאר

קאנטערענצען. וױכטיגע
)oi^r 1 זײס «ון(.

 האנקודענץ יטארםע א ארבײט דיזע
 ארנײםער אוגזערע און כיארפעט^ אויפ׳ן
 דער אױף עלט.8דא דעם סון לײדען

 םי־ װערען באטראכט װעלען קאנםערענץ
אד די אײנצוצױםען אזױ װי ,4טעי  •ריז

 אין ניט דאס קען כיען אויב ארבײט,
 קאנםערעגץ דעם אין אישאפען. גאגצען
 נאף כאטײליגען דף ;אטירליןי, װעלען,

 װאס ארטייקעז די װאס ױדאנס, אנדערע
 ױעדען פדאדוצירען טיטגלידער סיעיע

 תזי ס־יזאנב. די אין ;עטאנט אויך
 אכרעדײזעז דע־ פין קאוגסיל עקזעחוטײו

 די דאס וױל, לײבא־ אװ םעדערײ׳טאן
 ײ װעטעז ׳ײ:-א;ס אינטעממיטאגאל אלע

 iycsyn איהם זאלען באדיחרט, פ־אנע
דעב. בעגען האט,־« טיכטיכען א אנפיהי־ען

עי ױיםער ד  װעגעז לאנפעיעג״ו׳ צו
עי פלן ׳צטאנד ״ידעם ייד אין פדוי ד  איג־ ;

ע׳ ײ ט ס ױך איז דו  ײ״ יליכטיג. זעהר א
ט׳ ס או װ א ױען די דוכ דאט ײערעץ נ  פי
 זyטל זײ אפילו ללען װענינער, באצאלייט

ט זעיינע די ײ  טלעז. טענער די לואס אדב
vר דעך איז דאס :vם ל ע ט  יעדען אין כ
עז פרױמן װאל פאך עי  בא״טעפטיגט וו
ײמאן אטעריקעז די און  יײ״ ייא פעדעד

ר ^ ט נ אנ ל ע א אנצופאנכעז י םינ כ  בא־ סי
 פרױען די פלן ״שסאנד דעד אז װענוננ,

ע דצר אין םרי ס דו ד זאל אינ ענ ט ײ ד א : 
ט ארבעסער ױב ווערזח, פ  אין פדויעז די א

ע דער םרי ס דו ט קענעז אינ ך ׳שוין ני ײ  גי
ם על ם מ ע עקנ o אײן אױ:י װעיעז אוו r־» 

ם׳ז ■על אז. םי ם
 יפםארק ריהרט םראגע די אויך אלז^,

 פאיםרע״ אונזערע און ױניאן אונזעד אז
 ווארט דיעד זאגעז «ו האבען וועלען סער
קאגפעדענצעז. בײדא די ווויוי

r eז,

 אץ שנײדער קלאוק די ביי
3 לאק. יוניאן סעמפעל־מאכער

ו .

ו :
א: עי pc געױאי־ען כע״טאפען איז ײ  ד

ypyc ;y p -y ^ n־.,M|^« ר, אװ א כ ״  װאס ל
ט יד לאט כ ױפזי נ א ער רי דyאי עיי  ג
^ צו D^yontyj װערען לואס  די ![[1י

ס אנ ״יוגי ד ״ ד. אין ט- אנ מי ט ״ ד
y*vyfir jy ״כיר - ’v^ אױס״ אײער 

 די דאס ׳סאקט דעם צו ט,זאדי^1*י־yד
עציגע  װאס ׳א,י־בײטער״קער»עריעאפט אי

 צו אים געי־ד זאםרען צל בא־י;:ט*גט איז
y c syp; ס, דײט״פע די אנ ױגי  איז טדייד״

 צו־ איז ללאס yא:•יטp ;אציאנאי״ע -י
^ ;••פנע׳טטעי־ט ־ א ^ו עיי־ ידע פון ג  י

ײטער־באװע־ ארערימאנ״יעער טי;״;־  ארכ
טP אגדעלע א"ע טי  גרו־ אדעד סyא

rye. כ א ט ין>יאי זיך ־אב׳;; ״ ע ט אינ  אי
 ױג דײט״עע רי ־,פא געי־ד זאדי־ען צו

 pH װערעז געגוכיען נ״ט לארפען יא;כ>
ט, א: טי א :  דא־פען לאהא^ס אלגזעיע א;

ײט. ?ײן יעײגשען ;*ט ייז טק ױפטערקזא א
ז ״די נ  דער לואס דאלאר טויזעגד פי

ײו ;ענעראל ד עלזעילט אי א  אונזער פון ב
ט איגטעינעיעאנאל א  צל :איט^אסען ־

עע די רזעי־פע; ט ד״ט׳ ״ ב ד  גוגג^yד•באלוyא
ט פדאהארציאנעל ללעט ענ ױסגעי  לוע- אר

-y; 4־* א״ע איי־י'Hph□ ד אוגזער פון  א
אן, טעיגע״:א:אל  יאחאל יעדער אלן ױני

א־ ביל א נאחלטעז דכען א*ן ױעט  דעם פ
 פאר בײ״שםײערען דארף ער װאס נויײ
cyp װע־ עס אײב צלועק. גוטען זעלר 
ט רעש אדזוץ לען אנ פ ע  לאי*עק־ דדערען נ

v יד אין יעאנס s y r,- ע אדער אננ  טעמ־ ם
 אינדיװידועאע זייער געבען לועילען כערס

ײערונג ײ׳עכ ײט צלועח, דעש פאר ב  ז
^יקען גע^ד דאפ ;עבעטען איהד  אפצו

אי או;זער צו  װעסט 3 ,‘אינטעדטךטאנ
ע16 ט, מ טיי ױ ס ק. ; א- i דעם פאר י Kyj 

 קרע־ כאזונדער א כאלומעז אילד ױעט
 אריבערגע־ גאיי־ך װעט דאס אין ׳דים

ײ־ דײטיעער רעד צו װערען ״ע״קט  ארכ
טע־־באלועניגג.

 איז גלײר לועט אילי־ אז האםענדיג
 אײער נעבען אי;ז אין לאנדלען ;םיד

ײע ע, פ צי א עי אי א מיד, פארביצײבען ה
ע, ביידערליך ײעי א

■רעזידענט. ׳ן א כי : י ז כי.
םער׳/ ׳ י א י א ב . ב א ע עקר ס

 מעט״ אפעױיטארם, קלאוק
 A לאקאל פון בערס

אױפמערקזאם.
 םא^• דעם אנאנסירט ב. עסז. די
 םאר •ראגראם עדױקיײטאנאל גענדען

 פעברואר, טען10 דעם זונטא;, דײגטיגען
:פאינם וױ

יאנא^ הילא דיפמדיהט: דאוךםאון
 אי• אעקציעט קודס זײז םארסזעצען ליעט
 אין צילױליזאציאן ״די םעטע די בעד

 אזײנ^ר 12 ׳זו;מאנ ד״זען אמעד־לא׳/
 סט־יט׳ קיינטאן l״־l דאל, קלינםאן איז
.47 דלם

• :בראנהס פארמזע־ װעם לעײיז -
 כך;־ רי איכער י־ע?צי־;ס לורכ זײן צען

 ענג־ pH בא״ועגו:; אי־ביימע־ ״די ;,ני
אפיע־יקא׳/ אין pk ״—פ״א; י א י•

 דער א*ן נ־;־ייאז 10.3רי ז*;טאנ ־עז
- pn ־ קי־אנ אלנזעיע ד ו 1581 ־ • |jt 1 • •י M«y< 

j O  w  ^ ^ ׳י• 
• < • • ״**•«••

ט די ״ ט איז צ װי| לאגג ןץיר ני
ען דא״םען ירעט ױני^ן די ד oyT כמדי •
טי־ ע; ט ר  מאגוםעלט׳או״ קלאתס די פי

, כ ד  אײן אין זיך חאלט ױניאן די *
ײטען אונגyב דיעזע םאר פא־בער ײ  םון נ

 זיינעז סאדערונגעז די און אגריכיענט, דעס
p ir ענ אםייו ערנ  אין געװאחןן בעןyאינ

yp,, ,׳;j , , P3,D:y^y"• ט,א  גא־ דעם רyנ
ד אין אױף אלן געכאט״ צע־זן ״די פען  א

צײטוגגען. דערע
 ארױס־ האנצן פאדערונגען גײע די

טערעכ y'D,8 גערוםען עס און אינ סי סקו  די
ײ אוגזער pc כױטג^דער רי צוױ״צען  ױנ

w, האט בעזונדער לאקאל יעדער און 
 צום םאדערונגען צעהן רי אױסגענוכיען
 װע״ וײ אױב זעהן צו אום דיסקוטירען,

jys איכעסערען אמת א אױף  לאגע די פ
v*' פלן ^ m ער ה^אק אכ  זא־ טיר אויכ ?ס
לריגען. דאה י־ען

’pypy ײנער  סא* גײע צעהן די סון א
 זץי, סאר און אן װיכטיג איז דעױגגען

ע דעם א; רירען זײ ם א  די פון עצם ס
ypy2־M:D־yi; עי, קלאק אונזערע םון אכ  מ

 גרויסער אײן זײנען צוזאטען אלע אלן
אר בנין ״מעהגער אלן  סארבעסערוננ די פ
 םין ^אגע די םון םער^ײכטערוגג און

ע עי עי. קלאול אונז כ א  oy װאס די ט
ט דאס זעהען  אדעי זײ זײ;ען אזױ ני

ד,  חיצד א האבען דארף פעז אדער ביינ
 צעי־ן ״די םעי״&טעהן pc טעם זײער אליף

;עכאט״.
 די האט באארד עקזעקוטױל אוגזעד

 דיכ־ צום אויפגענומען פאדערוגגען גײע
אי און קוטירען טינגען עטי־יבע :  בע־ סי
 איבערצױ פאדערוגנען צעהן די יעלאסען

 נוט־ פאר טיטגלידעד, אונזערע צו געבען
הײסעז.

 אונזער האט צװעל דיעזען צוייעב
 דז*מענע־ א רופען צו בע״פלאטען •לאקאל

טיננ׳ נלעטבקד 1ראי  mv: לועט װעיכער רי
אי, טען16 דעם *עבת װערען ױפען  פעברו

ײעגט *אין  עװענױ׳ טע0 5̂7 ׳האי* בר
עי 12 פונקט ײג  נע״ט איי־י וױ !6באי ׳אז

ט. די פון ״ נ י א
טנליעדער אונזערע פון יעדער  װעט טי

 ־4זעי דעם צוליעב בריעף א קריגען אױןי
דיג צװעה, בען ענ אנ  די *ולעגעז איהם אנז

טינג. דעם פון לױכטיגקײט םי
טיננען אקאלע4' ;<>יא בײ  פי׳עגט טי

 ױעיען זוען פיענען ‘כיאי א^ע אינז איהר
 מיט* נאנצע די איבערגעבעז שױן כייר

עז 1׳י:ײ די גיליעדערשאפט אדעיוננ  צום פ
דיסהלטירען.

 אי־־ל ׳צײט די געקוטען איז איצט :ו׳
ארפט  אלן גע:ץ£,אי:טעי אײער באװײזען ד

טערעס ײע די אין אינ  ארן םאדערוננעז, נ
 דיעזען צל קובשן צו פארפעהלע; טזנ

טיננ• וױכםיגען העכסם טי
 סיעא צו םארגעהכיצן :יט װייל איך

i^ sb ײך אום טיג וױ באלױיזען צו א  נוי
אי איז עס ע־ אי*ע פ ד לי טנ  פון די

 די בײ זײן צו א;*לעזענר ‘אלאי‘' אונזעד
 װעלכע ערהאערזדונגעז אלן דיסקליסעכ

 דיע־ כײ בעאעהרענט זעהד זײן וועילע;
ג, זעז ננ טי  װעט איהר װאס חוץ א טי

 װאס װיסען געוױס און װעיען ל^אהר
ײך פאר םערילאננם ױניאז אײער  די בײ א

שורער. קאאוקס פאנוםעקם
*T ײך האז  דער דאס פארזיכערען א

ט זעהר זײז וועם כייטינג ערענ  םאד כעי
ר ייעז אײר, ד 5װע אי ײ  דאס זאנען נאר #

עזי- אונזער אײנגעילאדעז האבען מיר ר  י
מז ברודער דענט כ רע און זינ תז  אינ- אנ

שאנאל ײ ײך בעאטטע טצרנ  ערקלע״ צו א
י םאדערוננמן צעהן נײע די וואס רען י  ד
אײך. פאר בען

ײ זא^ט איהי־ גענונ איז דאס א  פ
 און דארןי אײןי םון יעדער דאס שטעהן

נ. דעם צל דין מוז נ טי סי
ט נלויב איך ױב ני  אייך דאיו* טען א
ענד אלם צורעדעז צופיעיל װעז  זיין צו אנ

טיננ. מעטבער דזשעגעראיל צום  א*הר םי
ײסט אאײז ט :אץ װ  אײגענע אײער נו
ױיסט אילר לאגע, ײך װאס ו ̂ 4פעחי א
ײם איהױ ת ז אם  זיײ וועאכע ערשטע די ב

ט נען סיי ע עי ט אינ ר א  אײנע״ אײער אין פ
y וױ כלעהר אי־לר און ייאנע, נע sK *אנדע 
ט רע ױי פארבעסערען. לאנע אײער ו

ײך איך לדיא *־אילב דערטאנען, :לד א
ה־ אלן ט דאכ זא־^ט אי דאס פא־־געסען. ני

1 ‘אלאי4’ ב. ז.

ניטיט דע־  טען10 דעס ״שבת זײז װעט :
אי ײ ב ע ט זיא פ ײענ  12 פלנלט האי, בד
אזײגעד.
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צי ט איז ס*?אן רyצטyי ד  גמװעו ני
דyגלעגצ א«ױ טנלידצו אונזצרע סאר נ  סי

צן םייצ  אדבײס אהן ארוםגעגאגגצן דינ
ט ע ם g יעדעז סיזאן. גאנצען oyp ב o} 

ס אין נעהאט איך האב v א אפי g y p 
ע׳ צאחל אז ס-י ט ײ דנ  סאג יעיעז און א

 • פראגק זצלכע די געלערט איך האכ
סאר דדפאב א האם איהר רונין ״נרודצר
>' i TD
 און סיזאז, דער אװעק איז אזוי אט

 זיי האס ״סלעק״ גהגסצרער גאף רער
ט, ק רו ע מ ע ט צ די און אוג ײטסלאז  חוך ארכ

ד דעם אויף חא&ען אבבעטואבנש? בצן טן  קו
סיזייז• דען

 שוין איז סיזאן קוסעגדער דער
ר ע ײט ק*ין אנ  :יט סארם איז ארכ

ױס זעהט oy וױ סיזאן דצר  mm װעם א
ivijbd ן םאר װי ש#עטער אביסעל 
ײבט oy ׳יאחרען ער בל  זעלכן די אנ
ױכ םראנע  ארכײמ גענרנ זײן װעט עס א

 אר- צאהל די דאס םיל אזוי אױף
 כעשעםטמט קאנען װעלען בײטסי*א?ע

סיז^ן. הײנטיגען רעם דוער־ען
שםעלט איהר  ^אקא< דעם דאס פאר

ט לןוםט  לאנע די ווען געזונד קײן צו ני
עיכע איז  םון צאהל רyגרױס א םאר אז

ע עי טנליעדער. אונז  כאצאחלס מען סי
ט ט םיטגליעד דעם דױס׳ קײן ני ס לינ  ד
ס םעראינטערעסירען צו ו*ר לאפ אין  סי
צרד םיעי האם ער וױיל ױניאן, זײן װ  ש

 קינחןר, און םרוי זײן פאר דאגות y־־
ט נאר איהם צו סאגען כייר אלן  חא• ני
ער. איז גערעכט װײל ׳בען

 אױםנעםאדערט דארום לואלטען טיד
ע •;4אי עי ײדער אינז  װערם עס װאו שנ

ס געטאכט נור טסעי ײדער און םע  ארי שנ
ײט ך ב סלי שלי ס ״ ם א  םון סיםנילידעי די

 טיטערלײט bhk* די אויך יאקאל, אינזער
 אױס״ די אין ט*עערלײט זײנען װאס

ףי6,ש עי סלי ד פנוי i ׳ y w t r, ניס זאייעז זײ 
ײם קײן ארבייטעז עי אין אװעלט  צײם ד

ע װען ס זײנען םא׳פינען אי  םארנומען ני
ט טער, םי איב־י

ע ׳דאס ײנ  ױ גענען װעמ ברידעד, ט
ײט ע די םון y^yפי מעגליכק ײטסלאז  ארב

 אד• ביסעיל א לרינען צל געלעגענהײט די
ײט. עי אי? oy ב ײ  צו דאס פליכט א

טהאן.
 נ^פערלייט רי נעטעז אױף לועל איף

 OfP זעהן צו שעיער דאזיגע די פון
 א װען דאס אפהיםען, זאלט איהר
ײער ײטער נ טם ארב  ארב״םעז, ארײן לו

 קארד װאירקינג א האבען זאל ער
אל. זײז אק אס האם ער אויב י  ניס ד

ט עי אר קריגען דאס זאל ע־ ז  ער בעפ
ײט. דער צו זיך זעצט ארב

שערלײט דאס געדענחט !ט
סעקתסמי*. רובין, ד.

 H פאר פדעזענט פאסענדער א
טשערליידי. שאפ

 װײםט יאתאבי דעד םון אדבײטער די
 סטרינ^ טע28 װעסט 146 קאפפאגיע,

 ־םשער־8שא זײער פרעזענטירט האבען
 8 מים קיםבריק, שװעסםער לײרי,

 הא־ זײ רעזענם.6 פאסענדעז װירלליך
 דיי• קײן געקויפט ניט איהר במץ

 וױ ״דזשוצערי/ אנדערע אדער סאנדס
 מזנחר־ די םון ארבײטער די טוען דאס
ײד פרעזענטירעז זײ ווען שעיער׳ סםע  ז

 דצם םון ארבײטער די טשעדילײט. רע
 םשער^ײדי זײער נעיןויפט האבען שא®

 גצ־ איז דאס און ביכער׳ 21 םוץ סעט א
פרעזענט א אילס מעהר װיס
 ״דזשר די װי ױניאךאדנײם, נוטער םאר

 םון ארבײטעד די װעלכע מיט לעדי׳/
 סשעד זייערע באהענגען *טעפער אנדעלע

יײט.

האבען. חדטה װעט איהוי
 מײדלאןי שײנע אז זאנען, הונדסים

ױס. טע; כא^ט  טים איז זעאבע דאס א
ם װערען זײ טיקעטס. נוטע אי עכ סנ  אוי

ען עס און ב ^י  אויב ערגערע, די איבער ב
ט זיר װעט אילר  באציי״ באזארנען ני
 םוז יןאנצערט צום טיקעטס טיט טע;ס

א א אנ ש ײ עינ ט  נאכ־ איהר װעמ ׳כאר אינ
ה הער ט האבען. חי

ען איננאנצען איז עס ע בל ע װא־ 3 נ
 חום זײן װעם װאס קאנצערט צלם כען

 טאוז איץ בײטאנ, זונטא: ׳1כיארטל מען2
מ ׳די חוץ א סטריט. טע43 האל  גרוי

 פאלהם און ארנייטער פון פראנראם
 אוד זיננען, וועט כאר דער װאס *ידצ־

 באזראוס״ חןם פון פירערשאפט דער סער
 ילמו דידינענם, כאר און טוזיסער טען

 װאונחזר־ דער ישפילען אויך װעט ^יאװ,
 חר בראניםלאװ וױרטואז, סידע*ל באדער

ךיי גרײם צו. זיך אײילט אלזא, בערכלאן.  ױ
 דם אז גוםע, מיט און טיקעםס, מיט
 קצגמ איחר האכען. חרטה איהר װעט

 טיסעםס רי קדעמן
 אינטעתײשאנאי די טון
 דושאעט םיז אםיסעס די

ברידערן און שװעסטצר ניט, שלאפם

אפילמם
באציד•י£]ם

י,1924 טעגמ^ור, מען8 דעם ק ג י ם כ ע ר ע Iט י ג

? דזישאב א טיט זײן װעט ־אב n
אױם געה ך אין װי אקר י א *־רעי ן־ עויז

אויפנע* ה^ט באש ײן נ* .ט 4 \וײ לײריג.
אנדער קײן איר קאז שאפ, זי*ז :עבען

פארפײגט שוין קרי־גען. :־ט דז׳טאב
;פארכיאגט האב איר װאס זאר ועי־ע

גיא־ דעם ־ן או :ער :,בוט דעם יי־דיג י ••• »1• I «©
איך האב :ט געקא; האב איד װאו ;כער
איך קאן יעצט :עבארגט. ! אי געליען

מיר באיגט ינער קי לייען, :יט רעהי־
די םאר ברױט שטיסעל קײן ניט^ ניט•

איך׳ל אויב רענט. שולדיג ין ב ;י קינדעי
 כייר כיען װעס באצאהלען, ניט װאך די

גאס״. אײפן ארויםשטעלעז
 געיעיכטעס הארצרײסענדע אזעיכע

 םי־ איבײטסיאזע פיל טענריך א*ך ךער
 דעם זאגען זײ אז וױיס איך ארן נייעעיכ,

האר. א אויױ ניכ איבעי־טרײבעז ארת.
זײ, ערקלעהרען טײן :יט העלםט עש

 קאן און דזשאבס, קײן :יט האנ איך אז
 טעגליך דאכ איז ,װי העלפען. ניט זײ
 א קריגען לענען ניט זאלט איהי- אז

 ארבײט טען > םינישער א פאר דזשאב
 אװערטיים, שעםער פיעל אזײ אין ראך

 צװינ־ און עס סטאפען ניט איהר הענכ
 םינײצערס?" נאך אװעסצוזעצען נען

 אינדױױדועלען, אן םון רערט יעדעי
 קאן ער טטא:דמ*נקט.‘ פערזענליכען

 ניט זיך osin:Kn עס אז זעוזן, ניט
 נאר םיגײטער א פאר דזשאכ א ווענען
 פינײ הונדערמע פאר דזיטאנס װעגען
שערס.

 הונגעריגע מיט נים, זײ בלײם א*ך
 הונגעריגע דיסקוטירען. :יכ כיטן גאן
 אין אכיא^ איבערצײגען. ניט טען האן
 עס װער ;ביזי זײן פלענט ׳צ"ט דער
 אין נאדעל א האי״טען לעקענט נאי־ האט

 צי געװאיען. אויסנעכאפס איז ׳הא:ט
 רוײדזשעס, :רויסע פארדינט האט מען
 גע־ איז פלעצער װײדזשעס, קלײנע צי

 פון צײם אין א־ינעם םאר הוג,־ערט װען
 יאהר עטליכע שוין איז יעצכ סיזאן.

 דזשאכ א קריגען צו שװעד ס׳איז װי
 דאס איז םארװאם סיזאן. אץ אפילו

■. אזױ
 אעצ- םון ״גערעכטיגקײט״ דער אין

 פאיענט־ םראגע דיזע װערט װאך סער
 סיזאנס, אםאליגע די ניטא ס׳זײנען סערט.

 סיעקס. אסאליגע די ניטא ס׳זײנען װײל
 צוױשען. ׳סלעק די אין מען פיענט אכיאל

 גארנימ צװײטען, דעם און כיזאן אײן
 מען האט קלאוקס גאנצע די ארבײטע;.

 12—10 די אין סאכען פאי־םי; געמוזט
 ווע־ עש פלענט דערפאר כיזאן. װאכען

 סיזאן. װאכען פאר די בראנד אזא דען
 דדשא־ מיט טאן צו םיר האבען ימצט
 זײ ;מיליאנערעז זײ;ע; װעלכע בערם

 װען ארדערס, זײערע םיס ניט ווארטען
 מאכען זײ קויםען, װעלען סטא־ס די

 װינטער נאכ׳ן גלײך טאלע און סטאק
 סםרינג טאכען צו אן זײ םאנגען סיזאן

 פאננט כעזאן ספרינג נאכ; אין ארבײט,
 דאן ארבײט. װינטער טאכען צו אז נמז

 װיײ קײן איבײטער. ביליג טען קריגט
 נים דזישאבערס די דאך דאיפען ךזשעס

צאי-יען.
 א האם דזשאבער נרויסער יעדעי

6 *ואסערע 0 -6  אוז קאנטראהטארס, 0
 װײ״ די צאהלען קאנטראקטארס ריזע

־ דזישעס  עס װײל — האבען זײ אויב -
 מעם• אונזערע אז לעלכעז ניט מרעפט

 עס פיס׳/ מיט ״טשעקס קרינען מרס
 קומען װעלכע Dpytrj אזעלכע׳ היי:ט
 לאנע, א געשאפען זיך האט עס *וריק.

 באלעבאטים אונזערע דך לײנט עכ דאס
r i צײט דער א*ן סיזאן דעם טאנען 

 דארן״ חשבון ?לאורטאכער׳ס נאכ׳ן זיעז
 דער אויב הײנט כיעק. זײן )גאר

 סלעס, איז עכ אז דענקט מלאײןכיאכער
 נײט םארדינט. כ;; װיםיע^ גלט דאך איז
 סײ דער אײדער סלאוחפ ־יי אױו* טען
 וױיזט נאכהער אין ׳אן זיך פאנגט !אל
ivd װאל־ םיזאן• שלעכמער א ס׳איז אז 
 ן1צאהל פט• א• •». i דז^אדע־כ די טען

 גע״ ניט פ*לי־כט זײ װאאםען װ״דזשעס.
 אינװעסטען געװאלכ טינ אדעי קעגט
נעלט. פיעי אזו•

 אור־ אײנציגע די ניט איז דאס אבער
האבען װאה !אנע ר־׳  סי־ קײן :•ט נ
נאך. פארא: זײנען ״;ס זא:ס.

שטיין, פון נעארבײט האט טען ײעז
 עס אז הבית בעל א נעארט :ימ האט

 ארבײ־ עטליכע נאך ארבײטען זאלען
 אױסהוםען באס יעדער ײיל הײנט טער.
 זײ וױיל ארבײטער, װײדנער װאס סיט

 גע־ זײן ניט װעט טאםער מורא חאכען
 ניט ארבײטער די ײעלען אדבײט, טג

 סאס־ זײ װעט עם און גענוג פראדוצירען
 םוז דאן ארבײטס־ג^לט. צוםיא טמז
 שעפער גרויסע די אז געדענסעז, טען

oM אז קאנטראלירעז. געלזענט מען 
 ארבײטעז זאלען יצײט ױניאז ײייז

 שםונדעי. רצגעלע די וױ מעהר ניט איז
גע״ װערט קלאוקם װען אבער, הײנט

 :יטא ס׳א-ז װאו )®י*עצער PH טא:ט
 א-ן אפ־י־ו און כיאיעיגעז, 4- 3 וױ כ׳עהר

 לא:ט־ פען יזאן װי טו סטארס, קי־יגינג
 זאי כיען אז פרעצעי, אזע״כע ראלירען

 אדער *טטיגרען, ױניאן ארנײטען
 בא־ זאיען םעטבערס ױ;יאן ביויז אז

 סקעב״נעסטעז די אט װעדען. יג־עפטיגט
 יעצטי־ די פא־ פאראנטװארטדיך יגען• ז
;y .ראנע

— פנ־- יעדער צו רפואה א פאראן
 כי:ה די צו און יעפריכװארט. א זא;ט

 דא אױך איז ײידע;, טיר װעי־כע פון
יפואה. א

 ךי האבען צוריק יאהרען טיט נאך
 א־־ אז אייננעזע^ען ארבײטער ענגלישע

 ־4צלפאי לױין׳ ניט איז בײטסלאזיגקײט
 םון רעזורמאט א איז דאס אז ;זאך.
 און פראדוקציאגס־אופ; יעצטיגען רעם

 אויפ־ געזער׳שאפט דער פון םליכט די ס׳איז
 האס דארט ארכײטסלאזע. די ציהאיטען

 אר־ אן אנגענוניען פארלאמענט דער
 זײ־ דא געזעץ. אינשודענס בײטסלאזען

 ארנא- ניט פאליטיע ארכײטער די נען
 און גאםפערס׳ען, פאינענדע :יזירס;

 רעפוכ־ די פאר יאהר אײן ״עטיםענדיג
 פאר יאה־ צוױיטען דעם און ליקאנער

 נים אפילו טיר קענען דעפאקראטען, די
 אננעמען זאל קאנגרעס דער אז חלום׳ען

 געזעץ איניטורענס ארבײטסלאזען אן
 אמערי־ די ביז װארטען :יט קאנעז כייר

 אר־ אן גרינדען װעלע; ארבײטער לאנער
 אלי־2 דא װערען און פארטײ בײסער

 ענגלי״שע זײעיע װי מעכטיג, אזו• טיש
 אונ־ כייט פרובייען םוזען מיר ברײער.

 אר־ די לײזען קרעפטען אײגענע זערע
פראבלעם. בײטסלאזע

 מ־ר װעיכע םאדערונגען, רי צוױשען
 בײב בתים בעיי די שטעלען װעלעז

 אגרײ דעם באנייען װעגען פארהאנדיען
 װעגען פונקט א פאראן אויך איז ׳טענט

 יעדער װאס ארבײת װאכען צאהי א
 אז און גאיאנטירען^ מוזען װעט באס

 פאגד אינשורעגס ארבײטסלאזער אן
 די זײנען הײנט ווערען. געשאםמז זאל

 פארסליכ־ גארנישט םיט באלעבאטים
 אי* זײ צושנרײכען ארבייט די טעט.
 ארײן ציהען און שעפער םעהר װאס

 פא־ אינדוסםדיע די װי כיענשען פעהר
 די םון קענען באלעבאטים ד* דערט.

 םאר גענונ מאכען סיזאן װאכען עטליכע
 איז װאס לעבען. צוב יאהר גאנץ א

 זײ לענען ארבײטער? די מים אבער
 װאכען פאר די פון לעבען א סאכען
 פרינ־ דעם עסאבלירען מוז םעז ? סיזאן

 באשעפטינט זײנען װעלכע די אז ציפ
 בארעכםינט זיעען אינדוסטריע, אן אין
 אינדוס- דער פון חױנה זײער ציהען צו

 םו־ װעלען באלעבאטים די װען טריע.
 אר־ װאכען צאהל נעװיסע א געבען זען

 אר־ די אויסהאלטען העלםען און בײט
 ארײנציהע; ניט זײ װעלען בײטסלאזע,

 אינדוסטריע די װיפיל ארבײטער מעהר
?v\ .באשעפםיגען

אנבאטראכט, אין נעהםט םמן װעז
 הא• םיר זינט יאהרען שוין ס׳איז אז

 איז סראנקעךבענעםיט, אײנגעםיהרט בען
 נאך איז יעצט ביז װאס וואונדער א

 ארבײכד קײן נעװארען אײננעםיהרט נים
 צאהלט ױניאן די אױב בענעפים. לאזען

 װײל עס איז קראנהעךבענעטיט קײן ניט
 א צו נאלאנגט מעפבער יעדער כמעם

 רינג. ארבײטער אדער לאדזש סאסײעטי,
 די אז נויטיג, טאקע עס איז דאן און

 סראניןען־בענע־ אײנפיהרען זאל ױניאן
 לאנג שויז האט לאהאל אונזער פיט.

 בע־ קראנקעז אײנצוםיהרען באשטיכזט
 נע־ גאר װאלט צײט די װען און נעפיט,

 עס מיר װאלםען בעסער אביסעל װעץ
אן און אײנגעפיהרמ. נעהאט שוין  נ

 בענעפיט ארבײטלאזען איז םײנונג
 װיכטיגער נאר אסשר און וױכטינ אזוי

 מענש נעזונטער א סראגקען־בענעםיט. װי
 וױ מעהר סך א עסען אין זיך נויטיגט

 עה יעס מעדיצין. אין קראנהעד א
 ענדע* נרינדליכע א נױטינען זיך װעם
 די מיט באציהוננען אונזערע אין יוננ

 םאר מעגליך מאכען צו כדי באלעבאטים
ע ^ ו פאכען. צו לעבעז א כרעכיבערס א

 םארװירק־ קענעז םיר װעלען דאס
 צוסונםט, נאהענטער דער אין ליכען
 אנװענדען מיר מלזען דערװײל אבער

 םאר פלעצער געפינען צו מיטלעז א^ע
 קײן ניט ארב׳יים איבײטסלאזע. די

 ארויס־ זאל מען אז זעהט, !אװערטײם
 ס׳איז אויב םינישערס אײך בײ נעהמען

 װאו טיר אינסארמירט מעגליך. נאר
 איז עס וואו און אװערטײם ארבײט סען

 דער צו פינישערס אװעחצוזעצען סעגליך
0*0ארבײט.
טען7 דעם אװענט• דאנערשמאג דעם

את־ ־א ליע:ב_ז<־ אין װעט פעכרואר,  
.:י־ . א  v,ifL׳־n א װערען געהאלטצן   

*; H: *• פ*ן כ׳איז טיטינ;. בער
;;פאהט ז־יין זא' יא״ דער אז ׳לײט . 

•2 ,  l לא •jy • l פאיy* - פי;א;צ*עי־ע א  
pc • פ־א;ע א;דערע  px װעי-ען גענענען  

-y - r-;'-״ יעךע איגטערעס. *סיה ; 
■j יי״ דעב א:ט  pH ; :עפיען צו עבעטען  

ד־ ציב קוטען צו ,פארגעסע גיט און ■
.טינג

 טען21 דעם דאנע-שכא;, ;•;לבטען
 וחל»1ױ די פאיחוטען ליעט פיגב־־אי

 באא-ל וי,על*עי*\ט pn <'־:׳:<*נ*ע; פא־
״  ללע־־ען *צטיטעי .“אי“אר אין איגז נ
ש^דיג ?״;ען װעלכע יזב'י ;־,י־ע:

ry דעס. טאנאשע; י! .........כ-ע
ט די ז א נ ^  צי־יחגע־עטאגענע די פלן פ

 אין גלטשטערענרינ :y-y*' צ' :•יסדי־־ך
 די אין ‘;,;,‘,באטי* זיך א*ן ײ;*א; ־V״

עז■ ל־אײ

די נײ ארכײטסלאזיגקײט מכה ר
קלאוקמאכער•

. ל. פון ן א ם ״ ה
)U '*קא־ (סענעמ׳יעי

 דעה פזן באארד חשצנם עון מ־טינג
ימיאן דרעסמאכער אוז קלאוק

924 'א־, םעכ״ טען1 יייטאנ,

קאמיטעס.
עיזייש פון ק^טיטע א

דעניעי־ש הערי און י קאסטי; אײזיה
צו ־ ןןארן ב דזשאיגט דעכ ײן '1.1X1א דען פון ױסשטעלו;; א זײע־ זוכען
̂י אי זײ ויעינע ביילדער, דעגע

אײ ײ;ען ז נילדער די ען. געשאפ
^ אב

 ,shph 17‘< פון רוטס די אין *גיטעיזט
 25 לאסט עס און עװענױ, צוױיטע 144

 קאטיטע די אײנטייטס־געלד. סענט
 חע* װעלכע די אז וױיטער, ערקלעהרט

 װערען סע:ט 25 די באצאהלען ניט נען
ארײגגעלאזען. פרײ

 אױבען־דער־ די פון אײניאדוגג די
y^D טאגטע rpאנגענוטע;. װעי־ט ־

צושריםטען.
 זײ דאס אינפארטירט, 10 לאקאל

 פון ען4פראטא?אי די גוטנעהײסען האבען
 טען18 דעם פון באארד רזשאיגט דעם

 דירעק־ אװ באארד רעם םון און יאנואי
יאגואר. טען16 רעם םון טארם

 זײ דאס אינםארפירט, 89 לאקאל
 4פראםאקאי דעם גוטנעהײסען האבען

 טען18 פון באארר דזשאינם דעם פון
יאנואר.
 אז באשליסט, באארד דזשאינט דער

 דזשאינט דעם םון אינסטאלײשאן די
 װערען אפנעלעגט זאי 1924 םאר באארד

םעברואר. טען15 דעם ביז

באריכמ. קאםײטע פינאנץ
 אז באריכםעט, קאסיםע םינאנץ די
 געײענדעט זײ צו זיף האט 89 יאקאל

באל. א םאר טיקעטס כײט
רעחאמענדייט, ?אטיטע םיגאנץ די

 געשםיצט זאל אונטערנעהסונג די אז
דאלאר. 50 םיט װערען

 קא־ םינאנץ דער פון באריכט דער
גוטגעהײסען. װערט טיטע

כאריכטען. מענעדזשערם
 בא־ א צו שסעלט סלוצקי ברודער

 עד װאס אונטערזוכונג׳ אן פיז ריכט
 און דיסטריקט, זײן אין געמאכט האט
 שעםער װיפיל ערקלעהרט באריכס דער

עס ארבײטער װיםיל קאנטראלירט, ער

 אין שעפע־ די pא באשעפטײ״ט ;ריעי־ע
 דורנשניטריכע זײערע זי*געז ry וױפיל

 כאריב־ סי־וצלי ב׳יריעי םא־דינשטען.
 “צ בא־ינט z-yp ־אט ע־ אז אױ־, טעט

א״ יעדען צו געשטעיט אי ;־.,;־■,באז י
 ל־ט“* בא־־בט שיייצלי׳כ נ־ידע־

גוטגעהײסען.
 דעפ פון פע־י־גײטע־, נ־ודער אױף

 ע־־נ^יבען אן צי שיקט ׳אפיש דאיךטאין
באריכט.

 װעיט בא־יכט פעדלט״טע־י׳ס בלודער
גוט;עהײסען.

 זײן אז באייכטעט, יעוסטער ברודער
 דע־ מיט ‘ס״אכעי ;עהאם ראט אפיס

/p*jsy: און ״לאפקין םירמע  ייעי׳נע ׳
באשעפטינען געײארט :יט יזאט פירטע

 ארבײ• די וױ :אנדעש עקזאטיגער. אן
 ארבײט דער םון געסטאפט האנען טער
 צוגעשםיטט פירדע די האט ׳טענ דרײ

 רער אין עלזאטינער אן באשעםטיכען צו
 דער פין כיעמכער א װערען זאי: דעזײגער

• ױניאן
 ״אטינ־ סירטע דע־ כעגען סטרײק א
 עדקי״עהרט איז גאלדשטײן״ און סטײן

 האט אפיס דער וױ :אכדעם געװארען
 רי אלײן פינישט םירמע די אז געפוגען
ארבײט.

״בוק־ פירטע דער געגען ססרײק א
 געױא״ ערללעהרט איז ,טאכיך און נער
 ארײן האט פירסע די װי גאכרעש רען

ארבײט. די געשניטען
 װעיט באייכט שוסטער׳ם כױדער

גוםגעהײסען.
 זײט אז באריכטעט, שײן בדודעד

 ער״ אםיס זײן האט יאנואר םען23 רעש
 תלאוק־ 8 און דרעס־שעפער ׳.15 קלעהרט
 12 האבען די םון סטרייק. אין שעפער

 נעמאכם קיאוק״שאפ 1 און דרעס־שעפער
ױניאן. דער מים אגריטענטס
 דאס באריכטעט, פײנכערג כרודעי

 דער מיט פארקוסען װעט קאנםעיענץ א
 אסאסיאײשאן מאנוםעקטשורערס דרעס

 װערען םארטראטען װעס ױניאן די און
 שעהנ־ פריזאםם, הורוױץ, ברידער די פון

 איהם פון און דגפיאן װאגדער, ׳האלץ
אלײן.

גע״ טיטינג דער װערט דעם מיט
שלאסען.

לאנגער, ע. לואיס
סעקדעטאר.

WUBLSSmWA

iקלאוס

אװ

פינישערס
אױפמעדקזאם. ,9 לאקאל

םענעדזשעד פאר װאהלען
כאארד ?הזעקוסיװ

װערען אפנעהאלםען װעלען

פעברואר טען2ו דקם דאנערשסאג,
 מעמבערס אזעלכע בלויז קענען װעלען שטימען
 מאנאטען 9 וױ מעהד נייט שולדיג דינען װעלכע

אנאנסען, וױיטערדינע אונזערע וואטשט דיוס.
טענעדזשער. הײמאן, ל.
טשערםאן. יאנאוױץ, מ.
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א• רידעגדע י יען י טעטיניוײט. ז״ז
טינג דעם צי טיגיױיט :א־ ;;,אגנעהי:* זvזייג די

 ר,;־ס א גיט ל״אז ה. דזש. ד־
 א־כי־־טער אונזעך אץ

אונױוערזיטעט.
ט שטידעגטען או;זע*ע ײכ עס ״ע  ;עי

ען ע- ען, צו סו ע- ס ־ א  י־ייאנס* די. י
ט װעלכע־ א אן י־עצטען -  נענעבען פיז

־ אין ע ט ״ נ י ױע־דטעט א ס א איגי־ קי־

 צו שדײזען האיבע צו נדלןעטם
לןאנצע-טען. סימשץגיע

̂ציאי־עאיבעד דעי אין :רזית ב
 זי־ין װידעל װעט י־יטעיאטוױ׳/ ה״נטיגער

 ־pys עישטע זײן סיזאז. דעפ אינז מיט
 דעפ שבת׳ דעם פאי־ליביען װעט טשור

 -װאש•;; דער א*ן ,1,30 פעברואד, טען9
;,•*in טא; ; ״ ״ .529 רופ סיןוײ׳ :

 װע־ באסטאן אץ לעקטשור א
בײנקינג. רייבאד גען

 ייעיר װעט ברױ־ס ־״ארענס כיר.
 טען1ו: דעם אױענד, כייטייאך טשורעז

 -או: פון טיטנײדע• די פאר פעברואר,
 אץ באסטאז, איז אינטע־־;עשא;אל זער

 ײ:-אן מאכעי* דייגלאדט דער םין אפיס
פטליט. עכעיןס 21 ,7 לאקאל

 אינער יעדען װעט יעיזטשױ־עד דער
 אױסדכטען די און בייגקיגל׳ *אייבאר

 איבײטער־ די םאי שטעהען עס װאס
 טיט- די היגזיכט. דער אין באװענוננ

 יא* איגטעדגעשאנאל אלע די םון נלידער
 צו געי*אדעז זײנען באסטאן אין קאלס
רעלוטשור. דער צו קוטעז

‘זעל רעי װעט םעברואר טעז2ל דעם
לעיזטשור. ציױיםע א נעבען רעדגער בער

 לוא־ שױן״ ױײסע; יע^עי איגזערע ױ•
 טי״ נאקוטען טיטגי־ידע• אינזערע

 קאנצער־ סיכיםאניע כטײט די צי לועטע
 נעל־ס• דעד *ײיז. לאלבען א פאד טען
 םאריוטען ודעט זײעיעד קאנצערט טעי

 מעט־ אין פעבױאי־, טען17 דעם זונטאג
 יאזעף טיט דיױז, אפעיא יאפאיײטען
 ב־אניכ־ לאגדאיטא•׳ אי-ס סטיאגסל•

סאייאיסט. דער די; װעט ״ונעיטאן י־אױ
־,4מיטני אונזעי-ע קאגען ראסנייײנעז

 ■ריײ האיןנע צו טילעטס באלןוכיען דע־
 פילהאל־ דעי םוז לואנצעדטען די צז זען

 אױם־ מא:ען טיד אזן א־קעטטער, פא:יק
 נעה־ װאס דיטגי־ידעי אוגזערע מעיקזאס

 רער םון אםיסעס די אין קארדס די כיען
 די צו די באדעכםינען ױאס ױניאז,

 יע;ע אויף דאכ טיקעטס, הארכ״פ-יז
 דיעזע װאו *;נעדיזען, װערט קאלדט
 םאר װעדעז אױסגעביטען דאיפען קאידס

 מ״נען, טעטבערס טאנכע םיקעטס. די
 אין אױסבײטען סע; קאן יןארדס די אז

 אהין, נרײף געהעז זיי און אםיס, באלס
 קאדדס די אױןי לואס אכטענדי; ;יט

 אויס״ זײ דארו• רעז אז אנגעוױזען װעיט
 אד• סון אפיס איז טיקעטס םאר בײטמז

 װאס סיטנרידער די זארען קעסטעד.
 אין נעדטעז דאס יןארדס די ;עהטען

ט  טר><בער פאד׳עיאלען זיי װעיען ׳א:
אנדערע. ארן זיך

פון פאליסיס און םאססיסס ױ איכער הורס א
זפױניאגי ײרסי

סאמאס. / דיױױד פין
פינקעל״עטײזי s »יז יאידי׳ג

אײנלייטדנג
 גר״נדליכען >ז פדן צייט א ד־רך א״צט םאבט באױעג־נג ארב״מע־ ד•

l ה«ם םלהטה ־* רלאס א־מעםענדען א־םגעביטענע די זעלבסט־אנאל״ז. l•' 
 םיי־ אננענ־מענע אלטעי די אץ םראדיציעס, אלםגעװארפען האכען בראכט
 #ראב־ ני־־ע די םיט רענענען א־צט זי־ םוז טרײד־ױניאױזט דער נוננען.
ענםשטאנען. דערפון זײנען דואט לעםען

אײנגעשלאםען, יוניאנס ארבי־טער די אינםםיטלצעס, טאציאלע אלע
 די צו פאליטיס זייערע אץ א־גאניזאציעט די צוצופאםען געצװאונגען זײנען

 4־דיס םיט לופם די פול איז קרײזעז ארבייטער די אץ אונדסצענדען. גײע
טאקםיקס. אץ פאליםיס נ*יע װעגען קוסיעם

 אר־ דער פץ צוק־נםט דער כיט זיך אינםערעםירען װאס פערזאנען די
 װעלכע ברהות, הױפט די ז״נען עס ,דאש ודיסען דארפען כײמער־כאווענרנג,

 װיםען דארפען זײ פאליסיס. םרײד־ײניאן די דירעקטירען אץ םןזרםירען
 די און פיהרער, אידעען, סאציאלע טראדיציעם, די שפילעץ עם ראלע וועלבע

 ארבײטער־ארנאניזא־ די ־וענ דועלנען ארי,ז באשטיפען צד םיםגלידע־שאפט,
געהן. זאלע; ציעם

 די גראד װעלכען צו ב*ז פארשטע־ן אױ־ םען דאר־ נוט אזוי פדנ־ט
 אי־נדוסםרי, אדער םרײד דעט פון ענטװיקלוננ אינדוםטריעלע און םעכנישע

 פא־ און מאקט־ק די באאײנפלוםען פארקעט, פוג׳ם צושםאנד דער אויך אץ
םרײד־ױניאנם. די פיז ליםים

 א װי אנבאטראבט. א*ן װערען געדמען דארפען כוהות אנדערע נאך
 ארבײ־ נאנצע ד• פץ שםארקייט די ױניאן, חןר פץ שטארקײט די שםײנער,

 עס אזוי דױ אץ באלעכאםים־נרופע, די פץ שםארקײם די םער־כאװעגונג,
פובליקום. אלנעםי־נע דאם באװענוננ דער צו זיך פארהאלט

 דאר- בארדענלנג, ארב״םען די דינען װילען ודאם םרייד־ױניאניםםען די
 די ;כאווענוננ דער אין םיילען אלע די צוױשען שײכות׳ען די װיםען אויך פען

 נ־ם אזױ פונקם צוױיטען. צום כאוועגוגנ דער אין םייל איץ פון שײכות
 כאװע־ דער פץ םײל יעדען פץ פונקציעם די פאר׳צזםעהן אױך זײ דארפען

תג  צו נעםאכם װערען וואש פארזרכען די םים ?יץ כאקאנם דארפען זײ נ
 כדם און כאוועניננ, ארכייםער איצםיגע די איכערםאבען אץ רז^ארםירען

 װאס וױסעז, זיי דארפען :לײכען דאש נעםאן. ווערם דאם ערפאלנ וועלכען
 אםטיילדננעז איעלבע פץ ^ריגען קאן םען חיל,ש וועלכע עהואךםען, קאן םען
 בארדענדננ, י,אאפעראםײרע די ארבייםער־פרעשע. די וױ באוועגדגג. דער אין

וױיםערי אזױ אדן אקצױזק, ו^ליסישע

אוניװערדפעס ארנײפער אונזער ןץ סלאםען ױ
2« ר*ם סטריט, y«iG אץ פל״ס א:יר,־,־י;ג ס;־ל, ,הי א־יר־ױנג לואשיננטאן

, ז ו ב ג 1 ש * מ ײ ס ׳כ ע ן ד ע ט • . ר א ו ר כ ע ®
 דער ;,א ג־ד־ת סאציאלע ״די :איבער ר״דען ״עט לי־אנש ה. ה. •.

טעראט־ר״.יל איצםיגע־
ת בייטאג, 2.30 ׳שב

 אפעריקאנעך ,די איכער: קורס זיץ פארםזעצען ״עט כאסאש י. ױדויד
צדױליזאציע״. כאדערנער דער אי; אדכ״טערשאפט
, ג א ט נ ו ו30 ז ס ן . י ר א ע , ד ה י ר ם ® ע ן ר ע ט ו ־ ס א ו ר נ ע ®

 אינםטי• ״שאציאלע :אינער ק־רש א גענען דעט ־,אלהא; פראפעשאר
טוציעס.״

ח30 דנטאג, פריה. ,
 איי• פון געשיכטע ״די א*כער קורש א געבען ־ארםא; י. ה. ־. ד,

ראפא.״

אינטעתעשאנאל אונזער פװ צענטערס ױניסי
:לערנען פאר אפען זייגען סענטערש דניטי םא^גענדע די

7:30 אוס אז זיר פאננען אסען“1? די
ט כ י ד א ײ י ס ט י נ . ױ ר ע ט נ ע צ

 4טאנהעטע עװענױ, ערשטער נענען םטרים, פערטע — G3 סק־ל פאבליק
 נןך ױילכערם ל. א. װעם אװענט, אוהר 9 פעכרלאר, םען13 דעט פיטװאך,

אינסםיטוציעס״. עקאנאםישע און ״םאדערנע א״בער: קורש א בען
ס , ר נ א ר י ב ט י נ . ױ ר ע ט נ ע צ

בראנקס סםריט, שארלאם אץ איסט פארק קראטאנא — 61 שקול פאבלינן
 קאפלאנל סילװיא םים װעט אװענט, 8.30 פעכרואר, םען1צ דעם דינסטאנ,

ארבײםער־באװענ־ננ.״ די און ״עקאנאמיקס :א־בער קורם א געבעז
ם ע ל ר א י ה ט י נ . ױ ר ע ט נ ע צ

עװענױ. םע5 לעכען סםריט םע103 — 171 םר,־ל פאבלײ־,
 נעבען ל׳עוױן םאקם װעם אװענט, 8.30 פעכרואר, םען11 דעם םאנטאג,

 אמעריקא־ דער פון פראכלעםען און צילען געשיכטע, ״די :איכער קורס א
באדעגוגג.״ ארבײטער נער

ל ױ ו ז נ א ר י כ ט י נ . ױ ר ע ט נ ע צ
 םאנטאג םםריט, םעקסאן און עװעדו קרישטאפאר ,150 ש־״ל פאכליק

 קורם א געבען קאפלאנד םילװיא םיס װעט פעברואר, טען11 דעם א-וענם,
כאװעגונג.״ ארבײטער די אץ ״עקאנאםיקש איכער■:

 ױניטי אלע די אין װערם אװענדם, םיטוואך און דינסםאג םאנטאג,
 דארם װאם םאבדזשעקםם אנדערע די חוץ א ענגליש, נעלערענט צענטערס

געלערעגם. ווערען

ן א ש נ ע ס ס ה ן ע א ש ז י װ י ד
, ג א ט ײ ר ם פ ע ן8 ד ע . ט ר א ו ר ב ע פ

 בראנזװי< דעם אין כאר, אינטעתעשאנאל דעם פון ריחוירםעל א
 דעך פץ םיםגלידער כראנדױל. סם., םעקםאן 229 לייסעאום, ל״יבאר

קוםען. צו נעלאדען ז״נען אינטעדנעשאנאל
, ת ב ם ש ע ן9 ד ע . ט ר א ו ר ב ע ו פ

 H לאקאל פון אפיס אין בײםאג, אוהר 1 לעװין, םאקס פון לעקטשור א
 עקא• ״םאדערנע - :איבער אידיש, אץ רעדען וועם ער עװענױ. םע2—228

אינםםיםוציעם״ נאםישע
, ג ^ ט נ ו ם ז ע ן ד ע ט ו . ס ר א ח כ ע ם

 װא• 1581 ,1 לאקאל םון רוםם קלאכ די אין רעדען װעם לעודין םאקם
באװעגונג.״ ארבײםער אםעריקאנער ,די :איבער עוועגױ, שינגטאן
rto קלינטאן 151 האל, טאןrקל אין אידיש, אץ רעדען וועם ראנאף ה,
אנ• זיך װעם לעקםשור די צױױליזאציע״. אםעריקאנער ״די :איבער
צײם. םיטאג 12 םאנגען

, נ א ט ש ר ע נ א ם ד ע ן ד ע ט ו * . ר א ו ר ב ע ם
 עדיו• דעם אין ענגליש, אין קלאס זיץ פארםזעצען װעם נאלדבערג םר.
 םע2 142 אין ,17 לאקאל ױניאן, םאכער ריפער די םון םענטער קיישאנאל

אוהר. 8 כת 6 פון װערען גענעבען װעט קלאס דער עווענױ.
אינטערנע• אונזער פון אודיטארױם אין לעקטשדרען װעם לעװין םאקם

 ןןקזןף און שאפ־טשערלײט די םאר סםרים, טע16 וועםט 3 כילדיגנ, שאנאל
 ציל« ״די :איבער רײדען װעט ער .91 לאקאל סון םעםבערס באארד קוטױו

 אנ• זיך װעט לעקטשור די באװעגוגנ׳׳. ארבײטער דער פון פראכלעםען און
 איץ געהאלטעץ װערט לעקטשור די ארבײט. דער גלײך־׳נאך אוהר, 6 פאננען
אידיש.

ען5 דעם םרײטאג, ט םעכרואר. ו
0 אין ברענטש, רוםיש־םוילישען דעם סאר רוםיש, אין לעקטשור א 3 

 ״טרײד־יוניאניזם :איכער רײדען װעם אנרוטשעף ם. ק. םטריט. טע10 איסט
אײראפא.״ אין און אםעריקא אין

, ך א װ ט י ם מ ע ן20 ד ע . ט ר א ו ר ב ע ם
 רעכםעו ,די איבער: אידיש, אין קורס א געב;ץ װעם וולאדעק ב.

 אין װערען גענעבען װעט קורס דער םיטנלידער״. יװיאן פון פליכםזןן און
אװענט. 8.30 אום םט., סעקםאן 219 לײםעאום, לײבאר בראנזװיל

פראװיח דער אויא סורסען ױ
ץ . * . ו ד נ א ל װ י ר ש

 בילדמג סופיריאר 203 כאארד, חשאינם פץ אםיס אין אודענם, םאנטאנ
םםיכאלאניע. אץ קלאס א געבען װעט אײקינם א. ה.

באםטאן אין
אי״ הורם זײן נעבעז גלאםבערנ ב. ױעם פעכחאר, טען11 דעם םאנםאנ,

 די פראבלעםען*. ארבײםער און ״עקאנאםישע :איכער לעקםשורען ברוקס
4באםטא םמ., עםעקם 21,7 לאקאל פון אפים אק פארקוםען וועט לעקםשור

ן י . א א י פ ל ע ד א ל י . ם
 ג לאחונס וחום פארנאכט, אוחר 6 םעכרואר, טען13 חזם םיםודאך,

 נעמרי וחורם סורם דער געשיכםע״. םרייד־ױניאן און םאציאלע .זײ :בער
• םט. טשזורי 1018 ױניאן, םאכער וױיםט די פת אפים איז בען

4

Tפ י י ק ג י « ג y ר y 1984.7 פענרואר, ^עז8 דעם פרײטאג,

 דער פון רר88כ עקזעק. פוז מיםעגמו צװי
מ לאקאל ױניאן דרעסטאכער

 בןוארד עסזעחוטיװ םונ׳ם זיצונג א
 22 ל*<ז*ל ױניאן סאכער ררעס רער פון

 דינסטאג געװארעז אפנעהאילטזנן יןא
 אין 1924 יאנואר םען22 רעם אװעגד,

 טע21 װעסט 16 #ױניאז רער םון ^פיס
 ברודער םון פארזיץ דעם אונטער םטי־יס,

נלוסטײן.
 געװערח־י איריעע םאראײגינטע די

 מיט״ אוגז צױפרייפט א אין האט ^אפטען
 א אײנבארוםען האט זי אז געםײלט,

 טען27 דעם זונטאנ, םאר קאנםערענץ
 האםעיל סענםרא< ברארװײ אין יאגואר,

 פארגע׳פיאגען װעיען עס װעלכען אויןי
 װי •לענער װערעז אױסגעארבײט און

 איפי־ די גענען פר*טעסטידען צו אזוי
 איםיגראנ־ די װאס גראציאנם־נעזעצען,

 דורכצוםיהרעז. פילאנעװען טעךםרעסער
 געיעטעלט זיף ה^בען געװערקמאםםען רי
 קאנ- דער אײדער איצט, אויםנאכע וי

 גע־ דערמאנטע די װענען האנדעלט גרעס
 פ,י-א• ׳^טארקעז א אנצוםיחרען זעצען,

זײ. געגען םעסט־העםפײן
 בא־ האט באארד עהזעקוטױו דער
 דעם אין זיך באםײיליגען צו שלאסען

 און נרינבערג ברידער די און סאנפערענץ
 אונז געװארען ערװעהלט זײנען <יסס
פארטרעםען. צו דאיט
 קאםיטע, רעגולײשאנס און רולס די
 אינסטאלײשאן־מיטיננ בײם איז װע־לכע

 אויסצוארבײטען נעװארען אויסגעקליבען
 געשעפטען די אזוי װי רעחאטענדאציעס

 געםיהרט זאלען באארד עהזעסוטױו םולם
 בא־ איהר ארײנגעבראכט האם װערען,
רינט.

 קאםיטע די האט אנדערעס צװישען
 עקזעקוטיװ־ דער אז רעהאםענדירט׳

 םאלגענדע אין צוםײלען זיף זאל באארד
: קאםיטעס כאיפטענדיגע

 )2 ; אפיס־קאפיטע און םינאנ״ד )1
 םעםבער־ )3 ;ארגאניזאציאנס־קאסיטע

; קאםיטע גרױוענס )4 ; קאםיטע שיפ
 בענמםיט סיק )6 ;קאטיטע אפיל )5

 הא־ זאל קאםיטע יעדע קאמיטע. םאנד
 און םונקציעס באשטימטע איהרע בען
 איהרע האלטען און צוזאמעניןומעז זיןי

טענ. באשטיםטע אין דצונגען
 דיסתו־ גרינדליף איז באריכט דער

 געהעריגער א נאןי און געװארען טירט
 עקזעהוטױױ דער האט באטראכטונג

 רעקאםענדאציעס די אננענוםען באארר
 פאר״ די צו באצוג אין קאםיטע דעד פון

 װאס קאםיטעס. באשטענדינע שײדענע
 טשער־ א םון ערוועהלונג די אנבאיאנגט

 א אז געווארען, באשלאםען איז םאן
 סאר־ און װײם״טשערמאן טישערמאן׳

 עקזעתוטיװ דעם םון ארמס עט דזשענט
 3 יעדע ווערען ערװעהלט זאלען באארד

 באשלאסען װײטער איז עם םאנאטען.
 דעם םון םארזיצענדער דער אז געװארעז,

 טשער- זײן אויף זאל באארד עקזעקוטױו
 דער װאס םעטבער־מיםיגגען, די םון םאן

 די נעװען איז עס רוםען. װעט לאקאל
 באארד־מיט־ עהזעקוטיװ די פון םײנונג
 דער־ װעט ארנאניזאציע די אז נלידער,

 םון םשערםאן דער װען געװינען פיל פון
 גרינד״ איז װעלכער באארד, עהזעקוטיײ

 דער םון ארבײט דער םיט באקאנט <יןי
 םארזיצענ• דער זײן אויך װעט ױניאן,

 אין מיטינגען. םעםבערשיא די םון דער
 דער האט סעסשאךמיטיגגעז די צו באצמ

 יע- אז נאשלאסען, באארד עקזעקוטיװ
 זײן ערװעהלען זיר 5זא סעקשאן דער

 מא־ דרײ פאר סע<ןחנטאר און טשערםאן
 םײנוננ דער <ויט וועט, דאם נאטען.
 פאראינטערע־ באארד, עקזעקוטיװ פולם
 ארבײט דער אין םעסבערם די אירען

 װעלען םיטיגנען די און ױניאן דער צוון
װערען. באזוכט בעסער
װאה־ געװארען געמאכט זײנען עם

 עחזעהוטיװ דעם םון באאמטע פאר <עז
 ערי זײנעז םאלנענדע די און כאארד
 בלױ ס. טשערםאן, :געװארען וועהלט

 גרינבערנ׳ ה. װײס־טשערםאן, ;סטײן
בושקין. א. סארדזשענכדעט־ארםס, און

A
 באארד עהזעסוטױו פונ׳ם זיצוננ א

 22 לאסאל ױניאן דרעם־םאכ^ך דער םון
 דינסטאג געװארען אסנעהאלטען איז

 אין ״1924 יאנואר, טען29 דעם אווענר׳
 סאר־ דעם אונםער םט., טע21 ײעסט 16
r t באוםטײן. ברודער םון

 איטאליע־ דעם םון םארטחנמער א
 האט לײבאר״ אװ ״טשײםבער גישען

 באארד עהזעקוטױו אונזער םון םארלאנגט
 אדווער־ אן ארײננעבען זאצען םיר אז

 נא־ מיט׳ן יאהר־ביד דעם אין טייזמענט
 װאם ארםאנאד, ״איטאליענימער םעז
 ארויס גיט סעריעחאאםט דערםאנטע די

 האט באארד עסזעקוטיװ דמר יעהרלץי.
1.בײצױמטײערען גאשלאסען  דאלאר 5

אנאנם. אז םאר
 דער .&ון םענעדזשער מואץ, ברודער

 ער־ איז שטיםע/ ארבײטער ״פרײער
אר• דאזינער דער םון נאםען אין *ינען

 ואלען םיר םארלאנגט און גאניזאציע
 אונ־ יעהרליכער איהר אין העילםען איהר

 דער באי. כויערן חנם טערנעהסונג,
 םיקעםס קױפען זאלעז םיר אז םארלאגג,

 איבער״ איז אונםערנעהםוגג, דער םאר
 םינאנץ-קא- דער צו געװארען געװיזען

מיטע.
װאה־ געװארעז געסאכט זײנען עס

 באשטענדינע די םון םעסמנרס פאר לען
 ער־ זײנען םאיגענדע די און קאמיטעס

געװארען: װעהלט
 ראני- דזש. :קאמיטע םעםכערשיי

 א. עטקין. ס. סאלחין, ראוז נאװיץ;
 פאקס און קענט דזש. ׳קאנעי א. קלײן,
פײן.

מארגוליס׳ נ. :קאםיסע גריװענס
 ס. בלעקפאן, ל. בעיןער׳ ד. םײז, מאיר

ראזען. םעי און םארביאש א. קאסלאן,
 טשאס םארבער, ס. :קאםיטע אאיל

 פרידפאן מ. סאסנאװסקי, א. מארגוליס,
װײדבערג. ד. און

 כי. גרינבערג, ה. :קאמיטע םינאנץ
קאטץ. ב. און בלוסטײן

 גריג־ ה. :האםיטע ארנאניזאציאנס
ראבינאװיץ. רזש. און בלוסטײן ם. בערל

םארבער, ם. : קאםיטע בענעפיט סיה
 און בושקין א. ׳ליסס א. ראטענבערג, פ.

םארגוליס. טשאס.
װאוז־ געװארען געטאכט זײנען עם

 דזשאינט ^צום דעלעגאםען םאר לען
 ערקלערט זײנען פאלגענדע די און באארד

מ. גרינבערג, ה. :ערװעהלט געװארען
 םריד־ מ. מארגוליס׳ טשאס. בלוסטײן,

םארבער. ס. און םאן
 םאר- די צו דעלעגאטען פאר װאהלען

 זײ־ קערפערשאםטען צענטראלע שײדענע
 פאלגענדע די און נעװארען נעמאכט נען

:געװארען אויסגעקליבען זײנען
קאונ־ לײבאר און םרײדס סענטראל

 םאיר און קענט דזש. קליין, א. :סיל
פײן.

םריד״ מ. :ליג ױניאן טרײד װיכיענס
סאסנאװסקי. א. און סאלקין ראוז מאן׳

געװערסשאפ־ אירישע םאראײניגטע
האראװיץ. א. און ספילםאן ס. :טען

 האט קראנהארדט אנא שװעסטער
 װאס פרעזענט, םאר׳ן דאנק א צוגעמיקט

 האט פינף םון האמיטע עקזעקוטיװ די
 ארבײט גוטע איהר פאר גענעבען איהר
 הױז־ ױניםי דער פון טשערלײדי אלס

קאטיטע.
 ױ־ רער םון פראגע די איז נאכדעם

 ברו־ און געװארען אויפגענומען ניטי־הויז
 נעשריבענעם א אין האם שעהנהאלץ דער

 אויף אנגעװיזען קורצען אין באריכט
ײמת א האם װאס אלץ  ױליטי־ דער צו ש
 אב־ מים׳ן געטאן עם האט ער הויז.
 עסזעקוטױױ נײע די באיוענען צו זיכט

 םרן לאגע דער םיט םיטגלידער באארר
 און דרעס דער אײדער הויז ױניטי דער

 גענדינדעט איז באארד דזשאינט װײסט
 און עקזיסטירט האט ער בעת געװארען,

 נע־ אױפנעלײזם איז לעצטער דער זינט
װארען.

זײ־ באריכט דעם איבערלעזען נאכ׳ן
 נעשטעלט אנםראנען םארשײדענע נען

 און שעהנהאלץ ברידער די און געװארען
 נעענטםערט. זײ אויף האבעז ראטענבערנ

 ענטװיסעלט דעם װעגען זיןי האט דערנאד
 גע־ באשלאםען איז עם און דיססוםיע א

 װעלכע קאמיטע, א ערװעהלען צו װארען
 פלענער װײטערדיגע אויםארבײטען זאל
הױז. ױניטי דער פאר

 דער אין ארײן זײנען םאלנענדע די
 סאסנאװםקי, א. םרידמאן, מ. קאםיטע:

מאר־ טשאס. ראטענבערנ, פ. םי
 ראבינא־ דזש. און גרינבעמ ה. גוליס,

װיץ.
 גע־ זיצונג די זץי האט דעם מיט
שלאפען.

סעה. ץ, ל א ה נ ה v ש י.

ר א ו ר ב ע ר ם ע מ ו ם נ א ד ״ ״ ט ר א  װ
ן ױ . ש ן ע נ י ש ר ע

עי ר  םא־ רעם פון נומער פעברואר ,
 מאם װארט״, ״דאם דשורנאל נאטליכען

 איז זעצער, *. ש. םון יע־אקסירט ווערט
 אינ־ םאלנעידע! םיט ערשינעז טענ די

צײט־ זוהר; םון—כרא־ציוזי׳ האצט:
 פנוזס ב) מחשבות; נעל )k 1 מאטױוען

 ד) נזיר; װאלר דער נ) םינסאװםסי;
 י. — (ליעד) באנען ;אענין ניקאלאי
 פייפער־ דעם פון ליעד ראס ראנטש;
 זײ• רער ;האל«ערין צ ם. — דעננער

 (קריטישער אייניפעל דער און דע
ע איר ווען נזחשבות; בעל — עטױד) י  נ

לי־טא־פע; — (ליד) אויס זיך םער
;בודין ש. — זייז(ליעד) װעט װאם

 רבי — אריםאן רער און בערניר דער
(ליעי) צורווז לאז :ברעםלאװער נחםן

 (לימד) צזפאל בלינרער ;װינאגראד .ם
ר יױיס; שסרח — מ  רעיאיד איז בי

 ״ראם זשומאל מאנאםליכצר חנר *יע.
יאחר. וו דוו^אד •וייו יי^יו

עיי י#עלס8 פון ארכײפ ױ m ׳ ר w ױ
w איו העדקר־שולשז rrti

 פארשי• םרן אונװוערסיטעטען די אין
 נעפײ איצט איהר קענט לענדעי לענע

 ׳גע״ האבען װאס ?ינרעו־, אידישע נען
 די אין בילדונג ערשטע זײעי קדאנען

 אידי־ די עסטלאגד. פון שולען אידישע
 חנר פון אגערקעגט זײנען שױען שע

 אױסער רעכט. אלע האבען און מצוכה
 קינדער אידישע טױזענטער האבען )רעם
 און שטעדט אנדערע די און רינא אין

 מענליכ־ א איצט לאטײיא פון שטעטלאך
 און ביירוגג, גוטע א געניכען צו י.ײט

 ?יך באנוצען טױזענטעד און טויזענטער
 קינד אידיש יעדער דערםיט. כאקע
 1װע^ט און אידישע א קרינען <ויל װאס
באקוכיען. עס קאן בילדו:;, ליכע

 רע* א פון אינהאלט דעד איז דאס
 רעליעף״״ארט׳• **ס8יפ די װאס פארט,

ען טענ די דאט ט אקו ערל •. פון נ  דעם ב
שער ריגער דעד פיז דירעהסאר  שטאדטי

צול.יד*טל

 ;*ט ב־יעױ דעם פון *,שרײצע. דער
 פינף־יעהדינער דעל פון איבערבליק אן

ײט עי פרן טעטיגק שע־ ד  אץ שול אידי
 אידי־ רער פאר קאטו* דער לעטראנד.

ד אין זיך האט שול שער אנ טל ע  אנ־ע־ י
עי אין ,1910 אין הויבען• ס ד ײ  םױ צ

שער דער  זיך האט מען אציע.aאקו דײט
עי צו געװענדעט  ער־ אן :אן־ כיאכט ד

שע א פאר לויבני־צ  םען און שוײ אידי
אט שוין זי דזאט  אבע־ נעתדאגען, געה

ש די בני  נע־ צוריסגעצױנע; איז עריוי
שוגג דער דא;ק א ױארען ײנמי  גע־ פון אר
ער פון עלעכיענטען װיסע שער י  בא־ אידי

 אלע מ*ט האבען .־ועלכע פעלקערונל
שע א באקעניפט כחות  רעטאי^ראטי־ אידי

ט גאנצע די או; שול. יטע ײ  די יװען צ
ט האבען דײטיצען א עי  זײנען יעט-ואנר, ג

שע רי עבייבען קינדער אידי  א אהן נ
 נע־ א נעבען קאנען זײ זא̂י װאס שול

הוננ. העדינע ערצי
 ד• װען געכיטען, זיך האט לאגע די

 לעט־ םארגומען האבען בארשעװיקעס
 גע־ די האבען ;עװײנליך, װי ראנד.
 אבער פראיעי«טען, נרױסע פלאנען :וטע;

 מעגליכ* קלײנע גאנץ גע־װען זײנען עס
 ד• אט לעכען אין דורכצופיהרען קײטען

 נעכלי־ איז עס און •לענער גרױסע אלע
 רײד, די בײ בלויז געװײנליך, װי בעז,

 הור־ דער םון מאנאטען פאר די אבער
 האבען מכי״טלה באלשעװיסטישער צער
 און וױלען דעם געמאכט שטארסער נאר
 איכערצײגונג די :עמאכט פעסטער נאן־
 א םוץ לעבענס־נויטווענדיגקײט דער אין

 אידי־ א געבען זאל װאס שול אידישער
בילדונ;. אלגעמײנע און שע

 די -עװארען גענרינדעט איז עס װען
 םרײנד די האכען רעפובייס, לאטווישע

 א אננעהױבען שול אידישער דער פון
 זײ אידעאל. זײער פאר סאפױ גרויסען
 דעד ;עגען קעמפען צו געהאט ראבען

 ניט האט ײאס בורז^ואזיע, לאטװישער
 א םון גדינדונג דער צו צולאזען געװאלט

 זיי איז עם און שול דעסאקראטישער
 גע־ געגען קעםםען צו אויסגעקומען אויך

 באפעל־ אידישער דער פון שיכטען װיסע
 שולען געגען געװען זײנען װאס קערוגג,

 נאך אבער שפראך. אידישער דער אין
 נעלוננען םארט איז קאםף לאנגען א

 רעכט דאס געזעץ אין דורכצוםירזרען
 םוטער״ רער אויןי שול אידישער דער םון

 דאס געזזאט זײ האבעז איצט שפראך.
 פון אבער שולען, אידישע אויף רעכט
 האבען צו ביז שולען האבען צו רעכט
 װיײ א איז װירלזליכקײט דער אין שולען

םהלך. טער
 זעהר נאך נעװען איז עס און

 יעבען אין דורכפיהרוגנ דער ביז װײט
 דורכ־ געהאט שוין האבען זײ װאם יאם

 גע״ איז דאס און פרינציפ, אין געפיהרמ
 אין װאס דעם, אויף קוקענדיג ניט שעהן

 ניט פארהעלטניסען די זײנען לעטלאנד
 די אין װי בעסער געװען םארגלײך אין

 טיוכה די װײל ראנר־טלוכות, איבעריגע
 האבען זעלבסט־פארװאלטוגגען די און

 פון טײל גתיסען א זיך אוי^ גענומען
שולען. די אויסהאלטען אױף הוצאות די

 אויך װי רענירונג, דער םון שטיצע די
 לע־ די םון ארבײט כיסירת־ינםש׳דעע די

 די געטאז רוק א אביםעל האבען רער
 די פון הילח די ניט װען אבער אדבײמ,
/ װאלט אמעריהא, םון מאסען אידישע  ױ
 אװעק. ניט װײט אלץ נאך שול אידישע

ט װאלט זי און  איהדי אויף געשטאנען :י
םדױנה. הײנטיגער

 שולען די טאר שטערוננ גרעסטע די
 נע־ פאטיגע םון םראגע די געװען איז

 קינדער אידישע הונדערטער בײדען.
 אין ארײנסוסען נעװאלט האבען װאכ
 אין ב^ײבען געמוזט האבען שול דער

 <ןײן נעוחנן ניט איז עם װײל דרויםען,
 װאס קינדער, די פאר און ״זײ סאר ■לאץ

 ארײנ״ נליס דאס געהאט יע שױן האבען
גצמצז אױף איז ,Mr חנר ןm צוקוםען

 אן״ *לוונם סנתר דך חאט דאס און ענג,
אנטוױ^צומ. וײ^ר ^;או געײפ?נן
טיז חאט עס אי ת  א בײ ב*סה מ

ט וזאכ^ן ױי ל.אטאסטראםע. חי  >*r גו
^  שולןן אמאגיזירט^ נצחאט חאנען ל
o יןײן אדן r r iw 1$ דמא, וייגון 

ן גע־ז כאטיצ ו ̂נרן י י גיט, חנר אין ל בן  א
ײמן קריטישצן דעם אין ! 11*

מ די הילןי צו קוםען י י ר  §ון שיכטון נ
rבאפולקורוגנ אידישער ןר 

מן װאס קא, ײ i\ אמומר אתאגיױר© ו r 
 ין^ט שטיצו ו"*ר און רעליעוי, ?ייילס

 lie לןינדוי אידישע פיצל^ אויסגעמידען
^נרציהומ. אזזן בלײמנן צו

רע״ •יילט די װאס ןגטיצ^ דער פון
 •n 1כמגלי vn צוגעשיקט, האט ליו•

 צײמ יאהר 10 אױוי דיגגמן צו װאחנן
 -jria זײגון װאס גענײדעס, נתיס^ צוױי
 גיט דאס און שולען פאר נעכויט ציער

 אין אנצוג^צמז סמגליכמײט די ייערװײל
אה זיך װענדען װאס יזיגדער אלע שול נ

 11 איצפ זיר געפיגצן ר/גטלאנד אין
 אי- און אלװציטליכע גיבען װאס שולען,
 אידישצ טױזענטצר צו ערציהונג •ישע

ו געפינען אלײן רינא אין לױנדעד.  וי
W 1600 האבען װאס שולען, 4 'v n 

 •רא־ די דױ׳אויך ריגער, די און שילער,
 אױ<י אוח»ג*שט*לט זײגען שולען וױגץ
 סאדאר• דער פון םדרגה העכסטער דעד
 וײגןן שולצן די בײ ■עדאגאגיק. נער
סטודיוס. סאל און צײכען לןלובען, דא

•V( אויפגצטאן שוין איז װאס דאש
 פאר וױכטיגמ״ס גרױס פון איז װארען

 דוד א דור, אידישען צוקונפטינען דעם
 און אידישן גוטע א האכען װעט װאס

 גר*ט©*ן דעם און עדציהוגנ, װעלטליכע
 נא״ אידישור ד/»י חומט דערפאר ראנס

 דורף האט װאס אכמריקא, פון פעלקערוגג
וזילוי. זײ געשיקט רעליעןי ייפלס דעם

צ*ג״ דעי זײגען שולזןן אידישע די
 ארוס י^ולטור. אידישער דער פרן טער

ן פאר אלע זץ• קאנצענטדי.יען זײ מ ו  װ
ר טײער, איז װארט אידישע דאס  -jm פי
 *ידי- הוטעט־יען דעם םון צותונפט די כיעץ
עע איז דור שען  וױכטיגפטע די םון אי

לעבען. אץ םראגען
״ n װאס צײם דער אין אבער  מ

 אומר מ*חו ריגא אין איז פראגע בײחן
 די י״ו געװארצן, ע;ספערט1» וױיגעער

 •רא- רער אין געבײדעס נואר פ־אגע
 חנר םאדענטפצרט. םון װײט נאך װינץ

 גצפאהר די פאר איצט שטעהט פראװינץ
 בלײכ^ צו לערן-יאהר קומעכריגען אין

 גע״ שול איצטיגע ביז די גאס. אױפין
 םלוכה, רער צו געהערען װאס בײדען,
 לצסיש^ פאר א«;ענומען איצט װערען

 עלטערן-פארנאנד אירישער דער שויעס.
 אוגטפר״ אױפגאכע די זיך שטעלט װאס

 שולצ, אידישע די אױפבױען און שטיצען
 קוםען » כחות איהרע אלע אן װעגדעט

 איהם DV וחןט צי שולעס. די היל(י צו
 איעענ^נ םיט דורכצוםיהרען געלינגען

 -נױסעל די פראגע. גרויסע א איו כחות
מ? איצטער איז װאס שולע א מ?ג ע  1א'נ

*v ת *ײחו^ץר אן ל נ ו  די האס און נ
 ליכ״ נ־׳נראמו אץ לערנען צו טעכליכקײט

 גענוסאן אויר האט סלאסעדצימערן, טיגע
 אומנױ״ םון העלםם א דעקען צו זיך אױוי

הוצאות.
 באםעלזערמג אידישער דער אױף און

 וױי״ םליכמ די איצט ליגט אמעריקא פון
 כרי שולען, אידישע די העלםק צו מער

 אונםיר* דארפען גיט חל״לה זאלען זײ
 זא״ וײ נאר טעטיגחייט, זײער כרעכען

 מאס״ נרשסעחנן » נאר אויף לא:ען אען
מ א דור הוכמנחנן דעם געכען שטאכ ו  ג

ערצ<הונג. איתשע און װעאטאימן
צוקעתמון- כ.

שטונדק 24 אץ ®ערקיהלונג א אב שטעלם
Hiifi CascAfA Bromide Quinine 

ע און שנעלססע n א*ז ט ס  את רפ מ
 אין ד נריפ, א,ץ םערקיהלוננען געגק

 נאנ- דער אץ געחארען אױטירובירם
 אי| גענוצט מערם און װעלם צער

חחער. כױליאנען
 הילרס איגעראל דזרכארס םערלאנגט
 סיס גאקס רדטער דער אין קאסקארא

ctn אין ■ארםךעס דעם tn v o m 
 אלע אץ נאקוסקן צו חילל. םר. םון

N• סטארס. דראג m .סמנם 
ILL COMPANY■ ן , ,f
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־ע-ען צ־ פא־פעי־ט
:ע*א;לצ־*ט זיך -אט עב •יאכ •*עגע, V*יyן* •יוז כ אג־־עזעני ג*ט לי*;ט  -*•# -y-*
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• יא )טא:ע־ ײײכט ל•  pi אי ײ־;־ אי י  

;*ט ע־־־צט ;א־ ־אט  -y r־:  / יא יא  
אטאי פאי ;עי־יא־ענ״ט אזײ ציי־יח יא;: * 

P* נאױ־ד y;־v;, *n ,* י א־כ סוכ״״״זגאן  
אבע א-ז נא־־;;י;;, א־ב־ײ-׳ד רע* •  

־פנע־ע־ט א י־אט  v פ-א די ז * ov»־ 
ניט ־־ ,V ׳y:״ oy־ HVO א ני־יל  p*f צ־

כט

גיט .גא־
א;; ׳ ־נ־ײלו״ י

 ׳ייטען :־יש ;אך *ז •*- ״ע״ראגט
 דע־ pc נ״טינ; סע־טע־־יעיריינע;

אנ ב ע.  יא א אז בא־ייטעט ־ א ־
 דזשאינט ־•,•אפאי־סדי;^ דע־ פין טעיד

 עישי־ א־ז ײאוקניאכע- ד• סין באאיד
:v] נע£אר -oy פין באא-ד עקזעיןוטױו

;ע״ױ דאשא״בט א-ז עי ••* ,1״« דאראי־
 £אמע־י:יא:ען ־אט אי; נעױא*עז, פען

 נאא־ד ד?שא*;ט גענדידצ^פנױיכען א
*p *̂איזא־ לז ־־,אט 1«׳־. י אנ׳ א:׳ : :v;y:

פא V? יאי־אי *I'MI J■" •»«!-»1■ ׳ ״ו  •Hi
*־י־־א־י■ ךי נ*יע

א*ץ כעט א־ך *ft «y«t m■- 1 •<1 * יי
£1ײ אײ סי; יאי אז *, ־ א
•kHi ן rv *. ,יאדאל;אש ט,יגע דיאט אי

באאיד. ט דזשאינ דעב פ*ן פא־י־אנ; איא
לא* ו;צע- ;א דער איז װאה דא;, או;

א נע־יען דינען עכ װען ״עוידיג.
r־  - j r yv; סyרבyיכ r־־i־ PK י פא־

םא״טיטלען ;עױא^־ט ל׳אנמן ײע^נע ניאז
.יאלגאטי*־ ״א: פ־אזע א ט*ט וועלג• די

״צדן יגעז זי ;yciy^iry דידל שאן
ױניאן אין ••ניט ט;־ א־־י שיי״בט דאן ױי י

״אכע; ׳סר. יאי-אי־ רײנענדינ זיי״
•j;ypy; ־ט אדװאיןאט נעסמיען; ײן י
ײיזנע*;. 'יעזידע;ט6 וױיס וױ האנען

דעכ ײ;ט אינערצ טינ אבעי דאמ ע-
א•; פ-אחטיש גיט איז עס אז ׳נ. y ;

ױ אז״ א ו אטאיגארײשאן״ ;ויטי; ניט
־ יאזט ד y:nיאנאײכח־, ב-ורעױ ׳־

עדליע-ט ־־א: איך אז ׳|y:H^*yn א-*ך
דיפליטי- א-י־יץ איך אז ב. ״עפ
* v rv rn ױעל א-ך ;אר ;,פ־א; די ;יט

עי,ןע-ו- - דע פדן א-;ומ^טעז איע ו V -ייןי
זא• לאב T* .50 יאלאײ פון טילו
איך װאס ׳צען ;אט־ די :עצײנט גאד

•:*על־ די װע״ צוואדענגעשטעיט. י.אב

טע
א•

ט......y: א ;אדי״עאן אי״א *אגצן נ
 א״^־פא פ־
עט* ד# א־י*- נ*א:ט ט,-?* א״יױ• •••

ד *אנ ע״־עטצנה, :f׳r*ya v־־*:  ניט א
p# v-* גיט א־;-ט־לנטי*ט t ט  דא* ד

:y;y א-ן r* אטא-;אט>^אן yjy-c;
ט נ y j די גאך א־ל צײי״טעגכ,  ״‘י ד

 "&Pri;yv«j«ij דע• p* :ע־צ״יגט
ע־ ט אי ײ ל צ ״ ט ת א אpn ®4 ו־ ש עי ל א  צי י

שאןי*דא־־;אפ יצצס ײא:עז i# י : y  p- 
 ־y*־ ;y;yr טעית א —א» כיאנט י־יך

4לאר*ס* *in pc £*;יוצי*ז
 rvvu א *דער11 *•-ו טאנט ־א

 .70 יאי.א* Vi y;i33 כא־עי־יה דעפ ,y:y״
 ‘י־א אז נא׳/ייאכען דאט :. .y ג. דע-
ט P* ,‘*?*'‘י א jy:'־**: לאי ;ול י־א'-  ד

 דז^א-;ט א אין ׳א-אג^**זט ײע-ען
̂ ,ינ pc ;y-yn פ^ו־ר׳־יט לאי באא־ר

{)// א-ן !אז י־איאי׳;;
r עי;ענע;כ y - v“ H

ײזנער;, ח. ד
”*•fy-8'O א J  P .ױ P

 קאנט־ארינג h פא־ שלאגט
דעוא־טמענט

״;עיענט־;״ ד• pc ־עדזויזטא־ װע־ט־ע־
■ י*ײט״

 כיט ןyvכוitב iv רך נ**ר ע־^ױבט
 *וע:ע;טיי־ ^yr»*; אין §יאץ ׳צטיר;*־־ א

y£* ׳א-;א; :ען r ^ n r| לואש •י״אן א 
, א־ך נ י  ;טערעסײי£וןד» װעט cy אל ד
 פאי דינען דוע^כע ׳y;*;y* די y^ דעין

ט עייי מ־  »רכעסע*ונג דעד pn א־נ
yr;*« pc- ,או:ז און אמאדזא^^וןyר 

ט־־ײד.
D-y” ry איvט D:^*:y3 פאל־ אח 

ס י*ע;ער,y;y 9־rr-yo געביאבט  cy *̂י
 oyn ?y jy״* װעדעץ, *טילוי:;׳;פ ךא־̂־

אונג די פ^ײירען  אגדיד^ט פון נאדי
cyT איך ^נעל דז״עולי/ קורע;ךען

y״ ;

-/ ׳ו ■ויייײ

 ד־סקוט״לט לאבעז סי׳. י^ויא^ פון בערס
 איך זעכיאז. בױדעיי־ טזינ פלא;י; די

 דײז אין ;עלאנט ני־ױז ד׳אב *עדזענליך
yrn; cy;y;**n;דאט־ ניט איז עס אז ׳ 

^ צו יעצט זאס  ירעבעל כאעלופ א דאנ
רי אכיאלנאמײ^^;  ביוג״ע; דאי־• כיעז ו

 די :עצײנט האב אין ׳מיל;טסיאנ״ די
 דוקא האט ע. דער א,ין אויזאנע!.

 אטכאט־אנט. אין נענומעז יע דאס
ט דאן ײנ  וױיטעי־: אי,׳זר מד

 ב. ע. נ. דקר האט טא-,ע ״דעלסאי
 װי זאל װעלכע קאסיטע, א אײסערוױיילט

 מאר קילאד טאכען צו ?וכעז כיע^יך וױיס
איז עס וױנ׳שענכװמדמרז וױ 50 לאתאא

מוויונייייגוננ^ ,ד
הי ip*: דיר װעם אי y iK ro, נים 

 ער• קאטיטע די איז אױפיןלעהלוגג ןווייכ
 איז קאטיטע די נאד ;עױאדען, וױי^ט

 אונ״ יז מאנלן צו נעװארעז עירױילם
דא-י ,V פ־אנע, דער װענען טערזונוכנ

 ט^מענסאיע געוױס^ א אז
 קלאויז״טא״ אוגלעלע װעדען געכעבען ?ען
ײ אפי^ו ׳נע-  סיזאן. ןyטיגvיע דעם נ
:ס^יגט יױ איז דאס און

 ניז- א ריר דאנען וױיבען׳ טיד וױ
 װעיכע ׳דע»אלטדע;ט אײדזיעענט נעפ
 זy;נדyאט *ו אדכײט לוטינע p*f טלט

 אנדע־ חײן םיס זיך טען און לאכיי^יגטב
v ;יט איבײט יע iv im,) אױך ,ivz*r 

-  אמאדואציאכבדדעיארטטענט, אן ר
’•y :'y- אד אפ זיך ;יטyי.רסטyמיט ן 

 יעאוס. ױד>יז לןײן גיט א-;א;יזי-ען
ט לאבען ליל אבעי  ^קאנטראיינג ידין ד

 ״y;fiî ז״ך זאי װעיכעד דעיאלטטענט׳/
ya* האט װעיכעד ׳צא• דעד אז זעהן, אין 
 טא״ דארט זאי״ע; טא״עיגען 15 אדע- 10
 באיעעםםינט אפעלײטאיס אזױפיעל לע

 דאדטען ױאס איאסעד, יױ ;יט ״עדע;׳
 איעיײטארס. 5 *דער 4 א-נײטעז

 סאי, דעד ע/*טי במדױעדעז «וס א־ז דאע
 א»ער״״ טױזעגדעױ און ״:ונד^דטעל ררעז

;P גאר דלאיעז אין אױס ניייעז טא-ב  ״
דז״שאכ. א או*ף *ויכזיכט

פאי׳שידע״ צו ניײנגט י״אנע אזא און
 די ױיס אײן pc אונאכנענעדייכקײטען. גע

 יע״ אזן יל״דיג״דיעד, רי pc ניטעלנעס
 נוצם דעטאנאג און יוט« געטײגע;- דעד

עכטע זײזר אױס  זײנע סאר ילאגע ש̂י
 צוױיטער דער pc און אינטעדעסען,

"  ארכײטעז וואס ,ד װעיכק ילאגע די ,0ו
w  pn% טיײעז vt קאמאדאםי־ טאכען 

 סארמײדענע אויזי כאס דאם מיט סזנן
אוסנעזעןוייכע אדכײטע? וױ :װענען

 װײדזשעס קיעגעלע נעהכיען עטונדען,
 ארויפ־ גיט 4זאי באס דעל כדי א*ז ײדז

 עס װמז איז א-בייטעל. נײע נעדעז
כיזגעס א אז אשייו, ״שױן ז״ך דאכט

ס א ו ז ז י ס א ק א ל ־ ס ק ? ע

 פלן ערפינדוננען װינםינסםע די פ:ן א״ינע איו ע־ס״יאקס
 ד״קענדי,8ט?זאקמל א איז דאס :ויםענשאפט. כעדיןלינישער דער

 פון «לא*ן דעם פאדנעהםם א־ן מאנען דעם רעגילירט וועלכעס
 ליי־רע׳ן כיטער״ײאסער, חכארכער, ביסער־זאלץ, קאםםאר־איל,

 אנ־ פילע נאך און פיללען, געםארבשע אדער באצרקערםע ■אודער,
 נזאן, יעדער רועלכע פאר אפפיהר־סיםלען אלם״טאדישע דערע
אפשרעקעז• זיך פלעגען קינד אדער פהי

 נע־ איז עם דזרך. אץ ד-יר טשאקאלאד א איז עקס־לאקם
 אלע נענעז נאםידליך און נעלאםען וױרקם אץ םעם אין שםאק

קרעםפפען. אדער שםערזתןן אהן כאגעז-פאר?:טא»:ננ, פון פארםען

יי'יו• איבערוױעם אץ הימם באקש « םרײעם
ײ^נ״סםארס. אלע אי; ב*קס, » ם.50 איז 25 סג

 yri^’H א־ױ־י ״עייןט אײדדצ^ט
 דא״ט ךי ;y׳2 ;•ט אלבײט ־yi iv yu,י־•

y:'yt« אײעקי אי־ײן נײ^ די אז ׳ק;סט 
 oy;i:* דעל ךאל ?ŷ גאטירי־יך אס

 זיך װיי־ען בעפטען ז־יז ,יג א״י־דע^ט
r א*יגיגע ס־ט דוין ;y:y;iא דט v syiM 

yאטעגד^ דאך רוז ל iv גטכי,קאפ#י די 
 פאלאור־ דאס און ׳ט*טינ;ען ׳עאי און

לעזוצטאט^. yo:ir־:yi אױב^ די זאכט
 *אל yo*i!y: א אל ׳פא- א־ך ״;יאג

^ys T̂ |y r;y; פון װעדען ט4א;גע״עטעי 
 זאיל אײנעי־ יעד^ר בא-ד, דז׳עױנט דאד

 "(צ'(ץ0 זײן און דיסט״ײןט, א יןדיגעז
 איגװעסםיגײטען צו ׳דין לא־• אײפגאכי;

^yayr y• או;טyאון קאנטלאי זײן ־ 
 איז עס װאו אינײםען אי־ויפ¥ו^יק^

 איך p* «לאץ. לײדיגער א םא-א; נא-
 סך א סארמײדען ױעט דאס אל -ב,4גי

 םyך אין ¥טyי עקזיסםילען •יאפ איכיען
 #װעט cy 10 ,vh yטr־y דאס טלייד.

 ov נײער. לײדינ פימיל אזוי לייז ניט
 געוױסעץ א ביז זyאסrBא יךיא װעט
 כיען און אייבײט אװער״טײם די ג־אד

ט טy•ל  האנ•*- קײנע [VP'V דאדפען ;י
 "K גיט 4,לא דעז אז װאט״פען צי טעכ

אי ׳עבת ב״טען זונטאגב. און דיגעד :
׳נױס ברידעלייכען דיט

נוטעיםאן, דדעאו
^y:*:y• א־י. 5078 :ודעי־ לעדדעעל ,1 •4י

רעזאלוציע. טרױער א
 ״נע־ דעל פון יעדאיטא־ ••ע־טעל

:לענטינקײט״
ט ״  איז אפ דלוהט און גוט אזוי ז

 רעזא^ו־ בײריגענדע די צײטוננ אונזעי
אננענונ^ז אײנ׳טטיטיג א*ל ײעיכ״ל ׳עיצ

 ns םיטינג רעגויאר דעם נײ נעװ*רע;
yo28 o *יימגד, ם^נטיוג 50 ילאקאיל n 

1 :1024 יאנואל,
 pc 56 טערבערס די ״ר־ר,

 טי״ אוגזעד אױס דרײזען ׳י. װ. ג. ?. א.
 פאר״ גמיסען דעם אינער טלױער םען

 םיט צוזימעז און רוסראנד, װןס יוסט,
 טװעל גאנצער דער םון רyט,ארנ• די זײ

̂בען  ;יקא- pc טױט oyi דורף געהאט ה
4געני לאי

 פ^לטצוזעצען זיף ןy^יכטDא־D טיר
 א■״ y^:םאי׳פטענ די פאז־ קאסף דעם

 גי״ ןy:syװ יױד״עקלאפערי/ פון ^אפוגנ
דײ: אזוי לאט ;־;y< קאיואי  אננעיי ,הע̂י

םואנגען.
׳ל y נ י י ו ו ף ל א ו ו

pyo. כאכטאן/ ׳56 6לאקאי

רעזאלוציע. טרױער א
:רעדאקטאל װערטער
גע־• אי;ז װעט איהר אז האםען, סיר

 ;טיו-yפyםאל צו ילאץ *טט־קעי א נען
 איז װאס רעזאיוצי^ פאיגעגדע די כען

 pc סיטיננ א אױף געװארען אננעסי-עץ
באארד: עשזעהוטיװ אונזעד

נא״ די סון באארד n^ipyrpy ״דער
66 יאקאר ױניאן רסyטבראידערy ;אז
 באדויעק נרױס אויס דרייט װ. נ. ל. א.

:ילאי־אי yגאסy; םון םױט דעם אױןי
יעניז.

ט,א די׳׳ ;yי;אציאגאי‘y אלבײט־לי׳נא״ 
 סא״ועם• םוז רyאי*כ'יט די און װעגונג

 ני־ױסען א פאריארען iy3vn רוסי־אגד
lynn'c אונער״ אינערנעבענעם, אן און 

 ארכײטער״ רער פאי קעפפעי כיידליכען
pc ארכײםער די כייט צוזארען זאך.
 oyi אויײ טיר טרױערען רyענד‘י אייע

 אונז^י ׳פיקען סיר און פארױסט גי־ױסעז
 ארבײםע־־רעגײ דער צו טרײכט־װאדט

 דער אין יוסיאנד, סאװעט פון רוגג
טלויער. לזינלױס פון ^טונדע

עם• באנאז באאדד עקזעקוטױו
עיכ .66 ",יאהא ױניאן :־א־־עי

ייעזידענפ. פדידכיאן, י*. ז.
סעקרעסעי׳/ ,6־ילעי :ײםד.עז

׳י פאר האמפיץ געװערסשאפםען פון עדעפענונג
פאלעספינא פון אדבײטער אדישע ארגאניזירםע

 םען14 דעם ןוװענד, ד^נער״שטאנ
 ר-אי ױניאז קופער אין װעט פעברואו/
 ־y: די םון קעמפײן דע־ װעדען עדעםענט

 אי־ ארנאניזירטע די פאר װעללמאפטען
̂עראי־. אי־ץ פון אלכײטער די״צע י

הסתדרות, די ד,אט באקאגט, וױ
 ארגאניזאציע אידי׳עע פאלאײנינם די

 א כייט געײענדעט זיך ,4י״&יאי איץ םון
 די צו געװעדק^אסטען די דורך כיײו

 צו אטעײקא פון אלכײטער אידי^ע
 א־־ זײער כייט זיף פאראינטעדעסידעז

ט  דיערע באפעסטינען העיפען און ב״
 זײער אויף ענטפער איס ■אדציעס.

 א־גא־ געװעוײךטאםטען די רזאט װענדוננ
 אין קאמיטעט, גאציאנאי־ען א ניזידט

 םארטרעטער ארײן געהעז עס װעי׳כען
 און ױניאנס אינטערנאצי^ונאי־ע די םון

 קערפער׳שאפטען ארבײטער צענטי־אי״ע
 דורכפיה־ אן פאגגט קאכייטעט דיזער און
 אויף לאנד גאנצעז איבער׳ן דרײװ א רעז
 דאראר 150,000 םון סוסע די ׳שאפען צו

 אונ־ היילף צו ?וטען אופן אזא אױןי און
ימראל. ארץ אין ברידער־ארבײטמר זערע

מ דער אויסער ײ  יארק נױ איז ארב
p זײנען ir ט אויר ^ י ר נ מ  נעװארען ג

עז ט ם א מ ק עי װ ע ײז נ םי ע מס ק ט םי א  אין ק
א׳ א ׳פיקאנ מאר, און םילאדעלםי  באלטי

װארםעט, װעלט עס אוז  קירצ״ גאר אז ער
אדט יעדער אין וועט ליף  ׳פטעד־ און שם
ד צו אסעריהא פון םעיל אנ ם  1א קוםעז ^

ג נ לו ײ ט ט, דיזעז pם אי ע ם סי א  װעילבעד ק
 איצטיגען דעם אין םיטהעלפען װעט

ג ײו ר ד
ס די סלוננ ערעפענוננ א ארז  קױ אין פ

 דעם צו טאן דעם נעכען װעט ײניאז פער
ײז מי ע ד נאנצעז איבער׳ן ק אנ  אי׳ס און ל
ס אױםטרעטען װעלען רעדנער ק א  פײן, ס

ע די םון סעקרעםאר ט ײניג א אר  אידי׳טע פ
 מיפליאהאו•, אכרהם ;נעװערק״שאפטעז

טער אנ א? שער ב ט אידי ם אלי צי א  און ס
ײטער־פיהרער אנדער ;ארב  קא־ אלעקס

 געװע־ און טוער סאציאליסטייטער ׳האן
 קא־ רעליױ פיפעלס םון טשערמאן זענער

ט טע א; פון טי ק ערי ט פ א סי סקי, א אלינ  װ
סי דער פון טענעדז״שער ענ דס לעדער פ  נו

קי, דוד ;יװיאן װאירקערס ס  פועילי פינ
ר; צױן ע ס םו ארי פרעזי־ האופמאן, מ

 רזישא־ ;ױניאז פאליערס דער פון דענט
 פון סצהרצטאר גענעדאל ״עלאסבערנ, 5זעו

 װאיר- קיאדהיננ אטאמאטײטעד דער
 ס״יױי פ״גכערג, ײטראי ; ױניאן קערפ

 לי*י אינטעדנע׳פאנאל דער פון גרעזידענט
 דזש. ;ױניאז װאירקערס גארמענט דיס

 pc ארגאנײזעל גענעיאל גאידישטײן,
^ס רער יעסין, אברהם ;ױניאן בעק  ̂י

 נראון, כיאיר ;״צוקונפט״ פון רעדאקטאד
 ארבײטער־ נאציאנאיען פון ■דעזידענט

 פץ פרעזידעגט ׳,זאייצק ט. ;פא־באגד
 קעפ• ע:ד העט קלאטל ױנײטעד דער

ױניאץ. מײקעלס
 וננ4םאיזאמי דער פון ט״טערפאן דער

 סעק• דער צוקערמאן, טאקס זײן װעט
 ױנײטעד דער פון רעםאר־מרזע׳עורעד

 און ױניאן קעפפײקערס ענד העט קלאטה
 פון רyרrט̂זyטר גאציאנאלעד דער אויך
קעמפײן־קאכייטע. דער

 יאדק נױ פון ארבײטער אידיישע אלע
 װיכםינער דיזער צו אײננעלאדמץ װערען

קעמפײן• םון ערעפנוננ און פארזאפלוגג

 קאני צו טיקעטם האלב־פדײז
 כדמ־ סטײט די םון צערטען

םילהארמאניק. און םאױ
 דעסורטםענט עדױהײיטאנאל דער

 פאדװאלםוגג דער טימ אראנזעירט האט
 ארתצסםער, סינלפאני סטײט דעם פון
 אמ סטראנסקי דזשאזעף װעלכען פון

 מיםנילידעד אונזערע אז דירעקסאר. דער
 די טיתעטכ. פרײז האלב קרינען זאלען

 בײ• זונטאנ נעגעבען װערען האנצערטען
הױז. אפערא טעטראפאיליטאן איז טאנ

 באהוםען קאנען טיטנילידער אונזערע
ד עדױקײשאנאל אונזער פון פעסעס  ח

 קטרים, טע16 וועסם 3 פארטמענט
 צוױי צו בארעכטינען זײ ות^ען װעלכע

 הא• מיסעטס די טיקעטס. האלב־פרײז
 אײ דעם פון אםים אין קריגען זײ נען

דינג האל קארנעניע איז רעסםער,  ביי
 צו טיקעטס כאסומען אױך קאנעז זײ
פילהארםאגיק. די םון קאנצערטען י־י

״נעדעכםינסײם״ די פון סעסס אײננעכונדענע
 גיט דעפארטטענם פאבליקיישאן אונזער םון םענעדזשמענט די

 יאהר םאר׳ן ״נערעכטינקײט״ די פון סעטס אײנצוכינדען אפ יעצם
 אלץ pc אינהאלט־פאחיײכניס פולען א האבען וועט בוך דער .1923
 יאהר, פונ׳ם פארלוקז אץ ״גערעבטינקײט״ די אץ ערשינעז איז דואש

נאכזעחן. וױל מען װאם אלץ געםינען צו לײכם זײן זאל עס
געבוגדע־ א האבען װילען װאם לאקאלס די םון םעקרעטערע די

 דעפארט־ פאכליקיישאן אונזער *ו װענדען זיך גלײך זאלען בוך נעט
יארק. נױ םםרים, םע16 װעסם 3 אין םענט,
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געװען... קינדער זײנען מיר װען
הא־ געװען, ?ינדער זײנען מיר עןװ

 פרע־ און גאס אײן אין געװאוינם ם*ר יען
m סיײ־ די ״זי צוזאםען. י^ילען »שס 
גמי־ צוױי אױזרע מיט רחל׳ע נלאנרע ע
 א װי אױסנעועהן האט אויגען, לן»עב ׳

ל  איז צאי־ט און פי־-ע ליב, אװי צ״כ׳
 פאר־ א אפט און געװען. געדכט איהר

 צנט4יפ ׳א*הר אױןי הוקענריג טיאכט^ײ,
- ויד  װעיעז אט־אט אז אויסדוכטען, פ
 וױיסע גרויסע אויםװאקסען אפאל םיט

 װעט זי און רוקען איוזר אויף י*נע^ם
 רױםעל pא ערד דער םון אװעהשײיען

 גאי*רע־ זײן אויף זיצט נאט ויאו ׳אר»ן
 איז זי איהר. אויף װארט און יטטול נעם
םון רײכסטע די און ^עהנסטע רי עןגעןו

 פאטער איהר גאס. דער אויף סינדעי
 די יעבען קלײט גרויסע א געהאט האט

 װײט נ־ט קאזארםעס, ^םײנערגע חיטע
 ױיםען םלעגעז סיר װאוהין סון־װארר,

 איהר זוםער־ט׳עג. הײסע רי אין שפירע;
עגם מוטעי  אין אויסמוצען אפט איהר ם̂י

 די אין ארײנםלענטען און קי־ײרלאך ײענ
נרע  און םעלר־בלוםען yo:n האד כי̂־

 מיט בארװיסעי, א א&נעריסענעי, א; איך,
 םארטראכט אלץ םי״עג אויבען^ םארװײגטע

 ען1זאי עט װאיטען און איהר אױוי קוקען
 א־דזר אויף פליגעל װײסע כאװײזען זיך

 הי־ אין אװעהפליהען זאי זי און וױןען
 אױף װארט און זיצט גאט וואו א־-ן, סער

איהי•
 אונטערגע־ אכיסעל בין איך װען א*;

 גע־ פאטער םײן פלוצים איז ןןאקסען,
 :אנצצ איך םלעג אן ראן סון און עטארבען

 קינרעי װײל הםדחש, בית אין זיצען טעכ
 טעהר װאס אז דערצעללם, מיר האבען

 גי־ איץ איהם, :אך סדײש זאנען ײער א*ך
 און נן־ערן אין ארײן נישפה זײן ױעט כעי

 םאר־ זיצעגדיג אפט, און רווז. נעם־נעז
 װינ־ םינקעייען אין ארברעמיגע*־ אן נאבט

syp ארוךקודש, פין ysc: בענקען אץ־ 
 אוינען, םײנע ״sxc זעהן איז ־ח^׳ען נא־
 און קיײרעל רױט :ײער א אין ׳ד וױ

 זלך ׳טפילט האי, בלאנדע די אין ברוכיען
 לויפט און נאס פון קינדעי אנדערע סיט
 גרויסע די היגטער װאלד, צום זײ פיט

 םלעגט כיר און קאזארםעס, עטײנעינע
 םלעג איך און אוסעטיגער ;אך װעײע:
םיז syp3'ii טונקעלען אין וױינען שטיי*

r.«<־*•־י־ «-•א
 זעהר ^ונגעהױבען זיך־ האבען דע־־נאך

 םאר־ וױיניג האט סאײע די טעג. עװעךע
 געהן הוננערען, אפט םלענ איך אין רינט

 האט רחל׳ע און אפנעריסען און בארװעס
 איך מיר. םיט שפייעז צו זיך אויםנעהערט

pa לאגג חאב היים, דער פון אנטלאםען 
 *פטערט װײטזנ םילע איבער געװאנדערט

 הערבסט־ רעגענריגען א אין אײנםאל, און
 א אין אױםנעכאיט זיך איך האב פאג,

 סוטער מײן אז דערזעהן, א.ח שפיטאי:
 םון װײגט און בעט םײן iyays ;יצם

 גע־ םיך האט זי און לעב איך װאס פרייר,
 די און געװארען נעזונט בין איך פונען.
 אהײם, צוריס געבראכם מיך האט םוםער

 אוועס איך בין אױם טעג פאר א אי; און
oy׳sn־ זעדן

 הויז זײער צו צוגענאנגען בין איך
 דערװײטענם. פון עזטעהן נעכליבען און

 און געהלאפט שטארס האט הארץ מײן
 האט םגים׳על אויסגעדארם בלאס דאס

 דערשראקען. און םרויעריג אױםנעזעהן
 טיר צום צוצוגמהן נעהאט םורא האכ איך
 איהר זײן נעסענם האט דארט קלײט. םון
 בײז אזוי נעװען אימער איז װאס אטער,4

 נע״ גרויסע זיינע מיט םארכםורעט און
 אויגען. קאלטע די איבער ברעמען ךכםע

 האט צוריק, געהן געװאלט שוין האב איך
 באװיזען םענסטער איז אמאל םיט זיך

 ציטע־ גענומען האבען מיר בײ און ח<׳ע1
 םאר־ א ׳זי און םרײד. פון קגי די ען1

 — געטאן זאנ א עפעס האט װאונדעדטע,
 ארויס איז און — דערהענט מיר אפגים

 שטעהן געבליבעז אלץ בין איך נאס. ין
 זי גאס. םון ראג בײם דערװײםענס ון
 װען געפרעגט און םיר צו צונעגאננעץ יז
 אננעהויבען גלײך און נעקוםעז איך ין

 אפט םיעגט מוםער םײן אז רצעהלען,
 װיײ און מיר װענען רײדען ׳זײ צו רײז

W אז געמײנט, לאננ עוין האט זי און 
 איר זאל איצט און גלדשטארבען בין יך‘

 אאע שטוב. אין זײ צו איהר סיט !ודיין
 װאס אין זעהן. פיך צופרידען זײן יעלען1
איהר? אױן* טרויןריג זוא מארנע איך וק-
 מען האט דאס טיר. אויח בײז ניט איז י

 שפײ צו פיר מיט פארבאטען דאן ויהר
 גרויסע א שוין זי איז איצם נאר

W זי װען דערפרעהמ זעהר זיך האט
 םענ־ איז דערזעהן אסאל טים טיר תאט

סטור.
 געהוסט טרויעריג אלץ האב איך אוז .

 זא־ צו װאס געװאוםט ניס און איהר יייוי
 פאר די םאר אויסגעװאקסען איז זי

 נעװארען זײנען גלידער איהרע ?אחה
 געריכט האר בלאנדע די װארים, ײז

 די און צעפ צוױי אין פארפלאכטעז)
זיך האבען םויל פוכקען םיז ליפען

 אזױ און ביום פירפור א וױ גמרױטעלט
;Denny טאן. קוש א זײ זאל מען

 מי־ זיינען טא; זעי״כעז םyד אין אין
 גר־ױ־ די הינםער וואיד, אין אװעק בײדע

ע  איז טאנ רyד קאזארטעס. שטײנערגע ם
 און :אי*דענעי א און קיהלער א געהען
 ביעטעל די געפי^אטט האבען רויט בונט
 ײעג פין זײטען די ניי בױכיער ys,c אויף

 פיט געשכיעהט האט עס און ״ײאלד אין
 יע־ פ*ט און Dyj,sH^ אויסגעטרילענטע

 ;ע־ זײגען בײרע פיר און צוױינלאך לאװע
 און הע:ט די פאי ןyטsהאvג זיך גאגגען,

 װעגען ;י*עזפי-ד דעי דערצעהיט ראב איך
 ־y: ב*ן איך ײאו שטערט ײײטע גרױסע

V דעם געזעקן האב איך װי און ׳װען ' ) s z} 
 יטי־ װײהע אפ iyny: עס װאנען פון ׳ים

 און ײערט. דער םון |ypy א״ע זיא םעז
 איב^י־ געגאננען געהונגערט, האב איך װי
 נרױט יפטיקער א :עבעטען און |y?w; די

 גע־ קראנהע* א אײנפאיז בין איך וױ און
 מיר יזאט םען און גאס טיטעז אין פאיעז

 געזאגט, אין יטפיטאי* א אין אפגעםיהרט
טיפוס. האב איך אז

װאר־ וױי״ןן אי־ע D:y^D רח^׳ע און
 איהרע און p,s3 םילדען א פיר אױױ פען

 זיך בעטען וױ פלעגען ליפמן נעyהאי־ב־אם
סאן. קוש א זיי זאל פען

געװא־ באםרײנדעט וױדער זײנען כייר
 קו־ פא־ינאבט ?1אי איך :ysc איצט רען.
 פא־־ אפט און יטטוב ן%א איהר צו פען

 פען ביז אװענט, אין שפעם ביז בלײבען
 D:ysc רחיע און קלײט די פאימאנס ראט
̂ענ 4אפטפאי און יט״לאפען. לײג׳ען זיך  פי
 פ־נסטע־- דעי אין אנג“י יטטעהן גאך איך

 א כייט צוקוקען, און פענסטעי הינטער׳ן
 נעי־ט ױ וױ הארץ, יטטאר?־?לאפענדער

 ציפער, איבער׳ן ארופ וזאי^ב־נאקעטע א
 איהי־ג פלעכט און בעט אױפ׳ן זיצט אדער

 גע־ ױסעי פאדנעי א און צעפ בי״אנרע
 קע־־ חי"י:עם מיין פײניגען פ^ענט םיהר
פער.

קע־ :יט "אנג איך פלענ דערנאך און
 וױ;ט ־ אסיען דעי אײנשלאפען. נען

 און װיינען לאדעגס, די רײסען פ^עגט
 ojysc זײגער דעד קינד, א װי םאדנעהן
 און שעה גאך r.ytr א אפקלאפעז הײלערינ

 שײן טונק^ען בײם צימער, צװײםען אין
 די שוין פיעגט ̂לyBםyל po^pyp א םון

 תהלים פון פסו?יש ציהען טרױעריג כיאמע
 םלעג איך און פרנסה. גאט בײ בעםען און

 טרוי־ ׳ןyאױג אםענע מיט ליגעז אי״ץ נאך
 איהר טיט דך םראגען און רחל׳ען סון מען

 װעא־ פאנטאסטײטע װאונדערבארע איבער
טען.

 ע־לטערעץ רחל׳עס זײנען פלוצים און
 א אגגעקוטען איז עס אװעקנעפאהרען.

 איז װאס זוהן, עלםסטער רyזײ אז בריױ.
 טור־ אין iyoytyj שטאדט וױיטער א אין
 האט מען און ןyנגyאויםה מען װיל ׳םע
 בעטען ?וםעז זאלען זײ גערופען, זײ

 דער כייט iy־irp די איהם. פאר רחםים
 ער אז <זאגטyג מען האט yבאב רyאלם
 ברײנ־ איהם םאהר<ן זײ און קראנק איז
y ארױים. גען ^ ^ y גע־ ?לײט די איז טעג 

 lyDyry: איז y:^a די םארםאכט. װעז
 רחל׳ע און געװײנם. און װינקצל א אין

 מיט אװענטען גאנצענע םארבראכט האט
 םון ארויס ניט איצם גyפל איך מיר.

 בין איך װען אײנםאל, און שטוב. זײער
 םיר זי האמ פארנאכט. געקוםען איהר צו

אװענט אין הײנט מיר »ז געזאגט,
ר.yאטyט אין בײרע געהן

קלײ־ שעהנע א־וזר אמעטאן האט זי
 גאס. אין מיר םיט ארויס איז און דעל

 גרוי־ די שטיל. און װײס געװען איז ארום
yD שטײנערנע Dyoi«i»p א- זײנען ט ^  ג
 הינטער און yנדyװײנr אוץ שװארצע נען
^ א אין ד.ילטyאײנג וואלר, רyד זײ ב ל י  ז

:oy ,אוי(• זאלען עס נעװאכט האט חלום 
 טעכ־ די אנלײםען װינט פון זyםליגל די

 הארא׳ וױלרען א געהז און צפון םון טער
 פון שטאטען םארגליװעדטע די ארום האד

בױײער. די
נען גיכען אין  נעשטאנען שױן מיר ז̂י

 איז עס טעאטער. םון ארײגגאננ בײם
 צו־ זיך האבעץ פיי און פריה גערוען נאך

 האריראר. ליכטיגעז גרויסעז אין געזעצט
 אויגעז טײנע אוברוהיג, געװעז בין איך

 גע־ האט פנים דער און נעלויכטען האבען
 זיך האב אײך פיבער. א אין וױ פלאמט,

 און דערשראהעז און גליקליך נעפיהלט
 ב־לעטען, די או ׳האטyג טורא האב
 הײז ניט זײנען געהויפט. האט רחל׳ע װאס

 ארײנ־ ניט אונז װעט םען און ריכטיגע
 גע־ און געלאיט האט זי און לאלען.

 עפעס פארבײגעהער. יעדען אויח שפאסם
 װעט ד װען אז געטמיטט, און געזאגט

lyDPKiiD'in אקטריסע אן װערען זי װעט 
 פון שטעדט אלע אין ןyילBש םאהרען אוז

 הןyש און לײכט אזוי און װעלט. רער
 רײנע גרױסע איהרע מיט געויעז זי איז

 היילכמא פוכקען און האר ב^אנדע אוינען,
 דך האט םיר אז ור־ל'פען,8פור רי םיט
איד װעז ׳רyםריה װי ׳רוכטyאויסנ אלץ
אז נעורעז, ysy:rK קלײן א נאר נאך בין

bavKJ
 ‘אטאי מיט אױסװא?סען װעיען אט־אט
הי אױף פײגעל וױיסע  זי און .י־וקעז אי

 װאי ׳ארײן ‘היטעי אין אװעקםריהען װעט
 אי־ שטןי* גאי״דעגעש זײן אײו״ זיצט :אט

איהר... אויו״ װארט
 געשפי״ט האט פ״<; װאס דראכיע ,ד
 ח,ין יעבען שטילען א טsyDשyא״יD האם

 װײטען א אץ ערגעץ כערג׳אײנװאוינער
 דער פריהלינג. װעןyג איז oy ״אנד.
 זין ד• שפיצען, ,ד פין איאפ א*ז שנײ

 טאכטער די אס אויפ^טעלז פריה םלענט
ט איז פױער רײכען פון  זע:־ געװאי־־ען א̂י

 :אכ׳; געכענקט האט זי און יאהל צעהן
 א נע^ענען איז ov װאו ,4טאי אין "עבעי

שטארט. ג־״סע
 ײי אפגעזעשען אהטען עsא איז רחל׳ע

 כייר צי געטוי*יעט זיך פאיצױבערטע, א
 און ׳הא:ט טײן געדדיקט װיילע אי*ע און
 האס טמאטער, פון ארויס |y:"T ריט ײען
 חא^טע א כאפטyאי־וטנ אטאיי טיט אונז

 האט װאש■ שניי־זאײעױנע, א כײט :אכט
 גערוײז אין פייפערײ כייט זyגעטראג זיך
 :נע װאי*טען טייװאלים טײזעגטער װי

.cs,y־n'a וױפטען צום טת א פי־־־ט
ש״י־ א אין געזעצט זיך האבען כדר

 אהײם. געפיהיט או:ז האט מען און טע;
 גע־ גלעקעל א האט פעיד פון !4האי אייפ׳ן

 אז זעלבע דאש פי־אפיען אײן אין האיטען
 וױנטעד־ א אײ םאהדען ‘צ גוט איז עס

 א'־ שליטען א אין געי^יבטע א טיט :אפט
 זיך זאי־ען פעי־ד די װענ, ב״ײטען א בעי

ש:יײ ז־לבע־נער דע־ און וױלד טיאנען

 דעש פארשם״גץען װײלע ysH זאי* שטױב
פניש.

 דער םאר להיל׳ען געהאלטען האב אץ־
 ג^יכט איז אילי נעאטעטט אין ^‘טאי

v^r'H pk אין ראייטיען זיך םי״עכעז פעןי4י 
 ?וש. א דװ־ישט^ און אויסציהען אײן
 א*ז םארװאס געװאוסט גיט האב איך נא־
 אראמאט רער םא־װאס און גוט, אזוי בייר
אי yאגר‘בי איהרע פון  בא־ ם־ישע און י
 איך און קאפ Dyi מיר םארטוכילען קען

 ‘הינטע װײנען טײװאלים די וױ נאר הער
 צים טת זײעי טיט זיך איילעז און כײי

בית־עורם. ןyוױסט
 רחל׳ע אל־ים. געחוטען זײנע; מיר

 םיט זײן װ־ײע א נאך lyoyayj ריר ראט
 זײנען ,־yקי;ר די טיט V2^2 די איהר.

̂אגג םיז שײן  האבעז ריר געשי־אפעז. י
 צי־ הינטערשטען אין לינט ^נגעעונדעז

 בײיטע א נעשטא^ע; איז עש װאו ׳טע~
 ײארימען. ovyry;py'^s דך און י^עזשאנקע

 ״אדענס די גילייסען האט זאװעױכע די
 םו; געיעדט y^'v, א יאט באבע רי און

 דע־פיהלט אניא״ טיט יאט רחי*׳ע שי־א^.
 אױגען־ די הארב־םארמאכעגדיג אין טיד

 איך פי־. צ' צוגעטוייעט זיך יעפיאך
 כייך האט ד ציסעיען. גענופיען האב

 שטייםע y:,,sP איהרע אין ארוטגענופיען
 מײן צו קט,דרyצוג זיך [yn^n בריסם
 ד^־םיהלט איך האב רערנאך און דארץ

 מייל. טײז ןyז'ב ליפען לירױט yאיהר װי
 פא־־ ?,1האי א־הי א־ומג׳לכאפט האב איך

 ל־פען yרyא'נז און קאפ איהר װארפען
 לאנגצ; א א*ז צוזאכיענגעגאסילז זיך האבען

y"3 און קוש זyלײדענשאםטליכ i ;דאבע 
 זיסע .•y״ny3ow אז ײי דעלפיהלט כייד

 עיר י־yד פין אױױ אונז הויבט כװאליע
 טיא־ און פלינלען װײסע ןyהאב כײד און

:v\ אדײן, היטעל אין םי^אניס׳יאך וױ זיך 
 שטול cy:y־is;» זײז אויוי זיצט גאט װאו
אונז... אויף װאלט און

וױסען צו גוט איז װאם זאכען
♦«i

ארײג־

נאי
?ויט

יט;
רyש

:ע־
גע־

 קאנטדאקט־ װעגען געזעץ ער
ארבײטער.

;*,‘פאפ" זעה־ א האט יאגג :יט דא
 םארעפענטריבט ד^טאדק אין צײטונג רע
 ;!,’•עטיגראנט דענישע אז ערהלערוגג, אן

 דאר־ אטעריקא, קײן פאהן־ען װילען װאם
 באשעפ־ םיט כאזארגען דא זיך טאד פעז

 זיכער זײ װעט טען און טיגונג.
האזען•

 האט עצה ערגערע קײן
 ,װײי ןyװער iy3y:y3 קא;ט

 םוז שטאאטען, םאראײניגטע די פון זעץ
 אהער אן קוטט װאס איכױגראנט, יעדער

 צוריהנע־ שטעל^ צוגעזאגטער א אױף
 אנדע״ע פאדאן זייבען oy װערען. שיקט

 א'שעysאײרא צו ציהעז װאס ׳גרערyל
 לאזען זײ װאס דעם, מיט איםיגראנטען

 געשלא־ האבען װאס ׳לכעyאז ארײן גיכער
 אר״ דאדטיגע מיט ןyטPקא;טרא סען

 נאך ןyהאכ זײ אײרער בײטס־געבער
yדי אכער ^סיגרירט y o r : ^ ^ D שטא־ 

 לײ־ ״מאנטראקט אזעלנע לאזען אטען
 װי נאר םאידען אריין, גיט בארערס״

אויסנאפען. באשטימטע קלאר וױםע

ט :י טא:

ץ- י

א־ די האבען 1885 זינט פדן ר ^ ס א
 אויסגעשלאסען געזעצען איםיגראציע נער
 פאר־ רי םון אדבײטער קאנטראהט אלע

 םען האט דעמאלט שטאאטען. אײניגםע
 צװעק דעם מיט םיהרםyדורכג געזעץ ראס
 איײ:־ ארבײטסגעבער נעװיסןג לאזען נים

 און אויסלענדישע מאסען אהער ברײנגען
 ל־yאז ארבײמער. אומװיםענדע אפטםאל

 געװײנליך ןyגyלD ארבײטס־געבער כע
 אויסלענדישע מיט קאנטראקט א שליסען

 הבית בעל רער װעלכען לויט ארבײמער,
 ןyבאצאהל צו פארפליכטען זיך פלעגט'

 דער און הוצאות, רײזע ארבײטער׳ס דעש
 אפצױ צוגעזאגט דערםאר האט רyארבײט

 זעהר א אויף צײט געװיסע א ארבײטען
ארבײטס־לוין. זyנידעריג
 סאנמ־ אזעללע פון רעזולטאט דער
 אין דא פ־הלען געלאזט זיך תאט ראהטען

 ־yבר׳׳ םלענט דאס געשמאק. גאנץ לאנד
 און ארבייטס־מארק״ iy:'n שyד כען

 דיזעלביגע םון ארבײטער היגע די ציױנגען
 שכירות זײערע פון אראפצולאזען טרײד

 די װי ׳ביליג אזוי פונר«ם ארבײטען און
 ארײנגעבראפט אױך האט דאס פר^דע.

 הא־ װאס ,y־ray־iD סך א לאנד אין אהער
 ןyבאצאהל צו ניעלט נענוג האטyג ניט בען
ŷ?" “פא ,y ,זײ־ װאס אין רײז^הוצאות 
y: נען '̂,py| ̂ר  פין פיעל אזוי ניס אהי

 אבי׳ל־ px באזעצען צי זיך פארלאינ רעם
 װאס הבטחות, פאלשע די צוליב װי ריהא,

 גע־ זײ האבען ארבײטס־געבער היגיע די
 אי*ן נאי זינען אין נדיגyהאב נעבען,

 כדי ביליג. ארבײט באקומען צו זאך:
 Dy״i::xp דעד האט אפצושאפ^, דאס

v: אזוי דאס פיהרטyדורכג : v z ^ v קאגט־ 
.rytya ארבײט ראקט

 קאנטראהט־אר־ פ'נירטyד ryryi דאס
 ראט מען ya^yii״ פרעכרד^ װי בײטער

 אדעי ערכײטינט ̂זyהאלפyג באװאױגעז,
 ד־רך אהער ןyםיגרירy צו דטyא"נגער

עס ארבײט, זײ צוזאנעז ארער אנבאטען

 אגבאםילן אדעלכע צי אויס, ט
 ריבטיגע געװען jy;1!' צוזאנען אדער
 אפכיאכען חרך אדיער פאלשע, ארער

 געדדוקטע, אדער יטריפטליכע טיגדליכע,
 צו פארשטאנעג^ אד־עד אויסדריקײ״כע

 אן ׳דא ארבייט איז cv װעײע א 1טא
נע־ םאדערט װאס ׳אזא אדער

 פרעשד^ אזעלכע אויך און ניטקייט״;
 אד־ צוליב געקוסען אהער ;זזזײ:

 געררושט^ ארבײטעך. פאר װערטייזכיעגטס
 א אין פארשפ״ײט אין פא׳־עפ׳^נמי־יכט

y io y is; .לאנד״
 מען \ואס איטיגראנטען, צ^הל די

 אהעך, ארײגצוקיםען ערלויבט ניט האט
 ארבײטער, קאנטראלוט זײגען זײ װײר

 jnyvD^ אױם דורכשגיםליך געדנען איז
 די פין פארלױף אין י^הר א הונדערמ

יאהר. צװאנציג לעצטע
 אי־ אזעלכע צאוזל די איז 1014 אין

 ׳^ג03 — כסםעyה די מיגראנטען
 אױ ארבײט קאגטראקט גענען געזעץ דאס

 אנצובאםען פארװעהרט oy ״טטדענג.
באשטימטען אזא אױף באשעפםיגו::

 װע־ w*::;[:,'? קאגען זןיול ד$ס אז אופן,
 צוזאג אזא אויב א\ן קןןגנטראקט, א װי רען
 אויסדרי?־ באצײכענט װאס ארבײט, פ*ן

 אי־ דער ארבײט פין א פאר װאס ךיל
 װען ט$ז. דא װעט פיגראגט

 *דער קרוב א זײנעם צו שרײבט למשל,
 װײל [,vow רyאח גyמ יענער אז פרײנד.

 בא־ צו צוגעזאגט האט דא פארכיאן זיין
 אין אדבײט מיט פדעםדען טy:yי זארגען

 oyi פען װעט פאבריק, באשטיםטער א
אתעד. ןy־ײ:לאז,א. ניט זיכער פר^דיען

" פאראן זײנען עס *vi ' i אויסנאפען 
cy פון אגװענדוגג אלגעמײנער דער אין i 

 אימיגדאנ־ געזעץ. קאנטראקנדארבײט
 באשטימ־ אײניגע צו jyiypy: װאס ׳טען
 ״ןyרyװ ארײנגעלאזען װעלען הלאסען, טע

 באשטיט־ » רyאונט קומען זײ װען אפילו
 נאר אויב צוזאג, אדעד קאנטראקט טען

 םא־ y־,yאנד yאל ןyצוםריד שטעלען זײ
 :זײנען קלאסעז y^ym דערונגען.

sראפעסיאנyלy ,א-ט־סטען, אקטיארען 
 ארער גלחים ׳סyנוירס זינגער, לעהטארעז,

 אן פון טענשען פראפעסאיען, רבניש,
טyא:ערק  פראפע־ װיסענשאשטליכער רyנ

 פערזענליכע קײן ניס רv(אב דינער ׳סיע
 אדער װאלעטען למשל, ׳װי אזוי באדינער,

 ד^אנסמראמארס און קאמער־מײדלאך)
 אויס־ אח באזא־^ז בײ אנגעשטעלטע און

 םון אױטארידרט זיינען װאס שטעלונגען,
האנגרעם.

 רyאה איטפארטירען אויך נ״עג ביע\
 האן מען אויב איבײטער, הװאליפיצירטע

 אוכיבאשעפ־ yאזעלכ 3i:y: ,yroy: ניט
 דער און ׳לא:ד אין דא ארבייטער טינטע

^ עס הר ע  פאראויס האט לײנאד אװ ס
v2 vm\ זײ. איכופארטירען צו ערלױבניש

כױ־ץיס״ו רע:נ*ױס־ט ״םארעיז (

2441 מערסיyנר מעלעפאז
 םרעס לעאנארד די
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8א\;־י
אײ: אי״ נ

־ ךי א : ; ; י ־ ; א י - ; ; ־ • • ? ׳: א " ^ א ״
v; ז-ך : r n; ;?א-;דיא־ א-ן ״ײ: יעצט 
 ־יאנ עטײאל, ;יײ זי:׳;־ אי? אי־יכ,3;א

ע; ײ;;ען ט אנ ע- א גאגץ א פא־ :
;אדז :?יא גע־־ע •יאל

־  ■«<-״! ד
:,;y םלעטלעז

;״ א•; א;, וױיגיג י י  יוע־ זא״־;ן ד־י ;
 '-1יי;*טי א*5 א בי־י•? דיט ט־׳ן2'2א גען
 pc ױגאן ײא־י״׳גיל ,,יד יונײטע״״ די

 איביטלל״ א; :י*, הי־פ א־י, אני׳לײקא
 ײילל־ PC נלאבי־עמען רי א־נאגײאצי*;,

אי;־ צי עיני־יך ״:ט^ײ, ;א־ ?יי;ע; :י;•
י.־ז ו:יאןי :״ײגע*' ך־ ;י---- זע־־ע.
 אן םון פ*א;ע דעי ר־ט ם;יב א- פנים

 אי:״ דע־ אץ כײ;עיס pc אינערפלוס
ױעלטער, אנדע־ע נ״יכ איע־, דוטטריע,

צי פיז פ־אבי־^יב די I yזי יי״ צו האם זי
cy לױ י:לט2 ד־;ן, טו; אי־נײטכ״יע ;,יאגנ

אינלוכטליען. ;•׳;,ז אל; אין פא: v איז iי
פון יל, ט וױ ׳יל־;ט 4 ייי ־ס*ױ;*אן עײיט ךי

־ ; ״; ע: י v סײע־טע; M • • י י - * > •:V גיט ,yroiy;
;ןיד*;;ט v ¥ <ן ק < שלוארצ ,ל iyoפון ׳

דער ׳ון c ״רדטל׳ ז פי אי; זײט, א״ן סיז
פינחט ױג*א;, ־y־•; י ד• זײט. ^ ט װיי צ

פיא־ י־ בא:לי; לי ך זי פאי־ לאט 1 ־,,ט וױ
טינען׳ די אין ב:־ז איז . yr; זי yj. .ל ד

א ־יען קאגט־אי־י-ו ײ ורעי־כיל
;yo;y: אױסגעצײ 18 ;י-טענט, א: זyנוט

זײן ל^־יטאט דעי '<־־ *vp ,vivz'Pi\ אב
זא־ <ר גיאךא־נײטז ױ יי לאה ^ y :syi8
y,לױ־ ־ ל׳ איל טענט, yאנלי נײן ן >iy בלײב

 קױ־ כייט ױערע; באזאינט זאי* ^עךרארין
*y,? ענ-אב װעיע; ױאה;,;; pc וג* ;־ט* 

יאךלײם.
A

*4 »

 צױ אױך ״־ טעטיכ, איע די ב£,צױ
 יאיי׳ר "85 לעצטע די א־ן •יאס ׳דעם ליב
“Vbd נא:ץ א געװא-ען באשאפעז איז  

 אינ־ אוגזער ציױיצען פרייגדשאפט ציעיע
 טײן ױנײסעל דעל און א;אל1טערנעי*

 לאבען אטעליקא׳ אױ ױניאן װאיריזעדס
 אעטערעס באזאגדעלעז נאגץ א כייט ריר

 דער אױו״ פאידאגרײענצן די פארםאלנט
 לא־ ;רי״בען כייי און ,,טײנעוי־קאנװעניעא

c rאינםעיעסאנט נאנץ זײז יועט עה אז ׳ 
 אונזעי פא־ י**:טינ זע־־ זאנאי־ און

 כאדע די באטדאכםען צי פ^טבעריעי®
 דאזינער דע• פין טאדעגטען וױכטינסטע

קאנװעגזי״אז.

קאגױעג־־ דעי־ pc ם־א*יפגאנע8הוי די
T א אױפצואדבײםעז געװען איז שאן S 

 םאר־ באי״ד־אנלוטענדע די פא־ גיאם
 און בתים בעלי :ע;יט די כייט האגדרוננעז

 אנדיפענט׳ א; pc באנײאוגג די םאר
ycsyv.̂ איריל. ער״עטען דעם זיך ענדינם 

 נע־ ;ימ זינער איז אויפגאבע דאזיגע די
 זיןי קען אײגער וױ לײבטע, אזא װען

 אױף דאס זינען, אין האט םארעטעאען.
 פארםרא׳ געײע זײנעז קאנװענילאז דער
 דעאעגאטען, 1900 װי ײענינער, גיט טען

 געװען איז פארזאכלוננ די דאס אזוי,
 קאנװענשאן, א װי סאסטיטיגג, א סעחר
 זאיען פראנען פאר^יחןנע װעאכעד אויל

 וחד באטראכט גמאאסעז און ױהיג קענען
 ױניײ די דאס זינען, אץ אױך האט ;רען

 נןןאלאנט, איז ױניאן װאירקערם םײז טעד
 פאר^ידענע־אינער״ pc ױגיאן, rur װי

 צונעבען׳ װעט אידיר און •אליטיקס, ליבע
 זײן נעקענם ניט האט קאגװזןנ׳מאן די אז

 פון מונכע ײי *ירליןײםאנירליכע, אזא
 מאנכע אויב עס-געװאאט. װאאמען אונז

 ׳ןוטורםדינע, נאנץ נעײען זײנעז זיצועען
 זײנען האנדאוננען אײגינע זאנאר אויב

 אנ־ ניט קעז םעז װעאכע אזעלכע, נעוחנן
,v t r\ אראאכיענםארײ נאטען דעם כױם! 

 ױ צ נאנץ \vvvi אכער זײ זײנעז שע,
 טענען איז ;!אסירוננעז ע נ י ל v פ

 דאזינע די אויםבאאזען צײםוגנעז סאנכע
 םענסאציעס, נאנצע איז צוזאכמממטויסעז

 און ;װעזען נאנצעז א דערםון םאכען און
 םיײ די אז אױסטײנרפען. עס זײ מעגעז
 זוע־ צמויאאטעז בײן האלט ױניאן נערס
 ^סעםער אדער ®ריהער דאס און רעז,

 טײנער־ױניאנס, צװײ האבעז םיר ייעלען
 בא״ אנדערע די אײן^ זיך ײעלעז וחןאכע

 דען אײנער קעז װי װארים, — קעםפען
 צו ם *ש נ י ו ו ער װאם ז*הן, ניט

 אאע די אט אבער מיר האאםען — ? זעהן
 גאר פון קלײנעקײטעז, םאר סענממויעס

 די פארקעהרם, באדײםוננ. קנאאער א
 די אז באוױ?*ן, סלאר האט האנוחנגעאז

 עלעביענ״ ירניאד״»םערענדע םארמײדענע
 דאס באדייםוננ״ הנא«ער א םון זיעאז סען

גחיסער איהר איז ױניאז םײנערס די

* - זיי איז ־טעט א א־ נא־־איבט ‘א?
א*צטינע יד ־אב  p א ^ייע;, אי־״ע ־ y; 

;אנצען איז ;יי-פען א״ן זײנען  t  e־־
PS,C8 , כיענ־צען עלײ־בע אץ  yrrvc 

גיט !־טיב דאגבע  p א זײגען זיי  ; r
. געי־עכט אנצען ; pH
ו י♦

 פאיײעיי־ די ־א־־ב א־בע־יאזענד-ג
 אי;אנ;ע;עלכיער אן pc פאסי־־וגגע; ל־;;ע

 צי אי־ץ שיז ז*בע; •וערבע ד/ צ,י ;>,טײ
 א«־ זיף ני־י ײעלעז ׳עיםע;סאצ א פאבען

 פינק־ ״•:ט-נספע סאטע די אױו• סעיען1"
 כי־יגיגנ, אינזעי י־ײט דינען׳ ײעי־כע ׳טע;

 א:* £ײע פי־־״י-בט אין גוגע, איגז אױף
 ^טױ גאנץ די pc אײגע ױגיאגס. דעיע

 zv *׳יאי ד/ ;עװען איז זיצומען ־עפייגע
 סעטאדע, די נעױאוען פאיי-א;דע'*ט איז
 ארנאג״זעדס אגישטעלען פון פאי־יפ/ די

 לאט איצט ביז ױגיאדטוער. אגרערע אין
 ױגיאן־ארגא־ אזעיבע אז געםילי־ט, זי־י

 םון געװארען אננעיצטעיט ז״נען ;ײזע־ס
 לאט ױניאן. ךעי pc •רעדדענט דעט

 דעיענאםען די pc טײל יזיכשער א אבער
 די אז געפאדערט, קאגװעניאאן דער אױף

 ;װערען ;עענדעיס זא^ £אײסי דאזיגע
 פא״טיידענע די אז געװאלם׳ האבען זײ

 װעדען צו אניצםאט ױניאךאמאנײזערס,
 װערען זאי׳ען פרעזירענט, פון כא״שטיםט

 דענה״מגד־פײי. דעם סין אויסעיײעים
 אדעד ״י־עפאדםער״, די י׳אכען צוער״צט

 ציײ יואי־טאליסםי^ע די װי יעבעי־ען׳ די
; באטיטלען טוננעז י  דאן געװאונען. ו

 א«־ צוױיטע א געױארען םארגענוםען איז
 דע״ענאט אײנצינעי יעדער װען עטיכיונ;,’

 זײן אפנעבען עפענט^יך נעטוזט ײ.אט
 ־יפט ;y״ וױ ראל־מאל׳ א י״וים —־ ״עטיטע

י געבייבען עס איז — עס  ־‘א' דע־ ד
ivאדDyט רyט i  .y ע־ איז פיעזידענט; 

 די איאינטצן צו כסyד דין כ״ זyבליב
y:yi''iriHC און ארגאנײזעדס - ױניאן 

 יyנידאז רעי אין ױניאדאנגע׳מםזןלט^
רונג עטי  צױ קאנױע^אן די זיך האט אי

העלםט. אױ̂, העיםט װי טyכט טײלט
A

 p.c mv::v: די אז ׳זיך פארעטעהט
 :אנוצט דך יואבען פאליסי רyטfiאי דער
y פיט jyi^r^^c טאדyװ*yרטyױי ^*־ 

 yלכyאז נאך ארן ״מאיעין״ ״דיקטאםור׳/
 באלאנט נוט אױןי זײנעז yc>yn װ^יטזןר,

 אב^־ א*ז דאפ כיהוטות. yראוגזע איז
 ׳איז פראנצ די װיכטיגקײט. קלײגער פון

 -y: ;יט רyגנyנ די זיינילז צםy אין אױב
yn| ,גע־ זיך האבען זײ כאכדזל נערעכט 

 ארגױ אין װצרטעי כײט באנוצעז גטyט
טyם jy װאס ׳זyנ ^n עפאסט גיט זיר: 

 רפא.־־yד אױב איז׳ yראנc די p^y צים
 :־ys דאזיגצ די האלט^ פען קען אאײן

 *ysy ניט״וױנמענסױעי־טען א סאר יטען
ט נ ױניאן. דער אין ^

* •
:יט. אופן ביאום םײנונג, רyאו:ז לויט

 רעכט נדינŷטyםאל א געהאט האבען זײ
 אל־ דער פון ענדערונג אז םארלאנגעז צו

 ־V: קריגעז דאד^גים און פאליםי, טער
 :זידעל־װארט דאט יןא• אין שלײדעיט
 איז Dy װ. ז. א, ״רעבעלען״ ^רױםע׳/

 רyד אז סםיני׳ אפיצה האכה א ניט נאר
 ר^:ט דאס האבען דוסא מוז *רעזידענט

 םון נאאםסצ. םארשײדענע אנצ^םעלען
 נים ov איז אבער, זײט, אנדערער דער

 מיט װמרט פאליסי אזא דורך אז ריכטע,
• דמר םאר״טוועבם עיעס צי אנ  דע־ םון י

 םראנע די מ^ן באטראכט םאקראםיע.
 צום קוםען מען סוז אונפארטײאײט, גאנץ

 װע־ ניט ג^וי זיך האנדעלט דא אז שאוס,
 דעד fy:um אדער םאוײפוועכונג דער נען

 דע־ םון פרינצים דעם םון היילינ־האאטוננ
 באזיז דא זיך האנדעלט עס םאקראטיע.

ז ס א ו ו ׳דעם װעגען י  נ־ י ז v נ א
ר ע ן ט ו ר א ע ס ע ר ב א  רvד פ

. ז י ו י נ ױ
A

 א געויעז איז ױניאז רyאונז אין אויך
 זyנטyס־אנyב'זנ yמעהרסט די װען צײם,

 •Vi אנגעשםצאם זײנען ארנאנייזערס און
 דזמאינט םין סענמדזשער דעם פון ווארעז

 דאז ױניאץ אמזער דערפאר איז באארד.
 ניין. דעםאקראטימ? װעניגער נעורען

 ױניאדםוער פאר^ײחננע אז איצם, און
 רירעקט ערותהאט ווערעז ארגאנײזער און
מגיאן די איז טעסבערמיי, אונזעך &ין

 אז דענשעז״ םיר V ד^אהראםײש מעהר
 אופז וגעאכעז אויןי איז, םראנע די ניין.
 םא־ בעסערען א הרינען ױניאן די קען

v טעריאא r m,\ און טוער איהרצ אאס 
אדער ירעױדענם דער ורצן V אתאגײזער

אד די אן י•טy׳/יט טענעי-ז׳עעי חנד  ױני
 איהם צו זײגען ןײ אז די דײסען ׳טועי

 איץ׳ טיט אין אלץ םאר ®אדאגעיוארסלױ
 דאס האט \-y pfp ,־y ,fyio זײ •ואכ

 דין ׳ןוטרענג זײ םון ןyרyאדc צי רעכט
 נוט׳ אדנײט זײער זײ טוען ױו׳אנון.
 '*C3y דזיצאבס. זײערע אן זײ ״אי־טען

 זײ |y3”? פליכט^, זײערע ;יט די י־ען
 |yiy’ pc *עיקזאל דעכ אונטע־״וא־יפען
 ;אף ׳jry; כירזען זײ און אגגע״טע^טי׳גז,

 זי״לי דינטyאויסנ האנען זי• אײדער
 נרױסער סון oniyj איז לאכ טיל״ריז.

צ’ ״ י נ ״ ג :  V'Z'x אז ׳ױניאן לצי פאי־ ״
 דאס איהר נעבען רyאיט iy־,8i ־;-,ט

 ןyק דאס און זײ. אין איז ײאכ כעבטצ,
 רyדyי צו fyjy? זײ װען ׳זײן דא; ;א-

: ly’o צײט r n *xc ,זײ װען ״צטעאע 
iysyp ניט i iys,D̂ y״yiy .ײען םאיכטען 

 ־yאננ ניט װערעז ױגיאז״טוער די ^yאב
 פון רyאד נטyזידyפד □y'־ פיז ײטy׳צט

^ זײ נאר פילנעדז״ע^י, רעם ס ױ א
 ‘יי4בי זײ ,ocyrj• צי נוט, דא; .ױעײדט׳

rye, י,ז אױס די;ען די ביזyט רyטין  ~ י
 ־ya גאנץ װערען אטאל ;yr< װאס זאך. א
 jyo װען און ױניאן. א פאי עד,יליליפ
;asny די אז אנבאטראכט, א*ן נאןי 
rא^י*'רyםאדyאונז איז זyרy זיײ ױגיאנס 

̂ע ניס :ען  כאו^קטער׳ אזא פון ראל אי
^ זיי אז אי םyקר א זײן ז  םyד פאר ד'

 אפט דאס און ,y'aHV8oyi pc 5פײנצי
yרyאײס װעד^ rט  צוליב ניט fyeoyo ײ
 yגוט yרyזײ צוליב ניט פאסיגיױיט, זײעד

 yרyאנד נאנץ צוליב :^ר אײנזגנ^אפסען,
 אײנעם אנקומ^ רy׳טיו װעט מאטיװעז,

פא־ די ׳צםארק סארטײדינען צו
 ױניאדבאאסםע, םון זyויאהי pc ייסי

,ycsyv דאדפyאויספיהר זyטאג־םעגליף ז 
 און ארגאניזאציאנס״איבײט נױטינע די

 אז ׳|y:^T |y?io סיר און ױניאךאדבײם.
^ װי כמעט איז עם באט׳ע כ י  אונ־ אז ז

^ ניט זיף װעילען ױניאנס yזער תיז רי  צו
 ;ואר־ בא״טטיםען םרן פאליסי דער צו רען

אדטוr טײרענע  ־vjvd רעם דורף רyני
עד ם פון דז׳ נ אי ^  [V2VP דאר באארד, ד

ט כייט גיט מיר ײ ה ^ כ  אז ׳באד»ויפט^ זי
 yטארyמ רyראםישpמאyד דער צוליב
 פון קװאליטעט די פארב^סערם זיך האט

.yטsrרײ^רyאױס פאי־׳טײדענע איניעיצ
A

װע־ גענומעז םוז אוכרטםאנד א; ;אך
 װירק־ װיל iyo װען אנבאםראכם׳ אין jy'־

 דער אין אוספארםײאיש גאנץ זײן ליך
 זyננyבר זאוילען װאהלען די כדי סראגע.

 איז רעזולםא^ז, בעסם־מענליכע די
 זײן זאא וועהלער רyד אז העכסם־נױטינ׳

 אמת און טענש, אטת־אינטעלינענםער אז
 צו פאיכט־נעםרײ און םיינט־באװאוסט

 אכער אינםערעסעז. איהרע און ױניאן זײן
nyi דערוױיא נאך האלם װעהלער סין 
זינ־ אונזער אויל וחנרען. אין

y r i'. א און ניםא. נאך זײ זײנעז ערד 
וועה־ yרyאונז פון סעהרסטע די .dvi חוץ

 גאנצען צום נלײכנילםיג בלײבעז
ov,? אov p \בא־ גאג״ז א בילויז שטימע 
 נאנ־ די אז אזוי, מענשען, צאהל yנצטyגר
 אנ־ השם חיול א אפט איז װעהלערײ yצ

 דעכיאקראטיע, נאמען דעם כיים צויוםען
 אוננע־ און נארי׳פ oy איז רKרפyד און

 םיט lyoipWD'rm yפראנ רyד אין כטyר
ovi ײ ר ^  ניט איז עס ״דיתטאםור׳׳. נ

 בי־ ביסעל א װי װענינער, נימ און םעד.ד
 דיפם זyצו;אי5א אום ,yמאנאניyד ייגע

ײד. ״ ״ר^דענד־פי
A

v דעסטװלנען םון w\ בשום םיר 
 װעלכע ׳די מים אײניטטיםעז ניט אוםן

pypjjn ב^דןוםיםען םון פאליםי די אז 
 אדער מענעדזשער דעם דורך ױגיאךטוער

 װיאען דעם לוים פרעזידצנט, דעם דורך
 פא־ אידעאלע א!א איז #סענ^עז אײז פון

 װע־ קריםיקירם גארניט הען װאס ליסי׳
 דעם צו באינד זײן נימ מוז מעז רען.

 אנ־ פענשען א םיז םאכט די אז פאקט,
 םענשעז חנט םון קעז באאטטע צו^םעלען

inytדא• די װערעז. מיסברויכם ^טארק ־־ 
 אײן מענליכקײם די אםט גיט מאכט זיגע

 וועלכע םא^יז׳ א אױםצובױצן םעגמען
 קאפ א מעמבעי׳טיפ די אפט נים לאזט

 דעם אן זיך דערמאנט אויםצוהוינעז.
 באאםמע׳ שטאב זײן אז ברינדעא־פאא,

 ארומנעריננעאם זיןי האט ער װעאכע טיט
 אפ־ גאנצען איז נעײעז זײנען װעאבע און

 היאף װעסעס מים אוז איהם׳ םון הענגינ
 װערלד א באויז געװארען איז ױד*ז די

 חעס־ די פון אויסםיהרוננ די פאר צײנ
 הײםע־ א םון אעםערעםען געטײגצ איבע,

m אע m v w ...ױניאךבאאםטעA
 אז ׳ניט דארום זיך װאונדערען טיר

 קאנװענמאן די זיך האט םראנע דילר אין
העאםט. אויױ העאפט װי כמעם צוטײאט

 די אז ניט, אוםן ברפום םײנם דאס
 בא־ װאהא־רעםארמעז די פאר העאםט

 םיז אחןר רעבעאעה פוז דויזא עםעדיט
 איצטינער דער םון נעננער פרינציפיעאע

 די אין םארקצהרט, אדפיניסטראציע.
 קאנװענ־ די האט םראנמ הויפט־וױכםיגע

 צוטרוי םואסמען איהר אדױסנעװיזעז ׳טאן
 די פיהרערמאםט. איצמינער דער צו

 די * אינסםרואירם ניט האט קאנווענמאן
 באדינגוננען, די איבער םיהרע^אפם

 קומענדצ די בײ שםעאען זאא זי װאס
 םון בתים בעאי די םים םארהאנדאוננען

 איבערנעאאזעז דאס האט ױ סינעז. די
די אױם האנו־לען, צו ךײ צו גאגיעז איז

 D אױןי #אזא האבען זײ אוממטענד^.
 וײערע דועגעז געטראכם ניט מאסעגט

 tyr;y^ איס ׳רyטyפאיר איס רyםיהר
 נא״ און םארקױםעז זײ jy:yp װעאכע

 דער נעװעז איז דאס ניט ניין׳ ׳עװיגדאען׳
 רסyאדDyג דיאנען װעיכע ד/ םון םאטיװ

 אױסער״ װעדען זאי^ן ױניאן־טוער רי אז
a snypנטעט,״וו■א װעיעז צו אנ^טאם ׳// 

 האבען זײ װאס פרעזירעגט. דעם רורך
:o :"zy, טאכ צו איזyמיעערס״ױד די ן 

 אױזדע אין דעםאקראט״ן-״ הרyט אאץ יאן
iy קען דערםאר און פיהרוגנען. :’'P זײ 

 נלוי״ מיר טאכ^. ניט םארװאורף קײן
yc|אז ׳ cריהyװמם *צפעט^־ אד^י ר n 

^ פ־־ט םyד אין פאליסי  רטyנדyyנ טוז
py .̂yii וױיל Dy די איז m z o m 

 װיל װאס און ׳כטyר איהר פאד^יט װאס
 ״iiy-B צום אפייו ןyטyטרaא גיט עס

 צױ איהד זײן טענ עס ׳מטאמן װי רענט,
 א דוקא איז ראס און איהם. צו טרוי
 אר״ דעי דאס ׳סיטן א סיםן, רyגום זעהר

 בא״ סעהר און כיעל.ר איץ רטyװ בײםער
 באװאוסטדגיגער װאס און װאוסםזיגיג׳

 ױדאן די אויןי םוז ׳װערט ארבײטער רyד
yrרyב אי*ץ זyסyאון ר iyoyc.

A
 py װאס אויף פוגקט׳ רyצױײט <ליד
^׳ זיך לױגט ט פ ױ צ פ  קיאר• די איז א

 אויוי אגטײסטרײק־יאאיסי אגגענומגנע
 םײגער*קאג- רyנדיגטyyג נאר־וואס רyד

 װערען, זyטאנtrםאר כיוז עס װע^אן.
^ די דאס ניס, סײנס לאס אז ר ה  םי

 ג/ד פרינציאיעל איז סײנצר די pc יפאםם
 װײ< זײה ניט ov קען ?י סםרײסס. גען

 טײ• די װאס דאס, אז ׳נים ov װײס װער
 אויס־ איצט ביז דערנרײכט ד»אבען רסyנ

 ׳קאםא דורך געװען נאר עס איז צוםיהרצן,
אן און קאםוי  עה און ? האםן^ םאא א נ

 ̂זyאyמrםארצו זיך אונסענליף פיטוט איז
ס אז  נעװא״ מײגקר די זײנען אםאל סי

 םײ• די גײן, ״פאציםיסטען״. yאזוינ רען
:yוױ איצם, סטרײקס איז גאד גאױבען ר 

 אמנך נאויבען זײ צוריק. יאהר א מיט
 זײ סטרײקס. ל״טם סטיײתס אין נים

 סטריי• צו סצוה א איז עס אז ניט, נלויכעז
 אויםקרםזןן קען |yo ורען ׳דאן אםיאו סע?
 דערנרײכען סען jyD ררען סםרײק׳ א אהן

 םרידליכע דויך זyרעזואםאט זצאבע די
 א נאך לא איז דאן און פארהאנדאונגען.

r  ^ y iטארקyױנײטעד די םאטיװ. ר 
 א זיד פאר האט ױניאז מייךװאירקערס

v גרויסען t^ ארגאניזאציאנס־םעםיג״ םון 
 איצם וולרעז סױאען־םינעז םיאע קײם.

מ וועאכצ םײנעל׳ פוז נעניאבעז  נעהעי
 נים־ױנ• דאזינע די ױניאן. רyד צו נים
 נעםאהר גרױסע א זײנען םײגערס יאז

 ארגאניזירט מזזעז זײ ױניאז. די פאר
 ארבײי״ זײ װעאמנ איז סינען, די יחדיען.

 דאס אוץ ווערעז, ױניאניזירם טוזען םען,
 א מיט אויספיהרען ױניאן די ניט קען

 4אדעז יאהר pny' |yii עםעקם, יטםארסעז
 פון קאכיף א םיהרען זי דארף יאהר צװיי
y^yרטyהונד t'ia  y םא״ םיאײכס טײנצר 

 זתר דאז דא איז oy נים נאםען-אאננ.
 םאטער־ נויטינע די נים און כח רyנױטיג

 דער• און ארבײט. אזא פאל |ysD'o yיעל
 א םאסםyג סאנװעגעאן די האט פאר

 זײ װאם אנריכיענט, רyד »ז באשאוס,
:ivny אויןן זײן זאא פארהאנדלעז, איצט 

 פרי פח יאהר פיר ;יאהר םיר yגאנצ
 ױני די פאר פעגליף iyc»o װעט
 ארי קאנסטױקטיװע נויםיגע די טאן

 װעז צײם, דער איז םעגליר נים איז װאס
 בא• א איז זײן מסענדע מוז ױניאן די

צױטםאנד. װאפעגטען

ח ו ״יי
פרידען

רבײם,

A
 דער װעגען פונהט דצר צולעצם און

 םארלזזצטזןוי רyד אויף ארבײסס־צײט.
 א נעויארעז נומעזyאנג איז אן5תאנוחננ?
^ א םאדערען צו באשאוס צקם^םונדינ  ז

 אין םאדערוננ דאזינע די ארבײמס־םאג.
np ךyני& קאטחונמאז איצטינצר ר 

 איי• דאך W ז.yגעוראר ארויהגע^חעאט
 ױניאז די האם דערמיט אז םײנען, רyנ

 ארער עוראכקײט, איחר ארויסנעװיזען
 און רעאיזציאנער. געװארען איצם איז זי

 אויםג)ל מאלןע זיך האבעז זיז דעם איז
 1אי אבער דעאענאטעז. אײנינע דריהט

 דזנו אזוי. גארנימ עס איז אםת׳ז דער
 קאנווענשא} די װארום גרונד׳ אםת׳ער

 “דעי נעאאזען םארערוננ דאזיגע די האט
 t וועלכע אט איז הינםעתרונד אין וױיא

 . גזנוחמ אםעריקא אין םײנער די װאלנמנז
 א װאאםעז ארגאניזירם, הונזשרט־פראצענס

 גצשםצאט םאדערוננ דאזיגע די ג/װויס זײ
 אײדערי אכער׳ םאדער־גרונד. םאמע אין
 האבען םיר װי םאל. דער ניט עס איז

 םיאע נאד זײנען ערקאעהרמ, םריהצר
pוילyז'םyאו| ױגיאניזירם, גארניט לדער * 

 U םוץ אײנטיחרוננ דער םון פאא א איז
 יד איז ארבײטס־םאנ זעקס־שטונדיגעז

 ¥ האבען םוז דאס וואס ױניאךסינעה
 ױניאך די םח פרײז דעם אויף װירקוננ
 םארםאײצ(* מארקעט דער סען סוילעז,
 י װמאכע קויאצן, נים־יוניאן די םים וועיען
 די םים קאנסורירען שםארק סענעז וחגאען

 .הע| רעזואםאט דער און ױניאז־קייאען,
 וחל וואם יוניאךארבייםער, די דאס זײן,
 ־שםונ•6 דעם סריגעז צו אויסםיהרעץ אעז

 1האבי נים וועאען ארבײםס־םאנ, דיגען
 שםונרעז• דריי םאר אםיאו ארבײט קײן
 5י*יי די ווארום גרונד, דער איז דאס אט

 'W גים אםאא װידער האט ווענ׳מח
 אין םאדמד\ננ״ דאזינע די נעפםעאט

סקײא־קאםימע דער צו אינעתעאאזען

#י

 אלכײטס־פרײז ovi ןyנyװ פארהאנדלען
רטyאדcyג ניט און ׳בתים נעלי די כיט

 םון װײדזש־העכערונג, געוױסע א חקא
^ liG ביז 10 צ א ״ : װי פ *v w ^האב 
 נאןי oy סיינט נאטילליך, געװארט. עס
 ניט □y װעט yײא־קאסיטpD די אז ׳דט

^ayo םאדעיען.  jyoip װעט זי אז ^
 רונ•*yםאד yגyםארשײד די אז ,Disi־; צום
 װיכטינ, אזױ ,Dni^3־aDcyn iyj"i גען

/ םאר jycsyp צו זיר לוינט oy דאס י  ז
 הויפט*זאןר די זאך. רyזײ אי? דאס אבעי־
 טורא ניט האט נשאזyאנװP רי דאט איז,

 װאס ׳טװאסy זאגאר \vz**2 צו נעראט
 ריק- אלס ׳ןyרyװ אױסגעטײטשט קען

 איז דאס אז pnyiyj האט זי װען ׳ט*יט
ױטװ^־יג. ראטענטאן נ

A
 די אונט^י ,i^^jyiw^P א װען און

*yoroin v y w׳ ^ ט אין : כ ^ ע  פון א
D yjyi^ynnDראזy«דקנypד האט ר׳yם 

y;,o,u| אוי און טאן צו םוטDהר,צופyן 
 נויטינ און װיכטיג אזוי איז װאס ׳דאס
 רyד םון געדײהען און בעןyל ־אס םאי

 קלינ־ אויפםואונגען רי װען אםילו יוניא;,
 מיר |y?io ררעװאאוציאנעה אזױ :יט גען

 הא־ זyנאטyלyד yטDהרyמ די אז זאנען,
M נאנץ און פוא בען i]* זײyפליכט, ד 
 טיד זyגראטוליר הארצעז ןyגאנצ פון און
 רyטאנענyאויםג רyDגרוי רyזײ נײט די

ארבײט.
A

 איז נשאןyאנװp דאזיגצ די װײא און,
 װײא און באדײםונג, נרױסער אזא סון
ov א םאר װאפ פון געװאחגן קאאר איז 

 זאגענאנ־ דער איז oy װירקונג רyקנאפ
 ־yBא װאם ׳נטyלעסyיציאנס־tאBא טער

 ׳זyםראז yנדy^ליננrהויך אין נאר רײ־ט
 װאס שטארקער, דאס אונז עס םארדריסט

 קאנװענ־ די האט זyנטyםאם געװיסע אין
 איהר אויף שטעהן צו םאיפעהלט שאן

 זײ אין דא חאבען םיר הױןי. דינערyלyנ
 װצאכער האװאט־אינצידענט״ ovi נען

 םיט געשאעג א מים :עץנריגם זיר האט
 װעניג ניט װאס עםװאס, — Dyקויאק

קאנװענשאן. דעד קיעדיט
A

v מיר וױ n v o v ^ t,] אאעקסאנ־ איז
^ רyד צו גע?וםען האװאט ד׳;ר װ אנ  ק

 פאר־ האט ער בעל־תשובה, אלס עא;׳
 ארײנגענומען צוריק זאא iv אז קאנגט,
 האבען װידער און ױניאן, די אין װער^

 ayi אויף ארבײטען צו ײטpגאיכyמ די
npyo אגיטאציאן, און ארגאניזאציאן םון 

 Vi• זyבyא גאנצ^גן זײן האט רy װאס צו
 ניט איהם װארום םיר, םרעגען זוידסעט.

 זינד זײן אז זיין, זאא שאנס? א געבעז
 אננע- זיף האט ער אז גרױם, זעהר איז

 ער אז אפאזיציאנס־ױניאן; אן אז שלאפען
 אעצ־ די םאר נעװירקט און נעארבײט האט

 רyד םון ןyDyאינטער די געגען צײט טע
 דאפ װי ױניאן Dערpװאיר םײן ױנײטעד

 װי ̂רyאב םיהרער. איהרע פאדשטעהען
 כיאריבעץ דערװײטענס, פרן dp זעהען כײר
 און טאאעראנץ, הרyס ביפעאע א אז מיר,

 פארגעבוננ םון נעפיהא םעהר pאyDבי א
 דאס ױניאז. רyד געשאדט אסור װאלמ

ץ די װאס װעניגםטע׳ א װ^ אנ ק  האם -
 גע־ אויסהערעז, איהם איו טאן, נעדארםט

 זyרקאעהרy צו טעגאיכקײט די איהם בען
 םארדריסט Dy און שטאנדפונקט. זײן

 די םון נשאזyאנװp די װאס באםת׳ אונז
pyj''D ג ניט זיך האטryטyדי אויף אט 
^ א. אװ ם• א. די װי הויך׳ זעלבע װ אנ  ק

m, םעגאיכ־ די האט/געגעכ^ װעאכע 
 דע־ קאםוניסטישען אײנציגען םyד קײט

 זײן jyD'mDPH דאן, װיאיאם לענאט,
 און א. אװ ם. א. די אוױ* נאא נאנצע
y די םיהרער. איהרע r ^ i איז טאט 
yr'K די פון jyD '^^  vvoinvv ד םוץyר 

 אװ ם. א. רyד םון נשאזyקאנװ לעצטער
 סײנער־סאנװענ־ די האט װארום־זשע א.

m ניט ajypyj האנדא אזויyװאס ̂ז 
 yטDקעאהאy די םארטידעז רyזיכ װאלט

fy:yvD האט קאנװענשאן די װאס כייט 
 איז Dy אז ׳אמת איז Dy ¥ געשאאסען זיר

 ז.yהאנדא צו װי ̂זyרעדינa צו לײכטער
 אוים־ רyזיכ האט האװאם״אינצידענט דער

ט ^  yo*D צום ביז ?אנװענ^אז די נ
iw וחגז־צװײ אוז זיד־פונקט,  l iv v w• 

 זײ שװער איז ׳גטyרyנDאוי וחגר^ ^עז
 זײ tPD''t מיר רyאב קאנטדאאירען. צו

 זי־ dp װאאט אואיס נטyזידyפר אז כער,
̂ y Djypyi דאך האט ny .Djypy: כער

Wi'V דאס זיד yr3yn*D| זײן יאאזעז צו 
 איז dp און ז.yרײדDאוי זיך רyגנyנ

 םר. װאס םארדראס׳ רyרyביט א װירקליך
אן, רyד םוז םרעזיחגנט לואיט, ױני ^ ײנ  ס

 ארן גרויט אזוי D>jnj«ny: ניט האט
האנדאען. גצדארםט האט רy װי יעעהן׳

חורםען 49
ן קורסען .18  *פראך ענגליאזער דער אי

ן קורסען 11 און  אזיראך אידי׳פער דער אי
&יגען דעם פאר ײמאגאל חיע ױק אן, עד  סיז

ן געײארען אנאנסירם זײנעז  דעם אי
אל אונזער װאס יאמפלעם אנ ײ^ ק  עדיו

ארויסגעגעבען. סאם דעיארםסזןנט

 און ניצליכער א איז סאםפ^עם דער
ײ באקומעז לס ק*ה °עז ר  •ון אפיס אין ו

 װעסם 8 דעיארםםזןנם,
ױ סםרי©, סזן18 יןרק. ג

דײטשע די פוז קריזים פינאנציעלער דער
ן ע ט מ ש ק ר ע ו ו ע נ

— . \ " mV 2

;־,ד pc אױם״ו״ דער
שעד״-ײי \V?'"V*2K ער י םון

גןיטי־י רי פון לטוכל באר
ד־ און  \yuz*r\rvyv: טשע

-yד פון באטערקי;ג^ :עלע
jy;yii דcy ;נוכר־ ןיע) קײט״

'?־;ױטיייע

y די i : v

פונ׳ב 51
y יאליר) פאמא;גענ^£ i^ r־iy י־אגע די 

̂י־ אין איז זי װי  די וױיק^יבלײט. ד
 טאכט ;p:yi,8c־CDCHL̂?״iyi,y; דײטיטע
 ־,sjryiiyjDi8 אן לורך הײגט באכית׳ן

ײדפ פינאגצי^^ בעז  נלאל ׳לײ:ט ; ק
 אם זיך :ויטינט זי •yii צײט׳ א אין

 צו פאנלכ נ־ויסע אין דיינגענדסטען
 כ״יטגי־י־ ynjyT^'Dp: איהיע ׳צטיצען

עי  נטע;yנכ**־yבyי די בא׳ציצען צו און י
 ד־ אלבײטער־קי־אס, דײטש^ן פולם

y*.HD,,i ,״עײ ג^ו^ילו׳צאפטה־באװ^ננ 
yc נאר איז rsK אין שטאלקסטע די 

 אילי׳ל פון צא־ר mvi י־ויט װעלט רyד
 yDDC8,,r די איצט איז /דyד,טיט;?

|.y^yiip־Dcrn yאילר לויט
 נייטדי־ ריריאנילן פי^ע איהדע טיט זי
 lyoD^P Dyi פא־ אריםער איז רyר

rv אל םא־באנד ג^ו^־קשאפטיזיכ^ rv 
 אײימ^י ׳?yp:'ii־iiy םyנyפארװארם א

 ;yii צוליק, ;•”,יאה רyהנדאיגyצ מים װי
 א״־יע אין נעיענ־לן עדטט נאך איז זי

אןי.syר־וױנרyרןינר
̂י״עץ \v*z אז ;,y״:D ניט רyי־עז די ז

 צו כדי אז כינזם, האר א אויף דא איז
lypyinyi ארבײ־ לײטשע צו רחםנות 

מ אז איז Dy װאסער צו אדער טער  ל1אנ
yo□ כאפט jyo אריבyדצר םאס. די ר 

 איז Dy אז ׳רןליןyשר אזוי איז צושטאנד
ף :יט גאר י ^  צו שװארץ צו איהם מ

 ־Vi דײטשע די :אזוי איז oy םאאען.
 בלויז ניס האכען yאכyװ וחןר?שאםטעז,

 טוסטער א וחגלט רyד |ycy;yj נדינyשט
 נאציא־ אין ארבײט^סאליראריםצט םון

jyf»i!tj אינט אוןyרנאציא:אלyמאס־ ז 
 רטyהyנ אויך האב^ן װעאכע נאר שטאב,

 ־jicy3j''K lyDDyn אם םיגאנציעא די צו
lynyor jiDyiiyi פאל- פאר׳ז הײגט 

y3'i:yotM| זײ פון חורנןyרy פינאנציy־ 
 רyגיםאלשםענד רyד םאר ׳lyjjiDDyc vל

^ yדyזײ םון אויסאײדיגוננ ס א  ov ק
 םינ־ א אין װאאט גזאן א װי אזוי איז

Dטyרy נים־באװאכט א אין נאכטyםא־ ז 
 ynyt''K זייצרע זyבראכyאויפנ מענט

 yרyזײ רויבטyגDאוי און pנyלד־שרyג
 oy קאםןז־פאנדס. און אונטערשטיצועס־

 אפ־ האט ץואפ גזלן, א jypy: באםת איז
 אי־ <yp'Dt?' yלyאײד yדאזיג די טאןyג

 pk lyoipyi ניט רyאב איז רy בײט.
 איז :אל נאכט׳ דער פון קעכיאפ רער
 אונ־ אז איז ניט אח ׳טאנ העאען זyםיט

o :y ^ o  tyoD«i^Dאל םאר נאר ׳yפyז 
 איז נזלן רyדאדג רyד אוינען. די אין

fypyj אנד קײן ניטyרyרײמשע די װי ר 
 רyטארישKריiראfiקסy איהר מימ מאוכה

 עקאנא־ די |yjypD^ םינאנץ־סאאימיק
ty'D^־yD»ii עתאנאםיש- די פון לטובת 

 לםובה קולטור רyד אנטקעגעז שטארקע,
pc בארבאדײ. דער

 זײנעז שאפטעזpרyװyנ ysrD'n די
:y>»Dy| קרבן אלס pc דyנ רyלד־אנם־ 

p:unyii ד םוןyסא רBירy rא'נםלא־‘לד 
^  אינ־ לyאײד אן רוםט מען וחןלכע צי

 ־Dpy אן איז y^yii אח רy־שטײyםלאצי
 וואס מין, ivoonv םונ׳ם yריאציBפרא
 ־n^-iiDpy אן םארשטעאען, זיך הען מצז

 ׳y'Y«o:yso8P אypyבר א אהן אציע
 עקס־ אן ׳זיץ זyםאציאל שום קױן אהן

BראBרי»ציy ד צוליב ניטyאױסגלײו ם 
imאציאאD סון u y :y : y, פאר־ נאר 
ypםאר־ גצװאלטיג^^ זײער צוליב הרט 

 אינםאא־ די םארשארפונג. און טיםוגג
^  די םאוכה דצר ןyבyנyנ האט װאפ צי

 אזוי !yבyל צו יאהרעךלאנג מעגליכקײט
ט״ער^ אד.ן װי גוט  פאל ןyדyי אין ׳ןו
 ז׳yDל«P yרײכ די pc זyרyשטײ אהן

 אוץ מיטצל־שטאנד םyד רואינירט האט
 די טyרטyנטװy האט ׳נץyאינyאינט די

 האט יתוכוים. און אאמנות pc ירושות
 קולמור־םאנ־ אאעראײ םון תא א פאכםyג

 זyבארבאר פון םחנות װילדע ורען רע\.
 YVi'yv םח זyרוננBשyארויםנ װאלטען

:y a ^ p « :n r װאלמ און װעארצרŷ זיך 
 כדי דײםשאאנד, איבער טאזyג אאז א

 און yיyולטורp אאע iy^D צו חרוב דא
 רyזײ װאאט אײנריכטומעןי םאציאילע
 םיז װי רyרנy זײן D:ypy: ניט וױרקוננ

געלר-אינםלאציע. רyד
:^ :Dyi נעלד*א'נםלאצי די װיy האט 

 אייי־י vs» טByryאויסנ דײםשלאנד אין
 םyנאנד הײסט דאס מעגליכקײטען, yר

 העםר זyצטyל אוים׳ן ביז האט זי װי
 די פרץ און סרבנות yאיהר אויסגערויבט

yc םיא 'n םאר םאנדעץ pולטורyלy און 
Dאציאאy ^ מן D נים צו ^ y n y rK קײן 

 אויפ׳ז ארויףי דײטשלאנד איז זכר,
 איצט נאאד־געאד.״ פון oyDD'D צום

 -Dרנאננyא'ב אן אין דײםשלאנד בטyל
 װיײ רםyהyנtויK האט jyo פעריאד:

 ניט־ כױט D5yii די זyםארםא'יצ צו רyט
רyאב האט \vn ״לדy'ר־גBאB זyטpyרyנ

m ««פינאנסען דיערע פץ נזצב <י 
ה״נט. און אמאי

»;ד;;ע)12יא'־; ״:׳;:ic.N»"־ :*׳;י־ א י'יפ
יג״ט.ילאזא;א* יעאן

• ד1נאי  iypni : צו ;לױנ*;ן׳אנ; :יט א"  
^ דעדוױיא דיוקט פ  . i 'v :  fVDp;^y; 

^ yo:yi;־ ;אר פיט׳ן עיזאיל פין א  
;ייד ױי ניך אזוי דא־ד.  

•viV' האט ,Diyny;c'w לאט ײ’װ*נד;1״
y:K| ז Mi:׳ נ^ופען

Iסף iy>y,YJHJ,c
ל ^cy אײן א-ן און ־ yy ^אלצי מאי־ג 

י ^ ט ס נ י ד־ פיײאנצן זyלאב נאכט פ  ״
ען״יל'א: יא־“ב"׳׳ און ׳̂;

:iy^y,״ jyoyr שוין האט לאי־ץ יאס* 
 זין גוטילס, ;יט גילזאגט רyםריל אויך

 זײנצן זײ אז ־־,yco אױף דערײאוסט
 yi8'ii די װי רyאריפ טײװאלים, ,א״יפ;

 האב^ :jipyiojy אזא אםייקא. אין
 די pc רyטwפארװאי די פיט אינאײגעם

 אויף |yi:8C ;,סאצ־אי און ysyטוי‘̂וי
ז.yשאםטpרyײyג y^D11! ,ד ;•;פאכט
 םרײע די ןy^אב 18!0 יאהר אין

 D-^ypnyiiy; (yKMLרארpםאy־דkסאציאיו
' צ80 טרלyצyג ןyפארבאנד ליכע ^i;y i 

^ ד ײ ג ט י n 680 — 1901 פ iv v w 
^־ 570 פיליאן 2 — 1911 ײז  פיט־ ט

 yc8yi די ןyהאב םארפאנם גריד^/
 426 — 1891 יאלר אין פאיבאנרען

 זyדהא^בyאנד (אדעי פא,״ק גדyטויז
 פי־ 8 — 1901 סיטנליד), א אויף פאיק

jy ^ 's 8 אוןW 13( פאר? ,טויזענד 
 62 — 1911 מיטנלײ)׳ א אױף מארק

 פיט־ » אויף מאר? 27( מאר? מיליאן
 34( םיליאנ^ 88 — 1913 און גאיד),
 האבען םיר מיטגליד). א אויױ םארק

א־ א אונז םאר אלזא דא ר ^ ט אונ ט־  ני
 שטענ־ א ענםװיסאונס םון קײט בץנע

UMyovintwדינ  y ד םוןyנ רyװyרp־ 
 אב־ yri:yD&r א און yy־ארפDטDשא

Dאלוטy און BדאB:ארציאyלy ־פאוnyo• 
ס- yאיהר םון רונג ג נ צו טי ^ ט נ  און או

pאמDס־yD.די װאם טאדעז jtdid 88 םון 
 פאר באדײטעט פאלטyד האט סיליאז

 האאכ א צוױי איבער םוז yyרם8 דyד
 נעװער?שאפטאיכע ניזירטע8איג םיליאן

 iy:yp זיך iyo װעם דעיפון סיטגאיד־ער,
 אמויײ װעלעז םיר ײען השגה, א כען8מ

 ’0Hשpרv,\'\Vi דײטשע די אױב אז זעץ,
 רyד אויף אפגעענםםערט װאלטען טען

iv מיט מלחםה i פונ׳ם פראקלאםירונג 
 די םים זײ װאלמען p̂םרײDראל־yנענ

y:yi''K אוי געקענט םיטאעןDלמ8הyן 
 דרײ DנyטDנינyװ מיטגלידער yרyזײ
 נאטירליך אויב צײט, װאכען םיר רyאד
נ די נ רו ^  y^8 חאנפיפ?יימ ניט װאלם ר

שפארעניש^.6א זײערע
 *טטארק איז םלחפה־צײט רyד אין

 ניזירטע8ארג די םון צאתל די געםאאען
 יאהר (אין רyגלידD־מיDשאםטpרyװyג

 די אין מיאיאן), אײז רyאונט אויף 1916
ן די פון םינאנצ^ ^ װ ע  אפטליכע6נ

 אננעגרי־ הרyז אויר זײנען םארבאנדזןן
 אונטער־ אלערלײ צוליב געװארען םען

 ’Vi די האבען דאך אבעך שטיצונגען.
 מלחפה רyד פון סוף בײם זyשאפםpרyװ

 1918 ענדע אפנ^טניםעז. כטyשל ניט
ty ^ n די y^ne גyװyרpשאםטD־פאר־ 

 סוי־ 665 מיליאן 1 נ^ןר״לט באנדען
 18 ט8nvi |yn8n און מיםנאידער זענד

8)>'D:y די ר?.8מ םיליאן 100 םון 
 ־8געפ געװעז דעמאלט שוין איז רק8מ
>iy םרײ איהר םון העלפט א אד8ב אויף 

D:yi־yp^ אבyשטאר?־ דער בײ ר 
8רyיטנלידD רyרטyנyאpר8ם rצױ און הל 

 רyד םון ?וױײ?ראפם די װאט ׳דעם ליב
 זיך האט נופא נד8דײטשל אין pר8ם
 זא־ םען קען םאר^יערם, וחמינ ם8הyג

'8 רyשאםםליכpרyװyנ דער אז ׳געז 'o:yi 
 מיטגליתגר־ רyד צו y^$Bir>B יןא

װארעז.yג רטyרשיטyד ניט איז צאהל
 ענטװיקאוננ די װעק8 איז אנדעדש

 ארגאניזאםארי־ רyד מלחמה. רyד נאך
^  געװער?שאםטס־ דער םון װאוקס ש

 ׳רyר8רבyװאונד 8 נעװעז איז באװענונג
iv " i נצי8םינyאy דאנע־ איז פונרירונג 

 ביז ̂רyרנy צו כטyשא פון ivutiVi געז
 נול״ בײם אננע?ומען איצט זײנען זײ

 ־P3yry: םרײע די tyD8n 1919 ונ?מ.8
 מי־ האלב א און פינו* צערולטyג ןyשאפמ

^ ליאן ד אי טנ  װי ^tyr:yii ניט 1920 מי
 הא־ 1921 ׳נדyטויז 900 און פיאיאן 7

V2] פימגלידעד ביסעל 8 םאראארעז זײ 
 אויף צורײוגצקומען זײ זײנען 1922 און

 yטוידעיליב,די .1920 פון שםאנד םyד
 פא־ yצטyל די זײט ארבײטסלאזינקײט

 האט יאהר םyנyננ8רנ8ם דעם םון נאטען
 װירקונגען yiyiir געהאט pdd 8 אהז

 םיטנלײ זyשאפטליכpרyגעװ דעם אויח
 וועגעז ןyרyצים V"\m ;ד^-׳עטאנד

 דערגרײכבאר. ניט נאך זײנען םyד
 ירידה yלyנצי8םינ די זyכענyצורDאוי
 ,דורף ןצוחגרקשאםטצז דײםשע די םון

 יאהר נאך יאהר גצאד־צגטוחנרטוננ םyד
נע־ זײנצן נדyײדrנטy נויםינ. נים איז

 נאך pc 1922 חדצ־ם 6 לעצטע די ױען
v לאס א־יז ‘,‘ניא ראטענױ׳ט w y n r t t i 

 *V( סרײע די לאכען 1922 כוף יאהל.
 דורכשגים אין פאיפאגט װעלק׳צא״טען

 פארק. 600 בעלך פיטנליד ןyדy, פא״
 pa דאלאר־קױ־ב בײם געװען איז דאס

7000 ^vz'H נאיד־ 4 איז דא^אי (אײן 
y סysy פעניג)׳ 20 אין פא־־ק y x• א 

 ױyד נאך איצט, גאייד־פארק. ‘דריטע־
yr'DDKO^c" ו,ע;טyלער םון רטוננ 

 פאי־ םונ׳ם חדשים לעצטע די אין פארה
:8;:cy;y סטאבי־ אילר :א־י איז יאיזר 

 פײיארד 200 אין ביליאן 4 אױף י־ידרונג
 אין זאכעז װאי־ט פען וױ ביליא;, 42(

 בײ א*ין אלע־ דא״אר פאי׳ן אפעיײא)
 אײן פאי םאפיר־פאי־ל כיליאן) 10( ליאז

 א אפ־צל אויס פאי־ט איצט גאי־ד־פאײק,
 נײ־ פיטגליד. |yTy' אױו״ :,:yD פא״

 ‘^}אפטס־יזא,pרyײyג y^y^i אין yגyטר
yD□ די האבען i״D:׳y ^אין ארבײם 
 פאי־לעלט- םsr^vy: iy',n8' yצטyר ד־
 װעדט דעם v8oyj גרױסע, סינyפDני

 װעכענטליך. ארבײטס־שעה אײן פיז
^yc,איז אל״ן דאס ־ pyiin יױך. דעל װי 
 יע- די ,oii’vivryp רyםיװpyאאp רyד

 0א ־yװאלוציyר ׳ל.ריגס־ די פון פיבליק
 אלץ ר^וט יyר’טיcראe ־ y^אראציyל

נט.y׳לל,ח׳yקגyאװ
 נ^וערידןגאפטבד די האבען םאױואס

 זײןר עגטוסןרטען D?88y; יטוננעז,1י
 הא- זyאאיסטoיBקא די ny3 אײגענסצ

ycאל אויף פארשטאנ^ זy ן אוםנים י  ז
 אינםאאצסױסבול oyi פון ראטעײעז צו

 אױז* געיענ װילדען דורכ׳ז iyc^n און
 ארױסגערומע* כפרר לדyג נדישyלDאוי

 ג?אד ד^טשע דאס און עזpך■אניyרזyב
 ?יי* ׳תהום אין רyטים אלץ רטyגע״»אײד

 נעשטאתן ארבײט^םיחרער די גען
 דייטשצ דאס םאר אײזען און ׳טםאל

:y.ון אנטאױסעז דאס חאכעז זײ ^־® 
 נאציאנא־ א פאר באטראכט pר8ם רyד

 פמאנציעלער רyד אין אויך פאײראט, לעז
 גא- די פארטײדיגם זײ האבען כאציהונג

 י^צטצן צום ביז iy:3^DyD yציאנאל
 זײער םון סרבן רyד געװארען זיינעז און

איכערצײגוננ. פאטריאםישער
 פא- דאנחבאר^ Dyi םון לוין דעם

 נ?- דער אין איצט ?ײ בא?ופ^ טערלאנד
שער 8 טון שטאלט  ארנײסס־ ^לאםי

 סואיס. y^iyj'D םון שכירות און צײט
 האאב 8 דרײ איצט האט דײטשלאנד

 פיליאן םיר און yלאזDארבײט מיליאז
pוn־ארבײטyעאמ הײסם (דאס ר  אז

אין (yo yאנyאײנצ נאר ארבײםעז װאס
 פורא׳דינא דאזינע די אט װאך). דער

 ?אאם, ?אפיטאליסםישמר רyד האט yנ8א
 ארבײמסאאזינקײט די האט רyלכyװ

 אויבד כױן׳ 8 פיט םאראורזאכט טײאװײז
 םארנינטען צו ערשטענס כדי נעקליבען,

 און ארבײטס*טאנ זyדינ̂הy6rכם8 דעם
 פים וױ אלבייטס־צײט ן8 אײנצוםיהרעז

 צװײטענס און צוריס יאהרען רyהנדאיגyצ
 ארבײםעףי zvp אויף ארויםצוצװיננען

 רא'ואציימן8 זײ הונגער־שכירות. ?לא^
 אלעראײ צו םוטוױלינ ארבײטער די

ycDyp, זײנען עס פוםס װי װיפעגדינ 
 שווצר װי אח jyD8p־DDC8t^yiiy3 די

oy לאננא אויפצוהאלטען זײ פאר איז 
לאקאוטס. רyאד סטרײ?ס

 די קען yאאג רyרםyשילדyג דער בײ
 pc אםובה ?ציאן8הילםס־ רyאנpריyט8

 ־באװענוננDDאםrpרyװyג דײמשזןר דער
 נו רyאב באדײםונג, גרויסע 8 האבעז

 ןyרyװ פארםיחזז זאאעץ רבײyד ורען
 :'nvvvi װעיעז װאס רען׳yהלyפ נע

 רמליה־־אונטערנעדיפונגן בײ כט8מyג
 hx וױכטינ, אןוי איז yפראנ yדאזיג די

iv מיר m באזונדעי*! 8 װידכיצן איהר 
^ י ט ר א

 כאר אעטערנעשאנאל דער
 אץ קאנצערט א נעבען װעט

 דעפ זונטאנ, האל, טאון
מאױטש• טען2

 י״ װ. ג. ל. א. דער פון באר דער
 b«t רyנyם פין באשטעהט רyװעלכ

 י־ד אונזער םון רyסיטנ?יד v$ל פרױען׳
 קאנצערם, גדויםזןן א צו זיף גרײט יאז,

 טאין אין ^yn גענעבעז וועמ װאס
מארטש. טען2 דעם זונמאנ, האל

^ ׳כאר ט נ  פילי^ער- דער או
 דירעקטאר, באװאוסטען דעם םון שאפט
 ״V א ערװארבען זיך פא״ האט ליאװ,

 זיך באטײליגען זײז דויך נאמען סעז
?אגצצרםען. פילע אין

 האנצערמ דיזעז םאכען צו אום
 באװאוסםיד דער װעט נד^yאנציה מעהר

 רובדר״ סםאניסלאװ ׳רyטלDינpװײאלין־
באטײליגען. זיך מאז,

 קאנל דעב pc אײניזונםט גאנ^נ די
tn אױפצוהאלטעז נעהז װעט רטyצ r 

כאר.
iyp DDyp'D מען tyoipK i אין n m 

 n נמ.yמDארByד ^דױקײשאנאל זער
 2.00 ,1.50 ,1.00 זיעען פרײזען
$2.50.



 *רגא־ איסטעדן אינטעתעשאנאל דער װ*ס
,אױטגעטאך ח*ט דואציאנס-דעטא^ןענט

m *ו f f  » m t e, ״ ז ו מ א ג׳פ י
) ״ *v i  w  , m m ״ {m  i m m  i n•

י •vu>* *yf«» /״פ ־ י * נ
) ד«• פ>ן י ו ״ גפי־ י

:יידפו ד*נפ
מ «ן1פיומ.וד >*ט5 * *** ד* פיו גו

ט«מ׳ג• ד׳ן• פיז **•#־« * *״■י ״-ש
ס ״ e &•; י r •ס•*
r**. ט«ין a ;r v * f i i i׳ir w j|׳»uj, 1•י

*חנו1מי נפ׳«טיר« נ־ן »>ו ײ«יי*;
w: פ** n n r. •»ט ד ניי• ופפ^י

d- v ױו> ו־ך* id w w o t u  * r; דעפ
o r  B)*f וו״ניפט ר*;*ס 

i w j נ־ו o r 1׳-יי4 **דאי, ^ט«ן, * 
m פ*ן פע״*ד n r m i o׳.a

*נ *׳ף •y־• ז•־; «» פגגעדטע; י
פיו־טדץנט,1ד׳ דעס פון '*jrrMvirj דע-
״ ע;ר.;1׳. -ד דאט ^)ןע ?ט.״,א ״.;

*ינ״ט. י• ;v-tt)*‘w״n d״v ד-נ•
 נא־ דך ciir נעד*יפט, ־*נ »ײ

y;yp; נ״ט m־ v n o - t o ד־ ר־ט
»l׳ ׳ןטעדט, *יע ‘o*yoy וײיפ־ :,י 

o w n. 0*1־ t״nן o w s v i נעװ«ו־ען
r v r w v  * n  - to r n סיז o n •רע 

 *נ־ ג«י־*־פט י*ט דע; rn פיו־טדענט,
 «מ»* ד• ,iyy;׳vo נוי־ט־גע *׳ יפט׳ד׳ןן1

Tt 0«•• , e i f f j עיזדען; n  iv* 
ט ^סגס־ווינ״ דיי מיו  I* *;«װפדזי«; *

f׳}yMo׳iw y ו#*)ונא;דע• y m v; •ד 
 ־״me ד־ »ין -ytyr ד• פין ווינ״ט*־

r״vy y : r; ־ פון iy״  נאר־ י״ד־ס ת
o;yo ,*•דוססר;•* yj;y*3 •v om; דיזע 

v o״ni •רנייםפ* : t• דע־ fin ,im v 
 *•; ;y׳*r;־n־;if iv ״r טיין׳ן גאכ־עס

n ײ **ינז׳וי־ פון יפהפי טנ מ מ׳ טז ־נ  י
 tv-( נעלין־סט אױך לטט jyo ױד*ן.

 *פ־סעס ד• פ)ןל -yyy'D ruvsn• ג*;
 *ינ׳־ט די זואנןן פלז י׳ודי!יו*דע*ס, *י:
 װיו־ט, יו־־ו נדט װע״ע;. געט*ן ין־■

on‘ ;ro נעדיויפס yועי׳עט n יו־ ; ־ 
j * ־ > ז y ׳ ovi דעפיו־טגלפנט .:,n r 

r'y r* ום נעיפ־־נ, ויי *רנ״סקן יטל» 
^ *ו ד אי׳ t ד• נ r  vo o tiולטיוט;y 

ד• אונטעי דעג־־ך נפ״ t»־ ry װטכ
f •ו• r*'K ד*ס או; ן.yנדyuyאלר׳  ts-
y פא־נודע; ל#ט ;y'yoriy־׳;y ריג

*** 0‘irm 8«״,

r מ־צ־נג tyatr' דעפ אי*« )* t ;ע*’יוו 
י«.,־יי«דע'י6£ א•; נ*#־ד מ״זערוםײ•

 מנןדזזן* דע־ ו?*י§עיין o;frff«re-v ר*ט
̂• •ד  נאײכט » a*yoryr* o^mruty4? ד
 זינט דעיײססענט, דמס no ״«fj*eye דסי §ד
 יאגייןר ?or 9191? ני? ojfojjj ?*ד ד»ס סי

no 1M4 ̂ראל  ה*ס נסארד סין«מי.וטיײ נסג
froti? ייי »י;ססרמסאגט »וײ יסססיס דעפ 

 ד«י א• נמװוןי־ס?. נא׳?ױ*ס?ז nn or דסס ײנטינ,1
 ®ײי־ «•* חטיסמייז נױדסר ?10 ר«סויס וסנסני

̂ז סס;©ײגט9 סון,ס יסינזעי סיו ױסי  די om רן
M $ l װעיוז נאיא;ט ז*י »ו;?סיס ס?ןרכזר©יס 

̂יג** ך<- •ים רןסאיט* דעס no ארנייס נו
y’ypm« די ט*ו; r

f פון f l. .חוןליעיין

 ®?ןריטןײ jMfjnj די דו״נפ^חל^דיו
(?ןטו(?|ן איך

*2ii9fj i w  f f  f m  r* ®י^ד״ 
K די גוןרנ״^מ*. iy r » ײ" * ¥י

ױן *ע^י* די יינער
r די פין  v; iir*«0*r״p, 

f r i r n  vj/ ,*ין^ומעימ* •^סילװ^ד 
העדערטע §ון ׳»טח » #ין

נ״ײ^ן.
•y^JUrfi ד*ר f*K צײט iyjy> ןןן

ד ;  ‘*)ו1ווי*«עינ^ ijffjm pc /ױ^ט^נר י
:nמװ*ן גיט ״ u * * rn r  *f« rn טעז

 פאד^חט^ן טי>נר ifjyp גײייף ז״ך ז^י
ײ^פגס־ גמיט^ר דער כדט־*ט  ^מפדז
" הןנמן ריר און **נ״ט, י  י*ס^ן1נ
 *ר־ ד?ןר םיט iPfsnpm זיך רעײױײ

 ׳׳»טעדטי*ך יוין *ט^נדט די פין כײט
*וו vj *ױפ דך געטיגעז ״י*ה

 דעם ארנײט דער *•ן ד*יט העי״^ןן
ט ^^נ  און לי״אוח־ ד^וי טון נפאדד דז

 *ויפלל די *ויף ;in ױגי*ן, ד־עס־רפכער
 טרי- טון נ^ך זיף הפנען וו*ט וג•*)*1
 •oivor די פון y^no יין *עםונ*ן רyה
 י*־ y2^yt* וחנדג ג*נץ r**2 ׳*ףל

 די m *יןו»סס»דס, ד*רט iy3*n סלח*
סטירט V1 ה*כעז װ*ס  Tin ה*נען ^וי
y* יןױם r r ty,* «ז inys jyny* |yr*f 
 נ*ר vn ov imi ...yiyap* וױ טויט
r לו*נען jyny* יףלמע* o ד *י  •vu* נ

y**no; ,מ*דזי¥י¥נסײזע©§ײגס* jin
vn{" סםדײמס n p 'w i w נןװ*ד*ן 

 גע״ ה*כען ױ*ס iy*yr yנכnrכ נעגעז
ט רון:ט ײ רנ ^ ע ק  רyרקn, נױ •nc ס

 גױ *ין ױגיפן ד• כעלװע סיט פיררעה
m ו r׳ in; ױך* n,; נדעחג* iy o r,* 

לוײטער װאס tin Diiny* האט
 זיף ^רyנ• פלץ *רבײט די *ט ר-אט

nױסנyיט.,נר
Dnyoennc sy סייי װ• גיײןי ׳זיד 

in ]pywpun \ v w די טאז «,Mr n 
y2*n| דר ריר ***n in |yo’i*ry סף 

w ׳|y***p2nyiit״״ : nyiir״yo| די װ*ס‘
| ;lie •n ;yn*ny* Dsy**py; *yv p* ;y 
I 2 די*pc *# yDyo די *y»M3 i•. טון 

oyptnr. יע;ע
 וןרכײ• די ה*ב*ן *נ&»ננ no גיײך

nyo מרן ̂oyp*»r yjy גיכyר *pipy* 
in n n?* 1 וױ* ny^t n n,נ*ים n״״ 

 yiiy* ?yrr; די טרײגד. jny?״ רyד
iyo*m חנם yrf»nD| ^ד*ס *ײנדרו 

nונזyר v*  ir*v טוןראינםמ^סירט ניט 
yny*? די n n  jyc^yn n -וייס* 

r ?*נדערן ׳Dyo*o jny•'? pc ב״טונ; o 
r;״y? באױז tyo'in בײ "  -lypyiin ו

yoy*? די כדי ארב״ט, די jib nyo^om 
 y5*? P■?׳*r 1גי p* nyByr״j*^v די

nnyo ?y2*n .אודא• און ארכ״מ fi•* 
y^ytn m* :יט די בען m  o^*ny

p vv~ m• / די jy:*n *  *4*״v-y* ד
*y2y*l; 2*ד yp«*:r*נרד* ־ om ״?‘ 

v jyrmnt? 1ד ,ד ’*nypn ד די ו  י
 nn* n jyny* ?*n ד*נ *סת, ײ»ט.

y*2y?r -ny? n *;i*«u ymne- י  -נ
yt*i* re ;yo3*f2n n*״—•  ;y;yv r 

u * r M* iy*m״• n r *  *i *iyn2 pn*-< 
yn •pm o ^ r r o m y n f- *ױנץ1«ר 

 *זױ ny*^3nn y*y« iy3*n nya* יױם
*P*yiy*׳ oy t*n ױן^ *oy *i*y* jyi«y 

jypni ?*•», ל*ן די*? jib jy2Mn דyי 
j**;v ־ ?ײ*?y4דט ן *;* -pi iy^yn 

y’ynf^jnr* •y i iy \p$"'v
oy ר• ׳סיזfiryu o**?y* r p r, ד*ס 

yuno •yoM3^n y*ŷ טײי־״די?  jy2*n 
n onny* א?ױ גמגט oyn ,jyp*yn iy 

jyoipno jy3*n pinij**n ;yrNnt 
jib די *o*ii o r ’foyro^^vnt’jn r 
jy*’?* עױן* vnB־y-׳ yjyrj!r*nB in 

vy* o^rry*** jyo^v־*y;ŷ  j*n jy 
in sonyo^ pn onyo•̂

nyr*n די nci* ' '* w y y p o y n 
r;* vn?’jnr* op״y*r*n י־*ט i o?yov 

 pc ny*^2in די jy2*n /*טyoרטn•yד
?meny yo2y^r on.ny* ny§y^ y*y״ 

jy**n נױ די סיט *̂nypn ױ;י*גס׳ 
i jy2*n o*n-־*־v jib d״iv o ײט¥ 

.j^Boyp-o;*^vn?^nr* jn *2*oy* 
ny*טי**ט ?נהנייד ;,n jynyn j*oy* oy 

pn jyn o^v n י*^ל נױ •yr*c rn 
n jvoip ^סטרײ \~p i ,ii t * r?n pn 

 ה*ט #jyn*vyi oHy*yoy* איז סטײ״ל
cyn jyo *״o;*«vcif*;n*n ״ oyp■”״! 

nyoMn די jin ,jy3y*y*B«m דלנ* n 
v  v iv ' jibטp^*דעם דירןי ד׳*נע; רטל 

 yoi* לpoב' ד*ס .jyo^y* *,*yn דט
0mV mM jy איו ױ*ס ,̂*ny* j*oy*Brn 

o;rvnr*nr* ntn jib״j^«oyp׳ rn 
.jy*:n*y* jyi*Vint jyv*n* pn oyno**- 

 y* oy»y- דערפון ה*ט ױני*ן די דט
ם pn דו*ט  oy^y?n .nyo^nn די ד

r* p*2oy o^y• j«n jyoipy*n*B ?,n 
ptrrnn י., ׳סינגפט*ן אין ii pn״* 

mryd?ה*רטפ*רד ׳ n v: jin״,jyii 
 oyor y-yn*n i*n. נ*ך jm ?*נעטייױט,

n pn סך pc די onyor ?אי *oonoy 
*m *ny * פאלזוך iv די *דג*נידח*ן 

 *ױיט אין רס2*ידקo*yonn 11* יײדיס
noo * pc״p 1 גױ אין*jyo jm n 

 nyn װי גי״ך jy?*VinB זײ ה*ט
.jyn*ry* o^yoyoy* איז סטיײס

 jy*icy* סיר jy2*n **ny*r n נ*ך
o*i? ,or? pn ד, pc jnyo*y ד די ײ  ס

 די pn כא**פטיגט jyr’i 0*11 יאך
pa nyiyr יײדיס ד*ר *n o;yonn,״* 

 זײ *?.in jy*y* pniy* ?ײ**ן מסטרי^
m *n *אױןי ?ט10נ in,?* יף1א װי yo־* 

jyony*pynn jyoipy* |y*^? 0*11 jyr 
 yny??? o*ii oMP2^*yo yrv״*n די

jy2*n nyo3yo צי ד*רם in |y*nnnc,•*

iy9*o jy;yp iv ny*oy* yiy«? jyo * 
jy2*n M? .jyryn ny*nyr pn nyoy: 

oyi**°׳ n? ס*ר *̂ ?•r n *  jyoipy* |y 
ױ• ניס*ן oyn י-ייס^  yny*<? jib נר

p*״jyny**y n  pn nyn ח*נ*ן gnyi- 
ip w p  n  p*yn דך iv חילטון pn 

r? ^*,jv nyn jib ojy*««n ט  iviv- ד
pfl r n  yjnjrr n  iv jryn ױד*ד די 

nn*?״*yo^yn ,ony ײ? jy2*n נ*״ 
r- פ*ר טיאנט n  ymna

ny?*m iv **nyor yo*r* n **ו
^ט n סיר jy2*n *ינ  v* o*y*yjn2 

rDn*oc'״?jm oy,vnnDD,r  nyn אין 9
*•vn״ nponyor y*y» jib.ך ̂jyny 

jyo*n ny?^**n*-j*<*r כאטראכט די 
n nnc *״y2*n״?n n*B / /ny2no*״ey 

11*0 n  jynyor iv jyoipy* ?<n ד חי  ח
 jy**yn2iv*’nn ^yonyor jib ?ײט

jy r’iiv *’ip jm o*n נ*ס jm •ארנ״ 
yo-׳ jm יט* ?jyopy ה*ט y* oy*טי‘ 
jyB׳ ?* j*^*p nyn*־j* n?״ny ל*? 

 סיט ̂'pרטpשט jib jynyn אדױב*^י?ט
nv ipi*  .jyoip** דין **ף טר״ן ny״

jyo די ה*ט jib op’ry*o»nn ד*יט 
*! o»ro i jn  jy3Pyn n*yn'n jn

ircn די *y1 jib o**,*r^yD,,2n״
*in sonyoi;' y יט **פ*** אין ה*כען* 

p o*ny*״ny?:m iv jyrnoiv j .רכ״ט* 
jib רעי jib * ,,?*,oyo ny*nny,rnB 

ynyr*m ױ*י**ס ony* oyn n n׳ n״* 
Tin jyo ״? n oyn jyoipw*״pm״ 

 סיט o״*oy* oo*ny *יט onyn oy ד*ס
n *רג**י?*^**ס״ארבײט דער  jycnv 
 T? jya*n זײ jm רyרכײטnײy**ד

r'OBVPo r*n* ?*in iv jyo^nnpnc. 
jy2*n iviyi ײ? oir■ ?*in יט* 

r ד*ס ,or'oy* jy2*n ?ײ ;עטרױט. o 
jyoipy* jy*M? ?בלױ nBד*ס װײל^ * ר 

jyrn r o געבעץ די n ביסעל * ^ry2 
jm סיר ר*ס jysyr א#םױ*;ען זיך jib 

r יױ ;יך אזױ ד*רט o זיי־נען *.jyoipy 
jyo jm ה*ט ;oc^niy ג**ץ אדב״טעז 

r״.iyn ם*ר״ *לע ד• ס^אװ*רצי^י1א 
o*ii ,jy r w in סיל *y* jy*icy* jy2*n 

*jy יך? r  v:v' j*nםyרט o iyor jm״ 
jy2'ry*** jy2*n r o  .inP ט*ן in״* 

y?• ג**ץ *רבײט □‘jm ir'oicoyoc 
 jyE*<־iiy*om ס*ר jy2*n ניסלאכװײז

i*c n סף *  jib־o*ii jy n o r n סיי 
jy2*n ד*רטyן *T? jy*y* onny.

 Tin cyד סים jy?״* גלײכאײטיג
imimnB־?*n jy סך pc די p*nyiifir•^ 

d*h ,jyo םיר *•in pn jy*icy* jy3*n 
y?ר jin ,*yii רנ**י?*צי**ם״אר־ די* 

 Pn**rynyo*'n iy?*in װ*ס כ״ט,
n,סםyרז *o*yoonniyTD**'vn?,*nn 

 *יץ גענוסען ה*ם ?,y**ncy*** ה*ט
n T? lyc’D*״irn jy ^ * n*־ *Dy*y 

ב*דעז•
ny?*m גליק n,סיד ױ*ס ?׳ jy2*n 

 jy2*n oy ;y*mi jib jycn*no ריכטיג
?t ד*רט *OiimijB y^n n  jyoi*y’״
*ny?*in jy*y* jy ,ױני*ן jin ה*־ סיר 

jny*** jyci*y* jy3 רבײט ^?ער טיט* 
join n?n rpm, ד*ס o*ii ysn ײנען? 

*in jy*y* jyny,?: ׳ב^רײפ?ןן זאלעז in

 טױם דעד »יו נסחסנםסטע, ty*i ססר ווויססי
no י¥ם ווייס©? ;ס9עסס־סרס?יד« no כ«דיײ יןיס 

a m .ד*ס גיס noon ע-גסםו ו»ס »»ו mb איהם 
 מם* לסזםע די אין פ©רנון;ג^;ר,ײס. רער »ין *ינט

 ״יו יויז • יי? זןרנע״ז גסלעגע? »יז י*ךר ̂גי0
y ג״ס•;?. א ןוא?-;נשיז r y; ׳'•* ,ייײ היפ ט־;ז 

t קכי־ל ?ױ נ-ע;;סז צי •ס־נמסעז

̂ססז רע;טיעיס־סר*;י םעג* סירע שא- זיעש ױי
 י-׳ג־ א״ניגע רעטע;•©. אײנית א; נײ*נע; ן
jfF ,9נ״ם זעד״ר נעדאס זזאט ער אז נא־־י־סםזז 

 בס* גיט האם -y גא־ איססולסען, y;-yr גוגות,
j?bfi? ̂דאסט ;?•םיגמ די  ״*,פא זו זײ װילעגס

 m- ערללןדעז סא*ה ױעיעז ©גד«רס ןוירמלימז.
 זײז אריוי האט ױסיכע- הימטריס, וסוטין; »
 נעמיט און ד;די;ם ©םײנע- ו y ? a ו * נ 4 ?

 דא אוױ ?*•;עז עס נדאס©?. גאט ©אר
• נלויז נעיועז א•? ער »ז זיכער, זי-נען ןועלכזן

 ו־י:* ו.מלמ איינמנד «הן סי«תד«»מי, **הנסר
 ו״ם סיז סמגם my ד*ס נסי אידעית?, י«ז,9
 ס-אזעז. זיי;זן סים jF׳“?9r,־׳BB t♦’*? זיןי סײם «ו

nn װעם ער װמכיען סאי סייע, ד« ז״נזןז נסיו״ב 
 םו; ססדםירזני » ה״לעעד, א ;כיא, ס מײנסו

 זי• no ותי ייי;צ-סעז. עדד.©נע;ע נרױמ ןיינ*
jr ם״ז יײס ? נערעכט אי? r o קסמם ד© איז 

nan יײרסיז ױילס•?. ױעגזן סײנוננ יןדןר *ין 
93 nnה״ד״. םר. יזז דז׳מקיל .דד. ס«רס » יתז 

 v? ה«נעז נעסיהלןז אח נ«ד»*מז ••דיימגע
 איז ו־ הס־וועז איו סוח זײו »•? ממםײסנז

mn ווײסעל! r;iro • umw ־ ליבעיאימ סים••* 
on עי נזננעו.  movyj on .׳טיעכםס on *ס»י
 איד׳ס וןוז 4;®רמו אימוינעי וומוסי סיז •ו*ימ

tirnn on אוז סדײחײם״ •גײסי א סו ro 
גז* סר״הי״ס״ .נײע ךי tm on סאגנמײז יײו

 סוןדנ?ןז; נ«זױג?נרנדסס?ו די איו איחס סאר סילען
מו איז os? •? *כער, קו ס  «ײס די איהם סאר נ

no מו מי ו 11©ר?3נ?[ סרײחייס״ *גײסר ?תר ד׳  י
A ryn ו סר ה»ס י y ז p « n n ri» מ׳ מס•? אוו ל • 

o עי װ»ס n ,י9 איהר. דער׳סטימז *ו גותסמס 
 כסרסד־ » סים דעס*?יסטימ no נ*יעדס האם

ס גרי-יכעז ידיז אס^• הסט ױ»ס ?אסלײם, י / if 
 נ** ניס 7דעס*קר»סי די ה»ס קײנמי אוז זיך.

 סים׳ו װייססז. וױ םיס, .די סים »זײ טיאםמן
» mb » נסװען ער א*ז םייל r .r ,קיינמי סיחסה 
 םאראײ״ סיל אזו• אויםגעססז ;ים אנע־ לאם

 געםיז עס ?נר ה»ס ,f וױלססז. װי םלחסוז, נ־;עז
 װעם ד»ס — גים »דער באװאוסםזײז, פײען םיט

 נתג ?ro רעםמני^ » נלײכסן אייכינ װידהליך
 וױלססו ױעז »? נס׳סטיםם, נס;ץ ?y?»; סנע־
 ס נעײע; mv װ«לס סרעזידעגם, ק*יז ;יט װע־ם

 אי? זז9■»ליםי דער נוסען. «ום ל־אסס נרויסע
ir דזןם דערמםיים ר»ט איים r ; rc. אסביןויע די 

m r i  if? נונד ה»ם ijr:pj די you, מע־גע די 
 ה״ג־ נאר אז ז*נע?. לעז ט?ןן איהם. איז כינית
 אזוי ארויסנעוױזעז נים סא^יטיי■ די ה*ם ם»ל

ת איהר ססא־ל ײ  י)א*י וױ נבויך, סינטסזיע ב
_____ ױילסא?.

ײג די  ישױז ד.»ם רו;ניאינ*יםעך־רעג ע;;לי©ע ;
תו ?iror-.y איהר תפאכם טי  איהר B’b ארים םו

ד גנסל»?זני1נגינ*ד ^ י ן ן סי ד סוז ;ג1»גערקע; ס  מ
 דעד״ וױיל זא־ים״׳, 1תי.טום כ׳?»ג ױעס־רוס-סכד
r ?  o n  if ױירהליו נמסאדערס oio. 1»? נים/ 

o? נענזן? »•? מ;נל*נד iMBirniy די ווײל r. ,?ניי 
סןר non איז »«ים•• ל־נסראלע די  סאר נזײעז אי

מנ מג סי ס מי no ו  דער״ נ*ד ס»ײזןם*רל*ירו;ג. י
r»:3 רי ח*ײ *ןר. f ״ יײב»ר ס י  ענגיסגד, »♦? ײ
מי ד*ס פ ס־גי ס־ איי ס־״ o דעי אז ס»;ד»: r״r.

 פון געג;עד אױסגזג׳ססרסכע;* סרינסיוימײע״ ?י*;עז
מו דמם סנ B תסי©?? ג Tiyvoyrao י/ וױיל? 

י מ ע  ?*fii ,\vrivo די ?f;>p װסר, אירנזגד װי נ
jrnyor n? ם ״  ה*כמז און סל»;ד,1ר אין רודזןר נ

ס ?ןחר  ?ײער jyajni *ים סײ*תנ נינססינ^ i״p ד
 ?1» •סליסיס jno?״ If3im גים mm כ»ר»קס?נר

 אין »? »ײגג?ןזעח, ר1»נ ח*כס? וײ ח»גדלוגנסו.
 די אי? רוסרן^ד, מי ס*ד»;ד, no ij?omroj’» די

מ אזי  M» יסינ,1נ «iyypif»* 9נ»דיננתנסל»? ד
o? נ?ה»ס ה»נמז «ײ r ?!די אח סוס גױםיג *•» 

 ג•1סײנ ?ײערע ןyp*Bnyi if קמנסאסס ליםי׳סז
 ס»• אזס׳שסזןנדעז די װי »זױ, ה«:דל?ןן if און מז

ס ד»רף ד»ס .oy דעדעו  סיבײםער־ ע;נלי©מז דן
 נרויסען איהר if ?jp.jfii oiyoryi סיגיסטערױס

_____ קר^דיט.

oy פ׳־אנע א ג»ר א^ס 01דאר איז no ,יט^
 איו נאכפאממז :y?io ױעט סגתריהא אויך דעז
 *םע• פסר נלײבעז if ריכסװג. ?עלכןר דמי

 ■»* זײו oiro ױעט פ»ר׳על©;׳ם, אלץ נמי רייןא
 »?על• אױב װילזןז, אילר נעגסז ם׳סמעת. ליםישעד

 מיל איך ס»?. n?no ?ס זי oyn ד*, א*ז כעש
 אױפ• ױעם ל. «װ פ. א. אתזער אױו »? הספעז,
 איו ױזנלכע סםעײמ, איהר ■רם דעם איז נעכעז
 wan ננ1סטעל » לסניסע, קײז נעװעז נים ?״;ם̂ס

 סרעקע״ no רממלםסם ימר נ־כער iyny: איז
 קלע?תי װארפעז סעלר נים on א־ז דינה״ם,

f״’rr? םיס די if ססלאגד. סוז א;ערקזןנו:ג דער 
 װעם נעגנע־טאםם. איהר נ-י בלייבעז דןךי זי זאל
 V? םיהלם ל. v« ס. א די ד»ס ססז, א ?••? עס

 לאםתײ די פ»- סירא סמ׳ט ה*ם ?1» ̂׳׳שייאו
r*”3D אשת׳ן ד־;ר אץ איז חןלכע ׳סר*ססנ»;דע 

coor. גיױמר » װי טזדזר, ;יש

ג»ר םfאי כ-ז עויז ראטכסראלטער. זי•?

איכעד^ינם, ביז זײם, ם״ז סוז איו,
o*n ,o »ז n ינ?ר די אוז מ;גל»נד« 

ת r רי r o «  om  o9im? די אכעדקסגמז o n « o• 
 ,רוס נריענ*! נימנד ײסס ״ל»*ד01ר »י? חןגירענ

ynjrj r ג»רי׳י מי ?,nytr•® oif י«נד n  op? סר  י
מר ;« o ג n  nn ,wo* in ר מ  iffhm njn oim ני

מי ס״׳ »יז ?ynn*y ססליגמגדיג r? מןזסיס רן

 םזהר נ»ר זיך װעם ער אןן נעזןנדעיט, זיך ©טס־ק
 אין װערען נעבראכם ױעם רוסיסנד װעז ענדע־עו,

 אימודי• גסנךער רyר םים בא־יהרוננ נאהענטער
 רודער בײם ?ynror o«ii די׳ װעז װעלט. גער
 yo*”fiy3»« אסת נעױעז װאלטעז מסלסנד״ א•?
 גי־ ױי ױ»לנת? קסםתיסטען, װײסנליקעגדע אוז
 01<»ײנפ דעם סאר האבען םױ־א ב*ד»רסט כעי
mb סלסנר,1ר י?י1» מעלס רער no ,n י*גד01ר 

ממלט. איכעריגעד רער אויף

o ;עכ»ך לסננ ניט n פת מםחה די יעדט1נ<ר 
 '3jmn »»ליםיס?ןנס. 9דמם«קר»םי© אוגזערע

n״ii ?ײנע םים f o עו תקמנ םי o אנ n אין איחר 
מז סנ «nyoonBB. 3 נ א  יל*ססננ»ם1» דער ת,1ג
 װסס, אנארכיםם. פ*ר*סעיםעד » זײו םוו ד*הע:י

 » זײנזןו בליקאנמר1רעס די »ז נ*ר, םײנם איהר
 *ס?נרית*נער Dif ד*העני ז*נם—ננבים? נעזינדעל

 דז*ם*קר*ס?נז די קינדסרלאך. ׳mro *—לם.1לם*נ1ע
ל סײן »ױף בעסער. גים ח»ר ס זײנמז ן װ ן  ן

 װי קאכי;עם־םי;יסם*דעז, רעס*קר*םיסע איד ו*כ
 t'icn«B דעם *ן נאר dpip *ס בליקאנ*ר.1רעס

מו אוז אײדים װייס*נ׳ס סרעזידענט םעקאדר ע  מ
 נעתםכתז אײמר ־םאר םאכמז if כדעה ה»ם איהר

 » םײנער »י? ער אז איהר, װײסט ס־מזידענט
r;yo אי• םיל ביי ה*ם ער *ז איהר, װײםס ז 

 •*ד jreFJft די ?10 כדטו דעם איז בערנע;?ש*ז
ע פאד יאר.ר ״נ מז » יר*דינסם״1״» ז סנ  סערםעל נ

נרזד םר. 1» »ירר, װײסם ?1» ? דאלאר ס־ליאז
רגי געװמזענער דער נ*יי, מי  1אי דזסעמראל א

r» ה*ט קאכינעס, ױילסאנ׳ס i םיר סח *סנער»סס 
 *נ*נתלס? *פ איתר ?ױלם איחם n» ו ביינדעל *

o אלס n ד יסאננר2רע*וב די «ז *נקלאגמר  ס
ס3 מ רני v א «  I מ• *יז דןאמןגי דאר אײוי, «*ג* 

 איו D3iy אר1נ1א לזנסאו גוגתז » גים ער רײם.
רנכתנם.111ג* ת13חל

 מומואנסד דאי ^r*n *דיס אח
•hi דאגניו סו. •ח ••רויננײ חגר סיניסנתר,

W? וייןוון »?ױ וױרקי^ ר1 ri w n  t v•
tin ט»כס m  on חר אל*ר. ג*נץ<«

* ■ u r n ?M U  l
T9 ןיי;ען sin >סט ivoipr ט  *חין;י

 י«רק נױ יין ודי< ד« װייר< » יא0
 • עפעס »ן געחט *;רער׳פוויו ארע-

p—bd, גי״ך פאר׳פוױנרןן סיר רטס »ון 
 פטראינער. ז״ן װעט סטרײפ -in זױ
 פאר׳פמעחן iv mnהאנען דיר

 זײנען סיר יטט נעגנער, אונזערןן פי־ע
 נור״, ״טאר זאגט, כ׳ען וױ טח•), נעקונ-ען

 נענוסען הטנען טיר און פארכלינען, »
 ;עג״ אונזערע פון ivnuiv רעם נאחירע;

 שעפער ימנע פון *רנייטןר די — ;ע*,
nײ*געיKס*^jy’noiv oyi jin ,Jy ה*״ 

jy*mny* r נען o חרןי חױ«ט?^יף 
n iv jyinm* jy2*n r o  0*11 ,oyi־״» 

r ד*ס *רבײטוס, pip* ןyיג,vבער o װי 
 די jib py *ז פאר jyoPnn דט די לעץ
 ?ײ• סיר רזyז**ד ׳*י*גס1י רypי*י נױ
 nBi* ד*רט jyrf»2m*y iv jyorn *ען

 ״yרנyינטn ny?*m jib o**'*v *תאי4'
inB ,sn**r דyם o'oy*ya jyo5yi*i׳

 *י**ס1י די inB ,n ^ײן, זײ •mb אי
י*ר?. r* אין

*Tr^on, ר*ס in ?̂ n?* ײכט5י ניט 
jy**n r o  iy** .jyoipy*** ד*ף *n״ 

 jib רyרבײטn די ?n ,jypini iv ררי?ען
 jypp'B jyony* jyp*? inPopyDK׳ y*y־

r o  ?« ,jyp*yi pn ײ*ען? jyerw זײער 
jy*Mo r ד*ס טונה, o כאםת -inc iv 

*jynyoy רכײטס״באדי*נוננעז די* ypno 
 זײ d*ii □yp רן1ד iviyB* ypŷ? אין

jy^yr דעם מרך *רג**י?ירט, זײן o*ii 
 *ר- דער םון טײי n jyiyn jysyr ?ײ

 I^y2'n ארבײט^באװעגונ* דyטrג*גיז
 דערגר״כט ענדליר jy**n סיר pn ׳לא:ד
ט.nטל1זyר jyonriy* דעם

 װען ■ דער ?,n סך״הכל .״yi איז*,
nו:זyר D*yoonn»jn ה*ט ***jy**ncy 

jyo'^n ד אױףyר iyo־’y'p*oװ*ס ׳ jyo 
jy**n ,\P2v ה*ט m  ?*in יד*רט סיר 
 אויף jy*icy* *יט נ*ר זאגעז, jyo קאן
 *־1א אין ארגאניזאציאן jib געכיט רעם

 סכױעות, n ה*בצן ז*י ח*ס טר״דס, זע־־ע
 ״*ר**ני?*צי*נס־ ya'f'yBiv איע די טר*ץ

 םדיהער דארט jy?"* װ*ס ?אסיײנס׳/
 הא־ סיר וױ רוב, ד*ס ,jypnny* ירטBy*נג
 יענע jy3*n ,jyi'iiy*** nynnB oy בען

 גע־ י״זילעכטע jyBny*o,nn ״״האס*ײנס
 װאר־ נארסענט ילײדיס די כײ פיהי*עז

יל*־ קײז ר.nדט^yטט’ y*y' םון קערס
^,אינטערנע רyאונז jib קאיס  זײ־ ^*̂*

 ה*ט טאמער pn jyny* *ים דארט נען
y*py״in in יא pyיסטירט? nא ונזערער 

PnP*P, האט ip py□' ,גע?שייעם jin גאר 
 לא־ די jypyoy3P*D iv טאן o**py* *יט

*y ארבײט די םוןyר j'n די ̂pynyt. 
v:rty?n ,קא- ׳סױם ?׳מייצן װאס ילאקאלס 

 סא־ די צוציהען ניט ?יר צו ?ײ*סאיל נעז
jyD ארבײטער jib פאך. דעם

ער־ געדארפט, אילזא, ,jyB*n מיר
•:•jyoyPrnB ,D;yo װאס יטלעכטע ד*ס 

 צופעליגע די דורך נעײאיעז jyBntry* איז
 םריהעו־/ םון ײ:ס6ארגאניזאציא*ס־קאמ

jyB*n jni jm אנהויבען געסוזט סיר 
 n?' עס און ניי. דאס יף1א ג*ר בױען

 הא־ מיר וױםיל אויף אנצואװײזען וױכטיג
 אר״ דאזיגער דער איז ערפאלג געהאט בען

ג״טל
 זאכען אנדערע נאך pn oyp רועגען

 טײל jyo''iiv דעם איז jjnyp סיר מעיען
רעצארט. oyp פון

n זײנען סםערימא איו f nיל־אינםערעמז ״^: 
 סינקלער• די אח יל*איגם?נרעסעז1» ראקעפעלןר די

 ער־ דאחעני וזי איז, אח־דאהעני־אינםערעסעז.
 ראסעםע• iib v:yo דער nniw דעניעלם קלןרם,

^ װער אוז, ?ער,  נסםר נאר *לס11 סען װ*ס װיי
 עז31גטערז1א נענופעז זיןי װאלם טזןו אויב געז׳
 אױי־ דאזינען דעם mb װינקעל דאזינעז דעם

? סלס;ד»ל

ארבײטם־געזעצגעבוננ אינטערנאציאנאלע די
־nציאגnרנyינטn jn jib ׳עאםו** ,ד

 ר*ײ׳ן^יאגא<y*ט,n( ארב״טס״כױרא רען
 וױכטיג־ pyp אפיער איז אפיס) קײכאי

 ־pyBoi^y*om דעם jib 1אױפטה םטעי
jyo בױ־ די ׳עלום״איסאו. װערסא<יער 
א  צוזא־ אין jypupniy* גע*רינדעט m י

nn*yo** פ^קער״מנד רעם םיט )y'P* 
ס) אף  םיער די סאר זיף האט jin נ״מאנ

 מעהר ארױסגעװיזען r*yoD'?py יאהר
^jin *,nyBOjyBy אלע *לס פרוכםבאר 

ypyp*n א»ט'ייו*גען jib םעלקער רעם 
 בע־ האבען וועילכע מילוכה־לײט, די כו*ד.

 באזונדערס ׳׳פרום־טרא?םאם ךעם jycnc׳
 האבען װיילסאן, o*yp'?yPB pyp py3* י•

 גרײנדמאםט זײער jy^'v.D'i*־ געװאלט
 סאציאל־עקאנאסי^ע די כאפרידיגען 1צ

 די אין ארבײטער די םון םאדערו**ען
^jib pyi*y ראיעטאר״ דער זיגער. די# 

 םאר־ האבען yD^yn מלוכות, די jib יאט
 איבערגע־ ארײן האט קריג, דעם לארען

*jyoi פארי־ נאנצע די הענט זײנע אין 
 פון זיף שארוזיטען צו כדי סאכט. טייעע

 דודף ?אםיטאליזם סאר׳ז געפאהר דער
 די האבען ארבײטער־רעװאיוציעס נייע־

 לײזען גענומעץ זיף אלײן דיסלאסאםען
 באװעגונג ארבײטער דער םון י פראנעז

 חאספדאסי־ רעםארםען׳ עלסאצ'א דורןי
 אפמאכען. אינטערנאציאנאלע jin סעז
 כעןלװע דורך םרידענס־טראקטאמ, איז
 גע־ גע׳עאםעז איז פא*ס״ינײ *ף ״ייעג די

 װעלט־ דעי אז געזאגט, ײעיט װארעז,
 אויןז נאר װערען אויפגעבויט קען םרידען

 *ערעכטיגקײט סאציאלער םון יסודות די
 *ר־ די םון פארבעסערונג די דורך און

 ברײטע די פון בײטס־באדיגגוננעז
DP>nB־jyDno.
ארבײטס־בױ־ אינטערנאציאנאלע די

 פאראיײ « איז םעלקער־בונד דעם פון דא
 געהערעץ װעלכע לענדער, אלע םון ניגונג

 דײטש־י אויף אבער ;םעלקער־בונד צום
 פעל־ צום ניט נאך געהערט כעלײע לאנד,

 פארטרעטוננ. א דארט האט קער־בונד,
 5ל בױרא דער צו געהערען הכי בסןל

 צו דערבײ איז (אינטערעםאנט מלוכות
 װעלט גאנצער דער אין אז באמערקען,

 םלוכות). אונאפהענגיגע 65 זיו רעכענט
 און אמעריקא פון אױסנאם דער מיט

 דער צו אלזא יפױן געהערען רוסלאנד
 װעלכע לענדער, אלע ארבײטס־בױרא

 גרעםערע ס׳איז װעלכע »נאר^ האובען
y^o**npy .לא*ד יעדעס באדײטונג 

 האנםערענץ, יעהרליכער דער צו שיקם
 םון ארגאן העכסטער דער איז װעלכע

 אלס 2 :דעלעגאטען 4 צו בױרא, דער
 אײנעם צו און פאױטטעהער רענירונגס

 די אונטערנעהמער. און ארבײטער די פון
 און קאפיטאליסטען די םון פארשטעהער

*2P״jypyn pyo נאמיניpדו טpדער ך 
w*yp** ; ל די אוןyנדעp̂ ױנײ די װאו 

 םון גאניזאציעסpא ,p pyp* באװעגונג אן
 אנט- ניט נאך זײנען pנעהםעpyאונט די

ipנ'א אטעןpטpפא jypyn ט,לװי?ע n  p 
 -py די ^יחינגס־םאחטטעהעת 2 די

 -yאנםpבײטס־pא אינטעמאציאנאלע ׳צטע
nyp פא איזpיט1ל ^געקומען pyp אײנ־ 

װילסאן״אדמיניסטרע־ דער םון לאתגג

פר^גק. הערםאן דר. םין

y'V1919יאה אין װאישינגטאן איז ׳ p ; 
 ־yEאגp װיכטיגסטע די און yילעצט די

 pyvpip א סיט ןyומpyגpםא איז רעניז
 װאו יעװײץ, זיפענעװ, אין P'Piv צײט

 די ׳עםענדיג אויך זיך ס׳*עפי*ט
pro* םעל םוןpypםון און ־בוגד P8 pyp- 

 pyrj*p pyp אױןי .r*ypyB**p ב״טס
r*ypyE**p זײגען *jyny םpnטpאטyן 

 בא־ ?ײנען סyציn*yדעל 17 יע*דער, 42
 .pyPi^rp*B״D**n,*yp םון p** ׳עטאנען

 •yE**p pyp jib קאגסטיטױעאן pyp לױט
yp״*pp*p j אויף p.p*h אלזא jyinyp א 

 n :*לײכגעװיכט רyי׳טoא*אpy סאציאי
 גע״ jypyn pיטגלידעo די םון העלפט
 םון טעלpפע א ,jy**ip,*yp רי םוז שי?ט

 ,p םון לyטpyם א נאןי אוז pבײטעpא די
p .pyony*py^'*^, באישלו־ װיכטיגסטע 

 pip p** jypyn̂ אנגענוסען jy:yp סען
 מיט* ר' פון הײטpהyo ryo'PP צװײ א

 האם טאטpאpט לערnסpyװ דער .pעpגלי
 כחות סאציאלע די טpאױס*עבאלאגסי

 בײטס־pא pi*אציאנאל?pאינטע דער םון
r*ypyc**p א אױף p*-p : טאמעp קען 

 py^טעהpאE עזp'גיo:א **iP'*yp א נים
 יp םון סײ קאפיטאליסטעז די םון סײ

*2P״p ,pyoהאט אז pyp םאP’עםע^עp 
 גע׳עיקט opyr. pyopyn קלאס, אײן פון
 ; עכטpטימt̂’ קײן ,r*ypyD**p pyp צו
py אין אנםײלנעםעז מעג p, זיצונגען 
 jy2y*e* ניט p*d אבעד דעבאטען, און
׳טטימע. זײז

ױ yנאציאנאלpאינטע רי בי ס־ ט ^י  א
 עקזעקױ אן דוחי טpאנגעםיה װעלט רא

 ס׳שטײט װעלכען פון ׳פפיץ pyp אז טױו׳
 ׳צײט pyv*n* pyp p*b .pעקטאpיp א

 די־ pyp איז טpעקזיסטי *Pi'3 די װאס
pעקטאp אלבע געװעןpא — טאמא ט 

 סאציאליסט, pעכםעp טר*:^יױשער
 יאה־ o*y'PP די אין נעװעז איז pלכעyװ

jyp /עו ט ס מיני ס־ ט ^י א
 אינ־ pyp פון הויפט־אויפגאבע די

ס pנאציאנאלעpטע ט י ^  בא־ *pi'2 א
טע^ אן jyo’^pnD'in איז ^עטעהט  אינ

 עזpגוליyp צו געזעצנעבונג נאציאנאלע
jy**i**,p* די * 2 ^ ,,2P און yoy2PnB- 

jyp ס. פון לאגע די א ל ? ^ ע ט ^י  די »
סען ^ו  זײגען קאנפערע*ץ pyp פון בא

׳P*yo*pyp״ ' 'D**c," װעלכע jypyn 
 y?»**'vn*pyo»'* איז לטypםארװאג
 װע־ זײ װען (קאנװ^^אנס), זyאפמאכ

 ךpוp טינט>y(באשט טpראטיםיצי רמז
 ל־yפ צום jypyny* װאס jy**n'*yp yאל

pyp־p .p*inוpד cyp טרyטyן p j''pn' 
 py?" אין r*ypyB**p pyp םון ב*של(סע[

 1923 סוף ביז׳ן קראםט. pyצלינyזyג
r*״jy ראטיפיצירט הכל בםך ^ויז *ny־* 

127 jyp ,איז 1922 אין בעת בא^לוסעץ 
ױיז .p** jyny 85* צאהל די סל^י  בי

j"p* jy**'pp בא ירLMלוסyאל״ן ז ^pyB 
 פון **i2y*vy?y* pyp איז pyייטpב און

.pyp*yל yאייגצעלנ
ע־pט jy**n'*yp yfiליסטי׳^8יטBרןא די

-i*p* אזא מיט ויםpא ג^ועה*ליך הען

ט8ם ע ה פ ר י ר ם ס
וױינטאן. פיליפ פון

א
 טײך אונזער איז קאנאל רינג גארטען, אונזער איז םטריט םארקעט

טײך.. אונזער פאזע שטעהען פאלאצען און הײזער הױכע

 -y*vy?y* py>n'v*o pyp jy*y* סע:ט
 די jib **ipyDy*p*E pyp ipip בוגג:

 OPyByny* jypyr, א^יטס׳בא^;גו:*ען
 כ׳סוזען און jyDD*r־j*’VPn*PB די

jy?"Pt n אױף  jyr'Dr. פ-א־ די אױב 
 איע (און op^p*BDpy jypyn דוקטען

אi קאפיטאריסטי׳צע  זיך יאנע; ןy:טyוצpי
 אױפ־ זיי jypyn )׳ppyעקסיארט־ס נ*ר

 **־ וױיל '*,pycT*ypi?**p זיין העיען
pyp*yp ypyp ̂וyלyפארקױםען ן "?ypy 

 אינחם־ yv*n* ,p און ,py*,s,2 סחורות
jiapyp oyn y'Po '̂־jyp א in .jyp*r* 

 םון jyo** איז וױל ררערבע ,y’P*yo סין
 דעם צוױנגען "jyDypyor* ״:אציאנאלע

 און yoopyri‘* רי צו קלאס *רבײטץר
*yoo^ppyay ־ #רבײטס jy**i**'pn2׳ 

 צו *yv אוים׳ז *;ipyoc״ הױפט רי איז
i2y*vyjy* ysr א v * o  ypyoy2.** אױב 
*py2 אײן *יט ysn p*: ,p:*s יyנpyp 

 א jypp-D*"n jyno jypyn גלײכצײטיג
"*y□ לעבעז דאס ׳פיצען צו געזעץ *pyp 

o:i?y* d*p די םון oyv. ,pyo, ,z'n ׳צוין 
 זײן jyp^p*D nP'n py*'j*p pyp אט

P'o jypyj jiBpyp .obhpp וױכטיג יױ 
 ׳jyDypyo*,n־pyo,״2Pn די p*d ס׳איז

 ־i*yp זאל **iEy*vy?y* yסאציאל רי אז
jypyr. op^ אױף n:*^n*pyo*'n jn״ 

 no**• ףpדו — הייסט דאס אוםן׳ לי<ז
y2^yn ,jyE זיין זאוילעז p*e p*y**'iiv 

ysn יyנדpy. בלייבעז *פט גאנץ *py2 
p** jyvyry* h אוים׳ז '•* •oyP3*: ,p 

ip'*yp pyp ipip jy**?"* זײ jyr אםילו,
 גע״ בא^טעטיגט לאםע:טpאB ayp און

jyp*ii. קאפיטא־ די וױיטער גיט דאס 
^jyoo נייעם א *pnyry קאסוי םון *jy*y 
 קלאס, pyo״3P* םון jy**ipyp*B די

 די אז ,jy**? pyoנעהpyאו:ט די װייל
 jyvyry* די jypp'B pyנדyנץ־לypק*נקו

 jyoi*y*:* זיי jy3*p זײ הגם דודןי, ניט
 בא׳פאםען אלזא ס׳םוז פאפיער. אויפ׳ן
jypyr 3 א?*pyp*i ,װעלכ אפאראםyר 

 װאס ,jyvyrp2 רי אז ,jyay* אכטונג ז*ר
jy?"* וין^ *j"P אין dbkpp, ז*לyן no* 

jypyr opp'Dy^pn yp לעב איןy.ן ntn 
 ־pyiD*'n־p'P3nB רי איז o»p*Bn פין

 געװען <*p*yor םון איז yלכyװ צי^
y*"n םון p, װיכמיגסטע jy**ipyp*B 

ען רyב"טpn די פרן ^י א  yאל אין פ
^ ד מנ ל

 פון *ן6*גסטיטו׳ןpyp ?4 אין אפילו
pyp̂ yD oyp־d*p ,p*u אין הייסט pyr- 

 n זיך o*'Dy* ך8שלום־*פם pyלKם
 jypr,'B*"n רױ8ד סלוכה yדyי אז פונקט,

yoo'D n□ םון y'VpyBDrn, אין yr ̂
pyD ז*ל̂סyאויך זיף ז ipc jy*^"onn,־ 

jy. ס׳האט *jyoi*y* pya םינױ *'pp 
 '*־ps pyלn*םyonםונד py*'?*p pyp ביז
 האט **i2y*vy?y־*DO"2P« pyp פוז ציפ
***jyoi*y כא אpאpטyר jib אלנע־ אן 

p yoc*'B ,p o&ny .vy?y* c*y*"o־** 
pyp jid r*ypyD אינטערנnצי*נnלpy 

 צטענסyל איז װעלכע ארבייטס־בױ^
jyDipy*p*Bה*ט ׳ ***jyoi*y ״רעקא־ 

p jy*yr / 'd i w " iw d, ע ^ינ לנ  א
 וו*ס ,y'VpyBD*'np'PB8B n jid יסודות

 כפיח•pip pyp אױו* jyny* אכטונג ז*ל
 די פון שױז צום jyvyjy3 אלע םון רוננ

ארבייטער.
סד א אין אפילו שוין איז צטyי ביז

 jyry* y'vpyBD*'n־p’P3nD רי pyנדyל
opivDy**"n, אין אבער "?py םיעל ^  ל

pyp איהר ם?ן נ*ף איז j"p ניט זכר *•y 
 ערpלענ צאהל 'P איז pyoyp* נ*ף װען.
 םאבריק״איג״ רyנענn̂טr*פגע אן מיט

 אינספעקציע ־ p'P2nc די ספע?ציע.
 4כפ'הרעpדו P** ניט איבעראל העלפט

**p םא^לק*םעז אויר oo"3Pn ,p• 
 לאגע רי jypyoynpnc און געזעצגעבוע

ס.nלpבייטער־pא םוז
 1* ננ1נ1אונם?(ר? די זיך האט אבער דערוױיל

 בר נתיםעז דמם בוד3ל הייסם, מם ,װי נעשםעלם
 זײז, עס קעז אדער, מילסאז. עקס־ירעזידענם סנז,
 אויםנצפײ יבעז1*ננעח ר,»ט uro in איצט, אז

 אלע זײנעו אױי־בלאםע דאזיגער דער אין .אז נעז
 מס האב איד ־- אײגנעמםירם היב*ל*ר נאנץ
 זײז, נעםאלם דאזי ?fp dj? *כ?ןר זאנמז, if מירא

*r ױלס*ן1 קדױשים, »מײ אונזערע «n ,הארדיננ 
 נאנ־ די זאל — דעם איז פארמײמים ז״ז זײעז

rf איז װארי̂< ? מערעז םארמםיתט נ^יכםע 
 חעז לאיערס נמיסע די mb iron אםיז׳ז, דער
 םעז ױי אז *;קיענער, די איס אנעםעלע?, סמז

 נלײך זיך דערפיהים אײנעם, if if נאר זיך ריהרם
 ?ײז זאיעו װער און ילו1א םמ pinom יעי

 כא־ if גלײכער נים דעז איז loyvnurn די
 םאר־ ביםראכװײז ׳ײז113יםיא3 און שוױיג׳ א «עז

? נעמינםע rf:*i די ?זטילעז

 ,inn איצט עס מאלט ט1נ װי םה׳שבות׳ען,
 אםת־ t» »סערי?א איז נעחאם ױאלםעו םיר װעז

יס■1א געבען ז*ר r3Pn באװעגו̂נ דאדיקאיע
mb r־u*r me n*f םח non'BW די if ייזס
 מז װאים װ*ם *סאריקא. איו עוים נרוימז יתם

 חעיפם װ*ס *מנר, f t*orin נעפענם נים אימז
 חנר נצותז. װ*רם nr וז»ס ,V? יייוי׳*? ײס

 איז נ*ותנוננ »r« on *יז, ■אקס •ײתרימר
m *תפ ״יח ייס• m  m * n  t m װי rn or 

*אחמי

 הויך. אין צעהן־שטאקיגע תםיםות װי םינםטערע, הײזער
 בלײך־. און נעבעלהאפט יגרױ הימ׳על םוםטען אין שטארענדיג

ם םעט, זײנען כװאליעם די טײך אונזער איץ ^ ע  גרין. און ג
 אהץ, װאו עתעץ געהען געלא^, שװער שיפען קומען

 שמאנגען, קײםען, שװערע פון װעב געךיכטען אץ אץ
 אױפגעגאנג/ץ. בריקען װערען װירװאר גרילצענדען אין

 פערד, אוטאס, • אונטען הױך־באנען, אויבען לויפען
 ;ירד. שםײגער־שטויביג pyp אױף םילבען װי yp*y?,io מענש^ און

 o*y,p yבלייכ ,p זיך צידדען אויג^, yp,D די זיך צינד^
וױענט. שקלאפ־ען yאלט די צו ,py?,,n־PD^n גרויע די צו

ב
 טראגט אײגער י;*דער א װאד מארק־פלאץ, pyp אז דא
 םא;!ט,pפא py װאס לעצטיע דאס אײגענםרם, לyבים זײן
 טעג• ya^yoyr*y2jp און yלyזודג־ה בינטלאך אץ

 jyr סון אנדp בײם אזpג די װי ביליג און הפקדדיג בטל,
 ט״יר• אונזער פון כװאלײעם װי בודז־יג, און בלי־נד, פארבעגלאזע, גyמ

 גלײר• אנדערע די צו yy'K jyn,,p y^nyvxiH אין כװאליעס און םעג
 ?״pypipo סטyבpאw ןyגpםא גרט שטאם יעדעך דיך פרעגם דא
 pyrp א אהן לyשיפ א — כיזםו גים ארבײטםטו און

 שטאדמ, זיך רוםט װאם ים, שטורם גרױםען אױפ׳ן
גאם... אהן גואל, א אהן פארלאזען, קעד חילפלאז א וױ

 זיך oyr 1924 י*הר אין ערשט
y• רועלכע ויסשטעלעןpא ^ '^n p -פ*ל 

 אר• pyp םון באשלוס לעצטער pyp געז
 ד*ס ה*בעז, װעם בייטם־ק*נםערענץ

 *ננעוד װעלעז רypנyל חיפיעל םיינט:
cyp jyo ורעגען געזעץ pyp פאבריק־ 

 ס׳ת*ט װי פ*רם pyp אין אינספעקציע
רנאצי*נא־yאינם ,P אויסנעארבייט אים

 שוױיץ. ̂װyנyזש אין *pi'2TO"2Pn yל
־nPD 'P אז אלייז, םאקט pyp py2* שוין

*p'P2nD yoi* n jy*yr y־ŷ vpyBD*'n 
 אז פון pטעpכארא n jyoi*y*** ה*ט
 איז נהיי̂טyגyלyאנג pyלnנאצי*נpyאינט

 yDטי א pnD ױ*ס באוױיז שטאר?ער א
 ־pn yאינטערנאצי*נאל 'p װ*רצלען

2"i2y*vyiyroo** געל*זען ש?ין ה*ט 
 בעז.yל אין גטypרyאנ opyr זי װי און

yp'pyon, ו?עלכע *opy.py צו *יט pyp 
 ppipnp אויף ooy* נײשאנם/ *ו* ״ליעג

 נאצי־pyאינט רער אין ניט אנטייל היין
 py2* .**i2y*vy?y־*D0"2Pn *נאלער

 פון זyשלוס8ב 'P װעלען pm םאר אויד
 ים*לנעז yoo*'02'ii רי האבען ?שענעװ

 ?ראםט אינערװעגיגםטער py?" װײל
 jpp*npy* רי א?ױי **ippri pyp איז לינט
פאליםיק. רyנאלljצי)nנpאינםע pyp איז I באציהתנצז דיפלאםאטישע און jy:*no *•* פאפירענע jid א• ניט היענט אבער דאס ארבײטער. ,p jid jy**nyp*D איז
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jo דער אין אינטעונעשאנאל t
ן ן ר » ײ י די ע ק נ י ו

 ‘חלשות מיט זיך קודקט אלגין
 סטחןשעט און טדאפענצ

גענ?. ױ
ט8 יוור*<ר א סיט ו איז *וריק ״ נ ׳  ו

ט״ די א-ן *;נ׳ופאר*; פלנ־ן ח״ ריי פ , 
״ן אוין* ד, opjptpupj ן פר״נ ם-  י, נוזי

ר ™•,‘סאי נ. ר איז װןינ׳ן מ מ ט אין  ד
ו טד׳ןר יינש״, ניט און ״ר«י« מ י  *w נ
; ט נ י ט איו, װ«ינ«ר ז ױ ײן י  *רמ ן

i r״iP3 תר״ » אס»ר ר׳ונג  סיי׳י • און ,
מ׳נו א W i איו op און ,“״יינ p u r ׳ י  נ

ii |>o'BP>« איז. <ר
M »נ<ר t ט הייל׳נר  1ידי האנ«ן ני

i־pipep ,ס װי דאנח א ן o«n ו  װייס מ
ײזי ױאס נ־ט  אונז נ׳ןחס op אי«... סאיו

ג אױף ד ״ ס »ן, ײ ן ױן י מ  אויף איו ן
אי |.p*80pj»; א-חם י ו מ ו י א " ס  1«י

עחסןן ויןי p זײן אננ in n p. אין אניןר 
ם חי איז פאל דן איוז סןן ם ד אננענרי  נ׳

 אינם<רגיי׳»אנא<, אונזער *ורינ װ»רען
ט opu op און  עוים אונוער עאד<ן גי
»י דאס אז חורסון, װיס«ן ו*ל ט ו  ני

ען נ ^י רנ פ  דןרפון ?אי ov סוד... א פ
ײעגען ױאס ילעזער עט־׳אכע װיס׳ןן  $ול״ י
ס ײט״ די אין ארטיקרען נין׳ ה פריי  און ,

ט טעהר. ;י
i די r p o, ױ א־ז דערפון :אז

 1אי ז׳*ומא< א רפדפהטירט סאױ«שי
די ׳••רסך, עגנליטער חנר  פס׳ןריקען ,

 װ־נאי8׳1 דעם איז איו ,“כיאנטיי איינאר
 אג*ונרייפ«ן ער<ױנט זיןי 'pptfpo האט

 ״טרייד אנעגאנט<ר1 דער פון טאכער די
 זיי װארוס ליעג״, עד־ותיימאנאל ױניא;
ט וזאבען ט8 עטיקע? פ די  כײט pnip ״

ך סיסם און פ־יער 818  פרױםנעװאר־ ד
םע די אױו• םען עאס ר פון נ  אינ־ אונזן

ם זיי זאנפר און טקרנײ־שאגפי  נא׳ןווידינ
 פאסםער, זײער אױף םארד־אננריף א־ן
 נעװארען ם»ד׳<טודט נאכדעם ז־ינען און
 פאר־ *ו רופענדינ נ*ם האט׳ניןעס וױ

ן די אגטװאדטייינהײט ע ט נ  הא־ װאס מ
ן  פאדדנ־ פיעל אזױ זיי גענען זיף מ

דינט״..
ז׳עורנאא, זיין אין »ן װייזט טפױציןי

טיננען פ־אטעסט די אז ט סי ע די סי י  י
 ד,«ט נעזיגדעל יינחע דאס װ*ס אטאהעס
w: גפםאבט y אי אונז«ר ײמאנ רנ ט׳ו  אינ

v הױפט איהרפ און o o tv s יט• חאכען; 
ױ ט זא;<ן, «ו אז מר מהאו  נראוגד״ די ,נ
מן ד»ס און אזןן האט נ עי ע די נ סנ פוי  ׳

םנפמטראפט...  זאנט׳ ספיוןױוי אןן או
n א־ז nvv? די או * o r( !פארדעכטינ 
dp םיז סאנער די וױי< םארדפנטינ, איו 

 ליעג״ פדױפיי׳פאגאל ױניאן ״טרייד דער
 פפסירונ:, די םארגעספן גיף *זױ האנפן

 :םראנע די ארױסרוםען רוז דאס און
 ׳פזלדינע וױרקליף די ppkd זיינען װער
}פ*סירו;נ יפנער אין

ט op איז זאגענד•; אםת דעם  ני
 אוי• איז סאלואהי װאס טרעפפן w לײכט

ט סען ״ ״ן נ  װעלכעז אויף ארטישעי, ז
ט. *מ־: ט ק«ן סען ענטפעי  גפגוי ני

ט עױ ה»ט צו װיסען  »ז זאנען, *ו געסיינ
 זײנען ױגיאן אונזער פו; בעארטע די

 םארד־נלגול, דעם א*ן ״•פוידינ״ טאהע
 געםאכט האט נעזינדעל י־נקע די װ»ס

״ נענען מגז *♦ז ער און ז  ווארופ כ
 אומבא׳ןוםראםט, נעלאהנן זײ יז»ט סעז

 ארײנהיבע״ נקװאלט כלויז ה»ט ער «ו
 אלםאי “״ליענ דער םוז סאנעד די «<ן
״  געםאכט, לעכפרליך זיף האכען ז

:t זיי טלניאי ט טרויס iP״  װיא־ 8)8 מי
 1וו» ױניאן, אונזער נענעז אטאקע רקר

ײ PDP8C p נעהטט נים האבען ז j« p( 
ײ ווען דעם, פ»ר  *83 נים דאס פאנען ז

 סאלוצקי חבר וואס אבער מטעט־נע;.
ט ז»א ט, האנען נ׳  חבר זײן — ;עםיינ

ן מי  װערטעד לוצ?י׳ס8ס סון איו א
8D r?ד.»ט ער נעװארען, דערצארענט ־ 

 אננע־ איהם און רנקל8 די פארהאטי^עט
 ?װאם?!, הינ׳פער א ענטםער, אז ישריכען

ם »נ;ע<י?עװעט איז װ»ס ת סי טלנו  איז נ
ײסט נעהםט, אלנין נאר״טק־־ם. עס> ה

ם ה»ם לוצקי8ם אז עסיינ  פיגעצען נ
 םון אױםצונ 8 איז »ט און ״לינהע״ די

:׳פרייכט ער ענטפער. ןײן
א« אנםדעפ®, a>n (סא־יוזקי) ,ער

 ,*אר־ םען eyn •רפפעסא״םיםינגען ליגקע ךי
ק וײער אנאיילנעםער רי «אי גענראנפ  װ״ני

ip«*o׳emi ,Sc אסת׳ן אן חאנעז ז»ל 
װ<ר»״.

B. in ,eppism ער  e*n׳n»« די געלפיא 
 אוינגעקלזיפ ניש גאטרעו ;אי ארנייפןי

 זיינען װ<ש אינ«ןדעסען, ניייפערע די בנוגע
?אסף״. דןם סיט •איניגדען

m עד  xp?n:*  sun ט חןגןןן לינקע די  ני
עו  דעם #אי׳יאןזיז .«ו »רנײ«ןר ךי גןגןג

דןז םפפןריעלען  «*רגד«ל<געגע די «ון ני
רונגןן״ פו דער «ון גענו• cjn אין ענדן  ױני

m m •וי jjopr ■געלאו m » n a ־ דעם נ ״  י
r  «  ,p m ריריפי־ ״ריפגען «יך חאנדפלי 

ס ײ  < אלס ראדיקאליזם _ אוןלבןן »לס י
פיין אז ל . דאו ױן וי ג׳ נ מני אי נ

 סא־ <ד, m איהם, פגטטפרט אלניז אוז
קי, מ ס י t8 פר D«n ניס וויי  i r o n פו 
n, אויס רארט a n ו כדי» x n r f i ק  וי
p חאטר y i ךי ju m p׳ p b p  ,[Pud ד>

ט איז אגט1 <ר װ»ס דאס 1א װייס,  ד
 וי׳וי־ PiM”8 ני;׳ס,»י jpj״t »ס רינטינ,

:טפו
ױין« ״®ײי*ו«?י נ *,נ *>ו דןט אז )ו  יײ

%y ווגןר דןט זןגט §ןןלו»קי «m» נקסח׳ 
tw< «ו נדי f) ן««? win דו ךר װןן  װןגןן רן
j ןר רןדט די f j י^•׳ עי גןר»

ijf י זיין *»ץו ן א י ר סיג״ ו
ל y #׳באװייו■ י׳ i ו י װײמ •אד*זד« » (

ל, » <ר1 אנאליזירא, פןיין רני א »י«• *«11 י
own ו א ג h ן א B װ j i s y i  u > y p ז ן נ » ע ח נ י י ז

ליגלע די jpjpn אדיוחדי־זניאות *•נןייגע
<«?"1׳ רי *ין <׳

 ־o«p דט עהט,1 איה־ װי י11א »ט
 ;*וױיטפן » ?ןדוניסט א״ן פליטפגטפן

 עפענטל־ף o־i» ייר טעגה׳ז יי18 »ט
חיס ױי1« םריינט... נ

— אױםען, איך נ׳ן דאס ניט אנפי
 ל<סענס8 »ר1נ1א |”i דאם ׳ןווין אל1

דאגה... לעצטע
 װי ,ppt 1« 1אי נטעד808אינס<ר

 ׳*™״‘,ח םיט יףdp'hp 1 ןלדן ױ1א
 1» איין, יף1 רעדט און טיןפענס

 די פאתעחענ״ט, אױםנעכי׳^ענע זיי<ר
 ל־פנ״, ל8נ8rייpעדױ ױנ־ןן ״טרײד

rויאל׳ די 1ױע אוז ר»לע » עפעס פילט 
B די ױאלטען ועלען1 ג»ד טען in  IPJ8P 

 וױלען װ»ס ױניןנס אלע צומטעטערען
 פאסטער, |id נאהזןר׳פען עז1ל» ניט דך

 תס׳עװאטער דער פאמפאני. איז אלנין
 ײאי׳ט ער וען1 אז אײן ןיןי רעדט »י,נין

 מנע■1א נלייך ער װאלט נפװןלט, נור
 נ־1א ניט װילען װאס ױניאנס די כראכם

 ״םרי'״ דין *ו טולער פ»ר די יעז1וט5טער׳
 עי וױיל ניט, ןס טוט ער נןר ח״ט״׳

נרעכען. ניט ױניןנם די װיל
 װ»ס ע«עס, »ן כדך דערם»;ט ד»ס

 נןלרפאדענ׳ם אין נעזעהן אסאל ה»ב איך
 עױ־ 18 ט1»1 צדיס » »ערעםחע.8 »ן

 '118 |1א הימעל אין ארױםפליהען נעהט
 ר״8ם עס חוינ. א דך ער גיט »נענרינ1

 *נ־ םאנאטי׳ןןע ״נע1 18 זיר, ׳פםעחט
 פןלעס די ב״ »ן איהם כאפען היינגער

 ערר. דער ',«18 ׳טטעהן נלייבט ער און
 איחר o«ii — ער ם»כט — גליק אייער

 »לט11 ניט 8 *מ־יהנעחאלטען, םיר ה»ט
 1»לני היםעל. פ׳ן’1א נעמען ׳טוין איד

 יע;עם ;id חי אזעלכע <ו;?ט ן״נען םעמת
1V?ערעט?ע.8 דער אין י»

 דעם איז iv, 18 אלנין גיט »נער ד»ן
 לינ־ די האכפן ױניןנם די נעגען «י8ה

pp ״םא־ די דאס און טפלה, 8 »ט8נעכ 
 ער און :,p>i 8 ט8נעה ד,»ט עין״

 ־ר1 ?װי?ט און ל,8ם8 װידעד זיך טרייםט
 דער »> טר»<ענט, חל׳פות ז״גע מיט
sp't ;ױניאן די םו POD8P3 8 1כלוי 1אי 

 »גטP" 1 ױאם »ט ״או־ב^או־פ־קער״.
pjpn; דעם: —
,I ’ M - -  OP11PM3S1M HIM 1N« 1'M'P

in*n ««יג<ן’א  - 1» «]ya«a •מ ■ ד *
ן ״  • tPl'Mi* ipj«״ יוj*jrp*M 8 חר*ח י

ן1נ ס*ר ן •i Ijrui* י ו ׳ 1*" ײי
m f.-M if )  )ft 9 !•*»ןי .MJ1JHיר 

f *•«ןי גייד ’* «ן,”1ו i ’M’M 11חי*«י 
yr• י”»ינ די גןמיזןן וײ?«י' * *ן»1» «

ן ן , ס » . ן ס ״ . JV* <«9 1<׳■ • 1. י9 " ' 11' "
, ן ג1 <י1»>’1*1>נן1* ר8ג’»9*> רןי *ז «  י
•11י1 •1'9<9 דןר י8* «לת9 * *יו • *ו * " 

’1 *»?"*.110 ר1M <«#9 «•»*» ןי »,•>־
«p* • פי - ן לן ײ פ 1••*« י*קעז• ii* i‘>n י

• «-ך ->נ סיר ו ד י ־ «; »ון י »׳ ק״ן <׳• ׳
9 9 t f  1* «1’ 1M "

it«  dm* *« חט,1 איהר« np d p ' iip 
ך ט טלץ ד ס חל׳»ות די סי נ פו רן ס ס  װן
ip חאט אל״ן pji'Mi8 v i׳«D r. ל8י op 4 אױל11 אױזםP01P83 8 אן :ראס מ<ו ואגם װי”u־rip«"; ר8עמ איז 
?ריינל• 8 וױ

op v סד א n  -r 'a p p, ווען np 
pn ,up די טטרא^ט j| ו  18 נפלנעט׳ ן

i״n v >  p j ן8דואיניר״ האנען װןלטען 
d רי j i -j v, י ' ו  טאן״ ;יט op וױלפן ״t נ

 1אי װארום אױך׳ ליגען op 8 1אי אננ
ס לץ8 "1 טחו<ן ארת׳ון ד<ר  ״1 װן

ס די ז8רואיגיר 18 ׳ע י,»;<ן  מר '!ניןנ
i״ op ;p;«p ניט in p s״p i,| ״  '*ip ו
;ip די »'נ<ר p in  ‘ i8  o ;p p; נל״נען 

ס בי״ױז ״ !װעלפן נ

אינשורענס. אדבײטסלאזען
ע כסעט םון ט#ג-*רמוגג אויפ׳ן  «י

^נס o ױני r n  v r . v w אר־ פון פר*גע די 
ען אז ײטסי  וױ מראגע, די איגיןוורענ^ :

ס וױפיעיל אויןי ב*נ\ש  כאזאר- «ו איז ד
 אױס שומט עס װעלכע ריט;לידער» די נשן

ײט אווזן ארומצוגעדון ארנ
 אין םראנע די איז ׳פאחי כאזונדערס

 די איז ספעציעל און סרײדס נאדע־ל די
 איג- נארסענט לײדיס דער סון םאכען

ט די װאו דוסטריע, ײ ה ע ^ז ס ט ײ דנ  איז א
v א כםעט געװ^דען v ' w i .אין קרײנק 

^״ פון מען חערט פאכען די  אדבײטסי
ט דער אין אסילו זיגקײט׳  דעם פון ציי

ד כי אן׳/ ״  1¥יוגי אונוער אין און סיז
 איגדערען *ו אזױ װ• סיטאען טעז זוכט

ע די כ לי ^ ר ה ש  איכײטסאאזיג״ םון טנ
קײט.

םרא־ דער װעגען איז צוריש לא:; ניט
 אין ארטיקעי^ אן נדרוהטfג געװען גע

 אונזער פון גע^־יבען ״פארװעדםס׳״,
ט רעדדענ ײס״י  אין ■ערימטײן, ט. װ

 אדומטנדעדם. װערט םראגע די װעיכשן
 אר״ יענעם אין װערט אגדערעס צװימען

־־־ :געזאגט 4טיקעי
 קללח * יז* ארבײטסלןזיגלײט . . . ״

 יזנזער אין לאגע די «נעד טרײדס. *יע אין
ןא פי־ײד, איגדוסםר גאיםעגט לײדיס דד־ י

ו ,rי י ד א י - י י ן נ י י מ י • ץ ׳ ן י  MMii ײ
י י p »»»• א p» אדנײאילןויוקײ• r י f

* •*fit If•11• 1 1י W P  tf f» » fW f
♦ • ♦ י ן ײ ן ר י • מ ײ • ן איז מ ײ י ד ן נ

v*  , m • י י י ו י • « מ #ויו «יי ך .1•דג״  א
ן י ן א ד ן ו ו ו v* א *  • i ^ i § < י ק ו י ו ן י י » ײ ג י  א

^ א א n ניןוי p if ip.• ן ״ "g ױ f i p j n p  n 
• ו ן ו ל ו ו • א י ׳f נ י • ל י י ן 11ײ י ׳ י מ י ״ י ו י  נ

«f f ד ו א n ל r n f j ן די ן י ^ י ן • ג ו - ג ר  מ
ר א t ו f » i »  jrpM ר י י « מ 1י 1ײ י י ׳ י ״ • ו ו ו  א

ן א ע * ע י1 • ס ^ ל כ ן ־ י . *ו • ן ן ו ײ ל
«| «ײוןן וארוונען מ  געװא- געטאנ• •3ל

ן •ון ישז ג ן ו ײ י ױ  סיגאד י1 ױני^ו•. •
ןן, סאגןר מי  אײגגעוימף® חן« װעינש י

ן א ן פ ױ ו ן נ ג ; «7נ ר *י א ע • ו ן י י פ ײ נ ד >t א o
jn rir] ^ו חןט *ורי ג סי ן פזז א ג וו/ גיוי  י|

ײזז »יו nif■ ייחר ח«נון. אין  0MH נן
iy tv j| נןח״ ונו אעדוסטדי* די סאנען *ו 

ן ן ס י ww,*' גשיױפעו א ארבײיער מ py 
ן ע ו ער װ י ׳ א ז ן ל מ י ״ נ י • א ן , h ח ן ן י ג  ױ

e אוגטערגעגומשז זיך י*ײןא r דןר «*ן. *ו 
 syn סעסנןר דער א? געװען, איו חגל סך

ױ סו• א *ןחלען נןדאר•®  א«ז ov ײוז י
 סשחר עי חןט בענעאיט, קרעען ^קוסען

 און גע?ויגעז, גיט װןך א דןלוור דרײ װי
 דורג׳ן װאבען «אר א ואד וױ מעחר ניט אויך

י^חד.
n נוױי*ער דער r* געװארען ;עסאנט איז 

 אינטערנדיןנאל אונוער •ון ל^קאלס די ן ®ו
 װיסעד געװיסען א אויף קייױוי״אנד. אין

 געװארזןן אויסגעארבײ• איז װעג אא&*ליכען
 ®יר• מאגואעקטאורער יעדער װאו ןי*אן, א

 װײגיגער ניט סיט ארבײמער זײגע זינערט
 װען און ארנײ*. י^חר א װ^נען 40 װי

 *וגע«א;*ע די ניט קריג* אינײמער דער
 װיס װיד, יעדע ®אר ער דארן״ ארבײא, װאנען

 א קריגען װאנען, ®ער*יג *ו איחם טעחל■ עס
 מיר וױידזאעס. מיגיםום ?ײגע סון חעל■*
 אײנער איז «^אן קלױולאנדעי־ דער tA *יע*,

 if ילענער אויסגעאיבײטע בעסמע די *ון
 א «yn װןס ארבײטעד, דעם *וורזינערען

 ער װען איעקונפט, געװיסען א מי* ב,9רו*
 גופזני יו אויד איז עס יורבײטסי״שז. װערט

 •yr סװע* דעם ®ון װערען *ו ■ט,-ר אן1■*
 דעם אין ארבײט באגדעל דעס •ארחא^טען און

 װײז• ,0יעדמנ•^ אזוי, **r אינסײד
 דעס אין אויד אבער ערואחרנוג. אונזער

סעי א ד* איז •לאן קלױולאנדער  חסרון. גיוי
 די מאקע ®איזארגט ז#4•־ קלױולאנדער דער

 גע• א מיט דז«אבס ח*בען װאס ארבײטעי,
 זײ װען אײגקונ•*, מארזיכערסעז װיסען
 מאיז^רג* אן4■• דעי־ ארבײ*סל^ז, װעדען

yארנײטעי, דעם ניט נעד yn oy*.i* קײן 
2yrri ׳ניט y^ יינמנן געװיסע אין האט* 

 ארבײטער. צו װעמען •אר ב$ס, קײן גים
 א *yn oyn אײגעי, :װער*ער אנחןרע אין
y r,• ג ארב״מען, *ו װאוyגי¥ד ס׳איז ר 

 אײנער, ;אײנקונ•* אן קדיג* ׳y:«* ארבײט
ovyn oyii* קײן Mr• - קריגטגאר »:r.*

, ו ז נ י * א • י ן א ע ם ו ק ע אן דער ג ל ן • ו ד • ע  ד
ן י . א א ג א ק ר ^ ע ד ע ן oys י ו  א

ד ע ך ע ר י ע ם ײ נ ר yב א fם ל ס ח נ ײ ן א ו  חאלב א א
ayfyn•* ן י ן א א ע ס י װ ע u ג y n y r,ן ־ ו ן » ע  װ

ן ר א ע ם ײ ב ר ן א ו M א • r• ®ם געח רו  toy א
* לי ב ר ן א ו ן א ע ן ק ײ ® ק ײ רנ ן א י ר אן א דע  אנ

Mr• ט י , נ ן ע ע ר ם ק ם קו א ן ער ב ו ן • ײ ז

ס ײ ס נ י ס כ ע ר ע ו נ ן צ ע נ א ס ל ױ ו
* m o w n )

לעכעדיגען. םון
5.ממ«מ«׳

ה: זיך בין איך ד ך טו  גע״ חאב אי
 װיל־ םאר שװאכקײם א ד^ב און האט

סאנען״
 נעוחנן איז ער ווען װיילסאנען םאר

 װיל־ םאר װי מטאריןײם םולער זײן איז
מװאף. געוו*רען איו ער װען סאנען

װעלט־מוגארך, דעם װיאסאנען םאד
 םאר װי פעאהזנר, די םון *רינץ דעם

 שראג־ דעם װעלט־ױרד* דעם וױלסאנען
מאן. צוכראכענעם קען׳

לעבעדי־ דעם וױאסאנען םאר קורץ׳
 םארמטאר- דעם וױלסאונען םאר װי גען

בעגעם.
 האב איך אױכ «ז מודה, זיך בין איר

ײט פון זיד  ״רואס צוגעהערט צײם צו צ
ט עס / אין זיך מו אן ט נ נ ^י א  עס איז װ

 קראגקער, דער געלעבט האט דארט וױייצ
 בע־ אדער עקס*םרעזידענם, צובראכענער

 םעהר װײיל וחנלט־בירגער. עהס — סער
 פאראײניגטע די םון פרעזידענט א װי

 װעיט״ א געװען װילסאן איז ׳שטאאטען
כירגער*
 האכען וועיצט דער םון פעלקער אלע

ײ םאר רעכענעז געקענם איהם  [, v ר v ד
עריצײזער. זײער םאר

 גע־ א^עטען פאד האט װילסאן וױייל
ערלײזוננ. ברענגען װאלם

 געםאלען איז כיציק םײז ווען און
 דארט װײל ר*ס איז װןףשינגטאן, אױןי

 דער סאה קראנקער דער נעלעגען איז
 דורך נעװאחנז פראנפ איז װאס םענש

ײט דער װאמ עלם^פ ט, דער ;וו  םענ
ם האט וואס  םיםבא־ קראגאהײס זײן םי

 פראנקצן וחנלם׳ם גאגצער דער ליזירם
נעװיסען...
 די איז װאם זווגצן: וועט איהר

 חלוםות ײילממ׳ס •לע ®ח אז ■עולח,
 אויס״ זיד w*ח וועלט כזנסערער • פאר

אסת. ענטױ^תנצ נרויסע איין נעלאזם

ט עס איז דאך אגער וױכטינ. ני
 די אנטפעגען שטצלעז זאל םען װען

מונג טוי  ברען דעם װילםאנ׳ען, םוז ענ
ןוננע- האט םאן דער וואס מלאתמר און

ײ עס װעט װעלט, דער אין צונרעז ר  א
* ז ע ג ע ו ו ר ע ב

ט װעאט א *נציגדען װײל  אײן מי
^ גרויסער ע ד  םיליא־ איז אױםבלאזען אי

 װעיצכד א פאר פלאם אײן מענמצן נען
 איז ענין. גרױסער א איז גערעכטינקייט,

חי נאכדעם זאל מען אז גמנװ  די זײן םו
ו עגטוײפונג.

 א געהאט װעלט די דען האט וױיל
 אויפםילא־ און אױספלאסער אזעלכע סף

V כירנגען
 אוים׳ן מענשעז גאף מיר באװײזס

 הא־ וועלכע װעלט־הער^אםט* םון געכיט
 אוים־ װייצסאן װי אזוי אט געיןענט בען

>' זאך גערעכטער א םאר װעיצט » פלאסמן
 םאר־ אונז האט ׳איהר זאגט װילסאן׳

 נאף סיר האבע? הלואי אכקר, פיהרט.
 איך, זאג בעסער, םאדםיהרמר. אזעלכע

ט פאראירען צו ײ םארםיהרער אזא סי  אי
ט געװינעז דער הרעי! אונזערע מי םי

ט איז וױלסאן  םארםיה־ הײן געווען ני
 געבילאנדזטעט. אלײן האט װייסאן דער.

דיגrאנדז>בי און  זיף, אי םארפיהרט ע:
אונז. אי

 גרויסער דער געוחנן איו וױלסאן
ט האט ער װעאם־בצל״חאום. ם׳ חלו  נע׳

מן. אונז םאר ע א  זיןי האט איהם און א
 ■ותר- אויף אאײן קען מר אז געתכם,

וועאט. דמר זײן חאום
ם האט ער און  װאס איז נעפענט. ני

? ער איז ע ד א ט זײז טו  איז קמנען ני
ט אאעםענס אוגזצד־  &ס וואט קצנמן. ני

i װעאם די גמנן f p ם •אײן דןי  גי
חד ײןןו חאום •ו ז

ער װאס איז מוםנאיק װיאסאן׳ס

 די — חלוכיות רעאאיזירען געוואאט האט
ע םון חאומות  בעסערע און נביאים אי

 ארויס״ געוואאט זײ האט ער םענשען.
 אין ארײנטראגצן און •א*יר פון נעהמען
 א״ זיך האט אױסגעילאזט און אעבען.
ער׳/ אװ סקרע• ײי  דצן םרזען אבער ■
 יא״י אויפ׳ן כאײבען נאר חאומות טאיןע
? ר •י

i װאס איז ׳מואד װילסאן׳ס v האם 
 וועלט־ » סאכען קעז מעז אז געגיויכט,

ם׳ן איבערקעהרענימ  װארט םון כח מי
ן נים און ט׳ כח. פון כח םי

 געהאט ניט כח לןײן האט ער און
דורכצופיהרען... דאס

• םארדאםען דען מען קצן אבער  או
'1 גילויכען

ײ און םעלה, גרעסטע וױילסאן׳ס  דע
 עי װ«ם איז, חסרון גרעסטצר אויר פאר
 וױלסאן׳ם וױ — געגלויבט אלײז האט

 צר אײנענער זײן איז טראניזם גרעסטער
ט צוזאמען זאםעגכרוך,  גרויםצן זײן מי

אידעאל.
עען דעם און  װיל• צוזאסענברוך דאז
ם  אין נעהמען אויך מען דארף סאן׳
:חשבון

• אנצײגען דען װעלט די סען ײײל
מ וחנלכע װעלכדטארזארגער, סף ײנ  ז

 גרויםען א נאך צוזאמענגעכראכען אילײז
? װעילט־בראף

געזונט. נאןי איז קיצעםאנסא
מ ילאיד שארדז אױף. דז

ארט זיר האט װילסאן צנ  אויוי אינ
ײנע אלע ^ פונפטען. 14 ז ם  אכעי א
ײן אויױ ד האט סרנקט א  םאױ דער זי

ט שטארבענער  א^ז דאס איגענארם. ני
פ׳ן ט אוי ק  וועלנד גרויסען זיין םון •ונ

ד אן פזן חלום א נאנצען, א אלס חאום « 
וחנלט. גצחנכטעחנר שטענדינערער*

ם װײל  חאם װילםאן וואס חאוםי חנ
ם, ם׳ אך וועאצן נע׳חלו  םויזי^" חלום׳צן נ

 םחי עד טרױבמר און אידעאליסטען דער
. הדורות. כל

 M ם מן װײל *if חלום׳ וועט םען
 איזזי חלום חנם אהן וױיי חלום׳צן.

 ח* אחן וױיל ווצלם קייז וחנלט
מ נאי ותלט דער זיו יוינמ חלום

V■ ׳• וחנים׳לאן^

II f װאנןן 5 ןאו י30§ W•’• « ג ני נ י ױו
i ״יר■ • יאיyד

 *וויזארג*, •לאן lf*»tyyj^yoy דעי
• «י« אויך יזא,י װי י o ו r װעל• ארנײיעמ 
 נײ■ געװיסע א *yn און סא• א ח?צ ערנ

ארביײ דער אנער געאינײ*; יאחי דיינ׳ן
,עע • *yn װאס י  װעי*כער א*ן ,eya p»p ני
ע ^•יי: ז״י ײדענ א^  ארויסגע־ אורזאגען ו
w א סרן יען|א np  j y r דער ;איגים. אויך 

 אן ווײניגער ׳איזא איז, יאן9 אמאי;אמײטעד
-yn מיר װי *[1•ארויבעױנגס-וי אי:ײ*ש

ווייז*, עפ אנער ?יױוייאגד״ג nn lr י
 וױרקליד זיד חאבען ײגיאנס א-גלעיע ״ו

 א*ביי*סי*זיגקײ* באלעמוען צו געניג־ען
n - K 4 װאס א*״געו. נ־אדעיגעס א,yt, ,איזא

Mjyryjnyai’M,4'{ אינזעי גיאן *ג• *
 עקזע- ^yiyjyrn דעם ןיו, נא^ל־פ דעי

ןc :אאיד י־ו8ר*  אינטעי־ני^אנאל אונזער ו
 די *ו •אדעיונגען די •ון אײנע אז א*ז,

 yi,4 גאסעס קלאיוק יי מי« אגײנזענעס נעקס״ע
 איבײ«סלאזען *ז ®׳ז אײנ»יחרונג די זײן

- njye •אײינעיונגס י א ר • ע - ו נ * ; 
i אינדוס*ריע. ר ע

 איז אינד-סצײע דרעס און קיאוק רי
 אין אינדוסטריעס רײנס«ע די •ון אײנ•;
 א:-. זינגען oyDya די װאס oyn טיאץ יאנד,
n ױ;ין דעי׳•,  oy»  ניטא איז עס זײ, ויך ינ

 •ון ארבײ*ער די ױארום ׳y2Mt*־־M ^ײן
 לײדען דארוען זאלען אינרוס*ריע דיזעי
 אויב יאחר. אין «עןyנyמ nyny 0 ר. דחקו־*,
 אזוי געװען ניט *,װאי אינדוסמייע די אוייו
 א זײן געדאי•® ני® אויך דאס ױאי® ׳רײד

y' תײוץ. v j בא- קענען מוז אינדוס*ריע 
 -n:y®r•: אן םי® ארבײ^ר איהרע ז^יגען

ען גען ^  אײ־ דארןי דאס ציי®. יאד״ד גאנץ א י
 אינדוס*ריע- דעם אין געזעץ א זײן גענגיין

אגיל אונזער לעבען. ען4־  װיל, יע«ערנדי
 אז ז*גען, אינדוםטריע גאנאער דער ווו איז^

 ארבײ־ אונזערע ײען געקוםעז׳ איז r׳i די
 אײנ״ אן םיט װערען •»לזאדג* ז^לען רyפ

 אויך רyנ אדבײטען, זײ װען ny: ®,נ קונוט
לײדיג. אלום ;•;חען זײ דדען דאן,

ײעל״ םיט •ארויכערונג, ארבײטסלאזע די
:y זיר קלײבט אינטערנדיאנאל די if קוםען 

 אויןי געבויט זא,4** ׳איז באלעבאטים, די זו
ן •ן אויף ע ל ע י ד ט ס ו ד נ י  בא- א
 אײן אין [p^nyf זאלען כאיענאסים איע זיש.

 זאל •אנד דיוער און •א:ד סטריעי*עןיאי:ד.
 אלבײמס״ די אײנקונפט אן ®,מ אלז*ל;ען9

ן יוינדוסטליע גא:*על דעל •ון יאזע ו  װאס י
nnpo םעחל אלץ אלביימסלאז, איז אײנעל 

 •אגר. דיזען פון [yayn על זאל אײנקוג■®
 רעגירוגגען oyn דאס — װעל«על אנדעלצ איז

ז *ע*אז ד-אבעז י  םוז דאס לענדער, יניצלע י
 אין טאן if אונטעלנ^מען ױניאן אוגזלי

םיסגלידעל." איחלע •אל לאנד דיזען

קאלענדאר אינטעלנעשאנאל
 סקולטאן. ח. סון

צוריק יאהר 12 םים װאך הײנטיגע

 לאקאל •ון גאליכ® •ינאנץ דעם אין
 דעם •ון םאנאםען 3 ל^טע די •אל 35

 אײנ- די באליכטעט, װעל® 1911 חלyי
 תונדעלמ מיל טויזענם חןyfכ®M נאהטע

 אויסגאבען די דאלסל, ^ואגציג און זעקס
•inyfnp ®נײנ«יג חונדעלמ זעקס מויזענ 

 ער- חןם פאלםעגען זײעל דאלוול. זעקס
 דליי באטלאפען ®yn 1912 יאנואל, *«עז

 םיט חונדעלם מיל טויזענט •רוא»יג און
סע:ט. 55 און לאלyד דלײסיג און ■ינןי

 ס. םאנופעקנד»ולעל קלאוק oyi בײ
 זיך חאבען סטליט םע8 איסט 03 דאואמא־־ט

 ני® נײחען if אנטזאגט מלאבחז בעלי די
 ®yn באס דער אלבײט. געסעטעלטע קײן
yiy האנדלונג n  nfo גע־י ניט ארבײטעל 

̂יכען  אן י1י1א געפאלען איז על און ג״
 א געבעטען נעמליד, *,yn על :הנמאה

y®’Mif: דעם א«רופען באס y r• טאעל־ 
 זיגםאן, אלס ״•אח»טעלען" זיך א:ן םאן

 םענע- דיסטריקט דעל געױען איז .ױעלנעי
^ אלבײםער די חײסען און דזסער, :lpn 

 סלאכ^ געסעםעלמע ניט די *ארלויןיג
 דעל געםאן. ■ינקטליך ®yn יענעל װעלכעד

 אז •ירדעכםיגם, אבער ®yn רמאןyr= •y״
oy»y קװצער א נאד ן1א גל*ט :יט איז 

/1״בלאן דעם ענ«דעלן® נג1ב1נפעלז1א  און '
 מים געבליבען נאטילליך איז באס דעל
נאז״. ״א

 דױס קאלעקטען if ״דלייװ״ m ײיז
מ אין ^קםאגעל6?• די •ון  מאל־ יארק, ג

 װא• 2 •ון מ^נד א *ין קאלסyל די ען8י1?
םוזןענט ועכציג ן1א •ינן״ ן1א הנדעלם בעז

.cioyeo

1 פאללארען

 8 י1אוי שליםאען 7 פון ב־נטעל 8
 די 1PDP3P( איז נפםינ?ר ד?ר »<ל,’י

ר פון אפים אין ברייננפז iv ז?לנ?  דו
po 13 .נפר<כםינקייט" l6  oopii .סס

שםועסען קורצע
w

רעדאקטאר דעם זװױשען
:: לעזער די און ״

־ ט י « ט«';<׳:־• י ק א ־לצכ ד*ס. -
.א ,י • ־ . ... v ע  •  ; 0 • ײ"י1 •

* י • י * *י י  **»•.«* *!'* , u ״ , , ,«ו ו  > י ד ד ו י ; v*k יט
י- טי*טי דע ־•־;; ד»־,

״ט־~>ןפ  s ; געױנטע. ז * k ס
.ע.. א "ב דעכט־וענען, . . . ._ד י . .

טי,רע־כ באניצען
...... ;״אב. ..-נ ױניאז־רעפארטעל א

 י־ײ;ען :•'־־. דאס ערי־ײע״ט, כ־אי■ אונצעהײינע
ט ט ־־;;,י•׳; *יז גי  אײס־ :•־:דעדג־•; די ;־;:•;ז :י

ײט ק מ א קז ר י א:אגי״וע איעי־נע צו פע א ד י ײ : 
;. װי ׳ עי ײ  א•:* דע־ א־ז עב •;־;סטע־ י־אכ א

ף, א םח האלט י ראס ב־י ע נ י ג ״ : װ ; י נ ־ כ כ ע א־ נ
ר זי־ז םאר ע ב ״ ר עז «ו ^ ט אי אי ...... ;אס־;;. ל־• ב
ר קענעז טער , דאכ םאר׳צטעיעז, קױם זיר פי הי  אי
טעט ײאס ט ;<־־־ ־צטעיז *י באהליי : ; ־ א : v• 

עי ז נ אז, אי מ ױגי אי ט ז  א*י~ ;1־;כי־” צו ־'םעז.י גי
;;דע; זיד חע;ט ענעניז אזא א•; "׳  די ט.”א:נעי

 טיאי -י'j< ;yoy״ צי «עדז*ז, ע׳־זיטע
בערנ, '. איל ו־ע;  ה־צגחה רועמעה אוגטער ם";
ז עס ע : ״ ,א ;,ם די ז טע ־, עג ענ ע־ םנ  אפ־פעכ. אוי

הי ייענט דא!, עזfיר זיד אי ד ע-2 צו ד־רעקט נ - 
ט ענ ד י טאז ז  *עדע;. צו צונענגי״יי־ א־ז ער זינ

ט םא־בא־־ײטעט ײ*: איהר רארפם נאטיי־ר•־,  רי
ע ע אי םינ ע. גוי ז װ־י א ט נ א י  אןן װערעז טכ־־וױ״ :

ט קענעז ז נעניםעז ני ע י ע מ זיא ״ כ א טי א ב  גאר, אנ
ב ה־ אוי ע די האס אי כ ײ־ ־  א־י־ םא־ ;,•:”בא• װ־
כע באיזוי*טוננעז, ערע ר - װעי ם- א  נא:ץ זײז י

ך כייט *םענהארצינ ״ י א י װייר ;־ט, גי־ויכעז מ
ע ײז װ ער סערינ ר קענעז צו אנ־םו א-יג-נע מי

ע1נעל יז דאז - םעג*••; פענ  עס אז זיכער, טי
c־ װע־עז, נעט«ז אי׳עס ײעם r םארהיםעז זאי־ 

, די עז ס ע עי ט נ אי ך א ד און ױגי ע נ ״  *ג• רי פ*ן י
ט װעט נערוםעגע  רױך־ ,*,ײ װערען נע״^אגעיזעט ני

ײן נעםענט הןום עס ײן ז ע ז נ טי צ אי ד  רעפיטא־ בי
ע אי. דער איז צי ײער ױני  מיר. הא״טעז בריוי א
ט י נ םאר נ טי י ו עז צו נ ט, דעם װײז ענ ד י עז  *,'ויי פי
ט האט *ר י ײט קײז ; עז צו צ עי ד א  װעגעז זיר ב

ר אבעד י.1כרי *נאניכיע , טי ז ע ט אי ״ ־  איהר אז ע
עז ײעט  א־ום־ אניצטאט או; .*וא־ט״ אייער נוםםאנ
ת, טרײבעז אוז נעהז ױ י נ י װעט ל ה י י א ו עו’ אז  צ:

ע, דאס טאז םעני־יד װי נ טי וי  עישאה• אייפ דראס. נ
ך באדארםט האט איהר טעניט רענעד ״ ״  גאר טאז, נ

ד *הז ענ רנ ד םוז אנםראגעז װעיכע אי ; ׳ י ט א' יי  ז
ט. אונזער ■וז ענטםער און ײ ז

ר ע ט ײ ב ר ז א ר םו ע נ י פ ש ד ל א ן ג ו א א ס ע ד
ק ו א ל א ק ר — .9ש ט קעגעז כי ײער י־וי־עז ני  א

ע, ױצי א דעז ר־ ע י ײא־יטעז דאז װײר טרוי י ט ם  ני
ל נעקאנם ען זי אנ עס ד־זקעז צו םון אנז צי ו אי  רעז

ט סוז ק  עס !,א ;־,,כא־־איט פארקערטעז א •ו;
ט אי . א אנגעםאגנעז זיר װ ס ײ - ע י צ ו א' ז ע  םיר ר

ר• איו *ז דענקעז. ע נז צעז ■אר או אסי  םיר האכעז נ
קט װײגינער אדער םעדר ױסגעדרי  סענםי- דעם א
ט ע דער םרז םענ ר ס ױי ט ג ע ט די א אי  דער םוז ט

ע׳ טערערנ נ אל,8אי הי םאר אוז א; ע בעד ס  דער אי
ר ע ב עי ע םאר אדער ׳;יט*;מ ז ענ ײד רע א  מײדונ־ ם

ז געז ט אי י ץ דער נ א י ׳. דער איז י ײם׳ גי  ״;ערעכטי
ט םארםאסט איהר װעז איהר, זעהם י  רעזא• די ;
ע צי ו ײער םוז גאטעז אין י א־ ,8*צא א  אייער נ

אקאר ם ׳שיקט י א ארוי ע, אז ױצי א עז  נא־ דאז, ר
ד, רלי א־ געװארעז נעדרוקט זי װאילט טי  אהז נ
ד ענ רנ כע אי ת. װעי ו אי ר צי מ טעז םי אי ט ײ  רי

הר ט *דער יע אי י מטאנעז נ נעװעז. אײנםאר׳
. P א. הד צי -|  כייר אבער גיט, צי ווילט, אי

ט קעז דאס װאדום ערקלערעז, אײך ז V ז ו ס  ני
 האבעז װערטע־ הארבע פאר װערעז. נעדרוקט

ר ט םורא קײז םי  ױאנץ קאיארוט׳ט, סיאװהע, :ני
עו וכדומה ײנ קט ז  א:* ײי װעלנןער, אזעייכע •ונ

אוז נ װען דערע׳ טי י ו עז עניז״ צום נ ז  נע־ זײ מו
כם ט דארןי מעז אוז װערעז, ברוי י רא ;  האבען םי

רעז צו ס פארװאונ צענ מי שע אי  נעםיהלעז, עסטעטי
ײז םוז עס אבער ד גוטער א ז נ ױ  דא־ די םאד נ

ע ט ניט, װעז װערטער. שםארקע זינ ם ײ א  זיןי ב
ק, דער  געצילט נאר ראט *שרײבער דער אז אײנדרו

ם דעם נעמעז 1צ ט עוי ע טי ז . די י ע ט עי  ער ױ
 םוז *1בייםא דעם נעםינעז װעט עד אז װײם,

 הא־בע דעלצו, זיי. ער נעברױכט עולם׳ דעם
 םארײרעז נעברויכט״ אפט צו אוז אלײז װערםער

ײער  אםמעז דעם דורך װערען זײ װירקוננ. ז
ד  איז װערטער. ע כ י ל נ ה ע ו ו ע נ נעברוי

ז דאס אז זיך, דאכט אונז  אײער א״נענט־״יך אי
ה נאנצע ט אז רוםט איהר װאס דאס, איז טענ  סי

 האלטעז טצנה די און ״םעליעטאז״, נאםעז דעם
ר  אום־ אז אוז אוםבאגרינדזןטע גאנץ א םאר סי

ע םון כדעל אײער נערעכטע.  נענעז רעדט היינ
ע װאס זעחט, אײך. ײנ ט םריהער טוט. ה  ער ני

בעד מט דאז אוז וױכווז, נא;צעז דעם אי אנט עי׳  ז
ײ אז )ער קקז״8.• ז י בײדע. טי: ע  אויסדרוק ד

ז טעד א אי ארעכטינ דב די מטענ אל  םאי־. דעם איז ם
ע אבער װאלט ײנ ט אננעהויבעז ה  אױס־ דעם מי
ד ער װאלט דרוש, אי זי נ םי ב א ס ע  א־יז לעכערליד■ נ

ל דעם דערנרײכם פוגקט װאלט ער פו ז םון הי ״  ז
ו ציל. א  זיר איהר געהנ-ט װאנעז םוז ענעס. נ
 ע ל א םוז נאםעז דעם איז רײרעז צו רעכם ד*ם

? ר ע ם ײ ב ר  איהר קענט ארבייםער. אן אלם *
ןא רײדען נאר ענעם אײער י  אוז נאםעז, אײנ

סטע ראס איהר האט דערצו  צו אבער רעכט, םוי
ײדען ר, אלע פוז נאםעז דעם איז ר ע ט ײ רנ  דאם׳ א

ם ײ ל איז םוחל, ז מ י ב ײ. א ם  םוז באאםםע די צו
י דער א נ א מ נ ר ע ם נ י מ םוז אוז בכלל א עי ז נ  או

ס אנ י  איז װי מעהר רײדעז יע קפנען די בםלם, ױנ
ר ײע א ז ל ,םעזנ ״ ײ װ עז \ ײנ  ארבײטער *רי פוז ז

ם ל װ^ז סעל וי ו עו ו אי װ ע ז רײדעז ’ צו נ  ז־יעל אי
. ז מ « ם דערצו דאבעז ךײ נ מ םי י א ד א: די פוז מ

ײספר. ן ארכ ׳ האם ד^רפאר או י ה י פ א  אײג• אי
ר ע מ ע ר, צ ע ט ײ רג ט א י ט דאס : כ ע ױכעו ;־י י עכ־  נ

/ נעגען ד*װעדםלאר3•צט י ײ און ז  זיך דא־פען ז
ם ! :י ע נ ם״ ס י ר טים או ע ״ . ז ען ײנ ער  אםת רעד ׳

 אדער *צרייבעז זײ פון טעררםטע די אז ,”א
ט י נ אי ט וזיינינ. זיגה־ אדעד ג ר בי לו נ־ יזי •  א־יי

אכטע; ; :,א טי ׳ ־ ; ׳ ד א־ א ־. פ ; ט׳ עי אפיטר, ױ
,ז ־,,כ ,א געפ־געז, איוזר ט׳;־־ ט ;;,;, י ג אי י ג ו  אז

־ רי םא־ דע;פא־־1י־ איםגע״עכט נ ע ם ײ רי א  ל
עז א-;ז צו טעז דער־ א*ן י1,אב־ אײר ־,ט דאני

ט זע־־נעי ר ראס זאגען, ךיא* םיר טוזעז ציי סי
ז אז דע;־־־;ז. צו לי־ ״גע־עכ־ ד־;־ אי

״ ט ״ ד ־ ט ט ־ ע  ײאכ דאב אויסנעדריי־ט ־’נא ״
ר טי״ל־סטע !,א•;••;־ ע ט ״ כ ־ עז א י ע;  פיה־ איז ד

ר אז ט־עפט. י;ס :אטיט ט דרוחען סי אי ני ט  א
,, א א״גענ־ס " ; א ט ג ר אדער ־ א ענדערען מי

ט ־ « ס אי; ״ ם׳ ע ײג ף. א א כ־י
ד ב*, ,ק ײ, .2י ר איז בעסע־, םיי* פ  מי
כעז. לױלצריך עכ ־'׳;־־•;;  דעסט־ םזן פא״עפעגטרי
עז ־•<:*; ב א ־ י א א״ץ נאיי םי ר זאנעז צו טו

נ בא״־טיםטע גא;־ז איגל־נ־ : י : י ע םי ; ״  אדער א
עד־ יויצ* ײנינער אדעי־ ט ע װ ־ א נ י ױ  ערצעה- ר

עדעד liT ,"ו;:־: . י כעז טייי  ;,״אננ אוגזער איז אנ׳
נ נ ו י אי פ ר ר קע:עז ע י y ״ " c ,כע עי  דא־ ײעלכע אז

ט מי; בעז ײ פ י ע ע עי ז נ עז או נ נ טו ר א װ  די עי
עי בעסטעז רעס געבען ײ־;ט צ־-ט ם ט ענ

עי -- .5^ע,״ ר.  ־*אהאיס די דאס א״נדרוי־, א־־
ם דעם ק־ינעז ע דעג עבונ נ י  .נערעכ־ יאר-רנאננ אי

ט״ ק״ ג ט. ט־ כ י ז ד  בא• זיי פאליטע־ א א־ז או
ס דעם םאר זיינינסטעג  י־אסם דעם “םא י

ד. דעם ;,פ נ י נ ג י  אינטעדגעיטאנאי• די ;זי,,. א־; אי
ג אז״י זײז טי; ;;,י־  לא• די צו כנוגע םריינעבי

י זי יזפז לזא-ס׳ ע כ י ט עס ז י ז נ י  די צו בנוגע זי
ר. א־־גצעיגע ע ד י י טנ ט קענט איהר םי  אנדער׳ש גי

עז ג י י ־ננעבוגרענעם דעם י  כא- װי יאהרנאגנ, אי
ם, צאד^ענדינ,  םון האסמ־פרײז דעם װײנינסטעג

ר. רעם ע ב ג י ר אי י לעגען דאם אוי א םט נ  םארלוי
 װײר סאפיעס, צאה^ באגרענצטע גאנץ א ײערעז
. ײ ע צטע א *ײ ד עס צאהל־ כאנדענ  װערט קאפי

ם עז :י בערנעלאז ר׳ םארמםעהט אי  די װעז אז זי
דער לי טנ עז _םי א- ע טאכעז ז כ עי  בא־טםעלונגעז אז

ר׳ אנםאננ םוז *ה ם ' אי ײ םעז ױ  לײכם געקאנמ ז
ט יעדענםאלס צוםיידענ־שטע^עז.  אוגז עם טו

ר כאטיש דאס רנאר, ע נ ״ ר םון א ע ז נ ױסער או ר נ

ט רעזער צאדר א קס ו סנעררי ג א אוי נ א ײ א  1« י
^ם אז האכעז גנעבינד^נ * יאתרנאננ. א־י ױ  י

עי ז נ גנ, או ט םײנו א י ד ע ײן באדא^םט פארלאננ ד ו
, םירפי א י ע ״ ע ה ע ־ יאתר״נא;צע־ א װייל ג

 זןיטזןן א װירקײל א־ז ״געיעכטיגל״ט״ נאגנ
 אינ״ איגזע־־ ם־ז רע־0י י־אס כװ־, װעיטפורזנר

ט *ואי*ס םעל:עיע»נאל פ ־ א ד א  אפט אוז ;.1דאנ׳ נ
אירם. אין א־״ננ״יקעז

״ ס ט ל ע װ ר א פ . באי* , ע ט ד כ א • א ק נ א י
 װאיטעז ־,,כ א־ז טיײעטס. צונע־טיהטע ד• פא־
צט :•כע־ זי־־ ס באני ,ז ט־  פאר• *יע’ב א אבע־ ,,

נ, ױנ ז י־אט ה־י ; ע; א' גנ או עצ״ פא־־יאזעז «י נ
י ען:..........כי •״יי־ע יױ־צ־; א ‘פא יא־ק ;ױ ע נ א
ם געד־עננ. ;;,נ׳גו־א־־ד־ג ד־נ: א־: זא ;־,,זיכ  מי

ט, איז ע־־טכ״׳בא*,פא־* ד<־ ו*אס ד ־ י ־ א ז־א־ ב
ט מײ־ נעז ׳ ־ ; י ; ׳ ט •טטארי • געפעהי

־ צ ב ־ ־ גערעכם. פא-׳טטענד־נ ל־ינט א
נ די נ לו ט״ פ ט '•־;כענטי״יכע־ א א ב ־ אי  *יעגען נ

־,אינעכ•״: רע־ ;יא־ב*יטער־בא*:י;נ. ;  אין פעי־י־ט נ
.’״ דע־ ״ ש ״ ד טי כ ע ־ ;  םעד,ר עס ם־רי׳ע־ כי־ד אין -

קען םיר »•״"* רעזע~ די ווי ״ ן  נע* די א• י
ט״ ל״ נ ־ רעכטי ־ א ! ד '  K ב־־''ז ױי פעד,-. "

־ פא־ טוגנ ע כ א מ ־ א־ i- ז־ דדעסמאנ•;־. אוז ײ f►. 
׳ די זײז ט ״ : ־ נ‘1א ג םי ״ צ ־י״ ד־;* אל־,־* ־ ,  י;ד1א'
עי רע־ אלז 1א.י גאס ג י אז  זי י-,עז איט•■'■;; ד
ט “קי־נםאי עס י ,ז"ז ני א ט , ג י  זיזי •׳עגדט אי־עכ ;
־ אינז »; ע ז נ ט אינםערגע־צאנא'* אי ע רי ־ י ־  א

ע; ע ז א־גטערעכעז ;,אי ן אי ; ;,y אי ׳ ־ י י ו אז
םט זי דאס גרוים, ע  פון ט־־י נייעספע; דעם םאר;

ז עס אוז צײטוננ, רער א ••עוט אי ם נ1נ׳ יו־יז :י ו  נ
גנ. דער פאר ■״אץ ״י יי טי א• ס•־ זעיזט. איהר אי  י

״, ״די אפגע׳טאפם זאנאר בעז  גע* איז •ואס װאו
ב אי*ז איז יסהי״ מ ^עצםע נאנצע די נאננעז ײי  צ

ץ. איז דוחק דעם א ע׳ און פי רעסעי  צײ• רי םארנ
ט זיוי ו־עגדט דאס — טוננ  יואז דאס או:• א? ני
ר באא־ד, עקזקעוםױו ",נ־גגעיא רער טאן נאר ע  אנ

ר װ*רט ער אויך ע נ י ם ז ג לי װי ע ננ י  ױצז דע־צו. אי
ט דאם אי ט װ צז נעװעז גי ר נ רגו * ט • m סי i r v r 

י אבער קאסטעז. ו ז, עס װי אז  דקפי• דמר איז אי
ט ערע םוז צי נז םנאכעז או ץ א אוי  כאדײםענ״ נא:

ט קאז דערםאר און רער, צ ד קײן נאר אי ״ ם ר  ני
ײז י^• די װפמ אפ^ר םארנרעסערוננ. װענעז ז

ױענע? עטױאס טאו 1צ ?עהז קאנװעניצאז סענרע
*

דעם.

%i יעהרליכער ערשםער דער
דעם פון

אינטערנעשאנאל אונזעד םון סענטעד העלט ױניאן
װערען אסגעהאלטען װעט

1924 םארפש, &עו29 דעס שכה,
— אין —

טע4 און םטױט טע34 ארםארי, רעדזשיטענט וזטע
עװעניג

 ארבײטעד אנדערע די און מאכער װײסט די סאכער, דרעס און קאאוק די
 סײן מאבעז צו ניט געכעטעז זײנען אינױסטריע גארםענט לײדיס דער פון

 טיקעטס הריגען שוין קצנט איהר אווענט. דעם םאר אפאינטםענט אנדער
 ױניאן־ אאע בײ און אםיסעס ױנאז אאע איז אונטערנעהמונג דער פאר

באאםטע.

באל קיץ אויח נאך איז װאס עפעם דארט זײן ס׳װעט
געיוען• ניט

פרײנד אײערע אאע אז זעהט אוי באא דעם צו געהן צו אאײן דך ג־יײט
ט$ץ. אויך עס זאאען

םענטער העלט ױניאן
״אנדער העדי פדײם מ. דזשאוחש דר.

דיר?קט»ים. »װ ב»ארר ט־טערפאן דירעחטאר

ספעשעל םפעשעל

ס קלאיוק ל א מ ײ ל ע פ א
אױפטעריןזאפ. י., װ. j ר m ,1 לאקאל פװ טעמבערם

נ נ י ט י מ ל ע ש ע פ ר ם ע ב מ ע מ
װערען אפגעהאאטעז װעט

ן ע ז , ױ ת כ ם ש ע ן9 ד ע ר ט א ר ר כ ע פ
נאכמיטאג אוהר 1.30

ן י ן א ע ט ע ה ב א ם מ ר א ע ס ״ י ל
םטריט פזע4 איםט 66

 יװאס מיטיננ מעמבער דזשענעראא דער איז װעטער שאעכםען דעם צואיב
 דער־ געװארען. אסנעדיאאםען ניט אווענט, דינסטאנ שטאטםינדען געזאאט האט
שבת. םאר מיטיג מעםבער דיזען מיר רופען םאר

 א-5 אעצטע די םון באריכט א ווערען אפגעגעבען װעט מיטיג דיזען בײ
 םארהאנדעיס וחןט עאעקשאז םון רעפארט א אױך װי אאיןאא, איז םירונגעז

װערען.
ג לאהאל באאר̂ד עסועהופדװ

 אינטערנעשאנאא דער םון שלרס סויפען פענט איהר ברידער, — ב. נ.
סם. םע25 איםט 128 אםים, צאקאא אונזצר אין אויסצאהאוננצן אויןי באנפ
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כ־עט־
 כע־ איז װעיײעט ®*עכען צי יאך

י ױאכ י־יוײע,  טVאי ריז '־אבע• ד
“.9V ,י* נ״ט נעדאבט v':;־vl ■ייי 

i"'Hr איי־י ציגעיע״אניל• אייך ױענד
n ד י י- » ' V* ' * • י י • ץ — ו י י י ־ י ז ״ י ׳ א
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ע ךי י ג י נ י א־ א״ ■ • ,• y a- • א רי אי פ י  צ
ע ט ע ץ ר אי ־ ן ־ א ן י ע ג ג ע ־ : V* ־ ; א  ר

כאטפ״״יאז
 פ־;טע;ט יעםיג נזע־ א ;א־ טייי
ע4װעי >י*ױ^דיי קיפעינע ד־ נ*יט : 
 י• pc נעװאיען אגעיקענט א-ז

; עקסיעיטען ג־עסטע • ־ א ; ג י ט ־ א  װ
*,,ײ האגיטא-י^ע העכסט *־*ס טא•

t« >— ^ י• ••ײץויייוו * n J *  jן.
ײ בייד,וג״ען צ• די ב

 לאש8 אםעדיהאן
 פועס־ װעלװעס און

סאםפאני נאאיי
װעגד פינפטע ;:טו  יארק נױ ע

i*cysyD ־־אגד  222וי א̂׳
 לייטעסט די אויך פאי־קויפען דיי־
 ריט כטים פױרןעגע סטירעיס. כטײי

גאיאגפיע. א ׳
י י  נזא׳גיגכ יינלןיגג אויך ח#בען ל
מאײןזןפ אין בעספע די

נױארה אין נעווארען געגענען ווען ױינען װאס נארנײנס :י־עסםע
־טא:יגע•9 דעם בײ

ר א ז א ענ מ ע ס ש ס י ז א
פאלאס םענטראל נרענד אין

ע״ענ'• לעלס־מטאן א-ן םט. ;יו-טע

טעז24 דעם ניז סוםען דעם פעכרואר אנפאנגענױג
 מודיו׳ קונסט׳אפטײלונג, רןאנצערטען,

װ. אז. אץ פדײזעו יןאנטעסטען, טענץ,

 אין כארנײנס ל,ױפט לומט,
!ט 2י ל £ ר ע ײ א טוט

סענט 50 בלױז אר־ינגאנג
 אידײטע ys* pc אפיסעס די אין באקורען צו טיחעטס

רעליף־״איט״ פיועי*ס םון אפיס אין און צייטינכען

נײ איאנז׳צירט

אמעױקא. אוו ״ארט״ דעליח פיפלש דער

>W»OÔ OWOOOWOOOOOOOCWWOTOW<% <#׳׳ו♦'•»  y§->׳v®. y#vy#\׳y#<׳.v#

ט ס ײ ס װ ר ע כ א מ
25 לאלאל םון

נדסינג םעםכערס דזשענעראל ספעשעל א
סטריט טע5 א־טט 2סו האר, בעטהאװען אץ

א־ טען14 דעם דאנערשטאג, מ ב ע פ
^ױיגער. 4

 א״טורא און פײנכעדג וױים־פדעזידענט זיגמאן, פ־עדדענט
מיטינג. דעם אדדעפידען װעלען חשיאװאניטי

קוםעז• זאיען םעמבערס «לע
.25 אל)לאר —באא עקזעקוטױו

מענעדזשעד. מארגענשטערן, םאולץ

דרעסס און סקױרט קלאןק,
35 לאקאל ױניאן פרעסערס

 ױניאן װ. נ. ל. א.
!אױםמעךקזאם פדעסערם קלאור,

פרעסער סלאוס יאוסער נױ אלע
פיטען װעילען

פעכרואד חפען דעם אױענס, םאנסאג
אכענד) אוהר 8(

האל בעטהאװען אץ
םםרים םע5 איםט 210

:ײערען £ארהאנדעלט װעאען פדאנעז װיכםיגע פ«»אנענדע װאו
כאארד. עקזעקדטױו דער פון בעריכט .1
רעפארט, מענעדזשער׳ם .2

jj רעקאםענד״שמנס. בעםטען, און װאהל

פרעסער נראנזוױלקרקלאוה די
כדםען ױעלען

פעכרדאר סעו9 דעם אווענס, שכת
לײסעאום. לײבאד בראנזוױל אץ

. סטריט. סעקמאן 219
 צו אױםנעםאדעדט ותדען אילע און וױבםינ זעהר איז פיםינג דער

םראגען. די אין זיך באטײיליגען און קוםען

35 לאסאל נאארר קסז.
»rr. ,סע^־סעכעדדמר. בראםלאוו

ע ס ד ר כ נ ו ^,
מלזנג א רז א פ

- אץ -

 נקװערסשאפםען פון ע־עפנוננ פײערליכע
 אידישע אוגאניזױסע די פאר האמפײן

פאלעסטעא פוו ארנײפער

14 פעכרואר xam דאנערשטאג
» -r-

ר ע פ ו ן ק א י נ ױ
סקװעד. קומער און סטריט טע8

 שיפליאקא^ אב.
 ר,אהן אלעד,סאנדער

 װאלינםר,' אסיפ
 םינסקי תד

 קאוםמאן •מאריס
זאריצקי מ.

: ר ע נ ד ע ר
 םײנבערנ ישראל

 שלאםבערג ױמש
 גאלדשטײן חש.

 פיץ מאקס
 ליעסין אברוע

בראון מאיר

צוקערטאן מאקס
אװענט. 1םי טשערםאן

 קאםיםעט קאטפײן $160,ססס נעװערקשאפפן פון פאראנשטאלםעם
ישראל. pא פון ארכײםער אידישע ארנאניױרטע די פאר

פיין םאקם
ע •וורווײגיגםמנ סעתרעמער ״י ד יי

םמערמאן. — געװערק׳ײפםתן

 צוקערםאן נמקס
ן *fn ױנײםחגד ס<ק.־*דע^ורער  ױ

ה — ױגיאו ק*«ייק*רס חנ מו חנז ם

 ארנײםער ױ נײעספץ
ז אין שולען ױננ יןרק נ

ם ;רויסער ד;יר עאו קאנצערם. ױכיי
 אין איו יאנואי, טען20 דעכ ײ;טא;,

אי נ־י ט געװארען נעםיימרמ י,אסינא נ
 אר־ די סון ױכיילעאוס רדיא־־ייגער ד־;י

in 5 י*ױן *טולען. רי;; בייטע־ r, װי 
 אױם׳ן טעטיג איז ײננ א־בײטעי דע־

 כייעך אין און קינד^־עיציהונג יון ;ע:יט
 געװארען *ױפנעטאן איז צײט ;־,ר פי

 געװ^רען ס׳איז אז זאכען׳ פיי־ א־״
 פײערוגג אםיציעלע אן טאכען צו ט•; ;י

 װאס ט^װע ,דעי םאר באװײזען אי;
 זיף מיט iysyor ׳פולען ר. א. די איי-נײ

 גע־ אויסגעטאן איז ov װ*ס אין פא*
ז וי^־׳;ן י : iy i  .lyrn ױכײ<y*אום*קאנ 
 רם^^ג.y רyריזיג * jyry; איז צ׳;יט
yny טױזעגד דרײ כר־;ט ôונ־ ר&בען ן 

 ארויסגע• האבען און האיל רעם נעפיי־ט
 די םאי ענםוזיאזם גװאידמשן א jyi״'
 צוםרידענה״ט גרױס און יצוילען •. א.

 ה$בען ״עוילען די װאס ארבײט, דער כי-מ
אהער. ניז ד;ט^•

טyקא:צ ד׳;י  נע־ דויכנעפיחרט איז י
*«•'y; ן בױיז ו  נױ די pc קינדער די פ

פ ׳עױיען. יא־קע־  אויםנעטרא־ זײנען ע
ר גי־ױסער דע־ ט;• א כ ^ ד  רyאונט קינ

 אונ־ רינסy:צyט די דירעקציע, י-אײ׳כ
 םאקס טאדאם pc אײםזיכט *yר ט־;־
 רyאונט ^וננyטטיר־סארyקי:ד א אױך אין

ב פון ־•;ז׳טי דע־ ^  y^* ראן.1?יפי י
 געװאלדיג lyj^T פראגראש םון :יכיעי־ילן•

 רער אין וױיל ׳זyװארyג אפיאדילט
 דף מאיל דאס קרעפטען די ה*בען אבית׳ן

 ^רמאנטע די אחוץ ן.yטי-^פyיגyאיב
 קאנ־ אין כאט״יליגט זיןי iya^^ ׳:וכ׳;־׳;ן

טyצ אי כ. י  םאר׳שט^ אלס ׳ע,יטryמי:
 םויילעז אין ןysוlH אידײעע די pc ;*,י
טיc אי*ס ױאי״נסקי א. pא  פון רyטyא־

פ  פון קאכייטעט ביי־דוגגס ;אציאנאי־ילן די;
ריננ. א־ב.

 אויסגענוצט אױך איז קאנציליט ד־עי
 צו ריפי״אפאס אױסצוטײלען |y^־,,׳;3

 גע־ הײ־יאהר lycnn װאס קינדעי די
 די ׳עויען. ר• א. יyיא־*רן גױ די ענדינט

 ןyװארyג אױסגעטײי־ט די;ע; דיפי*אפאה
 ײ״ניער, ז. טילנער, ה. ;*,ײ^קר די פון
 ׳שויל־ yנדyםא^ג די פון און ־y:אוyראז ב.
 ־V2V ׳רטסyראב דזיע. ׳חא:ין נ. : יyסו

sn איז פאידצער דער באצא^ער. אין 
jyryj ר^ױן. יעקב

ױיער איסט די ײםער בראדו רינג ארכ
שול.

 איז ?וךלען ר. א. פאר רו;גyאדc די
 םון אםיס רyד אז גרויס, אזוי נעײאלעז

 |y:ycy צו אי צװאוגגעןyג איז •:•ויען די
j״y ,טר צו אי ׳טורעזyנסםyגע־ רירעז 

ysi r  yr-ii; אp טyבאזעס הרyנy ער־
yjj ־>

 א װאוינען כראדװײ איסט אוי®
 װאס ארבײטער, אידישע צאהיל

 ערציהונג׳ די קינדער זײערע געכען װײען
 ארביײ די אין |y3y:yj װערט oy װאס

yo- ניט אכער האבען זײ שולעז. ריננ 
 ביז דערצו םעגליכקײט קײן האטyנ

 זיף האם ענד3גע דעם איז װײל *לזעי־,
 איז איצטער געםונעז. נישם שול אזא
 204 אין נעװארעז ojycyy: שול אזא

 סאציאליסטײ דעם אין בראדװײ׳ איסט
 ארויס״ האכעז װאס די און ׳רyנטyצ עען

 איצטער װעלען ש(ל, אזא אויף געקויזט
 זײערע שיקען צו טענליכקײט די האבען

 איסט אויןי ש\ל ר. א. די קינדער.
 ay:nyr א זעהר םארנעהמט נראדוױי

 די האם און נעביידע רyד אין •לאץ
 צװײ א ארײנצונעהמען גליכקײטעזŷי

 זיף האבעז אהער כיז קינדער. ד.ו;דערט
 צאהל, גרויסע גאנץ א פארשריבען שוין

 נײע. םאר פלאץ דא נאך איז עס אבעד
 ביז 4 םון טאג יעדען אפען איז 6יטוי די
 אײנס. ביז 10 םון זונטאנ און *טבת ,7

 בכלל און מיטגלידער רינג ארבײטער
 װאס ארבײטער, אידישע ראדיקאי^ע

 נע־ װערען .געגענד, דעם אין װאוינען
 םאר־ Dyi םיט צוצואײלען זיף כעטען

 שױ די כדי קינדער, זײערע pc ש־ייב^
̂עז לע;  אר־ רyד מיט אננעהן קענעז זאי

 דער אין אופן. נארםאלען א אײה כײט
 :*y3y3 אלע די געלערענם jy?yii ‘שוי

 געװא־ אנכענוכלען זײנען װאס ׳עטאנדעז,
 ר. א. די פון פראנדאם דער ps דעז
 פאיאן אויך זײנען nyi אחױן ;:.,1*צוי

 װע־ oy און געזאננ, ,r:vo ps לוי־אכען
 פאר םארברײטונגען נעטאבט pvj* ירע
טודק. אין אפטײרו;; אז

 קורם דץ פאך זעצט ־אגא^ ה.
םױה. זונטאג יעדען

אי־ קורס זײן םאר זעצם -*גאו* ־•
 אטעריקא/ אין זאציע>יויייצי ״די נעי

 איז ׳םריה 2V1 אין 12 זוגטאג, יעדען
 רום סטריט, קלינטאן 151 ׳1האי לײ:י:א;

איז ןyגעבyג װערט קורס דע־ .47

 :*,א אונזער פיז נייטגלידעד די לאי־לן
 דער אויף װאױנען װאס נתרנעשאנאל,

 געלע־ דער כױם באנוצען זיף ׳סייד איסט
 דער אין זונטאג קוםעז און נענהײט

 אויך קענען זײ לעקטשורס. די צו ®דיל׳
מדײנד. זייעמ סיסנעיטעז

ק ו א ל ס ק ר א ם י י ר ע פ א
פמעךקזאם.אױ ו, לאקאל וןפ מעמבערס

מיטעכען סעקשאן רעגעלע
ly-'yii iyo^Kry;Bif ײעלען

אנענד אוהר 7 פענדואר, ווםען םאנטאנ,
: רy^לעצ גדעyא^נD די אין

כראדװײ. איסמ 175 ׳בילדינג ®ארװערטס : דאון־טאוץ שעקשאן
 סםרים. טע106 איסט 62 :הארלעם סעקשאן
 עװ. װאשימטאן 1581 רוםס, קל?*כ 1 לאקאל .־ כראנלןס סעקשאן
סטרים. סעקפאן 219, לײםעארם לײבאר בראנזוױל: םעקשאן

ײ םיטענעז די אטענדען צו אויםנעפאדערט זיינעז םעםבערס אייע  נ
ײעיען. םארהאנדעלט װעאען םראנען טר״ר װיכט־גע זעהר װעלכע

ו. לאקאל באארד, עקזעקוטיװ

ר ע כ א מ ם ר ױ ק ס
ט?רהזאםי.אױפ ,23 ללאהא פון

מיטינג
פאד פאכער םר״״רט אלע פון נע־ופעו װערט

®ענרואר אסען אווענ־, דאנערסאנ
פינהםאיך. 7.30

ן אין א י נ ג ױ נ י ד ל י ב
פלאר. טען6 אױפ׳ן סטריט, טע14 איםט 231

 סו די װערען דיםקוטירט װעלען מיטינג דעם אױפ
 אינטערנײשא־ קאנםטדוקטיװער דער פון פונקטען

 אױם־ װערען מיטגלידער אלע און פראגדאם נאל
מיטינג. דעם אטענדען צו געפארערט

.23 לאקאל באאדד עקזעקוטיװ
םענעדזשער פינקאםםקי, ל. טשערםאן הערמאן, י.

אלעמאל מען פארלאנגט דעזײנערס
ע א ט ו  פרױען און מענער פאר םראםעסיע ג

םארדינסטען גוטע ברענגט אױסצולערנען, לײכט
 »ין אונםערריכ® ■ראקםי^ען א נעםפ

 i]\a דעזײנינג אין סקול םיםףלעל דער
 1 און ק#וםם פיזר דרעסעס. סוטס, קלאוקס,

 מיפר חןר אין קורס א םענער־קליידער.
 גוסע א קריגען גו מײנם סקול «על

 חונ־ געחאלפ. גרעסערען א און אזפעלע
בעז םרויען און םענער דערמע  «וין ח̂י

 און גע^ערענם סיסטעם מיםמזעל די
 א־הר לעבען. שעהן א חיינם םאכען
פאן. אויך עס קענם
ײנינג אװ סקול מיטשעיצ די  דעז
 געגרינדעט איז םײהינג טערזyB און

 צוריה יאהד 50 איבער מיט גערוארען
דערגרײכט: האפ און ||

 אידעען נײע
 םיסטעמען נײע

 מעטאדען בעסטע
רעזולטאטען בעםטע
 און פאג אונטערריכפ. *ערזענליכער

 באדעגונגען. מעסיגע קלאסען. ^װענט
 א נאך קוםש אד^י פעייעפאנירם ׳ןזרײבם,
 אינפאײ פויער מים בוקלעם פרײען
םןוציע

ן ע י י ר ם א ש י י ר ט ס נ א ם ע נ ן י א ד ו .ל * ק ש ר זע א
MITCHELL DESIGNING SCHOOLפדײטאג און מיטװאך מאנטאנ, :קלאסען אװענט
NEW YORK15 WEST 37th STREET,

Phone: Fits Roy 1674

 דחס פון ארױס װאס נאר
 דער צו שליסעל דע־

שםראך. ענגלישער
ענגליש. ;,א

שס־ןי ענני־י׳פע די ניט אוז ־,יזיי.׳; יע־נ׳זז צי -עסאנס צ־יי;'ף
$1.25 כלויז

ס איז *״,;,יצײם ״דער - עאדני םג מ אוי י ו  M י
")ov ײעט ױאס סיסםעם יייס/השאפםי־יכעו 

ע רי ערפי״ז ׳*כעי־ אנ םג נייי םון אוי
ארר א .•ייזט‘ י װןר?ז ס־ר איז •אסט־י י  אי

די א סי. בװ־ דעם שיקען
EDUCATION AI INSTITUTE 

1675 J6t1i Si , nr<»okly״ . N. Y.

יהר יס א י  ז
ן ע ד א ל ע ג

 םאדערגע yרyאונז inyr און jyow צו
yr^opRSB מyאי  אערנען םון ןyט
 ק^וסירען סײקיננ, i.־yoyB דעזײנינג,

 און נרײדיננ דרײפינג, □,syB’c«D פון
 םעשאךסקעטשינג.

יאהר. דרײסיג עטאבלירט
אקארעמי בערקאוױסש די

 סט. טע23 ל^ר. א. נ. עװ., טע4 303
408 ױם

 בערקאוױטש י. י•
ליקארו סאלױאטאר

היים אייער אין ענגליש
ט ראכט עם ,א ני  ויאײנם, איהר ו־או כי

סד אתז־;ר שילען םיר ענ י י קספי  יעדרער ע
אהיים. אײך צו

 ם׳עכאדע!, בעסטע ײערקר. בעסטע
. טעסינכםע ען ז י י י !

PRIVATE EN(;MSH SCHOOL
17H Second Ave., New \ork, N. Y. 

sant 0665־Stu)\c .!<!׳

■ ליכערמאן מליאס
לא-ער

366 BROADWAY 
Tel. Franklin 2283

ח דרעס די םון מענערזשעד נעװעז  װײםם א
אז טאכע־ י אי ױנ יאך־ען. ;פו פשר א פ

 די מ*ט עקזאמיױרט אױבען
— אינסטרומענטען נײעסטע

 אפיםעם אפטיקעל נעקער׳ם דר. אין
 טשענםעם. קײן ניט מען נעהםט

 בע־ דר. אז זיכער, עס איז דערפאר
 היקז אםת׳ע אן זײנען ברילען קער׳ם
די פארשטארקען זײ :אויג פארן

 אױג דאס באפרײען און זעה־קראםט
/ אנשטרענגונג. פון ׳

 אונ־ געטאן װערען ארבײמען «לע
 פערזענליכער בעקער׳ם דר. טער

 םאר• גרעםטעד דער מיט אויםזיכט,
זיכםיגקײט.

:מאנהײםען
2ia ײ איסט װ בעמע 2313 בראד  עװ. זי
עװ. סעקאנר 131

 ן סט טע8 (קאר.
i l l סט סט טע23 אי

ענאסס ioo > עײ מע4 (נענען ו י י װענ ע
:בראנקס ראור םאידאש איסט 2#«2 עװ סדאסגעקם
:ברוקלין

17W פיםקין " ײ ײ; ע

Dr BARNETT t  BECKER
OPTOMETRIST OPTICIAN

W (צװישעז t36 I DO F013A אוו
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ו א !וױיסטסאכעד רי צו װערטער $
I נ-ידער און שױעכטע־

y כעפאי איצט זײנען נ״יי־ iyrn  k־
 א-נתסטריע. וױיסט דער אין סטרייק רא"

 אאנג ז?#כעו כעניבער& אוגזעי־ע re סײ*ע
 |yjyp iv טי,נעי*עגעגה דעי־ אויוי נעװארט

 םו| צוי-י^יפכױאוננ דע* פא* ארבײטען
 ״,ybcvnr M י־אהאא oyjryr אינזע־

 אוגזער lyjyp מיר װען צייט די א*ז איצט
 צױ סוטצן װײסטען דעמר״כצן. ױאונש

^ אין א־ײן ריה ח אר W ם d ון^נטרי yr* 
 Dy און יארח נ»ו »ין צוריח חיטען •ע•

 װארט^ װאם iy»yr iyb^n דא זײנען
jyp*r jyn© v — רחי nytr* אױוי s נ*־ 

 *iy צי א־ב״טער כאײאופטע“צ-י נונ
^ נינריוניאן דעם אאערען ט ״  א װאפ אינ
!ריינט *וניאן

 םארשטר״• העי״םען אינז טvyי חידט
y«; דעם )r : m v ירעבען ױדאדום פין 

v i v} װאס שא• וױיסט נאריוניאן ipyo 
yjyavr.yrK jnrbM װ^ען ארבײטער 

̂דפען אונז שטאר* אי*ץ ארבײט דעי אין י־

 *ין #ר״ןדרעסנן רווי רyfאוג byn רyק
M םyד r W 'W.

m u  firs^n v s צו jy-yeg ײ די* 
v נ״&*ר, s ^&40 ארנ״ y i;i»r| ו#ר 

W* ,ד װי וױיחשצם r.yeyn פיא t v i l 
n 44 םאר וורנײ^ןן  lyum r 40 mm 

װאד.
M רוסצן pyuv דעם פא- s n v s* 
. IVbt4 oyi םאר מיטימ m w m i w i 

f * V פאר *ר,1פ*נו f i י י y i ר 
210 ,4*n iin ffiifa  pit j m h 3 

s רyכרוד סטריט. ybfi איסט r f,|# וי־ו״ 
id bjyvt) דyי p* 4*OirynysrH 

מ. י. נרודאר ו מנ י • tyrn yjfo ד פןןyר 
ו .דזשיאװ*' ארטור# און נאארד, דושאדט מײס«, 1א' &01P ריידןן. װ,ל,ן ניטי

טאדגענ׳*טער(, ואולין
.26 f« * >  w f w »

 ײ«ט ר־ט־ננ *ודנ»ניזײ׳ט*ן או נ. נ.
̂יד גיײר דינסמ#נ, דעם םזורהויעז  ד־(י נ

 װ. 21 ױ;־אן, דער םון *וםים ן;א איכ״ט,
10»v .כטריט

 דער אויפסואוננען«ו און נאםעו אײער זא•
װעדען פאראײניגט כאװענונג אדנײםער

בלד h ערש־ינט גיכען אין
א־ד״ע אין סא־ט דיזען םין עיי)!טער דע־

 אידישער חןו אץ װער איז ״ווער
? נאװעגוננ״ ארנײסער

 IveHv איתענד אױוי האנען ורעאכע ׳ע4א פין אי״ב-ים אן ״־ ביד א
אר״ איר״עע םיע^פארצוױ״גטע הײנטעע די כױען נעי־אייסען א־פן

כאװענונג. ב״טער
 סעק״עטע־ע אין טיאעראײטע כאאטטע, ײניאז אייע כעטע; נ*י*

 ארנײמ^נר ׳כאװעגיגג סאציאאיסטײטעי דעד םין טוע־ איינגע^י־אסען,
 (y^y'vyio דעם םאר װענדען צו זיך ׳װ. ?. א. צױן י4ױע ׳רי:נ

 דעם םאר צונענרײט האכען מיר װעאכען צירקולאר, אינםארמאציאן
•4r )yp'^v ראס אױסםילען, עס װעט איהר וױ נאכדעם און ׳צװעק

c ״ ג א ל ר ע ס ק נ ■ ״
יארת. n )נאס טע10 װעםט 3

!®דטערס אץ
 אױפנעפא• װערען ®אד דעס ®ון ארגײטעד די

 גארמענט לײױס ^גטערגעשאנאל דע־ ®ןץ דעדט
זעחר א צו קומען n ױניאן, װאירלע־ס

מיטינג װיכםיגען
װאר אװענס, אוחר ו םאנסאנ, 11 פןנ

דער פון אוױטאױום טץ

כילדינג אעסערנעשאנאי
סטריט. טע1ס ױעסט 3

 דעם פ־ן א־יפזיבט א־נטערין געדדפען ױערט נדטינ; 'דער
ם איםטערן אינטערנעשאנאל אנ צי א דז א מ  דעיארטםענט, א

ע די פ־ן ױערען אדרעפירט ו,־עט א-ן ענ־ :רעדנער סאינ
 כענע־ נ-אדגענדטער;, ס ן םעגעדישער האיפערץ, דו־ט.

j,לא;אל פץ דל־טער | דעפאיטמענט. דעס פץ r:
אינטערנע׳עא־ נץלד׳טט״ן, ג.

ארגאנײזער. נאל
 דעש »-,ז כאריבטע; n וױנטיגעפ זעהר דא א*ז עס

טיננ  פייטעדם א•; חעםטטינדטערפ טא־ערפ, אלע א,־ן רי
קוםעיי צ• אױםגעפוןדערט וערען

האלםעדין, דזש.
דע§אדטמע;ט. ^ןרגאדזאציאנס אינטע־געיעאנאל טעגערזיטער

I I

ארינעגןשיקפ ווערען דאלארם אםעריקאנער
ך ר ױ ח

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י אן א י נ ו ק י נ א כ
דעפארסםענסס אונזערע

 טיקעטס, סטיםשי■
 ®אבליק, נאטאױ

 טשעקס, טרעװלערס
 קרעדיט, אוו לעטעדם

 ׳ידייוױטס6א און וױזעס
קאלעקשאנס,

 אינטארמאגיע. טעקס אינקאט׳
 אחױיו פײנאנשעל עקסיערט

 אױליש, רוסיש, אידיש, אויןז
איטאליעניש. און דײטש

, ד נ א ל ס ו ר  
אורךאי־נא,
ו ע ל ־

לענדער. א״ראטעאישע אנדערע און

ױניאן אעסעדניישאנאל ױ
כאנס

 און •ױיזען נידעױגסטע די רעכענט
 דינסטע. בעסטע די *ייך ניט

 די נלײכען בעסער דכער װעט איהר
 ארבײטער אן ®מ אטמאםםערע

 באנק. ®ױװאט א פון אײדער כאנק
 צו אײר געלעגעגודיט א אונז גיט

 אוםן װעלכען אירגענר אױח דינען
כײנקינג. מאדערנע ®ח

ך ד קײבעל דירעקסען א דו
דעיאדטטענט. עקסטשײגחש מאדי׳ין אונזער פץ

International Union Bank
Fifth Ave. and 21st St., New York City
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מיליאנעו נאך יאנד דער אױןש
 מען װעמען ווכי־װער־מענשען, אונכאקאנטע, געװעהנליכע, ניט זײנען דאס

קאררויציאניסטען. און כאבארניקעס אלס ׳האגד כײם ;ע:א«ט דאט
איב־ אונ^טערבליכער דעי װי גמזעל׳שאםט׳/ דער פון זײ^ען די׳׳ זײנען דאס

̂וס !זײ רוסט סען  גע׳פוסר׳ס, אימער װערען מיד װעםעז צו ׳יענינע די זיעען ד
 װאס ד/ דינען דאס עהרשורכט. סיט ׳יע ׳אכטוגג און יבע4 מיט ארויפצ-קוקען

 אאס ענטבאױזט, מטעהען זײ אעבען, דעם םון זאאץ סאםע די איס באטראכט וחןרען
 סא׳ פון םאררעטהער יטװאדצססע די אי״ס ?ארמאנטיעיקעס, און Dyp,4)r? •קווס׳ע

סעײאנד.
 אטוירניס, דדטענעראא אונזערע ׳האבי:עט־מי:יסטארען אונזערע זײנען דאס

 נעבען אונז עס דארםען װעאכע מינעךפאגנאטעז, אונזערע סענאטארען, אונזע־־ע
 ארד־ און געזעץ צו צינע םון שםאנדהאפטיגהײט, םון עהרליכקײט, ם̂ו כײיצפייל א

 צו נים איז עס װעמען אין מענשעה אאס ׳אונז םאר איצם שטעהען װעאנע ׳נונג
 אױם־ און אױסנעקייבעז עס זײנען וועאכע ׳זיי עהראיכקײט. םון ׳טפור קײן געםינען
 געזע־ אונז םארםאסען״םאר צו מענשען מיאי*ן צעהן הונדערם םון געװארען נוזיטט

ײ זאאען מיר אז זארגען, צו ׳צע עי אין אפחיטען ז ײ  צו און שטרענגקײט, גאצער ז
 גאײבען &ון אפקעהרען מינדעסטע דאס אויױ זיך זאאען מיר װען אוגז, כאיטטראפען

ײ ׳ודןנ  װע־ םאר םענשען, אאס אויא־סקאנדאא, דעם אין ארויסגעײיזען, זיך חאבען ז
 אין עס .ע ר ע ד נ א ר א ם שרעק־װערטער כאויז זײנעז טוגעגד און מאראא סען

 הײ־און־שפײ ארעריײ מיט אננעםיאט זײנען פריזאנס אונזערע כעת דאס #קאאר איצט
 אונ־ אין אויבעךאן סאטע דעם פארברעכער גרױסע נאר די סאדנעטען םארברעכער,

געזעאשאםט. ןער

 pא4שװער אזױ איז דאס-אעבמן וועממז םאר םענשען, מוחנ׳חנאיכען דעם פאר
 איהם םרײבט נוים אויסערםטע די ווען פריזאז, דער איהם סאר נסױנות, מיט *ואי

 ער זכות. מינדעסטען דער ניטא איז איהם םאר םארברעכען. א אירגענד באגעהן צו
 םאאס, די אבער האנזעקװענצען. די אײדען ער טוז געזעץ, געבען םארבראכען האט

 דעד קוםט די דארט, הײםען אאע זײ װי און סינקאערס דאנערטיס, די דענבים, ױ
 ש«רינגט מען פארזיכטיג װי ׳איז געכאפט אמאא שוין זײ װערען און אױבעךאן, סאפע

 סרע״ !זײ הענדעאם מען הענדשקעס זײדענע א םאד װאס םיט !זײ מיט ארום עס
 רעגבי, מיניסטארעז זײנע אװעהצושיקען אאץ נאך זיך קװענקעאט סואידזש !מ־ענט

אנרערע. און רוזװעאט דאנעיטי,
A

ארד־ נאגצע^ אוזער געגען םארדאםונג טויטאיכסטע די דאו אגז אאײן דאס
 אר־ שםארהער א איז באגאנגען, נים װערט ער װעםען םון םארברעכעז, יערער גונג.

 זײאען סאמע אונזערע װען שוין, *שיטא א ארדנוננ, עקזיסטירענדע די געגען טםעגט
!םאררארבען שרעקאיך אזוי זײן צו ארויס זיך װײוען

 האט קאבינעט־םיגיסטארען אונזערע אז זאנען, גיט דאך קענט איהר װארים,
ײ האבען דערםאר און אעבען, צום געפעהאט חאיאה  די פארראטהען און םארקויםט ז

ײ האט װאס אאנד. זײער םון אינטערעסען  הא־ גומס אאדאס םון !גמםעהאט דען ז
י1אוי געהאט נעאר״טײפעא דער האט דאך און עשירות, און כבוד געהאט. זײ נען

אדרע- פערעלשטײן און זײדםאן װײם־פרעזידענטען די t פרעזידענט
 די רעכט דאפ גיבען פארזאסעלטע די — פארזאםלוגג. טע א סירען

םטע ױאךבעא  צד בריןש ארויס שיקם ױניאן די — סטרײק. א רוםען צו ױ
ט קאנפערענץ אײן — ל»גע. דער באצוג אץ םאנופעקטשורערם די  די םי

ײטער די — ^פגעהאלטען. שױן באסעס קאמף. צ־ש זיך גרײטען ארב

 טאכט שיקאגא אין ױגיאן אוגזעד
 אין און צײט, שטורםדיגע א דורןי צםיא

 זאנען צו שװער עס איז פאטענט דעס
ענדיגען. דארט זיך װעט זאו די װי

 זיגמאן פרעדדענט איז װאף אעצטע
 זיף האט און שיקאגא אין אנגעקומען

 אר־ אדבייט, דער ,אין ארײננעױאך^ןג}
 ױניאךמיטינ־ םארשײדענע רעסירענדיג

 בארא־ אין !עווען אויך איז ער גען.
 דזשאינם און עסזעקוטיװם די טים טונג

 זיער מיט ^ויבאקענען זיךצעניי באארר
יאגע.

שוין, װײסען מיטגאידער אונזעדע װי
 אונ־ םיטינ^יפון אעצטען דעם אויף איז
 אין באארד עקזעקוטיװ דזשענעראא זעד

 דאס געװארען, באשיאהען פיאאדעאפיא
 װעאען םאנוםעקטשורער דרעס די װיבאאד

 מיט םארשטענדינונג א צו קוםען ניט
 װא• דערקאעהדט דןוךט זאא ױניאן, דער
P א רין 'S tfr x r & m, זא̂א זאך די אח 

 אפענעם אן װ^ייז״אין אויםנעפאכמז*
 הײםער דער איז אאזא, ׳איצט קאםוי.

 װע״ ענטשײדען דארוי פס װען פאסמנט,
ניט. אדער סטרײק א זײן זאא עס צו רען

 *ייט צײט, אעננערע א שוין איז עם
 געטאן האט אינםעמעשאנאא אונזער

 צו מענאיף געווען גאר איז װאס אאץ
 ביז אבער דרעכדםאכער, די ארגאניזירען

 אײנגענעבען. ניט גאף עס זיך האם יעצם
 דרעם-םאכער, םון ױגיאן א דא איז עס

 דרעס־םא־ אאע ניט אבער ,100 אאקאא
 ױג־ דער צו באאאננען שיקאגא פון כער
 דער זאגען. צו שװער איז װ*רום, יאן.

 דארט דא נאף זײנען עס אז איז׳ םאסט
אנ ניט באאאנגען װאס דרעסםאכעי, נן

ױניאן. דעי צו
 װייס״ האט צײט אעצםער דער אין

 אנגע־ דארט פעראשטײן מ. פרעזידענט
 ארגאגיזאציאנס- ענערגישען אן םיהרט

 און דרעס־מאכער די צװישען קעספײן
 װעאען קאיםאקס. בײם עס ה»אט איצט

 נאכנע־ ניט דרעס־מאנוםעקטשורערס רי
 ױנ־ דער כייט קומעז און גוטען םיט בען
 נערוםען װעט םארשטענריגוננ, א צו יאן

 פא- געװיס װעט װאס סטרײק, א װערען
 דרעס-אינדוסטריע גאנצע די ראאיזירען

שיקאנא. פין
 דארט איז אװעגר דינסטאג אעצטען

 דרעס־ םרן מאס־םיטינג א םארנעקוםען
 שאנהאםער׳ס גרויסען דעם אין םאכער

 שיקאנא אין האט אװענד יענעם האא.
 שנײ־שםורם, גרויסער א געבישעװעט

 די אפנעהאלטען ניט האט דאס אבער
 צו קוםען צו דרעס־סאכער טויזענדע

 דוארט ?ײער זאנען און פארזאמאומ דער
 מאםענט. ערנםםען איצטיגען דעם אין
 טױזענ״ םיאע די אין געקוםען זײגען זײ
 א דאס געװזןן, איז װארט זײער און ׳דע

 װערען, ערקלעהרם זאל גענעראל־סםרײק
 זיך װעלען םאנוםעקטשורערם די אויב

 ױניאן דער מים סמטלען צו אפזאנען
 האבען דאס אוםן. םרידליכען א אויף

 רעזא־ א דורןי םארזאפיעלטע די געטאן
 נעװארען אנגעגומען איו װאס ׳לוציע

 רעזאלוציע די ענםוזיאזם. גרויס מיט
 שוחןס־ פון נעויארען פארנעשאאגען איז

 םון טשעראײדי די גאאדבמרג׳ בעסי טער
 .100 לאקאל ױניאז, כמכער דרצס דער

פארזאט־ די האט רעזאאוציע דער דורך
)2 זײסנ י1»וי (*לום

 באארד דזשאינם פזן אינסםאלײשאן
ױניאז דרעםמאכער אװ קלאוק

 ארדנוננ, רער אין אז זאנען, אנדערש מען <ןען װי־זשע שאיטה. שרעקאיכע אזא זײ
 עהר־ װי װערמער, שעהנע אאע זײען ;געאר און געאר נעלה אויוי נעבויט איז װאס

 און נעזעאשאפט, דער צו דעסט פאטערלאנד, צום איבע נעװיסען, סאראא, איכקײט,
? שװינדעא קאצאסאאער א װי מעהר, ניט אאײן װ״ ז. און ׳װ. .1

!װערטער אאע די אם זײנעז איגען םארדאםטער געמײנער, א אינען, א
 ײאם איז געאד» איז דאס און אאעס, איבער ווענט װאס װארט, אײן דא איז עס

 פרא״ סאמע אונזערע װעאכען אויױ םארברעכען, דער איז נרעסער אאץ נעאד, סעהד
 דאאאר, טויזענד מים אײנעם הויםען ניט הענט איד»ר אויב םעהיג. זײגען םינענצען

 זײ םאלעז םיאיאן א םאר און טויזענד, הונדערט מיט הויםען זיכער איהם איתר קצגט
 שטע־ די זײן ניט זאא עס הויך און גרויס װי ׳זײן ניט זאאען זײ ווער כורעים, אאע
געזעאשאםט. דער אין םארעמען זײ װאס אוננ,

 עס םענשאיכסייט, ניט איז עס מאראא, ניט איז עס עהראיכקײט, ניט איז עס
מראן״ דעם םארנעםט װאס זיך, יאנען אאע װעאכען נאך דאאאר, דעד איז

 אױס״ האאטען גרויס און קאײץ איהם. םאר קניען און זיך בוסען גרויס און קאײן
 צו אוים הוטט עס אםיאו װען און איהם. כאפען צו אום הענד, זײערע נעשטרעקט

 שװינדעא געםיינסטען דעם פון זומפען דודך םענשעךבאוט, םון ימים דורך נראדיען
 דעם אין אפ ניט קײנעם האאט דאס אז שםארה, אזוי אבער איז נעייד־טײםעא דער

געיענ. שרעקאיכען װיאדען, דאזיגעז
A

 ארער דעם פארראםען צו ניט געדאנס אאעםענס אונזער זײן םוז דערםאר אט
 גע־ איז סײנער געאד־טײםעא. דעם םון סרבנות די אאם געםאאעז, זײנען װאס יענמם

ט א*הם נמז  מוז אױםגאבע גרויסע אונזער מאכט. זײן איז שרעקאיך זיכער. ני
 דעם ניט ;פראםיטירערײ דער נאר פראםיטיר, דעם םאחסה ערהאעהרען צו ניט ויין

א װערעז צו מענאיכסײט די איהם גיט װאם נמאד־אררנונג, דער נאר ^װינדאער,
 אנדערער. אן ווערען איגגאנצען םוז אעבען םון פונדאםענט דער ^װיגדאער.•

אעבמן. םון יסוד דער װעךעז םוז ארבײט נאר נעאד,
ניט

 דזשאינט פון מיטינג דעם אױ\י
 און האאוה יארקער נױ דער םון באארד

 פרײטאג דעם ױניאן, פאכער דרעם
 אינסטאאײ־ די פארקומען װעם אװענד,

 באארד, דזשאינט נײעם דעם םון ^אז
.1924 יאהר דעם םאר

 דזשאינט םון אינסטאאײשאן דער
 ביסעא א מאא דאס זיןי האט באארד

 םאנכע װאס דמם צואיב םארשסעטיגט,
 האבען מערפערשאפט דער פון אאקאאס

 מען װאהאען. די סיט םארשפעטיגט זיף
 אא־ די ביז װארטען נעםוזט אאזא, האט,
 עקזעקױ זײערע ערװעהאען זאאען קאאס

 דעאעגאציעס זײערע ערװעהאען טיװעס,
 װע־ זײן זאא עם באארר דזשאינט צום
אינסטאאירען. צו מען

 נײעם א םון אינםםאאירוגנ די
 יארקער נױ די בײ באארר דזשאינט

o און קאאוח m i ,שטענ־ װערט םאכער 
 ױם־ און װיכטינע א באסראכט דיג

 םאא ראס איז דאם און פאםלױננ טובדיגע
מאא. אאע וױ גוט אזוי

 דעם פון אינסטאאירונג די ווענען
 אין זיר פיר דערװיסען %בארר דזשאמט

 צום געהען מיר אײדער מינוט אעצטע די
 אונז איז עס און צייטוגנ דער מיט דרוה

 זײנען עפ נעםט װעאכע אוםבאװאוסט,
 רעדעס האאטען צו געװארען אײנגעאארען

 ניט דא קאנען מיר און מיטיננ דעם אויף
 מיר װאס אבער נעהמען. זײערע אנגעבען
 מא־ גוט מיר װעאען הײנם, זײ קריװדען

 װעאען מיר װען װאף, הומעגדע די כען
 אאץ םון באריכט םואען א איבערנעבען

 דעם פון םארהומען. װעט דארט װאס
דזשאינמ פון כיטיננ אינסטאאײשאן

 גױ עםעס מאא אאע םיר האבען בארד
 אז נאויבען, םיר און באריכטען, צו טעם
מאא. דאס זײן אזוי אויף װעט דאס

םאינהאלט־םארצייכנים
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ת קול. ב

ט ײ אז םארשײרענע -3 און 2 ז  נײעס. ױני
ט י י ס נליםאז ארםור .4 ז  דעױ םון םרײנט אי

א — זאוי *רבײםער אני ױ קאהן. מ. פ  ערי
נווםיצעז. הײשאנאל

ט י י ד דער אין .5 ז ע ם > םאכער די  יאחאל 1ױני
ש. — 17 ף העהער. דז ו םי י  אי• די צי או

y r ' i אכיעריקא. מון ארבײםער 
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20 — D. .אן מ ד רי װיםען. צו נום זאכעז פ
ט ײ ח .7 ז בנ ט י כ י אז. ב — י ם אז  א-ז גי

ען. אברהם — װינקער יעדעז רייז
ט ' י ס םון .8 ז ץ רעראקטאר׳ אטי ביכער. נ
ט זיר הערט װ«ס .9 ?ײט  אינטער• אוגזער םי

שאנאר אז נײ ק? ױני אנ קי. ש. — ב ס װ א אנ י
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ש. לעאז — באװענוננ בײםער ט װי א אנ אז כ
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