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m א שאפעז צו באשידסם 4i לאקאל
עקדסטענץ ח דכערעז צו

־,העניסט *ון ט*רע־ם, ד־
̂חא־■ ־ונ־אן, ®שע־ס  נייער דער ,41 ל

 ,‘’;*firynvo*-; «*מז«ר פו; ת*ר9צ
 ג<גרינדעט *װד־יז י*גנ דט »•) װ<וס

n די א־ן געװ*־«ן r, ה*ט ?ivovy 
 *•נע־ אפר׳צ, טען10 ד׳ןם ד^נע-־עטאנ,

־m «נטוזי*םט״*ען זערר k דא־׳טען  ס
 זיינען עם װעינען *וױןי נער-ני־ט-ד״

 inijiivj פזןרהוןנדע־׳ט און ויפנענ־נשן*
פראנען. װ־נט־נע נ*גץ

 ״גערעכטיג• דער פון צעזעי די •ײ
ט״  פון *דנייטער די ח#נען װ״םען, ג״

Din פ*ןי *djpdvv ן דורננעפיהיט» 
n *רפאמ־״בען i tm" דער סטי״ק. ״ 

 עטי׳נ« נצױז *;;עחוויצטען ה*ט סט.*>;?
 ייג n גױט נעענדיגט זיןי on״ איו סענ
 •ורנ״טער רי פ«ר און ױני*ן דעי פ*ר
 ׳פע־ יענע »'ן נאיפעםטינט •יערען װ#ס
 ה*־ פוןןי דעם פון *רכי׳טער ד• פער.
 ז*ך סטל״פ נע־׳וננענעם דעם ;*ף נען

ט דער iv וױריהגערער־ט ״ ב  ם*צ־ 1»• •י
 ניױ אוגטער ױנ־^ן-׳טעפער, שט«נר־גע

 »רנייטס־נאדיננונ:ען כעסעיע ד״טעני
 זײ אין נעהאט׳ פייהער יפנעז די װי

 אינייטס־ דיזע *ום ד*ס פאי׳עטעלען,
 געהעריג וױ קענען ז«י־*עז באדינגרנכעז
 ז־ף ױנ־*ן די ד«רןי װערען, טננעלאיטע;

 נ׳אראציש נאד גיט »פעסטינען, נעסע־
 איז ,ד*ס און פ׳נוונ^עצ. או־ד נ*י

 אױפ׳ן פונהטען די םון א־יגעי נעװעז
 צעצטען נײטימ דעם םוז טאנ־ארדנונג
 *■נע־ א־י נייטיננ דעד חונעײעטאנ.

 םין אוידיטארױם אין נעױארען חאי׳טען
סט. טע15 א־םט 7 דער.רענד*סקוהצ,

האלפערין, דזי׳ןו, וױיס־פרעדרענט
אינטערנעישא־ דעם םון רענעדזשער דעי

ק#לענד#ר אינטערנעשאנאל
םקויםמן. ח. פץ

צוריק יאחר 12 םים װאן הײנטיכע

 פוז כין;עס*ו«ײדזשע;ם בלאח, *רעיםאנדעד
 אוימע׳עיפסעז װעים ױלי*ן, י*ט*רס דער
 ױ*פ דערםאד, סנ י«י}«וי םון םעכזנער •לס
 םוז סזגעדז׳ע^ר יויס v?vor * m נעחסש *ר

ס*;וס*יזטשױ סוט nit ptr*p ױגײטער ד«ר
f * י<אסטסיאײש•!. רעדס

 «יגנתמײש*נ*י יוונזער סח נאוופטע
 טרגטנײזע• m קײס/ םיסס אויו ד*רוגעםד

 VI נעפינמו ותיכע ױגי*!, יוונזער םון רין
 טד װערם עס װ»ו םישינען״ ׳ל»*עטיוו אין

 קארסזןט סאלעסיזו די נײ סםרײק n נןפיד^ס
 »נײ זו *יים לײדינע זײער ױיס נוצעז גא.,

 ״,ס•* דער פון פאנרידאטמז די םאי סירען
 אנײ זײער דאנה א אוז ■איםײ׳ אריסםישער

 סאציאליסםי• «וױי ערװעחיט װערןן ט»ציע
W דורןי םאיס םעיאי דער און אײזןרסען 

. עטליןץ כיױז סיט שטיב̂י

 םיז הא. איטאן ם דעד ב>י םג־ױײה דער
̂טא,  געװעזענע נאנכ. פוי׳ען אין איז ©ארא

 ארב״םעז ײעיכע מאייאואכעי, ©©דאנטא׳י
 ספע־ א איו vt ארנאגיזירעו יארק, נױ איו

 די םא־ ytov זאפיעז «ו דא קאמיטע «יערע
* סטרײעעין םאראנםא׳ר
 נוד פרעסעד, **ײ ^ןגדלער, און סעצנער

 נראדערס, םראםם םירםע דןר נײ שעםםינט
ano װאזי אײז איו האבעז םטרים, רױױמטאו 

 דאיאר. אכם און הונדערם םארדעט זײט
 חאבעז נאר גים אז ארויס, vt וױיזם עס
 ארנײסס־ זײער נאר מסיק, פוז נעארבײם ױי

 םארםאג אוחר םען• אנפאננעז vt םרענם סאג
 יר די אכענד. איז שאעם ענדמ!ן זיך אוו

 Mr דעם •ארלאז^ מדײסען וײ האס ניאז
 װאז אנדערמ, ערנעץ דזמאבס זוכען זיןי און
שםונרעז tr.jnt*’P איבײם סאו

שכױד״ דער ^ענקעל
 יעצס שייאם װאס טרויע, װיאנער די
 פאייס אױדווינג דעם אין ערפ^ואנ םיט

 ®ינסקי׳ס דוד אױןי םיהיט טעאטעד,
שםיר״. דער ״יענקעא דראסע בארואוסטע

 צוריק יאוהרען םיס־ איז דראמע דיזע
 פאד?ןט#ר• דעם םון געװאיען געיפפיאט

 קעס־ דוד אקטאור באדיהטטען כענעפ,
 אםעריקע אין זי איז דאץ זײט און ׳אער
געװארען. געשפיאמ ניט

 אויוי נאטיראיף םיהרעז 4״יױאנער׳ די
 אײגענארטיגען זײער אױןי פיעסע די

 געשפיאם װעם ייעסע די שטײגער.
 םאמיגע זונטןוג, און שנוז דעם װערען

אױע:ד. און

r אז ׳איהר וױיםט —
 אין אעבען אידיאען דעם *ון בילד א

 רו־ די באזיײועז װעם װעלכע און רוסלאגד
ײמיקלס די װאס אינען, אכ אגר  חאבען ■

^j די אין ייבערגעלאזצן tny רעוולמאםמגן 
ן r װע• לאנד דאס *וריקאוימבויצן •ו v p״ 
 איחזי, װײספ ? אחער װערען געבייכ® ליך
אד• איחר װען »ו  םי• מערקישונ םוראד רויכ

fipjngd חר אי א ער כ  «רא״ 100 בעסשע די רוי
•w

 א־גאדייוי׳טנס־דעפאדט* איסטץרן גאי
 םון ט׳«עיטאן דעי נעײ^ו איו רענט,

 אױפזיכט דער איגטער ריטימ. דעם
 *מאניזירט איז דעוארטרענט דעס םון
4 |jn*nvjדין אונטער און <טהאל, ער 

 נע־ דורכגעפיהרט או־ו איו אויפזיבם
סטרייס. ערשטלגרײנער וײער װ<ורען

 חא<״ נרודער ה^ט דיטינג am אױף
 ריטנאידער די םאר פ^ורנע׳פטעי׳ט יערן

 לעםס^וװיט׳פ, 1סענזױע■ װייס־פר׳נזיחןנט
 («• פון נעװטרעז נא׳עטימט אױ װעינער

רענ׳ד איס נ^וארד עחיעהוט־ײ נעראי

t »ן דז׳פ׳ןר in ײ .,*יןאי״ ריד  י׳נ®' נ
 •w אויםנ«»ט«ן דאר*»ג א>ז סאוױט׳פ

ר׳טגיױער. פ^ריאפעי׳טע די פון װןר׳נן
 ג׳וױןרין אױפגענוי«| א•) עם װ«ן

 <!״ רעס נאפעסט׳גען «װ װי פראגע די
 געװ*רען (עטאנט א׳ז פ׳גאנאיעי, פאי

 פון טנ<ידער’ם די ד*ס פארי^אג, א
 אײן ריט טעחסען זיך ז*רען יוגי*ן דער
 און •וד<זן־פ*נד, א םאי ױײרז׳*עס טאג
 נעװ<ורען <ו«ענוסעו יו־י פ*.־׳*יאנ דער
 אל״ מיינט, ד«ום ענטוזיאזס. פי< טיט
 נא^ד װעט 41 דוןופאי! נײעך דעי א) ו*,
נאפעסטינט. גוט םינאנ^יעא ויין

 נע■ אנאנסירט א׳ז טיטיגג דעס אוי(•
 ׳פוין הפט <<ןקאי ר/ןר ד#ס װ^רען,

o v n נע־ <ופים דער *פ־ס. אײנע; זײן 
ף פינט  סטריט. טע21 װעםט 3 אין ד

 די םאר פלאץ נעמנ ד* אויך איז דארט
׳טװעסטער ^ןיןאל, דעם םון טיטיננען

ײ• איי «ייי סינחןח ײיי  ו׳וײיד״ ׳ני
״ יטפא^. ועס פון ס׳ומי׳נט׳ןר אי׳פ

 *M אױף ייינעו םיטיגג דעם אױף
 ד«• *װײ םאר װאחיען נעװ*רען ראכט

m דער iv לעגאטען v m u w |ד סו ו  י
| ;טערגעי*«וגאי’א זער י  װייס״פרעױ• י

 גרויס סיט יייו הייליערן די׳פ• דענט
 «1אי ס5•׳ נעװ^רען ערװעחיט ני•םא^

 <«וקא< דעס םון דעיעגאטען די םון ;ער
 פון םיטגילידער די ה<ונװענ׳!ו*ן, דער «ו

 ארױסוױי• נעװ<ויט האנען י<ותאל דעס
 w אנערחענוננ ז״ער עפענטליף־ זען

ר 1זיי םאר חאילפערן כמדער טען  טינ
 מניאן זייער *רנאניזירען iv ארבייט

 נע• כאנייסטערונג סיט חטנען זײ און
 די םון איינער זיין זאא ער ׳טטיסט,

 םארטרעטןן לסקאל ז״ער װעי׳ען װאם
 פון קאנווענ׳**( נעקסטער דער אויף

אינטערנע׳!)«ונא<. אונזער

ו ו% /• /•  if*/ I 9>9 *׳ /? /• ״/* /• ׳t/j י• /• /* ׳;/# ׳• /

ר ע נ ע ה
אן לי ר מי א ל א ד

 ם^נט^נ אפיען איז באנ? די
 9 םון דינםטטג £ ניז 9 םון
 ,7 ביז 9 םון טיטוואו ,6 ביז

 צ9םרײם און דאנער׳פםאנ
 םון בתr און ,6 ביז 9 םון

נאכםיטאנ. 4 כױ פריה 9

VCxyCS גע־ זיך ו־אט עם זינט מ^נאטען דרײ נעװארען איז װ^ך
מא:א■ דיזע״דריי באנק. ױניאן אינםערנע׳פאנא? די עשענט

J עכויט איז נאנק ארכייטער אונזער אז כאװיזען, האכען טעז;
אםת׳ן םיט םארזיכערט איז און פונדאםענם םעסטען א אויף •

ע.־פא^ג.
 ביכער רי גע^ןוסען באנק די הןוט אװענר סאגטאנ אע*טען

 באנק אנרער קיי[ דאלאר, םיציאן *וױי העכער םון עסעטם״ ^•ט
 נעהענט ;יט םאנאטען דר״ םון ענדע צו האט סארמ זעאכען דעם פון

 םולען אין איז כאנפ םון דעפארטטענט יעדער ערם^אט אזא וױיזען
 כיז־ און ארכייטער די םון צוטרויעז סולען דעם טים ארבײט און נאע

יארק. נױ פון געסאײט
 האכען םר״נר פוםציג און דרײ און הונדערט *וױי םױזענד

 פראזוענט 4 פרינעז זײ דעפאזיםס. סיױויננס נעעםענם אונז נױט
 דאלאר מיליאז חאלבען א פון זיכערהיים די חאבען זײ אינטערעטט.

 איריישע ארנאניזירטק םיציאן םערטעצ א און סױרפצום און האפיםאצ
 ברירעראיכע אוז ראיפצע די אויםנעפונען אויך ה^כען זײ אדבײםער.

דעפאזיםארם. זיינען אצע «ו צייםםעם נאנק די װאס כאהאנדאוננ
 סארפאר״׳פאנם׳' און פערזאנען םוםצינ און אײן און הונדערט זעפס

 אצ« האבען זײ באנק. אונזער מיט אקאונטס ביזנעס נעעםענט האבען
 2 דעם אויםער און ניבעז, באנסעז אנרערע וואס באקװעסל־נקייטען,

דאצאר. טויזענד איגער באצאנסען וייערע אױף פראמנט
 רע־ םארעין אונוער םיט כאנסוט זיך חאבען םענ׳טען טויזענדע

 דער םאר אייראפא. אין תרוגים זייערע צו_ נעצד שיהען *ו פארטמענט
 איבערנעשיקט באנק די האט עפזיםטענץ איהר פון o״v קורצער

 שויז האט און ױראפ פון לענרער אצע אין דאצארם אםעריקאנער
 די איז נעצד שיפעז ײאם אצע םאר חנםיםם. הונרערםער באסוםען

ביצינסטע. די און שנעצסםע די ראיפלםטפ, די נאנפ אינטערנעשאנאצ
 אנדערע םר א םוט און ׳שיפםקארטען אויך םארתויםם נאנפ די

תאםטאטער. איהרע בארינען צו זאכען
 די באנס, דער היט םארבונדען איז װאם ארנאניזאציע יעדע

 רזשאינט רער ױניאן, וואירתערס נארםענם צימײם אינטערנעשאגאצ
 םענ• די פאריערם, די םײימת^ app די ם»כער, תצאוס די םון כאא־־ד

 םאר עם נאםראבטפן אנרערע אצע און װאירקערם נורם צערער סי
מ םאבען w אםביציע זייעד  אר• שטאדקםטע און נדמםטע רי נאנה די

 דרײ ערשטע די פח ענרע ושר בײ איז יארפ. נױ אין באנה נײטער
 איח• אצע האריז טיפ*ז פון יי דאניא עסזיםםענ־ז איהר םון מאגאמען

 נרוי־ איא םאר באנק דיזע מאכען געהאצטען האבען װאם םרײנד רע
ערפאצנ. סען

װע״ מיר דעפאדט, םייוױננם אייער אומ ברענגט
אפריל. ערשטען דעם םון םו־־אצענט צאלעו אײך לען

 יוראפ, איז קרובים צו געלד אײער אונז חרך שיקט
 pc װערט דאס ראיעל אמ שנעל וױ זעחן װעט איהר

אונזנעטאן.
 באנה ױניאן אינטערנײשאנאל די פאטראנידרט

• װענען. מענליכע אלע אױה
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%
* ס, םון יעכען אין םאמענטען אננענעהססטע די און זיסטע די

 פ>> מיטסענישעז זײ:ע פון אנערקענונג רי קריגט און םיהילט ער װען
טוט. ער

ג אוין. גרעסטער און שעהנססער זײן איז יןוס
 ז פ>*ר מין אזא קױיגען װאס גיליקיליכע, רי זײנען װעגיגע זעהר אבער

א־בײט.
 און םירע גאר יעבען. סיט׳ן אוגצוםרירענהײט אלגעמײנע די קוםט דעם פון

 האט רעבעז דאס אז געםיהא, דעם םון גענאגט און געפײניגט ררערען כיענשען םיאע
געװארען. םאררײקעגט זײ איז ילעבעז אין טעהנסטע סאמע דאס אפגענארט. זײ

ט םויל שטאדט, גרויסער דער אין  אזוי דך זײ םיהיען מענשען, אזױםיל פי
 נאך הוננערען ידי וױסטע. א אין געװען װאלטען זײ װי אזוי עאענד, און איינזאם

איהם. געםינען זעלטען״װען אבער האנר־דרו?, םרײנראיכען װארימען, דעם
באדױעיען. צו וױרסליך זײנען םעגשען די

 דער פון פלאץ דעם סארנעהמען ניט לען געיד םון געשטאלט אין באלוינונג קײן
 דער אין 'װארים ארבײט. אײער פאר מיטםענשען אײערע םון אנערקעגװג טיםער

 דאס פיר פאר טוסט דו — האנדער מסחור, װי מעהר, ניט איז װאס געאד־באלוינוננ,
 פעהאט — מחותנים אויס סיר זײנען װײטער און ׳דיר באצאהא איך און ׳דאס און

 דאזיגער דער םעהר, םרײנדשאםט. אםת׳ער םון נשמה די װיכטיגע, סאמע דאס
ױך דער «ונסט איז ססחור  נאך הויגער דער אין םרײנדשאםט־גייסט. דעם םון הי

 גרויס, אזוי איז אנערקענונג, טיף־געסיהאטע אמת׳ע, אביסעאע נ#ך טרײנדשאפט,
 גײס־ גרויסער דאזיגער דעי געיאדע אבער הוננעד, םיזישער דער װי שטארק, אזוי

באםרידינט. ניס םעאע מעהרסטע די אין װערט הונגער טיקער
גע־ נאבעאסטער װעםעס מעגשען, די אט באדויערען צו וױרסאיך איז עס און

 װאו ;זיך םאר נאר אעבם יעדער װאו ׳אמבען אונזער איז ®ארהוגגערט װערט נויהא
א צװײטען ojn מענש אײן״  מצנ״ םון סיטיאטיע גרױסע די װאו און װאאוי׳/ איז.

•׳6תלטענחיו אזא -איז םעני•*? צו שען
*^ ■׳׳->•-׳■׳ *>״;־ 'r* ־' A

 שטארה זעהר ניט זיך נויטלגען װעאמג מענשען, אײנצעאנע דא זײגען כעוױס
 גרויסע ריזעךסענשעז, זײנעז דאס מיטםענשען. זײערע םיץ אנערלעגונג דער אין

 כאװאוסטזײן, אײגענעם זײער אין באפרידיגוגג םואע זײער געםינען װאס נייסטער,
 םיטמענשען. זייערע פאר װערט און באדײםונג גרויסער םון איז אעבעז זײער אס1

 און םארשטאנען װערען אויםסואוגגען וײערע צי װעניג, גאנץ קיםערט כענשען רי
 זײ װעז אםיאי׳ ניט ארט זײ גיט. צי םיטסענשען, זײערע םון אאגעשאצט ר^טיג
טוען. זײ װאס ׳דאס םאר אטאקירט און באשיםםט ווערעז און םיספארשטאגען װערען

 עצם־ נאך פעסטער, נאר זײ מאכען וואס םארםאאגונגען, די דױןא עס זײנען אםט
 זײ ג^םינען אאײן זיר איז אעכענס־װעג. אויסגעקאעענעם איז.זײער שאאסענער

 אנערקענונג די זײ פאי איבעריג מאכט װאס איבערציעונג, פון כוח גיױסען דעם
 ארבײט. זײער מיט אז זיי געהעז שטאאץ און מוטיג און סיםמענשען. זײערע םוץ
 םון שטימע די איז דאס און צו, זיך הערען זײ וחצאכער צו שטימע, אײן דא איז עם

װיכטיג. און גוט און דענט איז טוען, זײ װאס דאס, אז געוױסען, אײגענעם זײעד
 מענש געװעהנאיכער דער אויסנאהמס־מענשען. זײנען אבער מעגשען די

 אר־ זײן טאז צו און אעבען צו שװער זעהר איז איהם םאר געבויט. אזוי ;יט איז
 דער אין סיםפאטיע, דער אין ערםונטערוננ גױטיגע די ניט םיהאט ער װען ׳כײט

מיטםענשען. זײנע פון אנערקענונג ד^ר אין אבמוגג,
 אזוי אן םאנגען װאס שטרעבומען, נאכעאע גוטע, מיט םיאע ׳ם'אע גאר און

ען גוט,  זײ װײא דערםאר, נאר םארביםערט ענטטוישט, װערען װעג, מיםען אין פא̂י
 מיט װעהט זײ ארום אאץ און אאע םון װײא ;אנערקעגונג נויטיגע די ניט געסינען

 הארצען זייעד אין יאוש גרויסען מיט און גאײכגיאטיגקײט. אײדסאאטער דער
 זײ־ זײ װען געװען, צױוױדער זײ איז װעאכער װעג, דעם אויף זיר זײ םארקירעװען

 שטארק אזוי געשאאגען האט הארץ זײער װען און נאבעא, און ױנג געװען נאך נען
מיטמענשען. זײערע םאר

נשכיות, םארהונגעיטע זײנען דאס ;ניט־אנערקענונג םון קרבנות די זײנען דאס
עע איז װאס און ׳םוא אזוי איז אעבען אונזער װעאכע מיט  אור־ פיאע די םון אי

אאגנזאם. אזוי באװעגען זיך פארטשריט אונזער םון װאגעז דעם מאכען װאס זאכעז,

 הומעריגען דעם ערהאאטען צו אום שטיקע?*ברױט, א קארג^טיט ניט זײנען כייר
 סיכד אונזער שעגקען צו זאך איבערינע אן פאר אבער האאטען מיר אעבען. בײם

 יעניגע, די צו אנערהענונג פון צינז דעם אביםעאע נאר כאטש צאהאען צו •אטיע,
 פאר אעבען צו נאר ניס אעבען, איז װענ שװערען דעם אויםגעסאיבען האבען װעאכע

 ײשר־ הארצינער א האנד־דרוק, װאריםער א מיטםענשען. זײערע םאר אויד נאר ׳זיך
 נאך שוייז, גײסטיגע זײער איז דאס זיך. נױטיגען זײ וואס אין ׳אאעם כח^דאס
 ײען הארצעז, פואעז כײט׳ן עס זײ גיט שטארס. אזוי הונגערט נשמה זײער זועאכער

ת___________•_____________ םארדינט. עס האבען זײ ;קול ב

ארכײט דער כײ קאמיםע קרעדענשעל
 יחצז. װאם יןאמיטע הרעדענשעא די
 אעצ־ דעם אױןי איאינטעט האט ינכראז

m עיהעסוטיװ גענעראא דעם פון מיטינג 
 דינסטאנ טיטען אנגעםאננעז האט :אא־ד

 אינטערנעשא־ אונזער אין מדיה דער וין
 קאמיטצ סרעדענשעא די ביײינג. 4אי

 :םיטנאידער םאאגענדע די םון :אשטעהט
 םון בחוסלאו דזש. וײיס־פרעזידענט

 סון דובינססי דוד ;טשערמאן ,35 אלאא
 םון מאאיסאני, ;סעסרעטאר ,10 אקאא
 םאתא־ טשאריס ;יארס נױ ,4» 4יאלאי
 שעד, ;יארל נױ ,22 לאקאל םיז !יס,•

 םים און שיסאגא, םוז באארד ־זשאיגט
*P, ילאדעלםיא. ^0 לאסאל פון®

 ברעסראו װײס־פדעז. טיטערםאן, דער
 פרעזירענט וױים םעסרעטאר, דער טין

סל',  באאםטע די נעװען אויך זייגען ױבינ
 דער פון סאמ*טע קרעדענשעא דער פיץ

 אינטער־ אונזער םון קאנװצנשאז י^עצטער
 געײא־ אפגעהאאטען איז װאס געשאנאא

ט סאױױלאגר אין ־ען צידיה. יאהר 2 טי
 פאיר האט קאמיטע קרערענשעא די

 ןיעיען זיצונגעז איהרע ארבײט. סך א זיך
 סאנװענשאז. דער כיז ציהען נעוױס זיך
 קאמיטע דער פון אױםנאבע די איז עס

 מעט־ די איז עס נרריס װי נאכצוזעהן
 װיםעז, צו אום אאסאא יערען םיז בערשיפ

).7 זײט י1אוי (שאוס

New York, FYiday, April 26, 1924V ol. VI. N o. 17.

מז צום ױ ה א מ־י מ  פוו געבזרטםטאג מ
ך פון רעראקטאר יאנאװסק; ש. ,

״גערעכטיגקײט״
 טען18 דעם םרײטאג, פאיאכטאגען

 דער יאנאױסקי, ש. גענאסע איז אפריל
 ״גערעבטיגקײט׳/ די םון רעדאנקטאר

יאהר. )K( געװארען אי^ט
 די פאר דאס זײן, כװדה טוזען כיר

 דעדאקציע, אונזער םון מיט־ארבײטער
 גאהענםע זײנע אלע םאר אױף וױ

 אינםער* אונזעד םון אפיס אין םרײנט
 גע־ סוד. א געװען עס איז נײשאנאי,

 זע^טע:ער א אלס יאנאװסקי נאםע,
 פראפעסיע, שרײבער רער אין אויסנאם

ך םון רעדען צו פײנט האט  און אלײן ד
 םון רעדען צו םײגט ער האט באזונדערס

 עיד זײן אדװערטײזען צו יאהרען, זײנע
 שישים, בן א אמת שוין, איז ער טער.
אסט קײן םיהיט ער אבער  יאה־ די םון י

ט ער יען.  גא;ץ זיר םיהיט און זיר האי
ט םול איז ױגנ,  ענערגיע און לעבען מי

 איהם געהען זײנע יאהר 60 די און
 גאר ער וױיל רוב דאס אן. װאס װעניג

ט אי מען ני  שוין איז ער אז װיסע?, ז
 רעדאקצת א^נזער אין און שישים, בז א

W ן  TO ט גאר  געװאוםם ני
«ן. עי  היינט, מיר שרײבעז רעריבער ד

 װע״ שרייבען געדארםט האבען םיר וואס
ט דעם נעז צוריה. װאך א טי

 יאה- 60 יאגאװסקי׳ס םון סוד דעם
 ארױסנעלאזען האט טאג געבורטס ריגען

 ציײ די שט׳־מע׳/ ארבײטער ״פרײע די
 געהאיפען האט יאנאװסקי װאס טונג

מישך א םאר איהר האט און באשאםען

 זײנע אױף געטיאגען צײט יאהר 20 םין
 גאך דורף דורכנעםיהרט איהר און הענט,

 דער םון רעדאקציע די שטורעטס. סך א
 דער״ זיך האט שטימע״ ארבײטער ״פרײע
ד איז װען װעמען, פון װאוסט אי אג  י
 און טאג געבורטס יאהריגער 60 סקי׳ס

 לעצ־ דעם אין איז געלעגענהײט דער צו
 אן ערשי;ען צײטונג דער םון נוטער סען

 רע״ אונזער װעלכען אין עדיטאריעל,
באגריסט, הארציג זעהר װערט דאקטאר

 שטיםע״ ארבײטער ״פרײע דער צו
 אנ־ נאר אננעשילאסען זיך האבען
 האט פרײטאג ילעצטען צײטונגען. דערע

עי  -jfiD א געהאט ״םארװערטס״ ד
 אונזער װעלכען אין עדיטאריעל, ציעלען

 צו באגריסט הארציג ווערט רעראקטאר
טאג. געבורםס יאהריגען סי) זײן

זונ־ זונטאג לעצטען פון ״טאג״ דעי
 ארטײ ספעציעלען א געדרוקט האט טאג
 יאנאוױ גענאסע פון בילד א מיט קעי,
 א. םון געשריבען ארטיקעיל, דער סקי.

מ אן גיט ?עידיז, שאצו ־ אי ח ^ ו  י
 אין םעםיגקײט יןך^מעד םיל סקי׳ס

 דעם אויוי אוז באװענוננ ארבייםער דער
 רעראססאר אלס נעביט, ליטערארישען

־זשורנאליסט. אין
 נעכען מאל צװײטען א װעלען מיר

 װאס זאכען, געדרוקטע די םון אויםצונען
 ערשינען געלענצנהײט דער צו זײנען

 זאגען, םיר וױלינן דא פרעסע. דער אין
)2 זײמ אויןי (׳■לוס

ו ערשטעו פײערען לאקאלס אונזערע  ט
מאס־מיטעגען און קאנצערטען רורו

 אםילו טען איז לאהאלס אונזערע אין
 פא^- די מ*ט םארנומען שטארק איצטער

 דאך סאנװענשאן, אונזער צו בארײטוננען
 םײ־ צו םארגעסעז ניט זײ האבען אבער
 ׳טוב ױם אינטערנאציאנאיען דעם ערען
 ײאס טוב, ײם דער דאי, ערשטען דעם
 פעלקעד־ און פרײהײט פון סיכיבאל א איז

םארברירערונג.
 דער װע; יאהדען, אטאליגע די אין

 װערע; נע־פײעיט פלעגס סאי ערשמער
 מאסען־דעטאסנסט־ דורך יארה נױ אין

 די און קלאוקמאכער די האבען ראציעס,
 צוגע־ לאקאלס איגטערנײשאנאל אנדערע
 *,אײנדרוקספוי און ;רעסטע ד״ שטעלט

 װאס פאראד, דעם• אין דױ\יזיעס סטע
 בא־ סך א ארױסגערופען אלעטאל דאבען

 די װאו קװארטאיען, די אין גײסטערונג
 זינט און פארשירט. האט פראצעסיע

 װערע; םאסעךדעכיאנסטראציעס לי*ן
 ־האבע־ נעמאכט, ניט טאג דעם מזצהר

 רעב אלעמאל'געפײערט לאקאלס אונזערע
 קא;־ און מאס־טיט-נגען דודך מאי טען1

 געטא• אויך זוערט דאס און צעדטען,
 זײ־ י*אקאלס אונזערע כאטש יאהר, דעם
 אונזער םיס פארנוםען אזױ איצט נען

 פרייהײכ םיז 4אידעאי דער סאנװענשאץ.
 ן שטרע־ הײסע דאכ נעװען אלעסאל איז
עי םרן בען  1 אײ פיטגלידעױצאפט, אונז
 אונכדײ אוז ארנאניזאציע, אונזער פו;

 -v- אוגזעדע האגען אוםשטענדען הײנע
ט זיך רויכיאזען, קאלס  בא־ צו ני

עי אין טײלינען  ערשמע* םון פײערוננ ד
 טאסנייטיניע־ רײהע נאנצע א און ראי.

 יא־ אונזעדע פון דינען קאנצערטע; און
 קיטענ־ פא״ געװארעז אראנזשירט ס4רא

 יו׳י• מאי. וטטז Din דאנער״גיטאג, דעל
 ױם־ ארבײטער אינםעתאציאנאלער דער
װעיעז. נעפײערט װעט טיב

 אי-־ע די פין צעטעל א א-ז אט און
 עריטטעז דטה פײערעז װאכ יאלאי׳ס,

 י״ײ־ אונױערהא^סו־ײזל די װאו און ׳מאי
 זאנען, אבער סוזען טיר םארהוםע;. רען

 צ״ט׳צל דעס זיך פאר האבע; מיר ךאס
אונז האבען װאס לאקאלס די פון בצויז

ט אז ^  פץ אכדערע נאך דעיפוץ. וױסען נ
ס אונזערע אי אי  דא־ געוױס װעיען י

 מאי ערשטען דעם םײעיען נעריגסאנ
 אינז לאזע; צו פארםעיט האבען זײ נא־

ט דעריבער קא:עז כייר און װיסען  ני
 אונ• זײערע רואו און ־ודעז אנאנסירען

 אט פארקוטען. וועיען טערהאיטוננעז
 װיײ כײר וחןלכע פוץ ראקאי׳ס די זײנען

:כעו
אפעדײ־ האאוק אונזער ,1 ראקאי׳
)cnsr 5 זײט אױןי.(

ש ד כ י ״ צ ^ מ ־ ט ל ^ ד ע א
ם

. ״גערעכםיגקיייט״-גומעד ו ז

־ *ײ םעדעדײשאן שיקזןי.* זייט ן ב ״  ײםט י
 בזן־ סטיייה. דרעםםאכער דעס שםיצזןז צי

ייזנאװסרי ש צו ס־־יסינגע;
ט <־:. זײט י ו ו ז  אח עתראםינערס דעי םוז ־

ז י. יכ si! *אק< * בושי־עי־י י פ ש א
D"T ז ~c* \דער פון \~נ ' ן נ ן ז ״ ה ־ די י  לא־ ־

דזשרי אינםע־נעשאגאי• אמזער פוז טעימ -־׳־ ױני«ז פ־עסע־ס י־־»ות
בי־עם־או

ט ײ  <:i ׳־ארא־■ ם.-ן מיילטי־ס '**יריס רי צו «*.. ז
ז ב י רי י בײ *,ר םינ״י״ איז ?'«ו* י
:' שעיס ' אן ?. — «.׳. א־־אי־‘ ז8י כי  היי

ט ײ :,מיט זי ז ו מקזעתוםײ• םוז : ר א׳  י־א• :
ץי י י-־צ. י־׳י'־ . א' ה ה. ע ז צי ;־ױ :

ײיפעז. ,
D"T י-אז- ב פא־זאנ־^י:: יעהײדע ד־ ל:

א' פאי־שײדענעס. כי
"*s O רעדאהטאי-׳ס סון

ט ײ דין א דױך־בא־־יט־ר ז עיי  ד» ז
ט כײטע לי שצאי ת פ גי־אט נ

ט ײ  ױ־ אג:ז-;ר איז ׳עייע; י־ע־־יז־״־וב די 1י> ז
ש דר נ->ז. דז ר א ש ס ט דז ײ ר ץ פ ײ־

ג ב ' שאר־י איז
D*'T אן ־ײעד 1ר־ דייטשע יייאג״ארע׳ס 1י ט  ל

ש ט ױ ו א נ א ז א ש . פכ.ז כ ע דז ער ה
*au ר*

____ t •רע
קי. צ אי סע־־־יע־ סשא־ט *ציא:א־־ע־5; א װ

ר ז ט^זי ע ל הי ^ו
ט ײ  שםועסעז 1ק.ייצ ז־ו ז
ס י י ו ז  ש"סען איז :םש1ארײערט*ױס* רז או* ו
ט ״ ס ר־ ט*ט לאגפעי־ענץ י• in ז שאבעי  דז

אי שא: ,מא,* ק,0 " ליוײענדאי אינט;ןינע

ט י י א ש״אבי־עדען א־ב־יםעס ד :•( ז
רע א '־ענרער אײאטישע נעשטאדגגע

s«- ¥•



1
^ ;״1  p  II ןןן ̂ ןn?»y> , * m e .?רי»» j m

 יאנויוװססי, si ®ון ספ־יאהריגען:;נװנפנויוג צוס
״נעוןנפעהייט״ ד ו,ץ רעראקטאר

י * ׳נ־עי• מ ״ ו ײ i י
פ איך »י או, ײער n אי»ף נ ען א ט כ ג צי ג ע  ז

 גאך איין״ gpn אין גענײציכצי^
'$י*ץ גיײך־גע

;ןו-דאן. חעיי

ג׳על. עחי־ױױד־וד;־ י#ין ;לעהיער #ייןרעי
r, יאנאװפןי I ! ן

^ן1־ אין עדיטארי/ך* דעס ד*;ר, * צ ; 
ym״ נומעך c א-ן נין *טימע״ א-נ^י^ר 

 זעכציג װעיט איתר אז געװאי־ע;, געװאחײ
תי<־* ־,׳ןיא; און יחבח נויט פג1י ~ יאתר

)f r •y • ז-יצ ן I (

 א*ן ג״יט־אדנײעער ע * סיר, אייןי
ט די pc רעי>וקןו-ע ד?ר \ י ; ־ ט ע: ^ ג  , ״

 -^יצ׳;; גאב^עז ט־ט׳ן אן זץל ^ײפען
^ y^y די צו כ רי אג  װאש V*' די צו ב

 נ»ד :,א גלײו lyrJWryj אילפ האכען
 טעט־;יױיט. אין י־עכע; pc יא־זיי^ פײע
 .4״. חןדא״טאר אוגזעי כאנריפע; טיר

 ®־וי/ י׳ינע זײן אײך אין יאגאױבחי,
 '•5HC גאגצע זיין און יאנאײסחי, י־יזא
y,s. אגאוױ עליסאטי די וױדעען שיל* 
ו ױן גחת p* עי־סעראן צו זיף סיןי ײ  ד
^ נאף פאר !יאלורען צעיזנד^ג y^c פי

A
^ די װען סונו נא?א;ט צ״
i נאסיונס f i n ענויטס- יאגאװסקי׳ה  נ

o ח^נון טאג y y g p jin g  yVc, יוון 
 צװע״ איחם קאיעגאן pg סריעס אױןי

 IFSgsjjtfy© דורןי נמגריסוגגאן שי$ט
 וחום oy ggi ד#ג*$ן סיר ;m בריןי, ײיז
 pc iyty«* ד» מ»ר oigeyiyorg זיץ
y דא ״געראכטעין״ם״ די :iv w y ^ g; 

pc y^go די IFJjiDnsgs• 
:ייניײם^י ׳•• *מי.

 אײער ו1 נאגײאונג חארזיגן ״אונועו
ן1וענ ^ ג  און ל^ח^ר ס4אי גענוד»ס«אג. י

 איז ארנײמײנאװעגונג דןף־ •ון •יתרער
 סיד נאג״סטערוגג םיט •וי [yiy* *יזןר

 גױיסער דעי 11 אן גערן גאגץ ייד ׳•**יפעז
. יײןדע •ון אהי*1 ^י ה ע  ווע׳יען נייד ײי

 אײ פײוי׳אגומוי״ע אײעד וזע«עז1ארפ8 אײך
ו ״ י •אי נ  ד1'’® נאך •אר זיך יינײיתר מ
״Iiywy« יילע

דגכיאן. מאריס
I

: יאנאװסקי .r םר./׳
פון עקזע?ו«ױו 1ד^ענעי־אי »דער

 װאיר* גא^סענפ לײרים יינפזערנע^יאנאי דער
 בא״ ־י;ע1חאי י♦ אײך ap’y ױניאן קערס

 גע• יאחריגען ?ענ^יג אײעי u נריסוגג
 פילע נאך אײך װי/י»ען מיי־ נורםסמאג.

זאיט איחר און י־עבען גי״יק^יך א וון י*חרעז

r *יאנאי-־כ־ :
?עי •; V נ t r .V i ^ r 

ענ א־י•;- ג1ז • י ע ג י חי א '
י #>־י*.א ;•f • א

I #

ע;1ו.-אצ־יא ; א  H י
 קעגזוע געב־לטבציג

אל/ ו.צע ןאיא־ינ א
באײעגינג.״נ״עע

 וױינכעיג׳ י.
מ אי־נ. ןון ;:•*עי׳נ־א; י ו

: ,♦אנארוכל בײדע-
 יאח־ יד.1זעכ אײעי י»«וי»«יאנען־ו

 לאננ יעכען ואימ איחיי גע:ור«ס«»ג ־־;•;;
 ייענענס- אײעל ײ?לינ®11ואר זעחן n גענוג

p כאןרי־אונ די איניי^ i ׳/יאס.יועײל6איבײ
g jg ry ry o^  יאחעסנולן ^:

i• װאיײמדס r j v
װאי״ינסקי. אס׳• ןעי

: יאנןמאקי ״סי.
 אידײ דעי fM tygyj אין סימ י־י*ינ«7

yrר »,*>#’iyTf ע אוימודדילןען יזגיןן ױנזזי
ly^ij nגרא*ויי*י  |y jf -ועכגיג 

ײחד יײר .f‘yg#tn סיף גענויומאא^נ. ימן9  װ
ן« ׳וו ײ וי י  עס *itn ייחר חי ײ*,י

tgtyj ביז /•^ אי
ייניייז׳ עקםארס היכרו

^yrtiyjyo ׳(ןין01ג ד.
:יאנןמסלי ״•דייןך
 זעג־ אײעי n »1נאגײפ 73װאלי מײן
yaoj’i] איחל גע^דטעפאג !s*»f ׳י*א» נאד 

 •א-נײמ 7יג9י1י- זעחד די ;ys און יענען יאנג
 חאנ• אין *1תא כאװעגינג, אדנײ«על דץר ואר
ײ דעי »אי קאנזעראדען, אײערע מיט נאפיי
איבײמעי-קליס,״ דעם ױן אעג

כאר»ף. אכרהם
: ?י011יאגא 1״׳

 יגסמע1ח»י םײן ׳»ײר כעפ איד אן״ נעסט
ן1לא1גי*א* ן  ־01ר[1געב יגס©ען1זעכ אײער «ו י
 זאגענדיג, אמת דעם ניפ, װײס איד פאג.

 yjz* גלײנען, 4פיי י1אז אײך זאל איך ]|ײם1•
 װי;« ייד בי*יגד* איז יױיספ, איחי װי ייכע
יאהר." זעכךיג א נאך אנזװײגיגספען אײך

װלאדעק. כ.

,r ’אנאװכלי 
װיניי איף

יאחרעז.״
ג^יקליגע פילע ג^ך אײך

<יגדער•

: יי^אװסקי ״lyi״
 זעכצ־יגסג־ען אײער •i אײך כאגריפ איך

 נוציייכע אײעי פאר זעצמ געכורטסצאג
 אע א*בײ«עײנאװעגונג דעי פאי־ ®עעיג-ײפ

פייע פילע, ןאי נןוך סאציאייזס פאר׳ן
יןחדען.״

ריםקיז. 4סאזי

: יא;אװפ?י ״ןיײנד
 בעספע חארציגסטע, סײנע אן געחסט
ך װאונ«ען. # יי  ווינ׳י איך ;גליק א״ך ודנ

 די פיחרען «ו י^חרען 7ייל «אר ג*ך אײך
 דרײסט־ דערזעי*בעי סי« ז70ד״סיי7אינײט

איצט״ ביז געפןן oy חאט איחר װי קײ«
גוסקין. ר.

 כרױולאר: תודצע אײדגע וײנעז דא
יווו^וויקי. .r ליכער

 זעכציג *ײער וון ג^עגענחײט דער נײ
yw יאחריגען r nyjיך •יחל נ« n פײלען 

ן1» לקכען »ײער יןe גליק »ײד םיט ויך
 ׳פ#סער גײסטיגען םײן ׳אײך — װײקען
lyoyn נין «יך #nr סײן פיױ לדיג1« «יל 

לנ«װיקלונג.
 נאך פאר *פ*רק ןm געזונמ מיר זײם

!י^חדען אנגע4’
מיאעי איידע

 ן יאנאװסקי r ;ענאסע און פדײנד ליבער
 גראםולאציאן חעיצליכע םײן עספפאנגט

 ןii• )רםסמאג1גז[ב י^חריגען זעכפיג אײער «ו
 װײגיגסאען *ם דערי*עבען n אײך װיג« איך
 צען1נ ברענגען זאלען וועלכע פער«יג. א נאך
 פריהעידיגע אײערע װי געזןל׳יאפט דער פאר

געבראבם חאכמן אינם כיז יאחיען
 פיײנד^אפפ ן1א גרוסען חעדצליכל נזיט

n יאגאװסקי״ מרפ. ן 1א אײד
אײערע, איך םארבלייב

 ״עיצ־־יכ^ מײגע יד’י V* ׳ייק הנבוד
ע פ ג׳ װי ק לי ר׳ פאר ג ע ג טי פ ע ר קי ע אי ע: : ־  פי
צ ײ ל ג טי ע ך פאר פ ן עי. פיל/[׳ נ ה־ ^ ע״ ײ־ ■ 

אײערע־, עיגענענסט אגעיקעננוג, ליפ
אײזג/ןר, װ.

: יאנאױכרף יבער4י נ-*ין
 «יק ליב?זאפט אמח׳ער פ־ן געפיח• א מיצ

 זענגין^- אײער ונו גאגריסוגג טײן אײך איך
;עבורמכטאג יעחריגען
 פ^דױאס ?יד «רעג איר װעז ל׳9ןנ יעדעז

 פילק אײעדע טר^ץ ׳לינ אזוי אײך תאם נזען
*'ן םיר קוםט חסרונות,  פאלגענדע ?יגקן אוי
9jy חאכ איך װאס ׳גע*יכםע ’^ y j ד« אין 

ור«ק.1 יאחר נעחן װעלנע סיט צײטונגען
 8»ח קא^עדז״ חארװןדד pc סטתיענט א

 אין ׳יפעלע גוסע א אח ״•רײז״ y געװאתען
 זײ• קאמפאניע ^דװערפײוינג יסער1גו־ א

ך חאם ער oyn ״עסעי׳/ קורפער y נער ג נ  ן
 עסעו 7JMyi די ,״•#מק״.. װע;ען ׳*ריבען

yyn אוםגא#ער געלײענט זיך m y:
— געזוגט פאר׳ן *עדליך איז ״טאבאק

I עס ליג איך
פאר• ואס1 םס, y זיך אין פ>יŷחDנy ״טאכאק

I oy לינ איך — לוגגען די גיפ*קפ
איף — ז^זרען די מקצר איז ״*#ג*ק

״I עס ליב
ם חאט iponyiy« יע. ׳יע  חסרון דע

ם און ע נ ע  איחם ליבעז םײ־ — ן1חסי י
•אמערזוגץ. נ. I ז I »י*ע

סונג א רי  דער פון זעןוער די פון באג
ט*. קיי ״גערעכטיג

ר ען םי ענ ק ײ ען, ל ד פי ם׳ קי אז אנ ס װ א אנ  י
ז ן19׳ אי ג י י צ נ ע אחר ז ר אלם. י  tyo'Mi מי

עחר סyד ען, די םון קלזןר ז לד # װ  קר מאס ג
3yo»ען ׳ ך כאאפ עס װ י י ז מי רייז 4א  y א

ײז ר ן ג י ם א ע ײנ קעל. ?ןן ז ז דאס ארםי  njn אי
ײז בעסםער װ א ט• םין ב חן א ױגג
 ל1 חאיצעז [yyjyj םון איחם װינ׳פען סיר

ג די דערלעבען י  זײן ׳י־יז װעם ער װען ד
 זײנעם אין גרײז א ױען — אים װירקליך

nye דער װי ארען איחם װעם 1ארםיקעי אן
 ארבײם א׳יכגעצײנעגםע אײער •ירםזעצען

 עי*כעי11 11 ארבײםעי־־נאמע^נג, אונזער פאר
 װאינרערכאיע אײערע געיײדםעפ חאם איהי־

״ '־ענעז אײעי־ פיז פא־־ײיי״ אי; פעזזיגקײפעז
 באראה אכרהם

.ii. 1 ג. ל. א. העק״פיעז? געי״•

*) !יאנןװס?י ״קאייעגע
 ליבען יזער1א חאיציג באגריסען םיר
 יאנאװ־ .9 רעדאק^ר-װעםעיאן ן 1א ק^לגע

רפסםא^״1געכ יאחײגען זעכציג זײן ii סקי
םאראײז. ׳שיײכער ■רץ ל• י•

:יאנ^וסקי ״גענאסע
 ״פארװערםס״-רעדאקציע פון סטע}■ דער

 יאחריגען ?עכ*יג אײער «ו יידy באגריספ
yroaiiayj; עײ וױיטץןרעז אײך װינ^ט און 

 ארבײפער דער פאר ארבײט א״ער אין
 אײך ליכען םיר ס^יאליזם. פאר׳ן און ואך

ן״ אײו באװאונדערען |1א
:״נסורװערםס״׳סטעןי דער

װלאחןק, ב. לאגאזי׳ ח. קאהאן, אב.

ח. גיגזבורג, דר. באראנ^, ם דד.
׳יםץ1רו1ח י. דד. האפםאן, דר. לאגג,

 *:«־Ty-p■ ז. כײסאז, ב. ליבין, ?.
nypל ׳ריכמ י, ׳yyב. ג^םייב, ן

גאםעס• ח. נינאי, ם. ׳װײמ*ײן
׳כ^רײד9ח ח. ראנינס, לעא פעלד,

ביא־ נ. קריסםאל, י. לעװיםין, ב.
H לy«oyם. דינג^/ ס. ׳«קי nryנרy־ 

נ. קאילאן, ד. פרענקעל, י. װים׳י,
ק, װיני אד־לער, י. ז. מי

•*געל־ ל. ׳גאץ כ. ע. קרעםער, ו ס.
 jo #בערס»ז ד. .איװזןנסקי, ם םאן,

 קארל און זאגאט יז ס. װייעירה
חוי«םמאן.

:יאנאװסקי ״פרײגד
 רyאײ ו1 גג1באגריס יגסטע1חאר נזער1א

 גענוג לאנג לזןב^ן לם9? איחר געבורטספ^
 yרyאײ פון רעזול*#«עז גוטע די זןןחן «ו
ן.^7יפבואונג1א

 קאמיטע עקזעתוטיװ נאציאנאיצע
ריננ• ארנײםער םון

:יאנ^וסקי *גענאסע
 גראםולאציאנען יגסםע1חאר אונזערע

כע אײעחן «ו ל^יי 1 יאחר יג1זעכ ג
םץ מינץ, און עי

^פפיםע״. ®דבײםער ״פרײע די פאר
:יאנןװסקי *ברודזןר
 דער פון סםעף יאנס1רעדאק חןר ׳מיר

 ליוא מרס. אײה באגריסען ״געחןנפינקײם״,
 אײןןי ii יע>פאםיי ע1גיינ די אדן יאגאװסקי

ג1זענ  װינ^ע־ םיר נעבוייטסםאג יאחריגען י
 וװײ w פאי כאגמז געזונפ און «ײד
יג.1?עכ מאל

פי־ײנד- אמת׳״יר *•דן :ג1אבט ׳ליבע םיט
•**a,

S םינקעל׳פטײז׳
;•ר יעדאקפיאגס־סםעא ®אר׳ן

״גיןרעכטיגקײפ״ דער

געי-א גדפיקט איי פעי׳ןיניאמע די •)
בונ׳יפאובע: יאטײני׳אע סים אידי^ אויןי רען

סקז:1יא:א,י ״גענ.
 ן1פ אײגער זײן n אזםוולץ בין איד
 פרײנד. איבעיגעבענער ן 1א תלמידיס אײע-ע

n *י;סטען1זעכ אײעד פון געיעגענהײמ דעי 
 עחרער4י סײן ׳יךא, יייד נאגייס דטהפ«וג1;עב
׳ic ויחרעי ארן :o .ן 1א לאגג לעבט געדא:ק 

 חעכערע די פאר קאסןי רעם אין ג^יקליך.
״ םיר דארפען יעבען אין אידעאיען ײו א

לא:ג. ה.

:י ponyיאג ״פרײנד
 יגסטען1ועכ א״ער n נג10באגרי מײן

 איך װאס ־my* עטליכע די לטסטאג.1געב
syn רײוילעגיע די• n ״ך םים ארבײ«חןן* 
 געיל* די געגעמז םיר 8yn ׳זײט נײ ו״ס
n*yjייחר ^.יאונדערען. ו1 אײד 8״ nye- 
 אר־ אונזער אין אץ4’• חויכען א זעחר נעםפ

 דאס זיכעי בין איד כאװע;ונג. בײטעי
 וםאז1יפ1א סך א זיך רyc ג$ך חאפ איחר

 ג1גענ לאנג לעבען ii אײך ױיגאז איך »דן
פאדענדיגען.״ n דאס

דענײ-. ד. םאקס

:יאנאװסרי ״׳פ.
 איך ן.yגראםולימי תארפיגסםע םיין

״ופריחןגחײט.1 און גליק סך א אײך װינ«
קאהעז. םיכאא

:יאגאװסקי ״ברודעד
ך  י1 בא^יסען «ו אײד *ופײמז בין יי

yזיyד ג-9רםסס1געכ ?^יגססען ד  oyn ףyח יי
 אק• וײז triny* פילע פאר דyנ װעס איחר
 יאלען190 וןןז דאריאמןן7לי» דעם אוין״ ®ױו

ט.*1אי געײעצגיז עס «ײס איחר װי געביט,
זײדםאן. סא^.

■ :יאנ^װסקי ״כױדער ,̂י
 אײך איך ayn יסזעחן1א אײער ים1ל

 nא םאן ימגעז א *אר געחאלםלן ׳יטעכדיג
 ייים איחר אז הערען, «ו איבעררא׳ים בין
n r] םײן אז נלחםט «אחר. זעכייג אי*ס 
 jyp’* Vf אייר חןאי איך .jnrrn יגס&זק1ח«ר
טזלעגראסקן.״ א?עי*כע סך א גאד

אעפיזאוױםש. סעמועא

 איצם זיך y$n איך פרײנד! ״םײערעי
n זײס איחר אז ׳סט1דערװא r] ̂ם  געײא- אי

 האר־ גאני^ז מײן pc «־.ny« יג1זעכ רען
p גלית אײך איך װיני ען1 r .ופרידלנחײ®״*

לינע, םיט
ראבינס לוסי

םרומקין. סערע

 שוײ איז ״גערעכטעקײט״ ^;ר אין
 די- Dip אנגעוױזען, געײעז ס^וא אײניגע
 העלםכ אײבאר אװ פמדעדײעאן ׳עיחאגא

 דעם םון אנסיהרונג דער־ אין סך א גאר
שיסאנא. אין סםרײק דרעססאכער

 וזאט צוריק רואכען ■אד א מיט נאך
 אײבאר אװ פעדעדײעאן שיקאגא די

 װאט תאםיםע ס*עציעאע * א«אינטעם
 סםרײי., דעם מיס איגעבען זיך זא^
 גע־ האם קאמיםע די װי נעכדמם איז

 פואעז א סעדערײ׳פאז דער צו בראכם
 םע־ די האם ׳צאץ1קאסןי־ פון כאריכט

 מעהר כדט נאך זיך, גענומען דערײישאז
 דעם העאפען צו פריהעה װי ענערגיע
ססרײה.

 םע־ ^יסאגא די האט װאך לעצטע
 א ארױסגעלאזען אײבאר אװ דערײמאן

 ארבײמער־ארגאניזאציעב *ל? צו רוןי
 ססרײק חנם *ןשנױוי צו לאנד, איבערץ

 םע־ דער םיז *ויםרווי רער פינאנציעל.
 :םאאנט וױ זיך אײענם דמרײשאן

 :יוניאנס אמעשאאסענע אלע ״צו
 פע־ מיסאנא די האט ״אײנעםיםיג

 דעם אינדארסירט אײבאר אװ דעדײמאז
 האס און םאכער דרעס די םון הסרייק

 םון קאםיםע סםעציעאע א *יאינםעם
 &ארמידענע סון םיטגאידער סוםצעדיז
 אלע געבעז צו צװעה דעם סים ײניאגם

ססריײז. דיזען איז הילפע מענריכע
 די אױפהאלםעז pc אױםנאבע ״די

 אפא־ מעכטינער דער נעגען ססרײקערס
 ךײ נעגען פאראײנינט איז יועלכע זיציע

 פאראנםװארטליכ־ םליכט, א איצט איז
 אתאניזירםע די םון חוב א אח קײט

 םופצענעד די םאכט דערפאר ארבײטער.
:א&יעל פאלנענדקן דעם קאמיטע

 איז ,1924 פעברואר, םעז27 ^דעם
 דדעענעראל א נעײארעז ארױסנערוםען

לײדיכ אינםעתיי׳טאנאא די פון סםרײס

"v איאחריגער :

 n נעגען ױניאן װאירקערס גארמענט
 ׳שיקאגא. אין מאנופעקכדשורערס דרזןס
ק#מ* אין ארויס זײנען ארבײטער 2500

 ױניאן דער pc פאתגרונגען ״די
:זײנען
 אױןי העכמרוננ א •ראצעגט צעהן .1״

ױידדמס. די ו
^r םערציג .2״ ארנײם. װאך א ןJטונ

3W( דען איז בארגײנימ קאלעקםיװ 
אינדוסםריע.

 אכמצ די *ין עוין איז סטרײה ״דעד
 בא׳פעםםײ וועצכע r\vvw אכציג װאך.

 האבען ארבײמאר, הונדעדט צװעיצף געז
 דדײצעחן און ױניאן דער טיט ;עסעםעלם

 אכ״ סםדײה. אין נאך זײ;ען הונדערמ
 זײנען סמרײקמרס די פון יראצענט צע

םדױען•
 מאנוסמק• גרעסטע די םון ״זעכצעהן

 אז אין ארנאניזירס זיך האבעז טעורערס
 4דיסםרמ» םאח דאון איז אכאסי^יײ׳ןזאז

 n םון יתיאן דער געגען קצםפען זײ
 מאנזמעקטמדרערס דיזע םאכער. דרעס

 פון סאא׳מדאציאן איז שטיצע די האכען
ת  קאת• קוק פון כחות אנםי־ארבײםער א
 דאם קאנםחול־ם״, דאג ״יעלאו דער טי.

 אר־ אײנצע^נע םיט קאנםדאקמעז פױינט
 אײננצ־ איז ױניאן דער גענען בײםער
 װערען ארבײםעך געווארען. פיהרם

 אנדײ אזעלכע סײנען צו ;עגװאונגען
 בא»• ווערען סיז אײדעז אדעי מזנטס
באסעס. דיזע פיז סײלד

 ארויםטד האט סאלױו*ז ״דז^אדו^
 אינדדטאנקטאן שםרעננען א זעהר געבעז
 אײ םון םארמע וועלכע אירגענד געכעז

קעטען.
 h םון לאיער דער טײצאר, ״דארלי
^ן עמפלאיערם ײ א סי א ס  סימײ די און א

 דיר איז סאםיםע, שאפ '־אפעז זענס
 אין ױניאן, די נענעז פיחרער הױפט

 דזיטאתמ איז איז אפיס אטוירני סםײטס
קאורמ. יװאנ׳ס4̂

 באשאא• וחנרען גאגמען ״יריװאטע
 ײ פארםאלגעז צו באסעם די םון טיגמ

•יהעטס. פרויקן
 ברוטיל זײנען מײדאאך אנצאהא ״אן

או| אא^ס די םון געװארען אנגענריםען
נאנםעז. די

 ארעם״ ױינאן הונדערם םינוי ״אריבער
 םוז צייס דער דורף נעװארען םירט

סםרײמ״
 טדאטראפנז האט סאאמואן ^דזמאדזש

 סאורם אװ קאנטאסאט םאר טײדלאד 26
צייכס םינוט צוואנצע אין

U זײם אויא סײוס I
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A. RAHOFF. Sec> Trĉ a.__________H. A. SCHCOLMAN. Mgr.

Suhacrrpt^ priee paid 1« adrawee: $1.00 per year.
Vol. VI. No. 17
Cntered aa Second Omar

- יא» New York, Friday, April 25, 1924
___ April 16. 19». at the Portoftce at New York. N. Y
*ndei the act of Aajtual 26. 1912.

Acceptance for ■tailing at •pedal rata of postage presided f•f ײי •ectfee 110י 
Ad of October 1. 1917. ant Homed on Janoanr 2S. 1919

m v ר אזו פעדערײשאן א נ  רזפט ד
סטױיק אכערדרעםמ םדע שטיצען צו

װאך. דער פון פארלויף אין סטרײק־פאםירונגעז אנדערע נאך

♦

ריי, טעז26 סרײסאג, 1P24o אי « * p t * e a y n y a

 כאגרא־ עקזאסינערס, חןר פה לפארט ו
מ לאקאל ױניאן כושרערס דערס. י

י.) רר. ג. י. א. דער פרן ̂אנװענשאן לנטער דער (צו
 די ערב צוריה, יא־־ור צװײ דיט

 ״אינטער״ דער סון יזאגװעניאאן טע16
 טיט מול געװען מיר זײנען גײיצאנאל׳/

אג וױיטערען דעם פאר ףאסגוגגען  ‘ײ
 אונ־ םיז ארבײט ערפאלגרײבע און ךעס
 דער אין סטרײק דער י־אקאל. ןעד

ri*s9 האט ׳1921־22 פון איגדיסטריע 
 דעם און עגסודאזם דעם אפגעםרי״שט

 אוײ םון כח דעם אין גלויבען גלײפען
- האט ױניאן די ױניאן. זער  ®ונקט ־
 צום ־— 1916 פין ארראים4י ־עם אי; ןיי

 די טע;ען אז באוױזען, כיאל ץויײטען
ט די אױסקרײכען באפעס י  חאםף, פוז ד

 םיר האכען ; עטארע6 די און א-טו יר
איבעראיטונגען• יײע ײז פ>ןר -םע.א

 דער פון צױצטאנד דעי אז פי־י׳ענדיג
 האט ,4טאראי די וױ גוט אזוי יי;יא;,

 איהר און םארכעסערט נאדײטענר ןיך
בא״ אמאל וױדער איז קראפט ׳טטא-לע

 יא־ ׳מיר האבען געװארען, שםעמינט
 דעם פון צװײג תלײנער א — 8צ ‘קאי

 געפיהלט זיף ׳בױם טעכסיגען גרויסען
 נעהעגטער יעוין איז עס אז געזיבערט

 אויף פיר װעלען באלר אז : וױיטער וױ
 װע־ םיר און אנערקענונג םולע באהוײען

גלײף. לײטען סיט װערען לען
 פארענדיג־ װאס גאר דאמאלט דעד

 האט סטרײק, גענעראי זינרײבער ׳טער
 גוטע האבען םיר אז געװיזען, אויך אי;ז

 אוים־ סאטעריאל נענוג און אויסזיכםען
 צאהי די יאקאל. שםארקען א צובויען

 צוגע־ האבען מיר װאס כיעםכערס נײע
 איז סטרײה׳ פון צײט דער דורך טראגען
דארויןז. באשסעטינונג א גערוען

 דער װאס צייט גאנצער דער םאר
 גע־ האבען נעצויגעז, זיף האט סטרײק

 פירמעס צאהל קלײגע נאנץ א טעטעלט
 די צו געהערט פריהער ־זאבען װאם

 אםע־ און (®ראטעקםיװ אםאסיאיי׳צאנס,
 הויפטזעכ־ האבען געםעםעיט ךיקאן).

 םאגוםעק־ עגדענט1אינדע די ;אד <}יף
 האם ױניאן אונזער װאו — סשורערס

 צוטרים. םולען א נעהאט פריהער אויף
 םיר׳ האבען שע$ער אזעלכע אין אױב
 סעט־ בײם קאנםראל שםרעננעז א דורך
 :ײע 200 ארום געםינען געסענם ^ען,

 גע־ סלאהר אונז דאס האם *פליקאגםעז,
 פארזיכםײ און גוםען א בײ אז מיזען,

ע אין קאנםראל גען ג  םון שע#ער א
 די רערצו צורעכענענדיג ןאון םרײר

 געקענט פאזיטיװ םען װאלט דזשאכערס)
 ניט־ הונדערט 8—7 וואסערע נעםינען

 בושלערס און עקזאסינערס אדגאניזירםע
 שע־ די איבעד צואװארםען זײנען װאס
 שאפ. א אין צװײ אדער איינאר ׳פער
 םראנע א געװען נאר איז אונז ®אר

 בעלי דיזע צו םענליכסײט רער וועגען
צוצוקוםעז״ ס^אכות
 איז סטרײה גענעראל םון ענדע בײן

 סעגליכקײט םיזישע • קײן געװען גיט
 אזוי ?ענען צו תאכױטע אונזער ^אר

 יעדען דורכזיפען און דורכזוכען ^טדענג
 אוועקגעשיתט זײנען שעסער אלע שאפ.

 אין ארבײט דער צו צוריה געװאיעז
 דא־ איז עס םענ. אײנינע םון םארלויױ

 צו װי םראגע א געװען אונז פאר ריבער
 און באזוכען צו םעגליכסײט די באקופען

באזונדער. שאפ יעדען קאנטראלירעז צו
 כיעגליכסײט אזא װאלט אונז םאר
 גע־ דעם ־ םון װידערהאלונג א געםײנט

 אין אויך .pc 1919 סטרײס נעראל
 צו נעלוננען ניט אומ איז סםרײה יענעם
 בושלערס און עקזאםינערס אלע קריגען

 נאכ׳ן סיר האבען שעםער. די פון
 םענ־ ספעציעלען א אנגעשםעלט סטרײס

 םאל דעם םון םארלױף איז איז ׳עעז
 פארדאפלען צו געלוננען אונז איז סיזאן

םעםבערשיפ. אונזער
 יאד-ר צוױי םאר איז נעלט װענען

 האבען מיר געװען. נישט פראגע. הײז
 ארײנגענױ סטרייק פון צײט דער ךןרך
אר טויזענר םיער אריבער םען  אין רא̂י

 נאר םיר װאלטען און נעלט, אײנםריםס
 רעכט דאס יאהרען, צװײ פאר נעקראנען,

 ר'" װאו שעפער די אין ארײנצוקוםען■
 ארײנקומעז, געקענט ניט דאז ביז האכען
 וױי־ צו אכיביציע די געהאט דיר האבען

 שטארקעז און ישעהנעם א פאר ױאס זען
!אױפבױען עס װעלען םיר לאקאי*
ז״י־ 1922 פון קאנװענשאן דער צו

 מיט םול נעקוםען דעריבער שיר נען
 דער אץ אגריממנטס די האפנונגען.

 סור־ א איז האבען קצאוס־אינדוסטריע
ט צער  ענ־ געראדפט זיך שפעטער צ״

 א סאר זײנען בודם בעל' די דינען.
 םארטינ. געווען ניט סמרײה צװײטען

 עס אז גענלױבט, דעריבער האבען סיר
זאצ האנװענשאן די נװטיג נאר איז

 פאדע־ צו ־עזא^צ־ע אונזער גוטהײסען
אי רען צגיגנ פײ׳ע אונז פ עיי  ד• אין אנ

 זייגעז כדר און אג־־יפענטס צוקינפטיגע
 #עסיטיפ* קײנע האבען טיר גע־עטעט.

ט זיף צו געדאנחען טישע  צונע^אזען. ;י
 גענעראל* ;עענדיגטעד ױאס ;אר רער

 -בעס דע־ ;עװען אי;ז פאל איז סטרײק
 אי*עה קען ••;יא; די אז ׳סיפן טער

 םארעלען ;א־ דאר״ פען אויסםיהרען.
י בא״שמעיין. •,דא־וי, און ען טי ״נ  גע* ז

 װע־ פארע־•;;*;; אונזע-ע אז זיכער, װען
־ א*ז ױעיען ;עװאלנען יען  *יע^ען פי
 עהזא־ אן *צאםען צ-יט יװדצע* א אין

טעכיבעלס. l,59u פון ‘'*אהא' טינערס
 א:־ אייפנעלאזע; אכעל דך לאט עס
 טאנאסעז, £':* פון שךיפ א אין דעד״ש.

ט גענע־א^־סט״״ח יענעד זיגט א  זיך -
ט געענדיגט, א  נע־ ניט ײגיאז ר• אויר י

 גײ•* קײן האבע;, געקעגס ניט און ׳האס
ם כען טודאז  פטרי•* װידע• געהן צי ענ
 דע־ בא-ױזען קלאר האט דאס (װי קען

 אזא אי; דעפע־ענדוםו. יעשאיטדיגער
 אײ:־ לער דןי, םאר*»טעקט איז, י*אגע

עי  יאזע; קװא׳/ ״סטאטוס אױסװעג ציג
 אונ טי־ לאבען װי אלסען. בײן אלעס

 עי־ ;עיזענט 1טטעגדעיאומ אזעלכע טער
 נײע באקישען צו רזאפען און װארטען

? לאחאי* אוגזער פאל פאדערוננען
נעביי־ שיר זיינען אלטען בײן און

 קיאױז־ דע״ אי; אגרימענטס די בען.
 :ערוא־ פארי־עננערם זײגען אינדוסטריע

״ טיר איז יאק־ צװײ נאך אױוי דען  ‘ז
 יאנע זע^בע־ דע־־ אין געבליבען ;ען
 טא־ ראט קאנױענ׳טאן ךי פריהער. וױ
 אז רעזאלוציע, אונזער גוטגעהײסען קע

 חרינען זעהן זאי* באארד עקז. גענ. דער
 צױ די אין אנעדקענוננ פורע אונז פא־

אי אבע־ ׳אגר*נ*ע:טס קינםטיגע  ד• פ
 אנרישענט ארטער דער װאס יאהר צװײ

 יעזא־ דיזע האט ;עװארעז, כאגײט איז
ט לוציע װערעז. דורכגעפױזרט געקעגט ני

 אוגז פא־ האט צײט הורצער א פאר
 װע• האםנו::. גײע 'א געטאן שיין א

 ‘;עװא פאדיענגערט א*ז אגריםענט דער
עי ־־״אט יאיזר, צוױי נאך אוי־* רען  אונז

 קאגפעיענץ־קא־ דער בײ פארטרעטער
 אונצוםדידענהײט, אויסכעדר־קט שיסע
 בלײבט פי־אגע עקזאפינע־ס די װאס

 אוגזער געסעטעלטע. קײן גיט וױדער
 נע־ אונז דארױף האט אדוױיזער ייגעל
 לאיער) (אלס םײגוננ זײן לויט אז ׳זאנט

ט פול שוין יעצט שיר זײנעז הענ  אנעי
 דער (אהוץ אגרישענט פראטעתטיװ אין

 :עקוםען א'ז םראיע ד״ װען סקײל).
אארד דדשאינ״ט די צו  װאס אפיסערס, י

 פארהאגדלונגעז כעי4טעגי די פיהדען
ט  זײ האכען ״פראטעקטי״ו״/ דער מי
 אױבען־דעד־ דער שיט אז געזאנט, אונז

עי נאף איז ערקלעהרוננ שאנטער  אונז
 לױט םעסטגעשטעלט. ניט אנערהענונג

 אין פראנע, א דארח אנרימענם, דעם
 אסאסיאײ־ די און ױניאן די װעלכער

ט זיך אײניגען שאן  װע־ ענטשײרען ׳ני
שען אן בײ רען  טשערשאן. אונפארטײאי
 איז פראטעקםױױאגריםענט דעם אין

 דערמאנט. ניט ״עקזאסינער״ װארט דער
ט ישטעהט דעם אנשםאט אי  װארט דאס ד

 שיר װאס :אשען, א — ״בושעלמעך
 װאס זעלבע ראס איז דאם אז טענה׳ן,

 זאגמן, באסעס די װעהי־ענד עקזאסינער,
ט דאס אז ײנ  װאס אזעלכעי, בלויז מ

 אין נאדעל א צײט צו צײמ פון האלט
 ניט האלטען װאס אבער ר״ האנט.

 אפיי*ו די שעיען ׳האנט אין נאדעל קײן
 שענ ה. ד. ארבײטער, שעבאנישע זײן

 ׳פי:ען םון באשטעהן ארבײט זײער
 קלײניגקײטען, אנדערע ארץ םארקען

ט קען גארשענט קײן װאס אהן  װע־ ני
 זײ דארפען ארױסגעשיקט, רען

זײן. ניט מניאן־לײט
 פראגע דיזע אז ׳בעןי4געבי איז עס

אי א״ינשאל װערען ענטיטײדען זא^  פ
ע  זא־ און םעסט־קײס, א אין 4שאי א̂י
 אנרי־ איצטינער דעל צו װיסען כײר לען

 בײ אנערקענונג סאקע אונז גיט םענט
 כייי װי זין דעם אין ״פראטעקטױו״ רי

 גע־ :אד זא^ אונז ױען םארשטעהען.
 ענט״טײדוג;. ;ינסטיגע א הייגען לינגען

אי געעפענס זיך װאלט דאן  א אונז פ
 ארגאנײ וױיטערע פאר םע^ד ברײכטר

ען צו זאציאנס־ארבײט  און פא״נ-עסעי
לאקאל. אונזער פארשטארחערען

 נע* אױפנענושען איז קײס אזא און
ײ אונפארטײאישעז בײן װארען שע  ט

 אונזער געטרײעט האבען םיר פאן
 שטאנד־ אונזער מצכען צו ר,לאר בעסט

 1א איז מארקען און פינען או פונהט,
 ססײל א דא איז דארויף וואס ארבײט

ײ־ פאר װי פונהט אנרימענם, אין  אפי
םאײ דער לױט און פיגישען, אדער טען

e*n)yor ד טיטy׳אסאפיא*ישאן ר 
 -א איו דארױיי װאם ארכײט, *ן דארף

ט4יי;י pc װ$ר$ן נמטאן סקײי, א ײ  דל
שער דער ײאי ט r« אמפאי : i y r| ־לאט 

י אונז. jy;y; עגטשײדען אכער  אי* חן
אס ביטדײמאר טוןו א vh די  א אין ־ינ

עי י־ײט ׳י-אם חאילט) יא״חעי :ײ  אינז
 ג^שטיצט ױף פאי* דיזעז אין ניײנונ;,

 ײאס אױסרױק, טצכנישען אײפ׳ן כעהד
ט איו  I פאי :ינסטיג ניט שײגונג וײן ױי

ט זץי אױס, װײזט האט, -y אונז.  ד
 cyi פון גײסט cyi אין ארײגנעט^אכט

ט.yאגריש אטיל^ך אױך איז עס נ  נ
דך איו װאס ׳אײ;עם פא־ ענ םז פ 1 הוי

m( נאשצפטיכט t  p* ( m f  vn״♦*• 
• erygn' און טשען T  r r r ’r e i g

ryty; pc( װןן אז iy « מ א ק ל  י
•^ אי ײ ם ר א פ ש  iy זאל טשערמןן, או

 מטאנד• פין iypin סכסוכים אױ,י״
o *יגי־ט n itv w y :  v i ט ט און װאי  ד

yJש^yט אין ז y די אנבאטראי r ^ ; y o 
ײט  כ״ איז דאפ .y;g-fi רער פון ו

 אונ־ נאך ג$װאדגחײמ, א יעױן אילם
yrדאס דא^ן״ ש״ניגג, ־ p9 איגז פאי 
ײן פאיזיכמיג fcרyש דין צו עי,רע4י א  ג

 pc אײנעם אי׳ס ייכט^־ א כא״עטירצן
y-yfrn צע טע. אלגואדט״אי׳ ײ״ עע טי

9ac c -f-i». ן

רערic!םעקבמװרערס MSס־הע
»יוםערק װזנלםעגגראדםער דערגארעםען עע

ט ײ ל ם ד אנ !ל

 זא. מאנופעקטשורערם די וואס ״אלעס
 טער־ אױםגעצײכענטע די װענען גען

 העלמאר װעלכע ®ון טאבאק קישע
 דױ־ איר גענוג ניט איז געמאכט אי«

 מיר שטעלען די און שטענדיג זײ כער
צוםו־יערען״. שטענריג

 װאונ־ דעם ענטהאלטען העלמארס
 רופט מען וואס טאבאק דערבארען
 די איז טאבאק טעדקישע מערקישע.

 פאר װעלט דער אין טאבאק בעסטע
 נע־ איז העלמאר און סיגארעטם

 טערקישע עכטע %ססו פץ מאכט
טאכאק.

ם ר א מ ל ע ה
טעחןישע עכפ אכסאלדט דעען
 באק• קארדאן אין געפאקם ווערען העלמארם

צוכראכען װערען פון זײ םערהיטען צו םעם

BOXES
מ ״ י ־ ן ו
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קאטיטע עדױקײשאנאל דער פון רעטארט
אינטערנעשאנאל אונזער טון

m * י *% m  » « a  *  * H ן «« y י י יי “•iי y י י  ̂ r *F* * d p 4 *> w ' 4 rS
y־*K־ 25 *•-- ־,איצטע ע־ט r; •וני* 

״k אי; י־עא־ב,  נײפד־ידע-״ דיױכע ׳
 אײפ* :־ױסע ד• א״־י *״;עאיץ vk :*פט“

;יטי* ג ע *,;,א*; איי ןי: אצי אדי  *~c *־ג
־ ד- “£א #־; ניענ״נע-ס ד• ט; ־י  א־נ

. בווײעדג; י - : א: דעכ *ין נ ט#ד  *,*״ ע;
,,א ׳עטאי־״ד נדט א ס•* •ע;  אן גאך ״,

v jc ry אן א*;זע־ אין י ױד א  pc א־ז ״
 *;9 צולןונפט דעד £אר •ױנטיגמײג״ ;־יױס

 א*ז ד*ס גאיוצגומ, אלכײטעל דעי
מ די ^דו טיונ * pc אי דצר שאנ עדױל׳י

טרײד דע־ pc ײ-ען py o 'T r o w •ר ד 
אן נאײעדגג. דד

 דין /־י ;רילן דאכ ;*לאט האנען סיר
a אױוי ייא;יר?ן די n ,און נענ^ט y* 

צן ow סינ ony iew  e n חור טאר 
 ײונז סרעהט עס נאיחנגוננ, ירנײטצל

^jjr צי f ארנײ- *מעריק*נער ד» דאס 
pro גוט- פולשטצנדיג דואט נ*ות<ו;ג 

 ײאס אדצמריעסננצן yf״n די גאהייסצן
o אױןי ג*ט#כט ו/אנען סיר n געניט 
 py n דאס py ארנײטער-ניידונג, פון

yoyNro:ir| װייטעד ט*ט»דןייט דיזע

ד או:ז*רע ^ י ג ס  ״y; lyrvomyc סי
ט װאי״ט oy דאפ וױס,  געלוען סעױיך ד

trw 0 M ^ א; 9 שאנ ױו״  טעטיד עדי
ט װצן בײדוגג, ידכ״ט^ור פאר ק״ס  ,ד ד

jin lyooyp טר״ד־ ד• מרן געװתסען די 
 גצביט, עהאגאר״צען דעס »ױף ייידאגס

 -H9 דײטענד0נ ph oy װ*לנע דורך
 ד• *-נ״טס-צײט. די סןוזאחנן קירצס
 דאנען ארנײטעך די ױאס צײט סײיע

n דורך־ געױיורנען m ױדאנס py 
לעמצן. סאר נעװארען *ויסגענוצס

 •ײוצצװצן כיוזען װאס ׳ארנ״טע- די
 ;,ycy* y סא:עז צו אוס שטזנדען מע0ל

ען ניט דךי יי^גען  דוױך, רער צו אויס^ינ
iyy«ny»ip נוווע; די און ױע״ט דעס pc 

^t,MTViy אן ;  די איז טעטיגקײט ^
פ דין ח#במן זײ רײהען; וןרנײטער  ד

ט אױך pit ,y«rv;y נױטי;ע די  &yi ד
ע: iv זיר וואוכ^ ^י; טי - א אין מו  א

Jlijידרטy -ריט נאװעגומ
ט, דער פון ••ראידןװמ דיר  ארנײטס-^י
ס n ווןס ײד-ודא;  ‘אױס;ע דיאנען טד

n״t פאר הפססט y ,ויא כייטג^דמד 
 דא- די אזױ וױ ׳y־»;c די ענטדגטאנעז

?y r אט: זאי ^ייט פרײעoyמyאויס״ ן 
^ מיד יון ׳ir,yn גענוצט כ א ^ י  אננ

&0»iy עדיױןיי־- אן יודאן אוגז^- אין 
proyo N u*r^ ״
oiyn oy ׳ר9גד׳*יכ1ר״»ט09 אי״ץ

מ די ד#ס מ ד ד א דג אוחד ארנײסעד א  נ
^ געכיט גתג !^jy4 װ״יטעױ ױאס *P א 
 און jy^y’vyo דעם p* ysiy,־- yרyoגי^

rc מ^גאםייעעז  IJroP חןד ̂yry״? 
oeg r. ן  גדױסעד קײן ז״ן ניט דאיןי מ

 ײעס oy דאס ?,ryomwc צו ר0קענ
ט ;,אײב  אי^סעד. איז oy *ױ *זױ דיז ד

ױז איז עס  ודען )צייט pc ס-א;ע א ני
n ג^װאוגבען ײעט ארבײטע-צאפט 

pc in y r די n^rvooMpy 
’yc ב ז*ך אוט׳צטעג׳ימזyסyאראיי״ צו ד® 

jya^ סאכט טעהי פיט און «oypo’i־ 
jyc כאדײטענדע jy ;:n n :y יז* t n 

y r ,o0:0ry ;v ro r»«| .סיסטעס
 h דורכ£יהי-ען? דאס oyv. װעי־

 סאד״שטעהען און זyסיוױ ,ױאס ארבײטער
ט עס ײב y ד• פ*ר א*בע- ני ;:r כחות 
 ארכײטער״כא׳ אדגאגיד־טעד דעל אץ

 •»ר- w nyopa זיך יעדנען װאס ורענונג,
jn y c r יך? y>ycr iv| ר נײס ת  אזן ח
רעו און ׳עלועסטעד ז^ערע פיהדען ױ  נ

«-’y^y״:pc 0 אוט,י1םד oyi צו o n• 
ד׳<םאי,ראסי.

oy א»- פליכט ה״איגע אוגזעד איז 
 סלױעז אוז כץנער דאזיגע די צוסילײבען

״ און Avnv'* דיז וױי?פ: װ^ס  W2V( ז
 קאז דאס און דערצו. דע^יכהײט די

 צו טעהר נאך דוערען, ;עטא; אםבעסטען
 אלבײטעל״ פון אידעע די עגםוױש^ען

 jypŷ דך וױיעז װאס די בי^דזננ.
ly c ir! בא^וםyז $v t̂ היאף, טענאיכע 

״ וזי״א  yo:njn*fi ד• אין דין װעאעץ ז
lymn א דער פון מ ד ^ פ ט ײ נ ד  פון ט

n-. ^נאyנטyצוקוגםם. ר

ר ע ך ד ע ם ק א ר א ן כ ר פו ע ז נ ו  א
ל א נ א ש ױ ל ױ ד ^ ע ג ך ל ג ד פ ע ם

 האט סאמיסע עדײסײמאנטי אונזעל
voo א אמאגוט^ 'ovvz *ן ■אא*ס•* 

מו;  אונמר פון כאראקסער דעם בי
p riy״s0 j0 r .ײט ק םינ  ד*נען ס״ד מ

ע^מט ny נ tjiii iy^o30 4חױיסי הודסאן 
in• כייס ואניץ• w 0 * 0 i0״ #*i0Drד  מ

t o ה#בעז ^ »׳ ז »ז סעז,0ב י ס י  ני
t נױסינ. o מן ױי n* #ו y tjw  o r מד  ס
 g p« ftouyj גס*יא0 ה*מנן גאידאר

w סך n p ד סיז^ r*0 אונ » 0 r ;0 r׳
ony^yj jyo* יזי ס0י r מרער סון  כי

 -0py;0 ד״ײגסינאד רyד אז פדפטרוננ,
מ oyoo’o כדיטאד jy סו j י-0ס זײ 
ynyor; דאר אז נוס, ;א;ץ ly ro rw

ט די איבער איבע״נלי•, אן די ג טי ע ט
כיז rj-j* 1 פ*ן

א־׳ס־עבעסע״ט•ועלען דא-ןיי כינטעכ
אלניגעענדע״ט, א׳יז

 דיא איניבא״א־כט׳ א־ע־ נאװאועט
r־v ד ו ־ ד ט א־ ;;,;,ד רי  ״,א -לע :

ױאו;; עינ  -4,;עזע לײנטיגעל לער פון נ
 גייעפ א צו .יטיענען‘׳ ד• א•; )':•אןט
 ױאב װעיט א pc ט^ױניען די י־ענע;.

ט ױץ זאי: אד״  עהא״ אין סאציאי־ע אדוי ג
y y ^ n: ,װאו ;ע״עכטיגח״ט yi• לױ#ט 

 ic, גרייל« yjMoy^0 דאס ד»ן 4זאי צ־עי
 *‘געזעי א pc ;ײ;דעל נ׳ע;׳״ען ע4א
״ז אלגאניזי־ט דין זאא ײאס ,ocy״*.־  א
 ז*ך זאי און באז״ס, מאאן^ראטױו^ א

 אפת׳ע פון יסודווז ,ד אױ׳י ״*איס^
ט, ױי יבע.p *4» פלײגד״עאפט נ^חןדי״ני

iyp:yi ,|yoMi צו דאס נד• r y i ,ריר
ט אי«  ויז4:• זאכעז jypys iv נױטיג ד

•to  ,|yny* o r4 דyנyp,אי- אין אאס ן 
ט,כ  אױסקאײנעז מצן דארוי ןyoi^p רyי

w פאל n m  v^v i*  jyojm oo n•:* 
A צוס *עז w r u v לי ראכען זאי װאס 

jyojy-noo פאל yr;yo y y 'v 'i| יט:
 דע־ אי; זאנדעל ױדאן, דיעד אץ נאר

^ט מנ רyא-נ ^ װ א  דאס װאפ בכײ, נ
v צו אױך p,״r נײי;ט v i\ גאנצע די :v■ 

ocyr^yt. צו דאס כדי א.ץ V2"Vim‘ 
 אזא כאקוטע; סטודע;טען די ןyיאלפ

 א״:* און זypטארLM זאא װאס ניי״דונג
טןן ײ חס^ ^עךז ני א אר  אנטױיל- און כ

״ י״ען o’T א ,ד נ rnyc םארכיילעז צו 
y א ro rn .;נע* האנען דיר און סײגוג 

opjyT, כ רעל דאסoyטyאזא וױ אופן ר 
w: קאן ביאדומ w v ,פא•״ איז װעלען 

 ;ױטי- די סטרדענטען די םאר צונר״גגאן
:v לינטיגע yopyc? 1 דאב כאצו; אין 
^yo^ow r^yty ,זײ אנצײנען און י״עבעז 

 די ציד.^ קאנען די אזוי וױ ;,yii דעם
״מאוסען. ר״כטיגע
 האט כא״ןזאוס, םvד סיט אגקיאגנ אין

c־iy אי־ע איז yiyt;iy און הולסען ysp- 
ט כען ^עלענ  עקאגאסיקס, גע״ציכט^ ;

 און װײסער. אזױ py טלײד״ױדאגיום
 וױ |,ymy;:y finyii חדרשען די אין

:n n אזױ ocyr^yry; y״ ro אר־ איו 
^ וױ און ;א;ידלט  ‘אינסטיטױ איהדע א

אדניינתן. ציעס
 ריכטיגע א איז *אייסי אונוער אז

 דעד jyooy^oy צײגט yu:ity3 א און
w סדל אונזזןר דאס פאהם, r f  n t האט 

ya״n  |yoi אאע פיז צו^טיסונג פואע 
 יזאא״ y-.y?3iy אסענדעט \vznn :ואס די־

oy .|yo מ אויס נים מאנט א ^  «אאי- י
y n o ־ חן די yiאגדע ן

vivm *  jyojjnwo האכyגעחאט, ז — 
 זײ jyom קאאסען n אין זyמyא דאס

 py opyלעס! סיט |youy»*iy א״סער
צרסרױאו;;. רyפוא דיט

to קאנאן ura r̂ זיכעדקײט, סיט
עז די דאס אד ס  vwy- איז אערגעז pc מ

 צדעםי״ די באקומע, jyoyn ןyoyקא yר
 אפיאו jHjyooy גיס ׳iyoy>y pc סוגנ

y ro ^ ’y n ט׳ צורודערטע מז צ״  איז י
 א דזערלעט פיאע גאר םיז סוחווז ,ד
;yo»n אצוג אין צוטו^אסײט: ^ ז ע  ג

yo^ooyr .חןרםאד, איז דאס םראגען 
 כא״ תײן ניט יראיאנאגדירעז סיד װאס

 זיך ן0האאט סיר ״איזם׳/ לןכיססען
ײ ^טרײנג רי״ויז  nyt:או דאס ׳דעם נ

 דין זאא דע״ורטמעגט עדױקײיטאנאא
 ארגא• ,-in צו lyoy^yryo^y py אאיאא

ארבייטעל״באװ^גצ. דדרטמד
ר ע ז נ נ או נ ח ל י ם ב ע ט ס י ן ס  או

ר ע ז נ ע. או צי א ז י אנ ג ר א
אלבײטער״כיא• פון סיסטעם אונזעד

 סאכעז «ו דעפ אױף נאזירם איז דו;ג
 אעבע; nyi דאכ ססודענט, דעם פיהאען

pc םוץ טײא וױכטיגער א איז יוניאן דער 
 װאכ ביי^דומ די דאס און כיאדונג, זײן

yםײא וױכטיגער א איז כאקוסט ר pc 
 וױאעז כײר ױניאן. דער pc אעבען דעם

y-ראבאע• ױניאן די פאדנרײננעז זאא ־• 
 דארטע; pc py קאאס־דום, im אין מעז
 וױסען באדײכערטען y iy־״:;a ער זאא

 oy:t’3 ,ד אױוי און ״שאי, זיץ אין /״וריק
i נדםימען n  pc .אאיסיס די ױניאן■ 

 װע- םארמירמ ניט זאאען מני^ז דעד פון
זי• ; oyivawtpy n םון כאױז

 די בײ ײערעז געשאפעז אויד
 אר־ די pD צוזאכיענחונסםעז ט^איכא
ר מ ײ iy ב o  py, ס די אין ס ^ו נ טי  מי

pc ♦יסאי״נממדםאן די כײ אאפאאס, ד 
 צוזאמעניזוגסטאן די איז פאדזאסאוננאז

אעמן וואו אנ ײד״י־  דיסקו״ וױ;דען טר
סידס.

ן די ע ט ײ ק ג ױ ע װ ץ ש עג. א װ
o כאסדאכט ?yo ימן n !םוץ ארפאא 
 אין טזוםינקײט ‘nzi$V"mnv אוגתר

:v ,מו כיעז דארוי יאדה א  זינען אין ל
o* ל׳דוקרינתײסעז די »ז מןגנע r סיר 

onoy; fy^ .ביימומן
 py mini גאגומז סוזזח כא אודס

י^רקעד נױ ,ד pc yג0א ,ר באסדאכם

ב רעז
r t f r

 פאני-ז־עךפ^נטען, זײעלע ׳טע*,יא־נ
y• די<לע rf jy n y אנס און  אלנאדזאצ׳

 װעלט װאס צײט די און ׳א־;טעלעסעז
 אלכ״ט דער צו פאהדען py פאינלויכט

py ״עט-אט דעל אין אלנײט. דעי פון 
;v ״אטלעלר סך א דא אויך ?ײ;ען יא־ק 

 א־ב־יטע*, די צו וױנלען ײאס ׳צאנפ׳
 אונטעל־ י־עלגיצי״פ׳ פא״״צײרעצע ױי

 א#עלא דלאניא, ׳יאנצע-טען לאיטומען,
 װאס אונטעללאיטונגען אזעינע ;אך ארן

 py טאנ יעיען יאלק v; py פאר יזוטעז
.02yr^ יעדען

 אננעטראכט א*ז ץ?אי דאפ געכיעגדיג
 אויפגעטאן א*ז סך א דאס ׳דיר דענלען

v געהא־ען iy די טרא״ז געביט. דעם 
 גלױםע א ד-אבע; ״פװעליגחײטען אלע
 או;* אטעגדעט רע;ױאר נײטנ^דעל צאא

 זיינע; זײ ;קי^אפען py קולכען זע־ע
rVi’W p n y ^געװאר py -אונזע 
 סיט זײגען py טעטיגקײט עדױלוײ״צאנאא

 קול״ ynyipy דודכגעגאמעז טלי״עאפט
כעז•

ר יױ ע ז נ ו ■ א י ש ר ע ב מ ע ט מ ט ע  נ
ר די אױןמ א נ א ש י ו ל ו י ד  ע

. ט ױ ל ג ד נ ע ם
 או;זעל א;;עפאנגען ראכעז סיל װען

 סיל לאנע; ׳טעטי;ל״ט עלױלןײ^אנאא
 ״עטע״ו;; די בײקוסען געדארפט אױך
 כייטני־ידע־ ע^טע״ע די pc מו^נע ױאס

 ‘בא py ;ענוסען האבען ױניאן דעל פון
n: טעטיגקי׳יס. יער t o ,אז וױיסען 

 אױם״ םך א גאל האבען סיטגאידער יע:ע
 אג־ האנען זײ װאם דעם סיט געטאן׳

 קאסף ״עײע־ען דעס <; כעניכןןנן טי*א
 װאב פעםטו:; די ױגיאן, די או־פצונױען

 אינטעדעסען עקאנאסי־עע די באשיצט
 קאספע; •ע;ע און סיטגאידעד. די פין

 אוסגע־ אן אלױפנעלופען די נ*י ־־אבע;
 ״צטױ פיפטעסאט״טען א סאל דואדיגא״ט

 און צויטסאנדען הײגטינע די pc דױם
 pc כיאננע ̂ייבעל, דאך אינסטיטוציעפ.

א-: דאס ׳אײ;זעלן געסוזט לאכען זײ

I אין *עןוו ו
סי׳טע

ײעאנע

yty סיסגמסאםימעז ir>niorז0מ ׳ tyo
n§ די אנטזויקאען צו ערװארמעז ניט y 

ינען  אײנצו״ ז״ן םעדױג זאיען -״ואס ̂ז
עקאנא״ די געזע^עאשט חגר

 צו אוניענדערוננ סאציאיע און
V ארנ״טער די 2V W,\ בא״ 
ניט. אדעל װאוכטדניג

py אונזע״ סעסנערס יעגע םלן אייך
 צוטרױען, דאס באקוסען סיר לאבען ׳לע

 גע• קלאר ,,ז פאל איז oy ,יױ גאנועב
 עדױיוײ׳עאגאא אדגזער דאס ײא־ען,

o אױף נאדלט איז לא;רא□8 n ,געדאנק 
 א צו *פטרעבען סעגיבעלס אוגזעלע לאום

 ?א^ װאס פיכטעם, אינדוסטליעיען ג״יעם
 דאפ פרינציי, ועם אי•־״ עטאנייי״ט זײן
 װערען באטריבען זאי !לאדוקציע י*י

 סעגיפאיכע די צופרידעגצױטטערען :די
 ירא״ פריװאט פאל ;יט אין פארי־אגגען,

 דאס אז איז׳ ׳טטאנדפונקט או;זער פ*ט.
 po ר-עכער יצטעהט רעבען סעדעייכע

י;ע;ט,ים.יא
t o גע־ קאאל אויך די פאל האבען 

ט  טע״ עדױקײ^אנאי אוגזער דאס ׳סא:
 •00 דעם אױ,ײ באזירט איז טיגקײט

 רו אזן ציעא יעל דאס װאוסטזײן,
 •n ?אז ארבײטער די פון יצטרעבוגגען

 אײג*ד זײער ךורך באויז װעלען אאידרט
 עדױקײ- דעם אױוי אג^ט־יײנגוננ, נעל

 דעם אוױי וױ גוט אזוי געביט, ׳•;אגאי
 זײ םאר האנען סיר ;עיאנאס-^יעז

ײעי װערענד דאם געמאכט, ייאר  ױני• ז
 ביא• אסתיע אן ױעט סאכט, זײ גיט אן

 געברוי• צו פעהיגיױיט די געבעז זײ די:ג
 py אינטעאיגעמ סיט סאכט די :ען

וױלחזאסקײט.
 באװאוםט זיך־ זייגען ס״ל יאטיש און

 דאר• מיר װאם |yD,,p:,iyiic׳ די אױף
jyc יט זיך מיר קאנעז בײתוט^י :אר: 

 צױ אונזער אױםצודריקעז צוליקלאיטען
 מיר װאם ערפארג □yi סיט ־ידי^;ד,י*ט8

 *yסyגר א אא״ל דןר;ר״:ט. *טרין יא:׳;;
 זעהען מעסבערס אונזעדע פון צא^ דע

 אונ־ איז iyr.ys דאפ כאטיט דאס ׳אײ;
vmvi הויימזעכאיך זיך באציט לץאפען 
 זאאען םטודענטען די דאם ד׳;ם או»,־»

 צו איכלעטאנד זײן צו ״וע־ען ^־צוי;ען
yc^yn; דyא אוין״ אלגאגיזאציע ר py*s• 
 צײט אבערyדזyד איז רטyװ אופן, טייטען

 צופרידענצוישטעאען פאיזוך א ;ילסאכט
 py פאר^אננעז, ysy*iOpy:־"oj,K y,־y:״

ysy:y'vyoy גy.סיהאעז
קוסט). יוױיטערס

פרעפערס דרעס אןן סקדרט קלאזק, ױ
35 לאקאל וניאן,

o r i:y  nos זיך
דאס אאױןס. \'

o סיט r  □yn טדב 
 פיזאן דעד ;עוױינאיך

snm אביםעא oy איז גיאא :y. אבװא 
 אן עויז זיר פאגגם יטע»ער א״ניגע אין

 סאיא־ דער איץ אכער סאעק, צוביסאאך
 פי- נאך. סען ארב״ט iywvv דיטזנט

עט אזא סיט ;יט 02לײ סי  פליהער, װי אי
 און אלבײט׳ מען נאל אװ^-טײם, םיט
 א נעסען גאך זאא עס םyרװארטy סען
אדבײט. די אױסצוםינ^עז װאכען «אר

V
 אינטע־ װאס ׳£לא:ען וױכטיגסטע די

 זיי־ יעצם, רסyכoyס אונזעיע רעסירען
 קא:־ די םון אויסגאגג רyד ערשסענס, נען

nפ yנצyדי מיט ז y:yi'enyo אסאסײ 
 םוז אויסגאנג דעס אין וױיא איײשאנס.

^נדט קאנםערענצען די  װעט עס צי זיך ,
 סםדײק דזשענעראא א דכען אין זײן

נים. אדער
 צום זיר נרײםען סעסבערס yדyאונז
י אלס.Dנyדyי סטרײק ױ  oy וױ ו
דערצו. קוכילן דאס װעט שײ:ס,

 אאעמענכ יעוין װערם צוױיטענס׳
 דעד צו צוגעצױגען אױפמערקזאסקייט

 אינםעתײיטא־ אונזמר pc קאנװענשאז
 פרא־ רינעyב‘א אאע חוץ א וױיא נאיל.
 ד• אױפנעסען סאנװעגעאן די װעט גען,

 זאי עס װאס יזאנפערענצען, די םון םראגע
וחןדען. נעטאן יױיטער

 ,*yi צו פאהיעז דעאעגאטען ארנזעדע
 זעהן, צו געדאגלו דעם סיט קאנױענ״שאן

 ױגיאן דעל פון סארערונגען איע אז
 זאיל סען און ײעדען מטנעהײסען זאיעז

 דעפ אײנ״טםעאעז אאעמאא םאר אײנסאא
אוק  זא• סעםבערס אוגזקרע אז טד״ד, ין̂י

 כע־ א םאקע און אעבעז, א סאכען לעז
 האם מען װי אעכעז שעהנער py סער

יעצמ. כיז ;עמאכט
V

o אאעסאל םײעלט אאשאא אונזער n 
מן מ ר  יאה• םריהערדיגע ,ד אין םאי. ל

j n וואז jyo פאעגס o n ־0י0• סאנ 
ען דירען׳  אנ־ ?ץ־ ג^וײגאיד סיר, ם^נ

o אין מאיסען n ארבײטער־יאראד py 
i n ’r-wo זינט און איעםען. םים גאײר 

ן ט !אראדירם מ  גאסען, די ז#א סעחר ני
rvoeny o כױר פײערקן n 0 דודך סאי 

o ױז האנצערט n  .o :n אראנ- חי0י 
i r r n ס*ר oyw ^אויסעדגעודינאיכע 

t o אײגעם ארומדמילען po כעססע די 
oy o אייך םרן ווער קאנצערמז. p :n w

 ויאונ• דעל האט יאהר ry^-vŷ װי ניט,
 גע• רעכטצײם, סיכיאר ׳באי דעייייבע־

 היעםיגס ? ״היס״ אזא אינז בײ כיאכט
 אג־ אסאל :אך איר-ם כײר י-אבעז יאל.ד

 זײן װעט איהם חוץ א »יז גאזמירט
אריזעססאר. מאנדאי'יז פאדםא-עי^ע׳ס

 0 זלהר אננאזשירט מיר האבען אױך
 און ׳כאר רוסי״פ־אוקראיגייעעז גרױסעז

 4ױניא iiny’Dpy דער פון גוסקין, רnברו
 קרעס־ בעססע די צוגעזאגמ אונז ראט
 סי© ז.yטיארP0 אידי״עע די פרן טען
 װאונדעראי• א זײז רועט עס װארט, אײז
קאנצערט. כער

 זעהך צװײ ריאבען םיר װעאען אויד
זי;״ םארדיס Djyi'Tns ̂רyד:yר נוטע
 פח סענעדז׳עער ׳קyאדiװ ב. py כיאן

,.פארװערםס׳/
קאנצערם oyi װעלען כייר

 האבאן מיר װײל בײטאנ, זײגער א ׳1
 זײ זײנלן טיר ארן ילאנראם, ירױסען א

 אסוזירעז. נוט זיך ײעי׳ען V™ אז כעד
 האל, טעםלני אין פאוקוכיען oyr דאכ
יארק. נױ פט־יט, yol4 איכט 145

 אונזערע אלע אוי^ זyרyפאד כייר
 מאי, ;yocny דעם פטאפצן צו ס-;כיבערס

o און ה^ונצערנ^ cyi צו |yo*.r און :n. 
י ח ע  צװײ צו בארעכטיגט איז סעפיכעל י

 די נעפט און הומט פריי. טיתעטס
 בײ קרינען זײ פענט איהד טיקעטס.

 טמ14 אח עװענױ טע2 אפיס, א'| או:ז
 עם אױב פריהער. װאס קוכיט כטי־ים.

 זאלמ מיקעמס, אויספע^עז ״טיעטע־ װעט
ט טענות יזײן אונז צו אײזל האבען. ני

ברעסלאדו, דזש.
^5 לאיןאל מצגעדזשער

ל ע ק נ ע י ר ״ ע ״ ד ד י מ ש
 יעצס שפילט װאס ,yano רyװילנ די
ג מיט ל ^  0■לײ אוירװיננ oyn איז ^

ס ד. װאך די אױו» פירט ̂רyט0yם  •ינסקי׳
ענ׳׳ yדראמ yדסטyבאװ  שםיד״• חןר לypי

 צורימ יאהחנן םיט איז דראכ^ן דיזע
 TyDcnyj רעם םיז געײארעז נעשפילם

oy:yo דוד אקסיאר באריהמטעז W P 
 ypnyoo אץ זי איז דאן 6זײ און לער,
^ ניט y ילט6נ ^ y j.|

 אױוי נאטירליד זyםיהר ,,וױלנער״ די
 |1»י*נענ»רסינ זײער אוין• yoy»i די

y r 't> r^ 0נעש«*ל וחגם «יעסי די 
0o«nyj0n tn im^ וחננסו0 סרײטאנ 

py y ותם♦^ און מבת ro o o .ס תנ . אז

מעמבערס טײלארס לײרס
38 לאקאל פוז

p אין 'o איליל םון באריכט o n 
y e ll) רזר ורעגעז געשריבען איך האב 

 א זו^כער בייט צוגרײטונגס־ארכײט,
 .לאחאל “yרנזk פון האנסיטע ספעציעי*ע

מן, זיך האט  אויסצוארכיײ כדי םארנו
yאינס טען ^ ’vpnD; און D V 'r fv v i 
ר רער צו מג ^נ אן הו ^ װ נ א  אנג־ םין ק

 א«- טyװ yכsyװ איגטערניײטאנאל, ןעל
o 5 וועחגן געהאלטען nטyאין סאי, ן 
 yקאכייט די מאסאטשוזעטס. באםטאז,

 אה ארכײט איהר מיט פארטיג שױן איז
ט סy^א װערם יעצט ״ ^ ג ו  cyi צו צ

 ::,,D'o^ycoyo דדטעג^־אל ;ןיה'טענד
 •yv,y: jycn.״KD ^y^yio א*ז װעי־בעי

 וױנטײ yםיל די באהאנרל^ צו ידי רען
ע  (*jy;:y אױב וױעלב^ ,oy^ryryn נ
yo;פארשט זיך מיט וױרקױך זא^ען ׳׳y־ 
 nyvw רyאונז pc *j:yo'D:yo cyר רען

rm y :o v o. אל קומטy מיטינג, צום 
 ז^אעז ןyגאטyלyר ערוױילםע• די כדי

 זיך אױוי זyהאכ זײ אז פיהרעז, טאקע
 ארבײם, yאדמל•כrפארא;מ, א נענרכ־עז
 ־yr םיהרטyדודבג סוז און דארף װע-נע

rriyoyrm צו א־ם רען, c שד ^ אי נ א  ‘י
שטא^עז  אונ־ אין yציr^א רyאו:ז םאי

 פא־ די אױך װי לאקאל/ oy:yr\x זער
 א אי־ס איגמערנײשאנאל רער פון ױציע

מי:: ר-*ר גאנצע.  ןyהאלטy^^נ װעט סי
o 29 דינסטאג, ױערען nן  א׳םריל, ^

o אין אדיגער 8 א*פ :yrnהארל אין ׳yב 
 yolOO איסט 62 ל:ט*<ר,יס סאיצעי־יסט

**•סםייט.
ײט אוגזער א־ב ס׳ אנ אצי אגיז  װערט ארג

ם געסרױגס טעהל אלץ  רער ^Diy סי
סטrבא, איעכ^גן  װזנלכעל היססאן, רyאו

 yoTD זײז האטyנ לאנג ןyיאהר האט
r טער5 אויױ :y r y ט52 ארןy ,סטריט דערי1נ5;. ״ןק ,ןא ןנ;ןײע ניט ?.א .אן

 יאה״ פ־אי לעצמע די פאר ביזגעס
 האט רy אויפגעליעבט. ײידעד האמ

' א ג^עפי^נט ' :oy טע07 אויױ פלאץ 
ט, טיי ען פ ענ r י :y r y  yo5, און oy 

 גאר נעה*ט רy האס דך, הטyטסnפא
pלײנyהאב צו חשק םyן DyBy טאן צו 

ט y האט רy ױניאן. רyר מי ^ y iy  |y33cyj 
iyD־w די צװײטען לײטע "o ,נופא y r־> 

yo האבyאויסהזגלם^ נעװאלט אײזם ן 
 זיך האט עס ?ורצ^,. אין אבעד דעלין.

י "::V2v:v ;י״סט ד k.] ביס א גאךyל 
ס־ארב"ט אנ טאצי רטyא;ג ׳א:י  צװישען פ'

ײננ כליר האמןן ארבײטער, די  ןyהyזyא
oy אלײן דאס אז r שט  די ןyנגyבר ני

 ארגאניזירט איז ׳ןyזולטאטyר געװיגיפטע
ען אל ^ו p y א נ o 'roאם״טy דא־ און 
^17 םyד אינדערפריה, נערשטאג  אם־ ט

לpר^ פאר טyרװאדטyאונ ׳ר'ל א  איז זyס
^ די ט ײ ב ל טp די א-ז א  צוגע־ yאםי

ן ארבײט רער צו זyטראט ^ נ ו צ פ א ר  א
 לyצי דזני און סטדײק.׳ א אין צאפי רעש
ט טא?ע איז כ ײ ד ^ ^ ד או װ ע ט :  פי

 ly?": רyא•בײט yאל טyכמ רעם.
 האט היססאן רב און ןyרנענוסyארונט

 פאל׳ן ש*'ל א איז oy אז אײנדעזעלען
 Dרyליפyאױסג סוז ארבײמ רי טײװעי*.

 זײנעז ל"טע רי און צײט אין װערען
ט און ױניאן דער אין נאד  שאפ. אין ני
 נאך היססאן רyנרױס חגר זיך האט

^ טי iy: א : '^ y ד פארyאה ױני^ו ד 
^av צװײ נאך ׳האט vv :yo נאכנy־ 

ט האגטראקם א D:''Dy: און ניפבען  סי
 סאנפןןךענץ צטעןyל דעם צו ױגיאן. דער
ג םײנב^-י ברודעד א-ז :"  ^ ןyלאדyא

ט און װארען טr.:yזyאנװ זײן םי  האמ ײ
 ארגױ די ?:ליכט^ צו ןyהאלםyנײטג עי

 יהיה און ױניאן רyד צװייפ^ כיעגטען
 רארטען •שוין ןyארבײט oy סאנען.
^ 20 װי סעהר ד ײ נ ^ oy צו איז 

o 1שא רילר אז ני־ײבען y r װא גאךpסyן 
 sJVDyiVi צוקוגפט דyד אין װעט אדן

 yD'*n: yרyו:זK םון איינמד אלס װערען
־ טרייד. ןיא *טעפער ױני-אן

V
 אפיס רyד װאם ;y;yv, זאך, אנאנדער

^ אײך צזפרידען איז  אױ וויםען, צו לאז
 *OTTpy רי װאס באיסלוס, רעם וועגען

 רעי אז אננענומ^, האט באארר טיװ
yירcטyארבײט רער ״סאי רyטוב׳ יום ר 

 טא: רyכאצאהלט א אויך איז װעלב^-
 ייעאכמז אין און ,Dpyooyo אונזערע כאד

 טר זאל ארבײט^, נישט טאר ?ײנער
 פארזאכד רyהנyש א םיט װערזגן רטy"ם

 האט yo'oyp א ?אנזמנרט. גוטען אוז לו:ג
 צו אויף ארבײט דער מיט םארנומען זיך

 אינטע־ אזוי ?אנצערט םyד אראנזיפירען
 אונזעחנ פון הײנער ypטא אז רעסאגט,

fy? םי^מב^״ס t̂y נײשט ypyr| פארר'רyן 
 רארט. זײן צו נדyזyאנור נ^גליכקייט די

p? שוין כייקאן װי און y, װירט װאלט 
 [nyאונז םאר םארלוסמ א |yry: ליך

n* מע^בערפ y " t  p נישט פאמיליעס 
נ, דיזען צי קומען צו ^נ דנ ע ט נ  \(ײל או
 װעלכע אזעלכע זײן װעילמן yפטyרp די

 הערען צו נעלעגענהײט א האבעז ם׳לאן
 פאנצעײ בע%ל3*('סע.~?עװ" אײזי גאי
n טמן  pn זאלען באװאוססע po נױ 

ם. TW %" דארפען צאהאען און יא־?. ד
אונ״ די מאכס iur םאסען אין קוסט

jioy jiyo; עלפאי*:. אן סאל
 אין גוטע, זײן אויך װעיען רyדנyר

 ?יײ װעט ?אנצי^־ט רער איב^־הוייט,
yp y״nypyo,w אן p " in n  ^yo,?j• 

 *yr רדאגטyד יזי םון vz^vv נאר גען
n די ?ייבעז דאס און רעה :y3^D : 

^y ,יגםאן^ ט. ז ס אד יי
yד nר לאלדינאyוױיאליניכט. ̂א

 סאפ־ y&roHOMVi נבוי^^yרy ,םער
ראנא.

yדראכיאטי ׳^־yo טעי r .סאפראגא
ysyn| כערyרעסיטײשאן. ׳נאװא

רעסיטײשאן. ׳pזניyר דוב
 גאנצע רי װעט :yo פאר א אין

 py ןyװער צוזאמונגעיטטעלט פראגראם
nי yמעמכער ר oyr קריכען הויז צו n: 

 קוכען צו אײנלאדונ; אן און *ראגראם
 ביײ רע,yא:ד yדy סיט צוזאטילן ןyרyם"

 גרױסע; oyi טרײד אונזעד סוז רyד
 oyr ?א:צ*ערט דyד טוב. ױם ארב״טער

y-.jm |yosyny:By; גרויסע; עםיד אין 
 איסט 75 גארדען^ לyיאור̂̂ פון זאי

yo ll6 טען1 דעש ^נער״עטאנ, סםריט׳ 
פריד.. דעד אין 10.30 מאי,

V
פען רטyװ ^לוס צום עיו  אײע- ;

םpרyאויםמ א טpז י אי דעם צו '  װאס ׳פ
 •טװעה־ א רyאונז בײ אראנזשירט איז

 •lyoyooy^ פרױואט די פון ס^־־־לאסאל
 פאר־ אײנג נאנ** זײנען כײר yלכyװ כײט
ira־y| ס אין אנ אצי אניז  ראס ארבײט. אדג
 װעמ באלל דער .1K( ‘לאי-אי דעל איז
 ooyr 3—5 פאלאס, װױ פאר? אין זײן

yollO םיטװאך, סט.׳ yo30 Dyi| אפ״ 
ט ריל. ם ^ ^ צו ה כ א  זײזןר אױך ,מ

ג נ ^ נ ר ע ט נ ײ ^־פאלנ. אן פאר או  ט
 רyאונז אין בא?ומען סען ?אן רעטס
o אין אויך און אפיס n םון אפיס 

.9 יאלאל
גדום, ־דידערליכעז םיג•

סע?רעטער. דרײזין, ב.

8 לאקאל ױניאן, פינישערס קלאוק ך כײ
 אז ,6אי״יעטאי דך פ*ה-ט אוגז כײ
 pyry פאללען דעי*י;;אט^ די אײדער

 רדצע־ א ד,* רוםען אאנװענ״עאן, צום
:yמ ראלyמבyטינג, ר  טעס* די װאו סי
א'yל .אן jyoy: רסyב y2syוצי6ז r 3y •זי 

 םאל־ זאלען דעלעגאטען די אז .ץילען
ם שלאגען  דעל און ?אגװעניעאן, ב״

 אויך האט טיטיגג רyכoעo ראלyנyדזש
 אינסטראלר ןyטyגy‘דעי רי נעכען צו

א־ געוױסע אין יעטיסען צו װי שאנס  פי
טיג; פ^נסבער ראלyגylרד* אזא גען.  סי

oy r א*יגyהא^טyכיאנטא; דיזען װערען ן 
 140 ?אסינא, סטײװעסאגט אין אװענט

r:y צוױיטע r,y אלן t o אז ערװארטען 
טיננ דיזעל  ביז באזוכט. גוט דין זאי* מי

'ovy אװ געארבײט ניען האסy,רטײם 
ט זיך האט  א צו |yoip צו ;ענלופט :י

טי;;  אל• '•^צט אװערטײם. א; :אך סי
ט יעוין jyo בײט  ׳לטײםyאװ !,,P :י

איז און  װארום ycynin רױין ניטא ס׳
ס איהר אי ט ז y ני w; טיגג צום  py פי
^ ד• באצוג װארט אײער זאגען  פראג

 כײם typyii סאלהאנדעייט וועצען
00*האגװענ״עאן.

 -yT א-ז ראגעלשטאג איבעראבכא;
א/ רyערשט  דארף ארנײט^• p’p און מ
 ער־ לyד |.yo,,2^~ ניס טא: דיזען

 אעטערנאציאגאלער אן איז מאי יצטער
 •yi טאג דעם און טוב, ױש ארבײטיער

 ?לאסען־בוווואוסטע אלע מאנסטריר^
 דער םון אדבײמער yארגאניזירט און

 ״oyoypfr און טyדאליט,סאל py״r װעלט
 ?אפיטאל פון העדשאפט די jy:y: טירען
p ארבײט. איבער n אין מאי ערשטער 

ט yiyo'o y:'ovy' די אין אנזאנ אן  צ'י
v 'v r w  pc, אז oy װעט yoip| א 

 גאנצער רער po pyo״a.״y די װען סאי׳
 אי- py פאראײנינ^ זיך ly^yr, יועלט

^lyoy יעצטיגע די ycoypy:oiy אלד־ 
p װאו ׳נונג n ,װ ארבײטערyלכyפרא־ ר 

 די און גארנייטט האט ׳oysK דוצירט
 זyהאב גארגישט ןyםרארוצ'ר וועילכע
p סיט צוזאמזנן און אלעס. n יעצטײ

 דוח י8מ עו־שסען פײערען לאהאלם אונזעדע
םאס־םיפיננען און סאנצערפען דודו

).1 זײם פון (שלוס
IVOfiny o װעט ױניאן, טארם n  iyny"D 

שטאג, ׳טאי  בײטאג, py:"TK 2 דאנ^
 ססריט. yo43 ooyr 113 האל, טאון אין

oyr oy דארט :yoy:y| װyרyן r.y^ y־ 
:py קאנצ האאסישערy.אין רט cyi 

cy יאגצערט r באםײליגעז אויך זיך 
 רyה מיט כאד ער:ײשא:אליאינס רyאו:ז
 רyברוד דיריג^ט. אלס ליאװ ייא

o םון pyo*ny:yo רyד לױױי, n לא?אל 
oyr און םארזיןמונדער, זײן yור<ט ר 

 באדײטוױ. די איבער |yvpip אין רייד^
 אדבײטעד אז אלס טא' |ycfippy פון
׳ טוב. ױם

 9 לאקאיי מ:יאן ■פינישערס ?לאו? די
 דער אין טאי טעןoyp |ypy"D 1 װעט

 און סטריט מע67 הויז, ^פערא סץגטראל
r :y ry  yo3. אויך ppip װעט mv m 

 ?לאסי״ yocny ,py:nyr א ררערען זyב
o פון פיטשור אײן ^yv:yp :ער n

pאגצyוו רטyפח ד1אײ:א?נ* אן זײן ט
y״ :עליכנז שלום r:yoט ?״ ר ה ^ פג  אוי

pc אידיש ״פרײע דיy ."־פאלפס״ביה:ע
 ױניאז py^-op^^p די ,11 לאקאל

o װעט בראנזװיל, פון n  |ypy"D 
lyocny נרר' א דורך מאיDארטיגyאג־ ז? 

 אין רyאז'יג 8 ׳רשטאגyדא: *רט,’*
 ליײ לײבאר ברא:זרויל דעם אין אװענט,
 בראנזװיל. סמריט, טאזpyס 219 סעאום,

 זיך, הטyפאדשט וױזט, האנצערט oyT איז
ל אתזער זyבאט"ל'נ זיך א אנ ש ײ ^ ט  אינ

• ארגא:יזירט דאך איז זואס כאד, ^  נ
yi| טא?יע o n  pc .לאקאל :yנאסע 

ר זײז oyn שיפליאקאף  pyp-ooyc‘ ת
:py .py וועט y:yv, jnyp| באדיײ די 

מאי. |yoypy ־םון טו:ג
אן pכיאכעpyיפp די ,17 לאקאל ױ:'

 דא* מאי iyoo*py oyp ;ny''D װעט
:3 m v v iv אז"גpy ,סטיײ אין בײםאג 

o ^ o y r ,אסיגא? r :y ry  yo2 טע8 און 
m: טpדא oyr oy סמריט. v :v זחנײ 

jyp א ^py:py ^ צ נ א  lyo^yii איז ?
Dy װyלyב זיך ןKט"ליגyבאװאוסט ןy 

pי:כטלpy אי םוןpישyט זyאטpy. במ־ 
pyp .ה דזשyלpyrrpy:yo p n  ,py פון 
Dn ,זײז וחנט לאחאל pnajn rnyc p n 
 pn נעשיכטע די py^n jypyp װעט און

מאי צחמםען םון באדײטומ
 22 לא?אל ױ:יאן pyDH^oypp די

א/ lyccny oyp |ypy"t< טװע  רא־ ס
1.30 oyoonn ,אין :אכמימאנ pycip 

ט ^ מניאן, ט^  inny:,.‘. טע3 און ס
ױי הDyדוחכג ומגט טpדא א 'pם imjm 

opyvinישDלאp py:,py^ א  py, און oy 
 די pyTK injhi opypy: אויך וועט

םאי• ערשםעז פון באדײטוננ
o• :זײנען רצדנער די :yp 'tn -וינ

 באראוי אב. סצסחנםאר״םרעזשומר מאן,
ם0וױים־״ און ^ י ז בע^ י. מ ײנ פ

 pycyooypp אה טpויpס ׳?לאו? די
,oyp iypy ,35 לא?אל ױניאן, 'D oyr 

pho lyo^py א דויר p oy:ny*irאנצpyט 
o און :n, א־ן oyp •^גמיס :^yoyow 

r און d'poo טע14 האל׳/ :y ry  yo3. 
p pypאנצpyט oyr זיך ^  רא* אנפאננ

אג, ט ^ ע p?• א 4 נ y r .אײ״ :אכמיטאנ 
oyr o :n  p n  p n אגפאנגען, זיר 

 פון opyv^p א ;ypyr iyoy;y: װעט
p באװאוסטע n n o  .pypoorp .דזש 
o פון pynpyjyo pyp ב^עסצאװ, n -לא 

yp .pyp:yvrPMD p װעט ?אל, n  pn־ 
y?yr oyp| גyהאלטyן ypyn; פרן ypfi• 

ט ג ת  װלא־ ב. פון pn זיגמאן םאריס ד
pyripy:yo pyp ,pn פון cwאpװpyטD.״

לא?אל ױניאן, סp•טײלא ^ײדיס די
38, D oyn״y oyp |ypy־.yo8r| ,סאי 

אנ, ט פ ^ אנ  ״’א• ,p'PDPn אין 10.30 ד
ס y איםט lyppy, 75: ראמג o ll6 .סט 

 שעה־ א ;ypyr |yoy:y: d^־p oyn עס
:p pyאנצpyאון מ oy װyלyן ;py^אלט 

pho ,p py2 'H cnyp  jypyn,,; :  פון ^
lybopy /א מ

pyt::y ק-אסטאם pycKooypp ,ױ:יאן 
 טוב ױם Dyp |ypy"o װעט ,90 לאיואל

 אװענט, מימװאד סרילינגס־באל, א דולך,
yD^p^oyp ‘opy; ,אין מאי pphb װיו 

עװ. yo5 און יטpסט ס^110 פאלאס,
 זyטpא:צעp v5x לי phd ooyp'D די

" p pyo כיאי ,עגײטט^ צום po iy:"t' 
 םי־ די לא?אלם. די םון pypם'טנלי
מן צו |y:"T העמם א?ו  אפי• רי אין ב

 לא?אי yo^opyp y^n 'P פון סעס
 לא?אלס רי פה pypטיטנלי די ױניאנס.

זיך pyo ooyp'o ןyומpבא װיל^ װאס

:y* •̂־ע ארדגוננ לאפיטאייגטייצע  ‘װע
 א*ן טי־חסות װע־צן אפ;עשאפט אױך

oyr,*pyp^yo( װעלכע jy rn מיט״ נא־ 
 לאי-טא^סטעי רי װעי־כל דו־ך רעז

טא:ט. py’?• אן האי־טען
y באגריסצן סיר try־pyoovo y,*

 -ytMM:pyo:T pyp pc סעסבןױס איע
 ארב״טער א־נאניזילטמ y^n ז א נאי׳

n  pcאז װינשען ס״ר און וועיט, ־ 
pyp װארטען, סיר דוערפען אײף טא*׳ 
א/ י־־׳גל  כלוט• lycny EK ײעט װעײנעל ס

 װעט לy^כyװ ,,סא דעל ;םאלגיסונ:
 מאי, pyp ; אפטrכטyי,; אנשאפען

pyosyr, אפשאפען ײעט yכ rי f iאטאציy 
 yr:yo; אײן pc הע״שאפט ,p און

pys’H גיכע־ לואס זא״ צוױיטען, א 
הוטען.

jypnyc to אול־י n y ir n •סעמ 
opyo םון סטאסען צו pyp א־בײט cyp 

 סע:טר#ײ אין קומען אוז מאי, ;yoc’♦;'־
 yo'PP און סטריט, yט07 הויז, אפערא

 א אדאנזיעירט ריאבען סיל װאו עװענױ,
פ״ערו;:. כ־אי

 זיך װעלען א״טיסטען פאייגענדע די
yrV 'oyc; פ־אגיאש: אין
 pyooiHiiyo pyp באריסאװ, באריס

 באליס־ pyp טאטושעוױץ, pyn זינגער.
^y^yDoy .py ?אנצעדטינא טער 'ir 

 פאל?ס• זיננען װעט סאפיאנא, ׳צלײ:^-
 ■yp און pytyspyD האריס, א^. אידע^

 אידישע y"pc ,p און הלאםאטאה
yjP’rop^MD ״ אויפפ־הלען וחןטyo*: 

jyr/ oo^y. שלום פון ׳
 פון אםיס אין ooyp'o נאך קומט

עװע:ױ. yo"vw 228 ,9 לאלאל
.pynpy:yo הײמאן, ר

ר ע ד לי ב ט ײ ן מ ו ר פ ע  ד
ל א ג א ש ע נ ר ע ט ע א

ױיסט  געזוגט py''H אז איהר ו
?pyp"OtH פרן o:yn ,p אין ליגט

 איד ^•םײקןר. »ו *רײן בין איך
 •רא־ דיזער אין יאחר r*.r 15 בין

 געזונ« אײןר ןו ײײס איך ועסיע.
םאר־ חל:ד. אומײקער׳ס אין ליג*

oy o ,ipd הענט די איז iypy"K pc
pyp:P3. א

גע• ייר ויב צוייק יאחי 15 מיפז
 אינ*ער- pyt:iH וון מישגיייד א ײלז

 געארבײ• נײ*אג האב איך נןףיאנא^.
 אלן װײס איך ששודירט. בײגאכש און

 ןרביײ דעם וון ויײדלן און לײדען
 מיינע *•רינען ety' ײיל איד םער.

:אועד םײן איז אם מיטבי־ידער.
D װעל איר in y p  ;ypys ;yryo
P0D 0 סעדיצין) ■עטענם (אויסער
pyooyo פוז p n ט  ל0נy^0נpyאינ

o:yo 35 pyo
געזונט. אלעםען אײך װי:ש איך

 איחר *ז *ם*ל, זיך םאנם טאםער גןר
 ®ארגעסם דןקםאר, א גו אנקומען םוזט
 pi'w װעל איך אוער. םײן :ים י»ז
 סײן אין ?וםט ןןר.1א םײן גיט דאן

 יתאכען :עהמט און דראג־ס^ר,
oPiinun הי ס. JW pyc ocpyp אי

םעקאף ס. דר.
1901 ppyn^io ipynoiHD

בראנקס. .fi,4 ■יערמאנט קאר.
oy צו אײר זיך לױנט ypPHC.:

lŷ סאמילי^ py'sT און ^T באזאר־• ײר יײ 
:v\ צו בר'. באצייט^ס, טיהעטס מיט 

^ זײן כ י  אי; Dpyp זײז װעלען זײ אז ז
־ oyp אין ןyבאט"ליכ זיך ײ מ » :  אי

o שא:אל r .טוב Dy םאpשטyזיר, הט 
 y:y' ,pypno lyo'.a װעלעז װאס די
.Doyro רי באקומעז ןyלyװ

וױרטהינם קלונע
באקם » הויז אין איםער האלמען

ס ט א ל ־ ם ק ע
 פאנדליע נאנצער דער פון םאנענם די רענולירם דאס

:יללם.1 דאקופאר זײ םארעפארפ און

םםארם. *חוג אלי »ין מ«הם, א םענט 60 און 26 ,10
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 דער פון כאארד עקזעקוטיװ פוז שיטינג
22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער

באאײ־ •;ילעל־עיײ ד־;כ ם־ץ כייטינ א
א״ ײ;יא;, ;־*,דרעכנ•*: דער סון  ,22 יאי
 ייגכטאג געױא־ע; אפגע-אי־טען איז

, J4־sx ;;,ריוט ;כיר אײעגט, vאין 1 ״:״ 
 טע1צ װעבט 1;♦ ײגיאן, דע- ם*ן אפיס

 ברודער פון פא־זיין דעפ אוגטע״ כט־יט;
ברוסטײן. כי.

אט ׳עע״גלאי־יל ברידע- אײפכ״עיק־ י
 אז באא-ד, עי־יזערוטיװ דשם ;עניאבט זאם
 און זיך דעיגעהענטע־ט ניא• ער״עטער דע־
 פאײ כיאנען אגרױבען שױן סוזע; כ־יר

 צו טא; דעם אט אזוי װי בא־ײטיננעז
 ראט באא־ד עקזעליוטיװ דע־ פײע-ען.

דעם פייערען זויורע; ײיי־ אז בא־צי־אכעז,
אי״ע־י״טי״ ;,טאכטיט א דלרך טאי ,,  , י« :

 ־עפע5 די-ך זאי• cv ;,א חאגצעיט
 די צו א״פיון״ אז iy־yii א-ױסג^עיקט

 א א-בײט^. צו ;יט טאג □yi כיטגיידער
 פאר־ בי־וכט״ן, ־,נ־ידע די פון קאכייטע

yo^ בי״עקטאז •:״ועהט^י אין ראבינאװ״ז 
 טאכען צו ;ײא־־עז’; אױסגעקײב^ איז

״עדוננ.c דער פא־ צװרײטוגנען איע
 סארשיידענע די םין באייכטען די

ען, נרענטיט  איגעהאל־ זייגען װאס דטיננ
jvo ,10 דאנערשטאג Dyiטען

 פארהאנ* pm אױפנעניכיעז זײיגען »§ריל
געװארען. דעים

 יעקאכי^דא־ די כייט אײנקי־א;; אין
 בדענםיט־ טא*ד־יטעט די װאס ציעס,

 דעי• האם iyoi:yj;n האבעז םיטינגען
 רופען צו זyבאשיאכ באארד עקזעקוטיװ

 ־svy אױף כייטיגנ ?ע״בער נענעראי א
ען עס כעז ט זא̂י ^ ד אנ א-י  ;אר וױלרעז פ

 דער צו שייכות א האבעז װאס םראנעז,
ny איז עם ?אנװ^שאן. קומעגדיגער rK 

 אינאניזאציאנס דער צו געװארען נעיאזעז
̂ע סאכען צו קאמיםע  פארבא־ נױםיגע אי

 און צײם די באשטיכשן און רײטונגען
 געוזאלטען זאל סיטיננ דער pm ילאץ

װערען.
y די o ^ p אונז םוןyװעילכע לאסאל, ר 

 קאנפעיענצען רייהע א ןyא■געהאיט האס
 אויס־ 23 לאקאל פיז קאמיטע דער סיס

 צװי״עען ענינים םינאנציעי*ע די צוניײכען
 םינאנציע^ע דאזינע (די ילאיןאלס, צוױי די

 א איס ארויםגע״זןװאוכרצז זיינעז ענינים
 די איז םאראײניגוננ דער פון רעזויםאם

 דרעס־ 23 יאקאי פרן טראנסםערירװג
 ארײננע־ האם לאקאי) אונזער צו ביאכער
באריכט. איהר בראכם

 אױם־ האט באארד עסזעסוםיװ דער
 אונזער אזוי װי אויסנ^זערט כיערסזאם
 גע־ נצעזyרyקאנפ די אױוי האם קאכײטע

 פון נעלדער די צו באצוג איז האנדעים
 טראנספערירטע די װעיכע צו 23 ילאקאל

 נאכ- איז בארעכםינט, זײנעז דרעסמאכער
 באארד עקזעקוםיװ די פאר איז עס װי דעם

^3 םאכטyנ םיםנלידער ^iy די קיאר 
 האט באריכם אין פונקטעז פאר^ײדענע

 נע־ א נאך באארד וםיװpyקזy דער איהם
ען. באטראכםוננ העריגער ס ^י טג גו
 און סעקרעםאר *פעהנהאלץ, רyברוד

 אסנענעבעז האט ראקאל, פון טרעזקזורער
 לאנע אלגעסײנער דער װענען באריכט א

 אן גענעבען און yארנאניזאצי אונזער םין
 אונ־ םון ארבײט רyד איב^י איבערכליק

 כאריכט □yi מיט צוזאמען ױניאן. רyז
 פינאנ־ א ארײנגמבראכט אױך ער האט

 א אױף זיך באציהט װאס באריכט ציעלצן
נ מאנאטעז, 8 מון מ*פך ^י ב הוי  פון אנ
 דעם צנדינענדיג זיך איז מאי ערשטען דעם
.1923 דעצעמבער, םען31

 איצטיגער דער אז ערחלערמנדיג,
 פילע, םון באיטטעהט באארד ער»זעהוםיװ

 אין מיםנלידער נײע גאנץ זײנעז װעלכע
 ניט נאך ױינען איז ארגאניזאציע אונזער

 ױניאן אונזער כייט םארבונדעז גענוג לאננ
 בא־ א האבען קאנען זאי״ען זײ אז אזױ,
 םון י^טאנד סינאנציעלען דעם נעזyװ נריוו
 בא• נויטיג פאר ער נעפינם לאקאל רyאונז

װ דעם םאכען צו קאנם  באארד ^זעהוטי
 םון צושטאנד םינאנציעלעז דעם םיט

 איבערגע־ קורצעז אין און ױניאז אװזער
 רעם כיט דיגעז װאס פאקטען די כעז

םארבונתןן.
 נרױס װי באנדיף א נעבעז צו כדי

 נױטע איז ארגאניזאציע אונזער איז עס
 װאס גיללט סומע רyד אויױ אנצואװײזען

 געװא־ איײגגענוטעז צײט דער פאר איז
 8 דערמאנטע די פון פארלױח איז :רעז

 באטיאםען אײנאהדע די האט מאנאטעז
דאלאד. 189,286.58

 נע־ קאל^טירט איז צײם דער םאר
 דױס־ פאר דאי*אי 76,935.60 װארעז

 רי דערםון נדיגyר:עכיyארוגט סטעדפס.
 אינטערנעשאנא־ דער צו האפיטא״ ״פער
 21,981.60 באטראפעז האט װאם נאל,

 צײט דער פאר לאהאל דעם איז דאלאר
 דױס פון אײנקונפט רײנער א נעבליבען

דאלאר. 54,954.00 — *^ייז
 יאהר גאנצען םאר׳ז איז ײאם סוםע די
 בא־ האט דױס םוץ ארײננעהומען 1923

 ארונטער־ דאלאר. 124,042.75 םראםצז
 קעפיטא״ ״פער די דערפון נעהםענדיג

 אנ- האט וואס אינסערנע׳עאנאל, דער צו
 דעם איו דאלאר, 35,440.75 נאםראםען

 דױם םון נענליבעז יאחר פאר׳ן לאמאל
89,602.00 מון אײגהתמם רײגער א •לײן

 yיכsמאגאט דורכ׳טגיטליך די דאי^אר.
 7׳J0.(467 געײעז איז דױס םון אײנגאהטע

 1יז23 יאחר אין אז כי״;ט, דאס דאיאר.
 yג,צאר^ענד“דױס דורכיטניטליך די אי?

ט ם א ^ ד לי טג  ארגאניזא־ אוגזצר פון טי
 װע־ דורכ׳פדטליך רי .746̂ געררען ציע

 דארום האט דױס םון איינחונפט ני;;טליכע
 K,(1,723( וױ סעהר עטװאס אנגי^טיאפען

 ארוג־ ד^־םון איז עס וױ נאכדעם דא"א-
jy; טערגענוטען ^ n y עי די  קעפיטא״ ״י

אעט^־נעיטאגאל. דער צו
 ov װעלכע װעגען מאנאטעז 8 די אין

 1915 דינען נאריכט דעם אין זיך דטyר
איyנ נומעזyארײנג רyםיטגליד נייע  זyײ
 םײנט, דאס אױנאניזאצי^ רyאונז אין
 םאנאט יעדען דינען דורכיעניטליך אז

v אדער 240 ארום ארײנגעקוטעז w וואך 
 באדײטע;־ א ד.yםגליד,פ גײע 60 ארום

yi בא־ איז סיטגלידזן- נײע רי פון צאהי 
 סאי־^יײ םוז איסינראגטעז םון יטטאנען

y:yi .אזעל־ םון צאהל די אבער ל^־ער 
vi ,האב װאס אריבערגעתומענעyזיך ז 

 רyאונז אן אגג^לאסעז צײט רyד פאר
 רי אין װי נערyקי ןפיל געװע איז יװיאן,

 איז דערפון אורזאך די יאהרען. yצטyי
 אימינרא״ םארמײדענע די צוליב װאס

 וױינײ לעצטילנס קוכיעז lyvyry; ציאגס
 םאראײ־ די *יז ארײז איפיגראנטען גער

yoi'j זײער איז פאלגליך איז *זגטאטען 
 רyקלע: אױך לאקאל אונזער איז צאהל

 אױסד די איז םונדעסטװעגען געײאר^
 אונזערע אין איײנצוציהען זײ ג*בע

jy?vH מיט סאראינטערעסירען זײ און 
 Dy איז שװערע א אלץ נאך ױניאן רyד

 אוץ פראפאגאנדא נענוג נאך זיך פאדערט
 נײ״אריבעמזד די אט צװי״שען אגיטאציע

 םאר־ אנהויבען זאלען זײ אז קומענע,
 געװיגען זײ װאס אײנזעהן און ^םעחז

 oy װאס אוץ ױניאז דער אין זײענדיג
 א זיך אונטער האבעז צו זײ פאי מײנט

ארגאניזאציע. ׳פטארקע
 זײנעז יאהר גאנצעז םון כי^ר אינ׳ם

 2664 ארײנגזגהומעז ױניאן אונזער איז
 םון אײנאהסע די און מיטנלידער. נײע

 66,200.00 געװעז איז אײנטריטס־נעלט
דאלאר.
 איבעד אויך סמקרעטאר דער גיט דא

 טען10 דמם ביז יאנואר ער״פטמן םון אז
 ױניאן אונזער איז זײנען ,1924 כיערץ,

 מעכד נײע 651 נעײאיעז ארײנגענומעז
 האבען םעמבערס דאזיגע די אט בערס.

12 באצאהלט צוזאמען  דאלאר 688.00,
 דורכ־ מאכט דאס אײנטריטס־געלם.

 ױניאן א פאד דאל. 20.40 אויס ״פניטליך
ביכעל.
 אפליקאנט יעדער םוז באװאוסט װי

 מממבעחטיפ דער סאר ערפײגעז םריהער
 בארעכםינט איז ער. אײדער קאסיטע

 ױניאן. דער איז װערעז צו אדײנגעגוכיעז
 װעםעס אזא דעריבער איז קאסיטע די

 םאראנטװארט* און שווערע א איז ארבײט
 זיך באנוצט סעקרעטאר דער און ליכע,
 אויס דריקט און נעלעגענהײם, רyד מיט

 דאזיגער דער פון םיטנלידער די צו לױב א
 אױפריכםיג ערפילט לכעyװ ?אמיט^ג

אויפנאבען. איהרע
ארײננענוםע־ נײ די װענען דעדענדינ

 פען קאז ױגיאז רyאונז אין פיטנלידער נע
 די חוץ א אז פאקט, דעם דודכלאזעז ;ים

 מיטגלײ נײע צאהל אגגעװיזענע פריהער
 ארײנ־ לעצםענס אויך מיד האבעז דער

 דחןס־ הוגדערט 16 אדום נעקראגען
 באלאנגם פריהער האכעז װמלכע םאכמר,

 די װאס אונז הטyפר עס .23 לאקאל צו
 פאראײניגונג ערװארטעטע לאנג דאזיגע

 םראנע די און געװארמז מקוים ענדליך איז
 אין לאקאלס דרעספאכער צוױי װענעז

 פאל אלע פאר פאל אײן איז יארס נױ
נעיטליכםעט.

פעמ־ 1,600 די םון ארײנטרעטען דאס
 לעבען נײעם נעבראכס אויך האט בערס

ארגאניזאציע. אונזער איז
 אפ סעקרעטאר דער דך לטyסcי דא

 אנ- פינאנציעלע די אזוי וױ אן װײזט אוץ
 און 22 לאקאל צװישעז געלעגעגהײטעז

 ^ײננעארדענט נמװען איצם ביז זײנען 23
 אוסנעיןעהרם האבעז מיר נעלט וױפיל און
 טעהסעפ און דױס די פון 23 לאקאל צו

 מעמ־ די פון קאלעקטירט האבמן פיר װאס
 ער־ דעם זינם זיך האבעז װעלכע בערס,
 צו טראנספעיירט סעפטעפבער שטען

 אראנז^־ די לויט װײל לאקאל. אונזער
Do:yD 23 לאקאל נעװעזענמ די יזאבען 

 געװען יגולדיג זײנעז װעלכע ר,yמיטגליד
סעפ־ ערישטען דעם ביז oyopyo און דױס

 אפ־ זעלבע די נעמוזט ,1923 טעםבער, .
 הא־ ם*ר אוי לאקאל אונזער איץ צאהלעז

 לא־ צו אומגעקעהרמ געלט דאס בעז
.23 האל

 ענדגילטינע די אגבאלאננט װאס
 עניניב פינאנציעלע אלע פון ישליכםוננ

 מים דאס איז לאתאלס צװײ די צװישצז
 געװארען איבערגעוױזעז צורייית צײט א
 עסזעקיט״װ דעי־ װאס קאמיטע א צו

 ע־יװעהלט. צו«עה דעם פאר האמ באארד
 ארײנ־ טיטיננ דעם צו האט יןאבייםע די

 ר1ײ װעלבעז באריבט, איהר נעבראבט
אג״ אין גלײך האס גן^ארד עקזעקוםיװ

 ײיז אױםגמנומען זיצוננ רע• פיז ר״ױב
cארל.אנדyלD.

 םולם באיןגלוס oyi םט1אנכאטר/ װאס
װ טי ^ קז  קראג־ א אײנצוםיריען כאאיד ע

 יאקאל, אוגזע• אין פא;ד בענצםיט קען
ט ע ס אזא או סעתרעטאר, דעד פי ^י א  ב

 פאר וױכטינקײט פאגומענטאיעד םון איז
 ־פױן איז oy וױ װאריס ױגיאן. אוגזער

 אײנ״ איז געװארע; אגגעוױזצז פאל פיל
א אונזער איז פא;ד אזא צו׳עטעלען מ  -א

 צױ ט,יpדינJyנױטװ א גערוארעז :יזאציע
 23 יאקאל ^ערועזענע די װאס דעם, לינ

 בע־ קראנקצן דיער אן חאיטען מעטבערס
;D'oy אין איצט אויך פאנד iyTj?K לא־ 

ױטע טאלע איז צװייטענס, איז תאי*/  נ
 אונזער אין פאנד אזא האבען צו דלװען
 צו װאס טיט ד״אבען ?אלען כייר כדי ױניאן

 םון פאל אין מיטגלידער רעyאונז דזערםעז
 פ־ט׳ן אז דערוכ גלױכט ער תדאגק־־׳ײט.
 דאנעז פיר ײערעז פאנד דעם אײג״פטעיען

 אונזערע װאס אין אזױנס אויםנעטאן
 גע״ לאנ; פיז *עױ; זץ־ האבען טעמכעיס

ױטמט  אױך װעט אױפטו דער אט און :
:yojynynyi דער אין זyהעים ;  פינ׳כ ^

ייניאז. דyד צו פעפבעי־
 ריםגלי־ אמעכיי־ינע די דױ נאכדעם

 זyס,גוטהי כא׳טלוס □yi װעט טאפטnyד
 קאמיט^ פאנד ם,םyנyב סיק די װעט

 א זינט oyi אױןי ״»ויז ארבץט yלכyײ
^ נלײף צײט, רעyנגyל ^yoy| םאר־ צו 

y ri;y| די £i" irw־y:y אזוי, דעטאלעץ 
 קענעץ קורצען אין גאר זאל פאיד רyד אז

y3,in:H| םונקציאנירעז. צו
 נדער־yאויב די כייט פאלנינדונג איז
מן, פאנטע ה א ײנ ױיז^ װאס א  גרויס די ו

 איז זייז אױך טyװ ױניאן, רyאו:ז םון
 די םון ראנכע אויף אנצואװײזעץ פלאץ

 iynyn:y: א jy3y3 צו כדי אױסגאבעז
 אונזער פון גרויסקײט דעי פון באגריוי

ארגאניזאציע.
 אננע־ זיך דזאבען מיר וױ נאכדעם

 דזשאינט קלאוקסאכער דעם אז יטלאסעז
 םאר^ט^־ א צו נעקופען םעז איז באארד
 jy^yr צום זאל לאקאל אונזעי אז דינונג,

 סומע אזא ארײנסיאגעז באארד דזיטאינט
 אונזער לױם איהם איז ov וױםיל נעלט
 20 דעם םון זyקוטyנ סיטגלידער צאהל

 זײ םון האבמץ מיר װאס סtרyט דאלאר
דיג קמירט,yקאלyאײננ ענ אפ^כנ  אי

 דעם אויױ האכען מיר װאס געלט דאס םיז
 □yiyrimy: צום צאהלטyא«ג דדפבון

 וױיסט־ אוז סyדר די פיז באאיד דזשאמט
yDKO^
זyDבאטרא האט סוסע נאנצע די

דאלאר. 125353.00
y פין i□ א«- דאלאר 60,945.48 איז 

 וױיסט און סyדר צום נ^ואחגז געצאהלם
ט נ אי ^  דאלאר 20,000.00 איז באארד ד

 היאות־ צום ג^וארצז אײננעצאהלט איז
 64,907.52 ד• אויף באארד .m רyמאכ

 □yi לויט איהם זײנעז טיר װאס דאלאר
:אך, כיר ביײבען געקוטעז. אפביאך

קלאוקטאכצר oyi ,oy ח״סט
דאלאר. 44,907.62 ׳עולדיג כאארד
: רyצים yאײגיג גאך זיינעז אט און

ס אויױ לאקאל, אוגזער ^נ חן  חלק ו
or אריכ צאחיען צי אױס קוכיטy22 ר 

טy•ראצ  njn װאס אױסגאב^ yאי םון נ
ט חאס מאכט, נאארד דדשאיגט  סיר דנ

 דאס סארבוגחןז, איחס מיט דך האבען
 אױסטד טאנאטעז, 7 םון מ^ך א איז

 באארד דזישאינט זערביגען צום צאהלם
 ארום ח״סט ראס דאיאר. 103,700.87
מאגאט. א דאלאר 15,000.00

 דעם לאקאל iy?j^ האט דעם חוץ א
 רyד צו צאחלטyנoאױ ׳ יאהר לעצט^

 דאס דאלאר. 76,003.50 אנאלryרנyאינט
טyנ iy( אדסגעצאהלט איז י ^ n y אױןי 
cאלגyנדyדאיאר 34,500.00 :אוםן ז 

 דאל. 2,115.00 ; קעפיטא״ רy״■ פאר
 מפס;yסט םי״ ״אינימיאײעאן םאר

 דאלאר oyi 4 אויוי דאלאר 30,836.00
טyססyאס  אינם^עזדשאנאל דער סון :

 דער פייז זyװארyג איויפגעיענט איז װאס
 ארגאניזאציא;ס םאר קאנװעגיעאן יעצטער
 דאלאר 8־,y 552.50צטyל די אוז אדבייט

ט,א דעכ אויף rר:yנ y1921 אנאל ^ ס  א
רע:ט.
ט אז ז,ypרyבאמ צו י־טyײ איז דא  ה״נ

 יטולדינ ניט יאקאל אונז^י־ איז טאג צו
rרנyאי:ט רyד צו לט1יג קײן y,װעדד אנאל 

 פאר צוייק, יאהר צװײ כייט פטיער רענד
 רyאונז איז קאנװעג׳שאן צטערyל רער

 n^firy^yoאינ רyד ןyװyג ^ולדיב יאקאל
טyטויז צעהנדליג טל'כעy יעעהנע נאל  נ

דאלאר.
 רyזײ כעזyגyסגyאװ האבעז װאס די

 לאקאל דעם ןyלyטט’ צו כײה איז צײט
 זײן מענעז םװדאמעגט [vo:vv: א אויף

 פון װאוקס פעאגציעי#ז טיט׳ן צופרידען
 קעז װאס יוניאן א ארגאגיזאציע. רyאו:ז
 איחר צו קוכיעז און אויסװאקסצן אזױ

 א איז יוגיאז אזא צרמסאנד, איצטיגעז
ד איהרע פאר יפטאלץ ל' ט;  ■םאר איז דyט'

אי רyאונז אנ ^ טערנ .‘אינ
 םאיעגדיגט האט rהנהאלyןr ברומןר

 די אז האםנונג, דער מיט באריכט זײז
 ןyלyװ מעםבע־ס באארד צתזעקוטיװ :ײע
 אין פאסטעז די איבער םארטראכטען זין

 םיט צוזאטען װעלען איז באדיכט םyד
 ױניאז אונזער םון oiyDoyo אקטיװע yאל

 װעלכען אױף הויך די אנצוהאלטצז זעהז
שטעהט. לאקאל רyאונז

 און אויפנצנומעז איז באריכט זײז
 ־pרyםfiאױ מיט געװארצץ רטyהyאױסג

 באאיד iroipytpy רyד און זאם?ײם,
ם האט ^ כ א  תאט סצתחוםאי רyד װי נ

 בא• איז tyop:i* yװיסyג געםאכם ?לאר
גוטגצהײסצ!. איוזם ריכט

 אין באריכמ o'lKoyipyo oyi לויט
 אזא, לאמאל רyאונז םיז פארמצגצז דצר

 yט6rרyאדD די איז איהם יעטצלט װצלכער
 םו| לא?אלכ ״טטארהס^ די םין רײהצז
איגטעינע״גאנאל. אונזער

.py□ שעהנהאלץ, י.

פםח. און איםטער
 קריםםליכער נאנצער דער איבער

^ רםyפײyנ װערט װ/ל!ט ט ס  dv אי
אױ נים אז אבער איז

"yג טוב ױם דער װעט מעטום  רטyפ
 ד־נע־Dyפר סך א טאנ. אײן אין ווזגרעז

^ן רyאנpריyאמ yנyבאר ס רי  זyלyײ ?
 אפריל, טעז27 דעם רyא'סם זyרyפײ

 איסטער רyאײד שפצטזןר, װאך א מיט
ט דטyװ ר צ ^י מ רyד בײ נ ײ ה  מהר

ז.yריסטp רy»נpריyאכ!
 פאר• צוױי די צוליב איז דאס און

 אידי״ןען דעם און ?אלענדארעז yנy^יד
פסח.

 ניט בבלל איז איםםער פון טאג דער
 (אסםראנאמישצר) באשטימטער הײז

 פון באשטימט װערט ער נאר דאמום,
 צױ איז דאס יאהר. יעדען הירך דער

oeny דער בײ נעװארען באשלאסען 
 פאר 325 יאהר אין ניצעא, איז ראט

 בא־ םען האס צײט יענער צו קריםטוס.
 װע־ oiy^oya זאל איסט^י אז ״טלאסען,

 פולער רyד נאד זונטאנ דעם זונטאנ, רען
 טען21 דעם נאך ?ופט װאס לבנה,

 זײנען נעבט און טע: (װען מארטש
גלײך).

 געמאכט אבער איז אויס;אם אײן
 זונטאג ער׳טטער דער אױב געװארען.

 אין אויס פאלט לבנה פולער דער גאף
 דארן* פסח, ןyLאידי״* דעם פון םארלויף
 •ystr װאך א װער^ רטyםײyג איסטער

 און רyאיסט רyריסטליבlר רyד כדי טער,
אויספא* ;יט זאואען פסח רyאידי^ רyד

צײט. אײז איז אעז
 אפ־ איז עס זyײ צײט׳ יענער איז

 אין נאראטוגנ די געװאחגז זyהאלטyנ
 •V3 זיד ?ירןי ?ריססליכע די האט ניצעא
 ?אל^דאר, ױליאנער oyi בײ זyהאלט
ט איז װאס ר ה ^ נ נ י  םון בעױארען אי

 קריס־ פאר 45 יאהר אין צעזאר ױלױס
טוס.

 האם ?אלעגדאר ױליטגצר oyT נאך
לrרסyם א מים 366 נעהאט יאהר דאס

wo, מיגוט 11 פיט געװעז איז װאס 
 אין האט און לעננער סעקונדען 14 איז

 םון niyo א .אויסגעפאכט יאהר 400
^ דרײ ארום  גױ- רyב,רyד איז עס ט

 *-p nv"2 א אנצונעפען געויארעז טיג
 דער טאז.yג זyמ האט דאס לענדאר.

 דער געהײםזןן האט ?אלענדאר :ײער
ן קאלענדאר. רyנרעגאריאנ

 נרא• פאפסט דעי האט 1582 איז
 װאם ט,pדיy אן ןyבyאױיסגעג גאיי

 און נדארyאלp רyױליאנ דעם אפ שאםט
 אד ר.yגאריא:yגר דעם אײז פיהרם

 װאם םאנ, רyד אז באפיילעז, האם
 םוב ױם Dyד :אך מארגעז אויף ?וכים

 הײםם, דאס פראנציס?, הײליגען פון
 נקחל־ זאל אקטאבער, טעזyi□ 5 נאןי

o:yD פאר ווערען iyol5 cyi.
Dאיהר און ענגלאנד y '^ ^ p  y הא־י 

 ?אלענדאר נײעם □yi בען
 אכצעהנ־ nvi איז אז אזוי ,1752 אין
 אין זyבyל דאס איז יאהרהונחנדט טעז
מ לטyװ םערב רyנאנצ דער ר ה ^ גע• ג

 ?אלזונ• רyנרעגאר'אנ דעם נאך װארען
דאר.

 ?ירןי פעיארטאדא?סי מזרח די אבעד
 torfcoyj װיסענדינ ניט גאר זיך האט

 הא& און Dp^y פאפסט׳ס דעם װעגען
 ױליא־ דעם בײ זyהאלמyג רyװײט זיר
l* די אין און ?אלעגדאר נער y w, וואו 

 ,yanjyenyn די נעװעז איז קירך יענע
 iyװארyנ באשטימט אלץ איסטער איז
 באשלום oyi לױט נײסטליבע די• סון
 או':< און באראטונג iyyv^ רyד פון

 האלענ• רyױליאנ דעם םון באזיס דעם
̂טאנyגBא ̂.nyo אלץ איז װאס דאר,  tŷ״

 דער םוז איז רyנאריאנyגר am פון
 1900 יאהר om ארום װעלט. מערב
ד רyד האט שי ^ ט ײכט אונ  13 ^רגר
jyD

 איסמצר 1924 איז רמyװ רyריבyד
pc o iy"cy3 דעם םערב איז םזרח דעם 

yn איריל, מעז20 stn v o n נאד זינטאג 
 נאכץ קוםם װאס לבנח, פולער ר/ןר

jro21| . א מ מ
y* דא . o g a '*  M m n r e r g  v*

11ג1924 *<ריל, פזעז26 םרײמאג,

(ערצעחלוכג)

 Dרyרגעחנטyד זיף האט עולם רער
 א טאל״. ״שרים צום װאלד, טיטען צום

 W זײנען מדפה׳לאף און י־עגענדעס ףס
 חא״ דא טאל. םyד םים פארבונדען ןווע
yאליטיB די זיך בע; r מיאםyזrניק^yס 

 yטלאכy נ»ר.^טען 1863 יאהר םולפ
 זײ ןyהאב קאזאק^ רןםישע רי און טעג
 כא־ האכ^ זײ געםינ^. געקענם ניט

T ררy דעד אין גראבען O W  iy ''i, 
 yרyםײ אח רyזילב און גאלד מטיקעי

o טאל דעם אין פאפירען. y w סען 
 גאכחנם םאל, צו מאל םון הױם עד נאף
W ןyרyD־װאDריהלינגD די וױ W W] 
yארויסטארט גרוגט, ישםיק א אפ rגדיגy, 

 ס2V21W און רyבײנ וױיס־בלײכלימנ
 שטאם־אײנ־ די םון סײגער םתים. םון

, ניט זיר װאלט װאױנער ^ ט ש ג ײ  א
 רי־yד און טאל, דעם אין אהערצו נעהן
^ םען האט בעי ב ^ ג ס ױ  טאל □in א
 רyהײמyג א פאר פאסיגסטען דעם איס

פא״זאמיונג.
̂ yp:io געװען איז jyorny צום

w רyװאכK̂ רyד פינסטער. כםעט v v v•\ 
 צװײגען yדיכטyג די דורך איז שײ\

 רער אין ן.yרורכגעגאנג גישט װי ככיעס
ײ העלטyג זין האב^ טונלעי^הײט  כי

 טאנסביל־ ליכטיגע און קלײדער דערפע
 האבען אלע אנצוגען. פריהלינגדימ! שע
•P פולם שפוע׳ס די אויף צוזעצט זייך  ״

 אינ־ טאל. jyo'na הרyז נישט לײכדיגען
 םון ״פיען׳/ ןyאלט אן ארום טאל, פיטען

iy װארצלען גרויסע װעלכען ^ n זיך 
 זײטען, אלע אין פאנאנדערגעשלײעעלט

 דעם אונטער פון אױפגעהויב^ זיף
 האלב־קײ״ א אין געדרעהט זיך גרונט,

 ארײנגע־ צורי? זיך און ליגיע לעבדיגעד
 בױ־ yהאלב װי ערד, רyד אין װאתסען

^ עטלאכע געזעםען זײנען — גענס,  ױנג
 מיטען, אין װאס זײ, פון אײנער לײט.

 געשוירע־ הארט -א מיט און הוט א אהן
 ןyװyג איז סאפ ןyנאלטyג כפעט נעם,

o ער סיאסהע. w z ^םולם אראפסוט 
 ןyזעלם iny? האמליע, םון ״ראיאן׳/

 inyt oyey געוועז ס׳איז װען כלויז,
DyrbD'ii ,אויפצוטאן pײנyםל רyגט 

 אײנשסעחן םלעגט ער װאו נישט״װיסען
 זײן גמyםל רy װאס צײט, רyד ־ םאד
 װי tny? ניט גטyפל ?ײגער יטטאט, אין

jy גטyלD ער װאנען םח און אזוי w צו 
 און אזוי װי םארזאםלוגנ, דער אויף געהן

 ווע־ םארשװאוגדען נםyםל ער װאוהין
 אם־ גטyםל רy װי באלד n:y בײם רען

^ רעדע, זײן ןyהאלט ל  ארומ־ די זיף ם
yjyn^pya ד אין טאן לאז אyסיט, ר 

y צו ־ רyװ ^ ^ r| א איהם Dראנy און 
 נאר — אנ?וק^ איהם אזוי גלאט װער

איז רy :שפעט צו מןװען ^וין ס׳איז
^.. נעלם שוין ר א װ ק .ג

 מיטען אין lyDyry: רy איז *'*טער
 בײדע םון ״םיען״, הארטען א אויף מאל,

 זײ יוארלײהין, און נחום׳?ע — זײטעז
 איהם, צו ^טיל דער אין נערעדט האבען

 װיײ yאל און סודות איהם אײעערוימט
 םpוpyארומג װיכטיגקײט מיט זיף לע

 ־yנyבאג געזyםל זײ װאו זײט, דער אין
 אויױ ארץ דרף און אבשײ מיט די נען
 פאר* די םון בליקען ?וקענדיגע זײ

זאמעי־טע.
 זײ, האמ דנער,yר דער אבער, עי
 א םיט געהערט. גארניט אויס, װײזט
 רyד מיט ?אפ, םyנyלאזyנBארא מידען

 בלײיכמז רעם רײבענדיג האנט דארער
 פארטראכט און מיד ער האט עטע״ען,
 נאפליכע, די אויח ארונטעײצו געקולט

 שטיינד־ באדעקטע שנעע מיט טײלװײז
 םיס. זײנע בײ געלעגען זײנען ײאס לאד,

די אט װאפ ?לאהר, ניט געװען ס׳איז

פארזאמלונג געהײמע די
גל^וממן. ב. פון

י)

y rn, ג א סיטy»yלדיגyםאר- הײטעל ר 
 א אױפגעדריקט. האנען אױגען צויגענע

 ד?ײטזם א גאר רyאד םארטראכםק״ט
 קלוגען, » און iyo«ai»ynya^ אן םון

 צוליכ ניט, אײגענטליף וױיסט װאס
 ןyרyאוי די אין איהם דולט מען װאס

א*סואדי?. איהם הטyדר iyo און
£; זיף iy האט באלד נאר '^iyD,iny 

 ד^ר םיט טאןyג םיר א םלאץ, זײן םון
 םyנyגyארלD א שט^נר^, i^ya,K האגט

 רyד אין אגגעחוימח און טאזyנ שםײכעל
 רyלכyרזyד אין זיך האט װאס שטילקײם

: לטyשטyאײגנ מינוט
T^ איעענטליך... — ^ i y r האב 

 ...jy;rt צו װאס ניט גאר אײף איך
זאף... די אזוי ס׳איז

o אלע p y ra ry ^ w  tragn די 
; זיןי ̂רyלזyה : ״ *jyi’iDy ,די סאראויס 

ױסג^וי״ — אנגעשטרײננט פנימ׳ער  א
V2,\ ד אין זיר בלײכעגדינyםיגסטער״ ר 

 הלײנעם, א אויןי זײט, רyד בײ ניש.
 ־yry: איז ■לאץ, זאמריגען גראז־הוילען,

yD| .הינט ?לאראyכאהאל• װי איהר ר 
ו טענדיג  WV2 איז ר,yזיכ נישט איז זי

iyo ,ברורער. איהר משה׳ל yדי האט ר 
 פיט געגאמעז איז רy װאס צײט, גאנצע

 געםרנען װאלד־צו, צום רyסטyשװ דער
w א אין װי זיף, t, נ אyםון פיהל 

 בא• ער װאס זינד, דער אויף חרטה
 גע* און טאטען דעם אפנארענדיג הט^yנ

 נאכט ױם־טוב׳דיגער א אין הענדיג
 פארזאםלונג א אויױ שטאדס אויטעי׳ן

 אויס* ןyװyג איז ״דעמאקראטעד, די םון
:Dir'oy באהאלט א כייטy,ציטע* נעם 

 אן — סוד, א פון געפיהל רענדיגען
 גע־ הםy:yאנג שארף, א סוד, ערשטעז

 אנטײל נעהסט װאס □y:^K םון םיהל
 ;oyD"ry( עטױאט פון nny אן איז און

 רy »ז איהם דאס באגלויבט כיעץ װאס
^ מיט און הײליג דאס שויז װעט ב י  א

ט^. בענהײטyג  ו מיט הי
 האט םויל םyנyאם אן סיט און אויגען

האט װאס םyד נאכגעםאלגט ער
 םיט |y£ngiiy3 און היצטyג איצכתר זיד
הענט. די

אן ס׳איז —  גרוײ א pm אז חלאר, ד
ן דורף לויפט שטוו^ם סער ^ ב י  לאנד, א

iynD בויםyאז און םאל^, ר jyo האקט 
שם^־לאןי... ןyםליה ־־־ בוים א

 oyT ןyרװײזyד רy האט װאלטyג
iv װעגען pדאגyג i אומםארמײדליכהײט 

 פרײהײט־ א אין ?רבנות םענשליכע םון
 D*ny: אויף רy האט חנרבײ באװעגונג.

צוגרײםען :מײן םyנyפארבאר.אלט א
 y■װיכטיג די צו ^לם פולם ־מחות די

 גאר דארםטyג האב^ װאס פאפירונגען,
 ‘V2 מליףyנ האט רy ?וםען. גיכען איז

 ״אםצורא־ הלyבאס iyn"nyi א האט
 װאס ,p־איספראװניDהילפyנ oyi מען״
 ־yבאװ yrn די םארפאלגט שטאר? האט
 Dyi צו נאף רy איז דערוױילע נאר גוננ.

y נישט D w m.| אויס־ בלײכ^, א מיט 
 אוים־ און כעפ םון זיכטyנ זyרימטpגע

yל די אויף שוים םיט רעגומ, rהאט ז 
 אויפ״ צארן מיט און fyntry: הויד ער

 זײן ך,yטאט צו ז,1טאכ^ ״צו רטyפאדyג
 זיף און רטyדונyג און קנאלטyג האט ?ול

 yדיכטyנ די צװישען םאנאגד^ע?ךעאטען
װאלד... זyלypטונ םולם סאסנע־בויםער

 איז שפעטער שטונדען צװײ א םיט
 אויף אויסגעשט.^סט געאעגעז ?לארא

 װאס ?ושטעטקע, » אויױ ר,yנyלyנ איהר
 הארט עס־צימער אין געשטאנען עיז

 איז םענסטער דאפ טער,Dנyפ בײם
 זיך זי האט שטיל גאס. אין ארויס

טריט yנדיגyבyשװ מיט ארײנגעשלײכט,

yp,אויפ גראד םאלט דאטום דער אז ן 
 דער אז ארן פסח, אידישען פון צײט אין

 אמאליגער דער פיץ םנהג אױסנאם
 מיר װעלכען װעגען ?ירף, ?ריפטריכער

 שוין װערט גערעדט, אויבען האבען
 מערב די פון אפגעהיט ניט רעהר איצט

?ירד. דער םון צװײנען
 װערט סאל^דאר גריגאריאנער דער

 יא־ מזרח. אין ןyנומyאננ ביסלאבװײז
 ,1873 אין אנגענום^ איהם לאט פאן

y^: די r 'ty ?און ,1912 אין רעפובלי 
 .1917 אין נטyרלאמtB!4 טערקישער דער
y^ רyרוסיש דעד נאף 'V ^ i די האם 
 אײנגעםיהרט ר^ירונג yעװיסטישl״‘כאי

 לט.yװ myo רyד פון האלענדאר םyד
y און רוכיעגיע '^yD האבyנאכגע־ ז 

 ?ירןי די רyאב בײשפיל. דעם פאלגט
 םyד בײ זyהאלטyג אלץ נאף זיו האט

pאלy,אל און גדארy ױם 
iy יאהר םyד פון טובים j''t נyםײערס 

כראנאלאניע. רyאלט דyד נאך געװארען
 ?אנפטאנםײ אין איז 1923 טאי אין
 &אך א זyװארyנ זyהאלטyנ5א נאהאל

 jy^yii אין ?אנגרעס, רyארטאדאקס'ש
טערyםארטר באטײליגט זיד האבעז &

 קאנגרעס פאךארטאדאקפישער דער
 נרע־ דעם אנצונעמען באשלאסען האט

^1 דעם נאר נדארyאלp גאריאנער  ט
 האט אנטשײדונג די .1923 אקטאבער,

 װעחגן געהײפען גוט גערארםט אבער
 קירכען. נאציאנאלע םארשידענע די םון
 אין אויטאריטעטען ?ירן לא?אלע די

 ?יפר טצרקײ, נד,_8נלyגריכ רומעניע,
 ענרערונג די נאר האנעז ירושלים און
 סײ הײליגען א אויף |.yD"py^iJ ניט

 זyגעװאר צונויפגערופען איז װאס נאד,
י פאטריארף םון ־ ^ ר  איז אנטיאך פון נ

 די ןyרצוגעבyאיב געװארצן באשלאסען
ם דעם צו זאף ^ נ ^י אג  א'pניyומpy( א

 נאף בלײבט פראגע די קאגגרעס. לען)
אפענע. אן אלץ

 מזרח רי נאף זיף האלט דעריבער
 פאראײ־ די אין קירך yישDPארםאדא

 איז םראדיציע רyד בײ |yD8Dr ניגטע
 איס• ?אלצנדאר. ױליאנישצן דעם בײ

 ?ריס־ ארטאדא?פישע די בײ װעט טער
 ןyטcyi 27 ותחזן גצםײצרט טען

 ױי־ דצי נאד װאך א איז װאם אפריל,
 פראטצסםאנטי־ און מיש־?אטוילישצר

םײצרונג. רyש
רז^ירייײרו

 די אױפװעקען ניט כדי ,r*p א ײי
 םיגסטער רyד אין געפונצן ולטערען,

ך ר,yגyלyג איהר  א זיף און אױסגעטאן ד
 אנידערגעלײגט געהן סך פולם מידע

יעלאפ^.
ײד שנעל אזױ נישט אבעד איז וי .  א

 סענסטער yjyer דאס דורך ג^עלאפען.
y א גצםראג^ זיף האט rn o שטyקy־ 

 ריח רערפרישעגדיגצר קילער, א דינןײמ,
pc .װא• גצװעזצן איז איהר םריחלימ 

 ^הלצ דאס אױוי קוקצגדיג גישט רים,
 דרוײ םון גענלאזעז האם װאס וױנטצל,

 דעם דך םון אפגצדצקט האט ?י סען.
 גע- איוורןן ןyfלאyמyאגאנדD לײלאף,
v ריכט^ w t ,יך האכעז וײ און חאר? 

װאדצט,. • דעם אויף .ראכצן, וױ ג^  ףי
:ov גע• טין״ האט ױ קישצן. ו\ײסצן 

, ^ ס  די ברוסט. רי חױך הויכצנדיג א
 און נעשטאק געװען איז ׳שטוב אין רוסט

ט׳ן »«טrtyגlאנ  םרן ״•ילהע׳/ םון ריח די
yi□ ,די װצלכצ דזשעגאכץ iv iy p הא־ 

 טיב ױם לככוד טאג בײ גצבראכט בען
 רyגyז רי װאו ןyדארט טייף, כרצג םון

iyD8P גyזyהײלעכדינע גױיסצ די גט 
 ײ פאר טערvבר אנגרײטצנדינ ?לעצער,

 םצן װציכצ שיםלאך, און סyרלינyב
 םין אנ?וםצן פיט׳ן בױצן, צו אן הױבט
 אױסגצשא־ גצװצן איז yp■'< די זוכשר.

 4דײ םyנyװאשyריש'אױסגc אוים׳ן טען
 זאפ* א מיט לוםט די אנגעפילט האס אח

כױ^ר־ריח... סיבעז
 גצהציט דך האבען גצױישצן שטילע

 זיך ס׳האט לוםט. ררויסצנדעער דצר םון
 אײגגצהאלטען און װײט א זyטראגyנ

 זיף oyi אין װאסציען די םון שוימצן
 אײנגצהאל־ טײף. זyגריגyרלאזyפאגאנד

 זאפסיגצר אין דאיטען ריז האס טען
ש1פיסנטז  *yנ נערויש, װאסער דאס יני

 ארונטער• זיר [yywvi און שטראםט
 די און שטיינער די זyװאשyג טײןײצו,
yinoBt ברyגy.ן i r ^ y ^ t ^האב 

ט רyנyי אויוי טyגעסינ זyדארט  טייך, ךי
״ די ןyשטאגyג ס׳איז װאו ס ג נ ^  ר

^  צוםלאסןד א און שװארצע א סטאנצי
 װאכ״ רyגדיגyשט » גאכט, רyד איז ,yנ

 דארט איז מאםראז, ר1•לנד אן ט*ז,.
:lyoyry זיף און onyny«,,g די צו 

8Dרשידענy ,װאס ?ולווז yDvn| ויך yi־ 
 W• נאנצ¥ר זײן לופט. רyד אין ןyטראג
o םון בען, iy ir yo»o ,האט אן yר 

 לס•yהא:ד רyגרויס א אױוי םארבראכט
 םyד דורכשגײחנן גטyלD ײאס שױי,

 קײן סyאד פון r*uyny: ים, שװאר^ן
pאנסטאנטינאyB.איצט לyהאט ד 

 שײ זyרטypyרגyאיכ אז אױוי זיצ^נדיג
yD3^ בײם לy רוישענדיג םולםyםײך, ן 

ם כ א ^ v אם ןyגyװ ג w נy,פאר• כט 
 נא״ גרױס^ פולם pm אוים׳ן בראכש!

^ סען ר ?  די אין פלעגט ער װאו א
:y ' r םארטאגס pnyn די V"WV2] םון 

t און מ^ועז די v y y w o w אין און 
 אוטהײפד דאס כטyנ סומ*נע yלypטונ די
y^<: נידyריגryDi^ y די םון DVjyvD. 

 np רטyהyנ בלויז רyאב רy האט איצם
oy םון לות :rign  y in :y p ^ p און 

 ארום אלץ האט רy ,Dyםאװ yגדיגyװײג
 םינס־ רyד אין oyiy ײי צונעהערט, זיף

ש י ^ געוואקס^... און זyשטיגyג איז ט

 סמםי־ הרקדענשמל
אדנײס ־ער נ״ טע

צ «ון (׳•לוס י )1 ד

 א-ז לאקאל יעדע״ דעלעגאטען וױםיל צו
 חאנ־ דע־ אויןי חאכען צו בארעכטיגט

 ראר̂ו חאסיטע קרעדענשעל די װענשאן.
 האלט ‘י*א?אי יעדער וױ נאכזערן אױך
צ פיט ע עי ד  רyד צו צאהלוננ^ קעפיטא ן

 םיט אױך גלײכען דאס אינטעמעשאנאל,
 װא• אסעסרעגטם. די פון צאחלועען די

שטDגו נאר ריכ 'nyעגדy דינען, ייאחאלס 
 צו כארעכטיגם ?אנסטיטוציע, דער לױט

 לאנ־ חןר אױף סאיטרעטערשאםט א
װצגשאן.
 ״אכ• סדרה א אן זיך פאגגט דאן

ט ;אך ד׳אט עס דזשצחשאגס*.  פא- ד
 אכ• וועיען פאכטyג ניט זאל oy סירט,

 דעיעגאטען, טאנכע בעגען דזשעקשאנס
y איע און tn דאיסען אכדזשעסשאגס 

 זעחן צו ווערען, אוגטערווכט n:yi גאנץ
 ניט. אדער גרונד א oyiy ןyהאכ די אױכ
 אױסהערען טען דארף פאלען סך א אין

 פארגעמט דאס און בעגען און פאר עדות
צ״ט. סך א

לױעדענ• ־yד םון זיצוגגען די װעגען
 .*ipyo אפיציעל מ^דעט yאמ*טp שעל

:פאמט װי כאראף, אנ. טרעושוו^ר
טP קרעדעגש^ די  קאנ• רע־ םון yאפי

 איגטערנעשאנאל, אונזער פון װע;שאן
ײ ערװעהיט  דזשע־ םרן פיטינג ןyצטyר נ

mv האט כאארד, ivoipyipy ראלyנ m 
 דעם דינסטאנ, דצונגען yאיהר םאגגען
iyo23 ,פריה, דער אין אוהר 10 אפריל 

 דנעשאנאלyאינט אוגזעי פון אפיס איז
סטריט. yol6 װעסט 3 ױניאן,

רועל• ^yosyD און ױניאנס לא?אל
 אוימ^ונעב^ן םראג^ vo'^v: jyorn כע
 צו סײ שולדען, זײערע צו בגרבע סײ

 ן,y;אטyלyד ןyטpyאב^ש פון yראגD רyד
 נ״yאגװp דער צו הלטyרװy זײגען yלכyװ

 טינדליך אדעי שריםטליך ?ysg? שאן,
?אםיט^ דער צו jy־i:yn זיך

כמראף״ אכ•
m. .י, װ. ג. ל, א. סעקר״טחןזש

— m איהר, ודיסט
ס זע?ס *רו* vw* סױזעג *v םו? »יםיגר*נטען 

ז •גסוםעו ז1ד*רפ 1כעס*ר*נימ י  1ייי גענעדע י
 םפרמײד׳נגן די ? ס«נ»טעז םיער ממזןנדע די

*זיקם אירי׳שע  נרויסע ספכען הענעדע םון *רג*:יז
 העי־• פו איחר, וױיסם די, 1«?9»ויפווזג חכנות
פז סינ«רעטעו סערהימ? ביפי׳ס  יװארי• אײך נינ

i n  ,ojro ײו גיבעז סינפרעםעז וןנד^רע  ?ײינ• »
םיסעס?

אױסשליסליו הד»ט

 פהעמ שאמםכיא
םשאי צוזעפאםשני

סהעע ליד װהײפ

ר פ כ א ם ם ר ד ק ס
!̂_אויפםערהזאם23לאסאל_ פון

מיטינג א
םאר מאכער םקױדט אלע פון נערופען װערט
אפױל םמו29 דעס אװענם, ױנססאנ

פיגסטליך. 7.30

ן אױ א י נ ג ױ נ י ד ל י ב
.8פל םעז5 אריפ״ן סםריט, םע14 איסט 231 י

 סא:־ דער םאר לאקאל □yi םון פיטיננ לעצט^* דער זײן וחזט דאס
 oy פראנען. yrooni נאנץ ןyהסyצונcאױ דא זײנען Dy און װעג^ון

 נעה־ אנטײל און םיטינג צום הרכזזנן צו רyכױטגליד די םון םליכט די איז
םראגען. די אין מען

.23 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
קי .0 ם אנ קי, ל. טשערםאן. ק ס װ א ק םענעחעער. פינ
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ir*  v ו1 י״/י /
< גי׳ױןפטע ?«c יױ*א י־אכען נײר " 
 חא;* אןגזעד *y דעי־עגאטען ,*• װעי־ען

 זין ידײנעגדיג ני?י, צו דין װ*ג\ע*ן
ן  יאכעז ;יט ײעיען ך» או; װעג, אי
 £אי' זיך איז איבע-צי^יעגען צײט קײן

 איגזע־ע ייענעז ניכעי־ע א ט-אכטען
 לאכען ריר װא? סןדאדןען, ״‘איעדי
 זײנען דארוס ;לאנװעגשא; דער וועגען

 װעט עה כיקדיס ביכעי־ע א דך כייד
^ע שאדע; גיט זיכער  דעלעגאטען, אוגז

ס ״עױן װעלען זײ װען ענ ט צ״  *גהוי׳ ני
' דיע־ע ױעגען טראנטע; צו כען י « ױ * 
קאדועלעאן. דעד אױף נען

♦%
 אוגזעד אין ;עד,*ט נייד װ^מגען

 וגכוניס, חנטים אזע*:ע יודאן גדױסער
 װאס אי*עס, ®^ראױסזעחן \y:yp װעיכ^

fyp און טדיידס אוגזעיע אין ■אסירען 
*p י^הדען־ימגג פאר ױגיאנפ אװזערע 

 גאנ- אין *דע- כיר װ^טען פ*ר*ױס,
ivy שפ^ט  פאנװעד ־־אבען צו פאר

 # אין א-יגכיאר אפיןןר *דעד ש*נס,
 אינטעמע־ דער װ#יט ד*ס שפױסדז,
 געי״ט סף א nn א ־פאר׳צסלט, שאנאל
y (װײו i r א■ קאסט קאנװעדעאן # 

 יז*י' ‘,פי סיי*, אויך סיניע, ד״יגשע ;$ר
דותהעניש.

A
פ#ל, ל־ער געױען װ*דט זעילגע דאס

 גע־ ױאיט אינטעלגע״טאנאי אוגזער װען
צי• דעם אויף גאנױס װען ײנ  דיק- פון •

ט ניענ׳ע אײן װאו םאםור,  רא־ די ^•יי
וט, אי־גתכטיגען דעפ ®ו; װעי״ ̂ג

אי״עס, נער ,©  איז עס װערען פאר ^
 אט און . זאך. סאדכאמענע גיסא
 ז״ז כייט װ^יס גאט״מעניט כין’ אזא

 אינטעײ די געפיה־ט יעױן ש:ל גרױסען
 איז װענ׳ דיכטעען אױפ׳ן נעמ^נאא

 האבען טיר וױ קאנןועד:ואנס, אזעיכע
 איבע־ גאגץ ;עױען װאי־טען איצט, ןײ

עי דאס איז ריג.  קיײ אזױ. ניט אנ
 ניט האט אןגטערגע^אגאי דעד פון נער

 םאד נביא, א דין צו •רעסענזיע ,ד
 צױ וױיטע די און :אדיעגטע די װעטען
 כיד״ אםענער אן וױ גאד איז קונפט

̂ר דעם אין דאס איז, פאקט רער  פיז כי״׳
m םון יאל׳דעז, קוד^ע צוױי nyvtiw\ צו 

• זאכען, אפט פאסירען קאנוועל&אן,  װע̂י
 און £אראױס;עזעהן ניט האט קײנען כע

 דער און םאיאויסזעהן, געקענט ;יט
 דער םון באארד עקזעסוטײו ד^עגעדאיל

ײן אםט דאט אינטערנע^אגאי  ^יבע ז
 צו אױס איהם קוכיט עס װען נױט,

 םאר־ די כייט אײגקיאנג אין האנדילען
 יןאנװענ־ דעי pc בא״ט^סע ׳פײדענע

 גע־ צו געצװאונגען עד איז אפט ש$ו\.
ע זיין זײ בען נ ע ג י י  םארטײ־ א

 דעיצעגאטען די זאיעז װאריס ט^וגנ.
 מעמבערשי■, נאנצע די וױ׳ אונזעדע,

 דער דאס םאקט, דעם זינען אין האכאן
 םון בא^יליסע די אױזי נים װארט ^נבען

שייא^ער אםט אאנוחנג״פאז.  אזעא״ א• ׳
 פאג* די קענען נאר ;יט אז טריקס, כע

 אױסגעפיהרט ניט װע^אן־בא^איסע
 צו נעצװאונגען איז טעז נאר ווערעז,

 צױ זײ. ײי׳ייוף נאנמ אםאא האנדלעז
o <יכ n װענינ־ האנװענשאז, א איז 

 נױם־ א «מוט יאהר, צוױי יעדע סטענס
 האט קאכיוי יאהר צוױי ווענדיגקײט.

 אונזעד טאכען רײכעד געכיוזט זיכער
 דאש, און ערסאהרוננ, אונזעי וױסען,

 און נוט אץיסזעהן געמענט האט װאס
 צודיק, יאהר ציױי טיט ג^נ^ענסװעףט

 אונ* אילס ארױסװײזעז זיך זאיל זײן פעז
®w i n,*? דעם אין ייכטיג :יט אייס 

ט כ  די פון אסירוננעז,8 נײע די פון ^
 לע־ דאס װאס סױרפריזען, נײע פיי*ע

נמבדאכט. אונז דאט בען
*•

 קאנװע:״ אונזעיע זײנען דעדפאד
ס  צוזאםעגקונפם, סא־ט אזא ניט עאנ

p איז עס װעילכע פאר r איגע־ אלעס 
 אין גע״וארען צו;עיט;יטעז און סאססען

 בא״שילײ זאל זי װאס און וױ פאראױס,
 זײנען דעיןענאטעז די דאס אזױ, סען,
 אונ־ נײן, סטאטיסםען. וױ מעהר, ניט

 און ;עפיהרט וחויעז האנװענמאנס ?ערע
 דעםאקרא־ א םון זוערען געםיהרט םוזען

 פיז זיז בעססעז אין נײסם, סימען
 םאר^טעהז םוו דע^ענאט יקדעד ;װארם

 םיײ זיח האנעז ■ראבילז(טעז, נדויסק די
מ / וואנקן ט י הא־ ער פוז אױד אין ז

ע ־ קע״ צו איבאר^גונגס״קראפם נאנוג מ

 נ עד דען :••י;וג;, דין ע;דעיען ;ע;
טעות. א געגיאנט ״אט ע־ אז פיגט,

דע

♦*>
 יע־ אז ׳פא- אייף ״צטעיט װא״יפ

 קאגװעד דע־ צו קוטט דערע;אט
*,,פ שעהט־איגעכ״אנטער א :ײט

M * 0 * d י
נאן

 און שיאגען, שאריש״דעגע װעגען
 פאױ און זיף צוצוהערען אוגשעדויג א*ז

 דעד <װאס#די פון פ״גוגגען רי ־•;טעקן
 ויאי״ט װאס צו ׳ער יױ אגדעריצ, יןעז
ץ ;טײ;טיג דאז  קאנ־ דער צו פאהרעז ד

 אגװעזענ־ זײן ת^ן אזױ ,ץי װעג׳טאן^
 נוצען בייגדעבטען רעם בדענגען ה״ט
ע, דעי אצי  װאױױ װעטעס פאי אמאדז
 אנגעלאײ װעוט ?אנױענ׳עאן די זײן

 קען קאגװעניעאן א אױב װאײם, טען/
 גאר עס איז #אויפט^ן ;וטעס עפעס
 אױסטױ״פ םרײען פאייצטענדיג א דויןי

 רעזוי!* דעם האט װעיכע ני״נוגגעז, ;,ש
 טעהר איז װאס נײינוגג, די דאס טויט,

 מעדזר זיך *עטיצט װאס ׳נא;*י;דעט
 איבע־ זיגט יעבעז, פון פאקטען רי איץי
 נא־ דאף קען דאס אבער אנדערע. אי״ע

 זיינען דעיענאטען די װען זײן, ;עכיאי־ט
 צו יזוכיען די װען אינע־ציײוננס־פעהיג,

 פײנדס״, ״אפען טיט קאגײעג״עאן דעי
 קוים עננרי״ע. אין עס זא;ט ניען לוי

 קאג״ דער צו געקופען וײ זײגען אנעי
 באיטייסע םארטינע כייט שױןי װעניעאן

 די אין *גדעריט אדער אזױ װאוטען צו
 און װערענדיג ניט פראגען, יע:ע אדער

 צוטרא״ און צוהעדען זיף יענענדץ. :יט
 נייינונגעז די צו ערנסט פוי*ען גײט געז
 צו בײטראג זײער װעט אנדערע, פון

האכעז ;יט ;אר גיט חאגװעגיפאן דעי
M•ז

A

 װעט ;אר װערט, טינדעסטען דעם
ױ. העבכט זאנאד עעדי

A
 ױניאן אונזער א*ן ױאיטען געיויס,

 אי:־ ענטגעכענכעזעצטע צוױי געמעטםט
 אינטעיעסען, עקאנאכי״שע טערעסען,

 װעניג־ דיססדסיאנען די װאיטען דאן
 געװען דאן ױאי־ט עס נעהאיפען. װאס
 דעי און ׳ג*אכט פון םיא;ע א בי־ויז

 איבער געזיגט װאיט צד ישטארקערער
 און רעבאטען אלע ״שײאכעדעז. דעם

 א נאר געװען דאן װאיטען דיסקוסיעס
 ישײ צו אום ילינים, נאר פאדמע, פוסטע

 דאס אויגעץ. די איז זאכיד כיעניטען טען
 אונזער אין פאיו דער :יט אבער איז

 או:־ כײט פאיל דער גיט אױך און ױניאן
 דא עטרײטען עס דעלעגאטען. זערע
 יעדע װעלכע pc פאדטײען, צוױי ניט

 פאר־ צו וױ זינע;, איץ נאר האט אײנע
ױט כיאבט. די כא»ען  םאר״שטע• פיר י

 :יטא נאד ייוניאן אונזער איז זײנען הען,
 פארישיײ הײז צדדים, םארישײדעגע קײן

 דא זײנען ov יע, *ארטײען. דעגע
 קען דאס װי םײנונגען, פאריעי׳דענע

 ארגאניזאציע, אן א^ זײן גיט אגדעדש
 דעטאקראטייטע אויף געכויט איז װאס

 רעכט דאס העדעט עס װאו און יסודות,
pc אבער םײנונגס־םרײהייט. פוילע־ 

 נאנצע אונזער אז זיכער, זײנעז מיד
 גאנצעז, אח גרױסען אין כיעפבערעיפ

 םאריטטע• pk פיהרער איהרע אלע און
ן :אר האכעז ׳הער ײ  אינטערעס, א
 זאא ױ וױ ארגאניזאציע, זײער pc דעם
 קענען וױרהזאטעי און ^טאדקע־ אאץ

 פאד- צו אױפנאבעז איהדע אױסםיהדען
 בעסע־ א אי״ץ צו אדבײטער די העיםען

 מײ־ זײז אבעד קזןנעז עס יעבען. רען
 טי־ די װענען נונגס־פאר׳שײדענזז^טען

 דערנרײ־ צו דאס װי װעגען, און טעיל
 העכסם־ די איז ,פאי דעם אין און ׳כען

 העבסטעד דעי םון דיסקוסיע נרינדייכע
 װאס דעילעגאט, יעדער און וױכטינחײט,

 אײ־ זײז, געװעז ניט זאל מײנוננ זײז
 קאנװענ־ דער צי נעקוכיען איז ער רעל

 פיליכט, די נײן, ׳רעכט דאס האט יטאז,
 ישטײ צו און פײנוננ, זײן ענדעיען צו

 אי־ נײעד זײן םיט אײגקיאנג א*ז דעז
 דיס־ פארנעקודענע די אױב בערצײנוננ,

 האט כדינוגג־אױסטױ״ש דער אױב הוסיע,
 אין טײנוננ זײן נעענדעיט דוידקאיך

פראנע. *עגעד אדע• דע-

 באסראכט א*יין דאס פאר גיט w או;
 אוג־ אחור געיױג׳צםער א איס װערען,

 ױדין״ דער אין טעםבער ;עץיג׳עטער
 זײנען רעכטער, דער וױ ?יגק׳;־, דעו

 ױניאן־מעס* ;ײיכנארעכטיגטע ב»ידע
 באטראכ* נײדע װי יאנג, אזױ ׳:ע*כ

 ארגאניזאציע, זײער פאר ױגיאן די ט־;ן
 וױרקזאם־ און אײגםיןוס װעטעס שאד
 םיט אײג^טעאען זיף דארםען זײ יױיט
 1אי כ״איו א נאך :חות. דיע-ע אי־י;

ד אינטערגעיטאנאר די נ־אי, א יױדעי « 
ט עייעגט  איהר פון צוטײלונג די ד

־ידע:  1אי רעכטע. און יןיגיןע א*ן .־ים,י:׳;
 ואד יעצטע די םון אכעױ עךיפ לע=

 כיעמכער־ אונזער פון סײ<* א איז •א-ר
 דעם דורך געװאלען דעפאראליזירט •*:יפ

 מטעדיען כע>דועי טענ׳שעז, םון א״נפי־וב
 פאר־ זײגען זײ ױניאן. דעי אויץעד
 און םאיל^עז דעם צו נעװא-ען שיל־ט
 :אר איז ױגיאן רי אז געדאנק, ק**ונ״;ז

 די אז צװעק, ־־עכערען א צו פיטער א
 װאו פסדו, דער זײן :א־ דא־ף ױניאן

 זײערע אויספיהדען יזענען ;;,זאי די
 װעיעז די וױ פי־ענעי, פא״י*צײדע;ע

 אויטסײדײ אנדערעי, אן פון דיר־טידט
 הא• טרײהײט זײער א־נאגיזאציע. נע־
 אד;א- א;דער אן צו ;עיט־וארען די :עז

אי זײ האכען ױניאן די ;*זאציע.  נע• :
 אין װערקצײג. ס4אי אויסנוצען, ײאײט

 כיעהר נעײען זײ זײנעז •וגיאן דעי
 אין מעכיכערס. אדת׳ע וױ יצפיאנען,

 זײ האבען געטאז, ליאבען זײ װאפ איץ,
 אינטערעסען די װעגען געטראנט דעל־

 ארגאניזאציע, אויטסײדיגער• דער פון
 האט עפ קוױץ, ױגיאן. ז״ע־ װע;ען יױ

 טעט־ אונזער אין אז ארױםגעוױזען, זץי
 אזער־ אדײנגעבאפט זיך לאבען בע־־יטינ

vz, ע4״עי  :א־ ױניאן״לײט זײנען :
 גע־ האיצען טיט׳ן אבער ,4טוײ טיט׳ן
 ארנאניזא־ אנדעי אן צו גא־ זײ העי־ען

 עק־ דדטענעיאר ךע־ האט דאס ציע.
 זײז צו אויבגעםונען באאדד זעקוטיװ
 אין האנדלעגדיג און נעפעלײיך, לעכסט

 דע^ פיץ בא׳עליסע די פין גײסט י־עב
 דא־ די ער האט קאגװעניטאן, ייעצטער

 כא־ םענליך וײיט װי טע:טעז,1עי*״ זי;ע
 או:דע;־ אדעײ ױניאז, דעי »וץ ז״יטיגט

 זייער טאן צו זײ פאר נעניאבט ^יך
 דינען ,,ז *וי אונטע־ינראבונגס־ארבײט,

נעײאיען. באאױפטיאנט
A

 ט6וױדערהאי *שױן עס לאבען נייר
 נױ־ םאר הא^טען טיר און ע־קיעליט,

 ,6כיאי א :אך איצט עס באטאגען צו טיג
 איז אינטע־ינע״טאנאל אונזער פאד אז

 און לעקע רױ אתסער׳שײד, אזא :יםא
ר יעכטע. ^  איז און ייענ םעםבער י

 איבערצײגונ״ זײנע צו פול־בארעכטיגט
שע, גען, ר^יגיעזע, סאציאיזע, פא^י״

ט אדזא, זײ־ זײ וױייל דעדפאר, ד
י ;,,^ינר. ״ אי• זײעדע לאבען זײ װ

אי ױניאז די וױ דעם, װעגען דעען • ז  זי
 ;ע־ דיסציפריני־ט זײ זײנען פ־ד־רען
ײעי נ-יץ, ;װאיי׳גן  דאפ — אינקיזם ז

 ױ־ די קען דעם אין זא־ זײער איז
ט זיך ניא;  פיטוס, ײ:א ארײנ-י״צען. ;י
 ״שיעכטע זעהי ;עװען זי־יניגז זײ וױיל

ט. ײ אךי  אז דזאפעץ, וױלען כי*ר א.־ן ױני
אג־ דער צו דעי־ענאטען די ציױ־צען  י

 זײ־ זײן ניט זאייעז עס וועיבע ױעגיטאז,
vmv ניטא אבער איז ,‘איבעיצײגוגגע 
עי, ליײז ציג  ױניאן זײז זועסעז פאי־ אײנ

ט 7זא  א־־ װיכטיגסטע סאםע די זײן :י
 און געהעיט. ער װעאכער צו ;אניזאציע,

אי ׳דאז ט ײנ ע זײנען א  קאנװענ״טאז־ אי
 דא־ דעם פון דויכגעדרוגגען דעלעכאטעז

ד װי געפילל, און געדאניו זיגען  אי*ע באי
 געטי•:־ דעפ אויןי יטטעלען דעיעגאטען
 איז װאס דאס, פוץ באדעז ״צאפטייבען

 פא־ ניאטענטאז בעסטע, סאטע דאס
ײ םארלירעז דאן ײניאן, דער ^ ע ל  טע־ א

 װעגען האבעז קען אײנעד װאם אריעס,
 נאנצע זײער פדאגע, יענער אדער דעד

 זײ װי םאד״שידעז ,1י£יא אח וױכטיגלײט,
 װעדען פראגעז, אנדערע פילע אין זײנעז
 פאראיי־ דיסקוסיע נרינדאיבער א דורך
ױניאגיזם. םון׳ באדעז דעם אויף ניגט

v
פא־ באטיאכטעז דארום װעלען מיד

 קאנװענ״שאן, אוגזעױ ערפאלג אמת׳עז אן
 א וױ זאך, אזא זײן ניט װעט עס װען

ט׳/ ״לינקער  ״רעכטער א אדעד װאו
 װע־ פעניטעז װען הײסט, דאס װאום״.

ט לעז  ״*.״ויחז נעװיסעז א לױט ׳שטימען, ני
 דעם פון תודה געוױסער א לױט ערוך,
 װעיזען זײ װען נאר, רבי׳ז, יענעם אדער

ט שמיםעז,י ױ ע י ײעי  איבער־ אײנענע ז
 נעקומען זײגען די װעלכע צו צײגוננען,
 און קאנװענ׳שאן, דעד אױןי דצענדינ

 דער צו צוהעדענדינ זיך אױפפערקזאם
 פאד- די איבער דיסקוסיע אנגעהענדער

 פארגע־ וועלען װעיבע םדאגעז, ♦שידענע
 באטראבטען 4ע£עיוו פיד װערען. בראכט

 די װעז קאנױעדטאז, די ערםאלג אז פאר
עי צו הופען װעלבע דעלעגאטעז,  קאנ• ד

ט װענ״טאן  און מײנוננען פאו־־טעע פי
 װעד זיי, פאר אויסגעארבײט באישיליסע,

 דעם האבען װעלען ײעפמנן, פון וױיס
 יפטי־ און יזײ פון אפצוםרײסלען זיך פוט
 םאדשטאנד, אײגעגעם זײעד לױט רעז
 װאס דעם, װעגען זיןי יןיפערענדינ ניט
 ארױסקופען װעט צד יענער אדער דער
״םאררע- :גע׳טרײ נארי״שען דעם פיט
אכטען ײעלעז ב״ר !״ טער  פאר באטי

 עס װען קאנװעניטאן, די עי־םאמ אז
 זיצונ־ איהרע איע אױוי הערישען װעט

 צו טארעראנץ פעגליכע העבסטע די נען
ס עפ׳ ײנ ײנוננ, א  אױסזעהן זי פענ פ

 אומבא• װי וזילד, װי צװײםען א פאר
 םאר באםראכטעז ײעאעז פיר ;גרינדעט

#דאץ נאד קאנװעניטאן די :5ערפאי אן

 װעאען ^רעכסע״ ואגענאנטע די זוען
 אויףן רעכטס צױװײט פאראויםען גיט

 און ״אינקע״, זאגענאנטע די צראהכעיס
דינ אװעס ניט װעאען י*עקע די  מ^ונה׳

 סיר ;רעכטע די אהכעיס צו אויף איניןס
 סאר קאנװעניטאז די באםראכטען װעלען

 אלע דורף איהר, אױף װען ערפאלג, אן
ע דער העריטען װ^ט זיצונגען, ט עזונ  ג

 אאע אין װען און שכל, מענ׳פאיכער
 דער װעט בא׳שליסע און פארהאנדלונגען

 pc באפרידיגונג די זײן :יט הױפט־ציא
 אכד פערזענליכער יענעפ׳ס ־,אדע דעם

 או:?ער pc װאוילזײן דאס נאר ביציע,
ױני^ן״ ;רױסער

V
ד און  אי*ע צו דארום אפעאירען פי

 אלע איבער אאזם :דעלענאטען אונזערע
ר אין תריװדעס פעיזענליכע א״ערע  חן

מאן, דער iv קורט היים. תנ  נע־ תןזנו
 פאר־ אייער פסולװז. אאע פון ריינינט

 איהר אז *ו־נרוים, א־« אנםװארטי׳יכיוייט
ט אי  פמרזענליכע ערצױבען קענען זיך ז

 האנײענ־ רער אויף סיהרען צו ח׳פבונות
.א דעיענאםען, אאם ר^ליע, ערי

 א־נערדעם ענט׳טיידען צו האנען װעיכע
 פיליאז האלבען א באלד פון ״שיקזאל
 איז יאהר, צװײ :עקססע די םאד ;םישות

 ער״ חענען זיזי זאלט איהר אז צױגרױס,
 װערח״ בלינדער א בלויז זײן צו לויכען

ט^עץ, יענעם אדער דעם סאר צײג  פאלי
ט זאל ער װאו ײ אדער אױןי זײן, ני  או
קאנװענ׳טאןי דער סער

v
 קױ װעלען דעי״ענאטעז די װען און

 קא;״ דער צו באישלוס דעם מיט מען
 די אז זיכער, פיר זײגען דאן װעפשאז,

 ױבילעאום-קאנװענשאן, די חאגװענ׳שאן,
 עפאכע־פאבענדע אן וױרקליך זײן װעט

 וואס װיכםיגסטע, סאפע די קאנװעג״שאז,
 אפנעהאלטען האט אינטערנעישאנאל די

 און לעבעז איהר pc יאחר 25 די פאי
 אן האט סיינפאל :אך װארים קעפפען.

ד ניט קאגװעניטאז אינטערנעישאנאל  נ
 לעבענס־וױכטיגע אזעלכע זיך פאר האט

 הײנמא< נאך ;לײזען צו פראבלעפען
 גרינדליפע אזא נעפאדערט ;יט זיך האס

 הא־ מיר װאס אלץ, פון איבער׳שעצוננ
 25 לעצטע די אין דורכנעפאכט בען

 אויסגע־ זײנען קעםפע גרויסע יאהר.
 אויםטואונגען גרויסע געװארעז, פאכטען
 די אין נעװארען אויסנעפיהרט זײנען.

 בלײ־ וועלען זײ יאהר. 25 שארגאכגענע
 בוב״טטאי־ דענע4נאי פיט םאר״שדיבעז בעז
 אינטער־ דער פון נעישיכטע דער אין בען

 אנאל1אינסער:עײ די אבער ;עישאנאל.
 אפ׳טטעלעץ* ניט זיך טאי און זיך קען

 וױיטער. און װײטער אלץ געהן פוז זי
 כיעהר איז פעהי ן“אי־ װירקען פוז זי ׳יע

 איג־ איהרע אלע אין רעװאלוציאנירענד
 נאך אז ׳זיך דאכס אונז און דוסטריען,
 אינטערנע• די איז קיינפאל קײנפאל,

 פנים אל פנים געישטאנעז ניט ישאנאל
 די, װי פראגען, נרויסע אזעלכע פיט
 איצטיגעד דער צו קופט זי װעלכע פיס

 איבער־ זײנעז פיר און קאנװענמאן.
 וחנט און ר,ען קאנװעגישאז די אז ׳צ'יגט
 ענטסער. רינטינען דעם זײ אױױ געבען
 װעז זײז, געפאלט נארי קען דאס אבער

 צו צוטראגען זיך װעלען דעלעגאטען די
 ערנסט גאנצען דעם פיט פיאנע יעדער

 ליבע זײער pc פײער גאנצען דעם און
 גאנצער דער פיט איז ױניאז, דער צו

פארפאגען. זײ װאס אורטײלס־קראפט,
*־>*

 םיר װאלטעז אלעם דעם װענען אט
 זא־ דעלעגאטעז אונזעיע אז געװאונישען,

 די אין פארטראכטען ישטארק זץי לעז
 גע־ זײ אײדער טעג, עטליכע :עקסטע

 אוים״ װעפענס קאנװעניטאן, דער צו הען
 ענטיטײדענדער פזן זײז פוזען טואונגען
 או| לעבעז װײטערעץ דעם אױף וױרסונג
אינטערנע״שאנאל. אונזער פון ׳שיקזאל

ער צו ײטער אונז  י ױם-טיב, ארב
שטען דעם  4מא ער

 יױ אונזערע סון םילע װעלעז געװיס
א', ערשטען דעם םײערעץ ניאנס  װי פ

 ארן פאר־א־יאהרעז :עטאן עס האבעז זײ
 עױיטטער דער זײט יאהרען, אלע די פאר
 אלם געװאיען, פיארןלאפירט איז פאי

 רי אױב װארים, ױם־טוב. ארבײטער
 געפײערט איצט ביז האבען ארבײטער

 ױם־םוב, זײער אלס פאי, ערשטען דעם
 זא״ זײ װארום אװ־זאכע, קײן ניטא איז
 פאר• אויפהערען. אמאל מיט עס לען

 הײנ• נאך אז זיך, דוכט אונז קעהדט,
 צו געװען װיכטיג אזוי ניט איז 4פאי

 םת געדאנק צום אויסדרוק פולעז נעבען
 סא־ דער איז װאס אינטערנאציאנאליזם,

 ױם• פאי עישטען דעם סון עיקר פע
 יועז צײט, איצטיגער דער אין װי סוב,

 דעם אין זיד טרינקט װעלט גאנצע די
 נאך שאװיניזם. װאולנארנעם א סון זופפ

 געװען נויטיג אזוי ניט איז קיינפאל
 צו ארבײטער אויפנעסלערטע די סאר

 בונד שטארהען זײער פראקלאמירען
 נאנצער דער םון ארבײטער די מיט

 אח הערשער אונזערע אלע װעז װעלט,
 ערגסטעם, זײער טועז פאכט־האבער

 האם סון געםיהלען די אויפצובלאזען אום
און סאלק צװישען סאראכטוננ און

V
ווון הױיט״געדאנח צװײמער דער

.t•

י עי^יטען פון טוב ײם דעפ ו  אין מ
םירט װ*ס איץ, pc אפשאפונג יד

ען רעם צו ניי-חרות, צו כ לי ר ^  ברױ שו
 pc עטאבלירונג דער צו דער־פא־ד;

 p» װעלט. גאנצער דער איבער פײדען
 איז געדאנק דעם םון ״יאקי־אפירוגג יך

 וױכטינ, אזוי געװען ניט קיינפאל ףגא
 װאל- שװארצע פורא׳ריג װען ׳איצט וױ

#c:yp הענ־ מענשען״שחיטה נײער א םון 
 דער װען ;קעפ אוגזערע יאיבער ;ע•

 האט װאס מיליטאדיזם, pc מײפעל
 םון װערען סארטריבען ענדליך געזארט

 װעלט־ לעצטער דער דורף ײעי־ט דע-
 אױ* די געקיאגען װידער לאט כיי־חפל,

 זאגענאנ־ אונזערע אי־ע אין בע־־פאכט
 װי פעהר, י*עגדער. צױוילידרטע כע

 װאס ארבײטער, דער דארף כיאי א״ע
שטער' דער איז  יעדער אין קרבן עי

 נאר, קען ער װי פעכטינ, אזוי פי־הפל,
 ביײ די נעגען פראםעסט זײן /ןױהרערעז

 אונזעי/ן פון אבזיכטעז שוידערליכע זע,
פאכטחאבער. א-צטיגע

V
 איז דערוױיל אז פיר, װײסען ױאויל

 גלײכ־ גאנץ ארבײטער פאסע גרױסע די
 געםאהר, שרעקליכער דער צו גירטיג

 זײ. פארניכטען צו םטראשעט װאס
 זיינען דערװײל אז פיר, וױיסען װאױל

 עס, סארשטעהען װאס ארבײםער, די
 !יא־ װעמעס הײםעלע, קיוײן א בי־ויז

 שםימע א װי כמעט איז מעסט־שטימע
 נריזשעט אפט און װיסטע, דע.י* א־ן

װער װאס צו : צװײםעל דער אײנעם
 װער ? אונז אױו* אוםחוקען זיך װעט
 צו אכטונג מינדעסטע די שענקען ױעט

 שיינט עס אבער > פראטעסט אונזעי־
 באװאוםטזיניגע צאהל די װײל אז אונז,

 יטטאר־ דאס יזלײן, אזוי איז איבײטער
 זײער זײן דארף הילכיגער דאס קעי

 װע־ געפאנט פוז ער און ;פ־אטעסם
 אזוי ארז ערנסט טיםען אזא פיט רען

 ראף איהש זאי* פען אז אײנדרוקספול,
דע־־לערען.

v
דערדזע־ יע איהם װעט פען צי ;אױ

 באסרײען ניט קאן דאס ניט, צי ־־ען,
 ‘זײ םון ארבײטער באװאוסטזיגיגע די
 ערשטען דעם םײעיען צו כט,4םי ד

 דורך איז איד-ם אין געבען און פאי,
 געדאנהען גיױסע די צו. אויסדרוק אילם

 םא־ זײן זײנען װאס .שטרעכונגעז, און
 יעצ־ די אין װאס ׳איז צרה די עצם. פע
 הײליגער דאזיגער דער איז יאהרען טע

 גע־ פארװאולנאריזירם שטארק ױם־טוב
 גרױסען א צו ביז איז עס װארען.

 איהם pc געװארען אויסגעװעפט גראד
 םרץ באגײסטערונג פלאמענדע גאנצע זײז
 גע* איז עס איז יאהרען, ערשטע די

 נאטיר־ שאלאכץ. דער בלויז בי!יבען
 געקאנט ניט םײערונג אזא האט יייך

 די אײנדרוס. פינדעסטען דעם פא«כעז
 ױם־ פאי ערשטען דעם פון אידעע כאפע %

 גע* סארשװעכט דעם דורך איז טוב
 סײעדונג, כײז אזא אײדער ארן ױארען.

 אונז אבעי גארניט. גלײכער שױן איז
 נעחופען, איז צײט די אז זיף־, יאכט

 פוזען ארבײטער אנטוױקעלטע די װען
 ער־ דעם אין איײנבלאזען צוייח זעלן

 ענ* גרױסען יענעם ױם־טוב פא' שטעז
װעט װעלכער עקסטאז, יענעם טוזיאזם,

 ;װירקונג נויטינע די י.אבעז פרזעז
 פא־ לןלאר הפחות, לכל װעט, דעי־כעד

 אז פאכט, די האבען װאס די, פאי• :ע;
 פאי־'־ צו נעלונגעז גיט זײ איז נאף

 זײער פיט װעלט נאנצע די •*.״•:וד״ען
 דא זײנען נאןי אז ;פאט־יאטיזם־אפױם

 אר־ טױזענדע צעהנדליגע און טױזענדע
 נינטער, געבליבען זײנען װאס בײטעי,

 זיף שטע^עז צו בארײט זײנען װאס און
 טייםעלשע פינסטערע, זײערע געגען

, פלענעד.
V

 װײניגסטענס אז האפעז, ײילעז פיר
 אין װעלעז ארבײטער־ױניאנס אונזערע

 פאי. ערשטען דעם פײערען גײסט דעם
 פאר־ זיך די װעלען טויזענדע זײערע זיא

 דער אחן פעכטינ, און הזיד און זאײען
 פראקלא־ זײ װעלען נױרא, מינרעסטער

ס זיך גײדען  אינ־ פול־איבעדצײגטע א̂י
 ביטער־ די אלס און טעמאציאנאליסטעז,

 צװינ־ און דריקער די פון נעננעי סטע
 נײער, א פאר קעספער איס אה געד
 איץ ארדנונג, םענשליבער טעזזר א פאי

 ׳מלחםה א פון נעדאנק דער װעלבער
 הליננען װעט פאלק און פאלק צרױשען

%חלום. בייזער א וױ
J 1־־/ ־ ־

פאמםלעט. וױכטיגער א
 פא־ און ״סאשעל די pc אוטליח דער
 פאבד א אמעריקא״, אװ היסטארי ייטיהעל

 רעזויטאם דער איז זײטעז, 48 פון פלעט
 נעײא־ נענעבען איז װעלכער קורס, א פון
ארבײטער־אונױועױײטעט, אונזער איז יעז

#1922 P דאס סענט איהר 1923 איז 
 אין סענט 10 סאר באקומען פאמפלעט

 3 דעפארטפענט, עדױקיישאנאל pc *סיס
סטריט. טע16 וועסט

 אטעריקאגער כאגצע די שגעל װי
שע אגע פאריטי  — ;עעגדערט ז-ך האט י

נאכט. איכער ככיעט
 געלייגט זיך ראבען מיר ׳אײף ט^טא

ט׳ן שלאפען  און סשקל pc ריח םי
^ן רעגירוגגס אנדערע א ד אנ ק  או;־ אין ס

 א״פ־ זײנען פיר און גאדלעכער זערע
 ג״עד א pc ,מיטען אין געשטאנען

 שױדע־ריך א מיט און געפאהר מלחםה
אנכ רעאקציאגערען טיגראצי  ביר אגטײאי

 או;־ די קאפ. אונזער איבער העננענדיג
ען טערזוכונגען ״נ  אגטשװיגען פלוציס ז

 די איז דעם אנשטאדט און געװארען
ט סול ידעסע  א:טי*איכײגרא:טעז סי
 די םיז העצעס די מיט און דרשות

שינגאס  דעם pc זײטען בײרע pc דז
 פאר־ די און יאשאן אין — פאסיסיק
 אזא £י־וציפ װארום ש׳טאטען. אײניגטע
ענדערונג

ך לאט דערװײל :עגו־ :יט קײנער ד
 אבע• דערקיעהרע;, צו דאס םיח די םען
 אץ שטעקט עפעס אז אויס, זעהט עס

 רי •א^טיר,. הויך ביסעל היבש א דעם
 ׳אײס זעהט עס װי גע״פעהן, איז זאך
 ;ע־ אראנזשירט איז עס צופעליג, ניט

פריהער. פון װארען
 ט״לט־ נײע די גערעדס, קלארער

 געײא־ ארױסגערופען איז װאס נעסאהר,
אגס רעם םון רעז מינראצי  גע־ אנטי־אי
 געשא־ װא־רשײגי־יף העכסט »יז זעץ
 קע־ צו אבזיכט דע־ פ״ט נעװארען סען
 כיײנונג עפענטי־יכע די אפװענדען נען
כונגען. די סון  קו:־ א איז עס אונסעיזו

שע ציגע  און ארבײט שםיקער פאליטי
 װאשינגטא• די בײ אז צוגעבען כיוז -סען
 דע־ דערװייי■ נאך האט פאליטיקער נער

ר אי ט פ אױסנעדארט. ד
 — ׳ ;עניאכט דאס װערט אזױ וױ

 ציזאייען ײך קודען עס פשוט. זע־י־
שע די  !אר־ בײדע םון באסעס פאליטי

 זיא זאף די אז באשליסען און טײען
 עס אז און ;ענוג וױיט געגאגגען שוין
ען צו צײט שוין איז  סוןי. א דעט צו סאנ
 ײעץ אדער װאוגה, א נאכהער גיט מען

 טעגשען הױפט ׳די כײט דורף, זיןי רעדט
 אז אױסדעקונגען, די אן פיהרעז װאס

 סאדעז נאריש זיף נענוג שוין איז עס
 לאבען זיי־ װאס שױן וױיסען יע:ע און
 איז, •ראכרעם אײנציגע די טאץ. צו

ט׳ן פיען טוט װאס ױסען טי  װאס עולם, ני
 :ײעס די צו צוגעװאױנט שױן זיף האט

 פרעסע, דער ײיט און סקאגדאייעז די פון
 פוץ דודשט דעפ שםילעז#דארף װאס
אי עולם דעם * נײעס. טין דעם אט פ

טיטער. א אױף דא דעם פאר איז
 פון אױפניע־יקזאדיױיט די דארף טען

 ריכטונג אנדעד אן אין אפװענדעז עולם
 ויעגעז טוטעי״ א םאכעז דארף סען —

 א איז 1טיטעי בעסטער דער עפעס.
 אײגע־ יעדעי .“״געפאהר םרחטה
 אז א*ז סאראינטערעפירט טיף װערט

ט אימיצער טערעסיי  אין םיף זיך פאדאינ
איז װאס אלץ נלײף ער פארגעסט עפעס

ט אן2יא א  אױב־ ;עחע:ט גיט ;א־ טען י
ט־־אכטען.

באי־ײכ־ די אט אז צוגילנען כיוז א*ף
ט א־ז טי;;  א:ע~ י־שע־י., א יױ טעק־ ;י
̂«ט ך־ װערט װאס השעי־ל אן איז ר  זי
 אוטשטעגדעל. די פין באשטעטינט גוט

ט אויכ  I כא-ענטי־ אנגעגעבעגע די אט ני
 סע;אט דעם פון האנריונג די איז גוכג

שאפען ס רעפ איצי שעגטעיטענ׳  אג־ ״דז
ט :•ע;ט׳',־  ־,א פשוט׳ע יאפאן טי

נ דיאטפטװ^,  עדנערס עפעס ניט אוי
טשוגעת.

 אן פא־האנדעי־ט טען אײך, טאי־ט
אגכ טיג־אצי  דא זײנען עפ געזעץ. אי
 פאי^יט־• עלואגאםישע, — ניאט-יױרונגען

 ערשטען אויפ׳ן נאציאגאי־ע. אין שע
שע־ רע־ ׳״;טעהט פיאן  ניא־ עקאנאסי
ש־״נקען טע־,ר דא־ןי״׳נאך כיען טיד.  בא

‘פא־ די טענה׳ן אײנװאנדערוגג, די •1 •ייו עי א ; אנ^רילא די pc יי)t v o ׳:'
ע״ ״; ד״ די אז yפא*^יט צו ,ד : טע״־,

;־ייט א־בי דעם שי*א:ען ט47 זא״ען
יניײ.־ א די יבען לי" דארןז טעז נ״ארל.
׳שע־ קאנעד ריטע א ד• ה׳ן טע: , ־*אנטען
cyi דטען אײפצוה» כדי ױאניסטעז,
אטערילואנע־ די אין גײבט עי אנ P'~V’2X
ארייני־אזען גאר דארוי מען קוי־טור.
לילען אסיטי זיד קענען װאס נ״ענשעז
פאר־ □y*: עבען; ף אי טען ד דעיפאר אוץ
װאס די סט "r, /דאפ ־יקס׳ ״נא־ד די צוג

א־ד די פין קוטען  י*ע:* אײראפעאישע נ
ײנקען איז דעי־ שי  רי סעהר :אך בא

ב פון אײנװאגדערונ; ח און טעי ״י םזי  א
אי ראפא.  בא־ װערט צװעק דעם פ

 דעם לױט באזיס קײאטא דע־ שטיניט
שטאדט \l890 יאהר  רע־ די .1910 אנ

אנעיען  טא* אנרערע האבען וױךער אלצי
״ טיװען. שע סאי זיף ש־עקעז ז טי אלי  י

 אײננע־ זיך דיאבען זײ איז ענדערונגעז
ה די אז יעדט  זעיז־ זײגען פעי*קעד טזי

אגעי. רעװאױצי
טען זיינען דאס טענ  ^אזען װאס איגו

 די באװײזען יעז דען דיסקוםירען. זיך
ע די אט פון סאלשיױיט  באהויסטונ־ אי

הי גען. שטענס, באוױיזעז, קענט אי  עי
איז אױב קולטור, אמעריקאנער די אז  ס׳
ט איז ׳זאך אזא דא  נארד־קשע. ל'יז ;י

 דעד אז באװײזען אויך קענט אירױ
 עקא׳ פיז איכייג־אנטעז די קעגען געשרײ

 סך א זעהר איז שטאנדפונקט ;אטישען
 בא־ לכישל קענט אױזר איבערטריבעז.

 ארביײ אײנגעװאנדערטע די אז יױיזען
 לײבטע־ און שנעלער זיך לאזען טעי

י וױ ױניאנס טרײד אין ארנאניזייען  י
 בא־ אויך קענט איהר אײננעבארעגע.

 דע־ דער זועגען געש־יי דער אז וױיזען,
 פעי'לעי דזרח די פון װאלוציאנעףיױיט

א ז ־ פאל״טעד. א
 און סענאט דער קוטט דא אבעי

ט׳ן ״באסבע״ א ארײז װאי־פט  טי
 יא־ מיט אגדיפענם״ ״דזשענטעלכיענ׳ס

 ;יט אנדערש קען װאס זאך א — פאן
 דער כױט נאר וױ װערען ערקלעה־ט

אויף יאפאן טיעטעז צו אבזיכט בײזעי־

י ו א י *L J *
*1;־;טעי ,-‘״דז׳ *yד •y y איז ײאכ ;
yv'j: איז ב ד<?׳ y אג־״ניענט״ ׳ע נ*עג

אפאן׳ל :בוד ' ראטציוען צו א״נ׳אך אן
דון□ ט ״ יכ. י װע רע־ פין |y;’'K ,ר אי;

:יאר־ — * • M' איי יא״אן אט“ .יאי אפ:
י צו ז א:ע5'א י זעז n ט י־ צו י : ,jy o :

שטא• ;ינט;י” £::יא ד• ;אך 'ינ*ירען אי:י
ט ענ :yי ט . ״ i ״אנען :־<•bk דעם י טען
״.׳טא־ טי, ג y;י פא־א ,ד א*ן יגליניען *H
ינ־ערט — • * •  *wI 1 I א״יב װי טע-,ר ניט טעז
___  -  - *א א אימיגראנטעז yזישyאנ יא״
בפי־ט ז א י־. y*jyo,,iHqc,H צא־י אז

אי  ״געפאיזד׳/ יאפאגעזער די װען :
 — ;עפאי־• א נעױעז איז יױפיר־זי אײו״

 נעפאחר קײן קײנטאי זי איז באטת א*ן
 lfnn׳» י־עצטע די איז — גע-יען ;יט

 איז^ו, װא־יב, סיעגעל. סך א געװא־ען
ײ אזא פײצ*ם ניט, ־,ד :יט, טיד כ ײ  ״
ש אוטסארדינטער א*ן גע־ אט  אין י

 זײן אי; פאיק אשאנעזער’ דעפ פגיב
 פין א־*א£ כענאט דעי איז ? דעגירונ;

> זיגעז
 י־עצטע רי פון ליכט דעפ א־ן אבער

 מפן כיוז ;עשעלעגיסען, פאײטישע
n סענאט לעו־ אז שרוס, דעם צי־ען t 

אי שוין  איז zv דגע:. םון א־אפ ;יט ;
 ט1ג ־,זער א אין צײטיגעי א ;עױען

 די אפצוצילעז ציג אױס;ערע:ע;טע־
 די pc אױםכיערקזאסקײט עפענטליכע
 יע־ .װאשימטאנע• די אין סחאנדאלען

 מס יױ צװעל, דעד און קרײזען גיװנגס
געמיןג־ען. ,ערגרי־יכט אויס,.איז זעלט

q אדער מלחסה זײן װעט עס צו y 
 אױםדעסונמן סקא;דאי*יעזע די אבער
 גיײן$ײ נעייאיצן. אפנעשטעלט זייגען

 נימ נעםא־־י מלחמה די מיז כע-וױיזע
m איבע־הױפט יאפאן, נרױס. איב־ינ i 

ס װײט איז ציטערגיס, ערד דעי  ני
אי נרײט ך טענ םען און טלחכיה א פ  מ
 אינצי״ענמ דעי אז האפען ריבער

געחן, פא־יבער איז עס װי
*mi װאו :סרענעז דאף א-הר ױעט

 י*אדי«יי׳׳ אםעריקאגער די געװען נען
#• די הע־ם םעז װעלכע װענעז לעז׳/  א

i >' אפט אזױ צײטען טע
£זײנעז ז*י :ענטפער דער איז
 טון אין ילעצער זי־יעיצ אויןי געװען

 יזאכען זײ םון כיעהרסטע די און
 נ/ן רעאקציאנערען רעם םאר שטיטט

 נ אזױ די אױיסגעױפען האט װאס
געפאיזר״*. ״כילחטח פענע

 m עיגסטע דאס אפשר איז דאס
 דאס אננעלעגענהײט. גאנצער דעד

 ףןן איז עס װענינ וױ אויף יױיזם
^ און איב/ןרצ״גוגג אטת׳ע ס כ סיי  4אוי

 פאי^יםי^פד אטעייקאנער דעי אין ק״יט
שפיל.

 פון מעהיסטע די אז זיכער, איז עס
 ״פראנדעהײמר די און דעטאליאמעז די

 ננען2װ געװאוסט האבען רעפובליקאנער
 דעסם־ סון און זיך האנדעיט עס װאס

״ י־-אט װעלג; ט זיך קײנעם נ  געטמאן :י
 אױסןמן־ און ארויסצוטרעטען פוט קײן
 *VM דעב קענען קאנספיי־אציע די קען

ק ריקאנער ך געסאכט איז װאס פא̂י  ט
 y צױעקען. פאליטי׳עע פאר װארען
 ׳טאן צו ;ע-ואגט גיט דאס האבעז

 ױשש דאפ אז געהאט מורא האבען די
 פאי־ פאר פאליטיש. ־שעדיגען קעבען זײ

 אױש, זעהט עס װי צװעקען, ליטישע
 *ראדיהאלעז״ אונזערע אפילו זײנען

ט ״פיאגרעסיװע״ ײ  געםײנ״ ys» אויןי ני
הײטען.
 עטלימנ איז די• איז געשיכטע די

 דא איז פאסיפיה־אקצאן ב״ם שטאטען
 באםעיקערוג דער צװישען שטימונג א

 *ח ׳»ס'טיננ די יאפאנעזעי. די גענען
 1צילז םײלוױיז געװארען ארויסגערופען

 חויפטזעכלי\ איז םאםיײעז עקאנאסישע
 רזשימ^ דער םון העצעס די דא:ק א

 *y און איזא, דעסאקראטען, די פרעסע.
^ דצם pc ״פדאגרעסיװע״ שאהנ  9דז

 נעלן צו געהאם םורא האבעז טיפ,
שטיםונג. דער אט

 m*m: פאיסוטעז דא־פעז יאי־יר דעם
 *קך פארטײעז בײדמ װאהלען. א:איע

 דיזעלבע טען, דענהס אזוי כסעט, בען
 קליײ קלענסטע רי געװינע;. צו שאנסען
 ױאג די איבערװעגען אטאי \v? :יגקײם

 צוױײ דעי אדער זײט אײץ אױף שאל
 זיך דעמאקיאטעז די האבען ׳נו טעי.

 ״HP פארלייען צו פארגינע; :עקענט :יט
 ץ שמאם אנדער אן אדעי ליפאיניא

 אסילו אדעי כבוד, יאפאנעזער דעם ליב
 די אט יאפאן. א טיט מיחטה א צוליב
 ניט װעטען סיט זיף זןײנצוײיסען נױדא

 פרא״ רי אפעריקא נעבראכט האט איז
 נזירח איםינראציע די מכה, יזיבישאז

טלחטה־נעפאי.־. די לעצטענה אוץ
 װענינ וױ אויף נאי באוױיזט דאס

 די און פאליטיח דער טרױען ליעז רעז
 פא,־־־• זy®אליטיש א פאר אליטיקער.2

 פאריזויםען רypפאליטי דעד װעט צונ
 זײן ;אר םאטע, טאטע זײז נאר ניט

פאלק. נא:ץ זײן און לא:ר נא;ץ

:lyocy .ב קייז יא, נעװעזyסyרy־,ט ן 
כײט פאד^רyג טלחטה נײע די װי טעל

לגעד הי  ארױסרױ D־^',yi און אױגען ךי׳
םאלשע אדער אנית׳ע אן 1-* ♦ ^«י

^ שםאם סױםע4
גראס. נפתײ פון

ען דעם(גע*וידמעט ל ענ ד הו®*זאנ תי ת ) מ אן. מ ס ענ ב

 ים׳ען ױײפזע אײן אײנזעל א אי;ל
ט ליגט ױ טע די ט  שטאדט. טוי

 שטאםען הדנדערטער און פעלקער
ט פץ קוםען ױי  ציזאמען זיך ו

״טםאדט. דער פון אינזעל צום
 t, ים פון נעפלען די .־ױיען עפ

 ;שט>ןדם טויטער דער איבער שװער
 צאםע;, אין שטאדט, דער ם״טען אץ א־ן

 ׳בטאםעז, אץ פעלקער פ־; :עב־יט
נאין. גאלדענער א גא^דיג •םטע־ט

 עטאפען אץ פעלקער זיך בו־ען
 ;שטאדט דער אין נאט נאלדענעם צום
 עטאמען איץ פעלקער ביז זיך בוקם טע

 ים׳עז. די אױ־ •טטאז־ט דער אין טױט בלייבען
גאם. :אלדענעם ארוש טײט כלײבען

 פאראנען איז טאנ יעדען שעדז א נאר
 :שטאדם דער אין אינזעל אויפ׳;

 םלאםעז און נלאקען, די קל״נגען עם
 ים׳עז פרן דוי ליכט, ם־־זי^גםער פון

יזראם• יעדען א־י־ א־י־ געהען
 ׳סטאמען א־ז פעל־ער א•־־ לענען *דאן

טאדם,r דער פון װעכען די א־יף
צ • ± ly< י י ןךיז דעם זובען א,ץ

 שמאםעז א-ן לענדער די צו צוריק
שטאדט. דער אץ אויפ געהען לינט די־ ביז
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ױניאן אונזעו• אץ העלט-פראגלעמען די
DM1B .0 *111**11 ,11 VI ד־־־עלמאי) *•J סענ«;י) חעלסו יוד*ן

ײ“י
אװעגט ׳צנת ־״go;־yigigpogo דער

Hא די רעיץ, jyo29 דעם W iy ry o p 
pg ,lyowo osy יוניאן פא• i א| *ן* סניי 

n — ערפאמ, g i  g די y u y jp n o n g 
pa fg פון אי־בייט o iy ro  o n אאײ  נ

o אױ ig o p y - i א דער םוןvm o 'o o v, 
pg ,m רערי ברודע- jg i i איינעע גאך 
 פי״ס גרויס םיט jyogi װעלכע *עיזאן,

o כיטנעחאײפען ig  i y i  pg״o.
nו gfg דאס ,p<f יןאן עס y n yo ;u 

 יייל ס׳ננטעי העי״ט מדאן ׳ן1פא פוגג
r ררערען i y  y r f n i j r  g״j ; u דיוע 

oyn y^gio אױפנענופען fy iy ii אדיי 
fyoopy; o y i נאארד רער פון סיטיגג

o. אװ ig o p n n
 דער פון *ראני״עס הױוט רי אכער

 •אר g ^אפען 1צ ניט pg ווינסטיטוןליע
o דעקען צו 1אלא1 טױזענד ir o y i  o n 

o ־‘מעדייאי אונוער םון jy o o ig a n ; 
oy ניכער כא׳טטעהט עס i pg, ו װי* 

 סעגטער העי*ט ױגיאן דער דאס פאכען,
i ט״י א וײן באפת ?אר y i  pc ױדאד 

 כעסער jy;gp זאל װאס אמאגיזאצי^
ly די דיגען i^ n p o אינטעדגיײ דער פון 

o ג#רס?;ט ליידיס <עא;אל iypTgn ױ  י
yo i געכען קאגען זאי ער ;;י*ן iy o־ 

y c r r y n הייוי i t די i y r T o #o מאס 
o, ?יף גויטיבע; n  pg p ig o r
pg וױ ׳סעגטע- העלט ױגיאן דער 

 גױ גרעסטען םונ׳ם איצט, זיך םיהרט ער
ig צען c פון ריטגלידער צאהל גיעסטע די 
? אינטעמי״צאנאל דער

no ;yo, ניין! עגטםערען, ילײדער
 טױזענט )J0 די םון דאס ,pg םאחס דער

 אין איגסעמײ׳צאגאי דער פון סיטגאידער
נן ס,1יא נױ  דער פיט יעהריליןי זיד כאנ̂ו

םױוענט. 5 איום נאויז אינסטיטוןויע
o* און in c  d באגוצען װארום :?יך 

 אנ״ h אינסטיםו«יע «-n מ^ט ניט זיר
 װאדום סיטגיידמר/ םױזענט 56 דעדע

 ניט דעפאדטסענט ^עשס-רײ״״ אתזןר איז
 סיט- די נעהען װארום טאנ יעדען כיוי

 אין •יאטמן ״עקס-רײ״ םאכען גיידמד
i w * •  n n j g, זײ רעכעגט סען װאו 

o סאר n מ 75 ניז 26 פון י *י  וײ װעז ד
חאים״ ױניאן אין נאפוסען עס

 דא• פינוי ניז ררײ סאר ׳ביױז סעגסעי
ען װארום <אר?  אנחנרממאו זײ זא̂י
ipf»gir 1 וועז •רײזין, הױכע אזעיכע" 
סאן עס פאנען  מ:יאן אוגזער אין מפו
? •רײז ק^יגעט אזא פאר טאנפמר חעילם

vn וױײ ריטגי״ידער די װײר ד^רפאר עפ 
 אין כאקוםען עס פאנען ד• אז דט, סען

 סאו עס איז אדעי סעגטער, o^vn ױניאן
fi אורואר אגאגד^נר

oy דער דאס ׳דין טאסע r : v\ 
ט ^ ט כאקודט iyo;ro ד  ״■וב־ גענונ ד

טי׳/ n נים דאם און ^סי g ריםגי, ̂
אי ד^ר פון אנ טערד^  םון וױיסען אינ
 װאס טא #אזױ אױכ עיןדסטענץ, דין

 באפאנט בײיטער װערען געטאן דאר(״
 איז אינסטיטוציע די װאס םאכען ולו

 -אױם דאס םאר טאן וװ איס״עטאגד
 טיםניי״ די םון געזונט פונ׳ם האי״טעז

1רער
אי דא נאטיר^יף דינען עס  אגדע- נ

n ,אכער/ איז פראנע הױ«ט די םראגען 
iv אדס, אי^טיגער דער  סיסטעם, נ

 ױנײ דעם אין פייניסס די װעיכען אדף
 נעמליך, זיף, האיטען סעגטער העיט אן

 צארען דארםען זאלען מערנע-ס די דאס
 טריט־ םאר מאי יעדעס דאיאר א

 איז עס ריכטיגער. דער איז מענט,
 דערװארטען, קאן מען *ו פראנע, א אדך
 די זאלען סיסטעם אזא אוגטער דאס

אן ?א;ען חילינייןס  אויסברײטען םעהר נ
טעטיגק״ט. דיער
 קוםען װאס יאציענטען די םון סף א

 ov דאס ׳זיף כאקיאגען קיליגיהם די אין
 סאיל מאנכעס און מװער, די םאר איו

 דאלאר א באצאיען צו אונמעגי״יר, פ״עוט
 טריט־ א דארפען זײ װען כיאיל .יעדען
 מױ װאס אזעיכע דא זיינען עס סענט.

 װאך. א טריטכיענטס עטיליכע האבען זען
 עטיא־ באצאיען צו זײ סאר נ״ײנט דאס

 װען צײט דלז־ אין וואף, א דאיאר כע
 * צו נעהן אױך אםאי נאך דארםען זײ

 עילעהטריק נעהטען אדער ספעציאאיסט,
 דאס װאס ״בײקינל/ אדער ׳טריטמע;טס

געילט. וױדער קאסט
ױן נאף האכען פיר  די געלייזט ניט א

 מעמ־ קאנסאכיפטיװ די םון פראכלעם
 אװעק אילץ נאך זײ ׳סיקען םיר בקרס.

 ניױ יציבערטי, איז הױז, כארדינג א אין
 זײן צו פון וױיט איז דאס װאס ׳יארפ
 איז געהעריג וױ וועג, כעסטער דצד

 דא־ די םון געזונט דאס סארנצסערען צו
 נישט שוין עס איז ■אציעגטען. זיגע

 אײגען אן האבען זאצען מיר דאס צײט,
 סאנסאםפםיװם ארימע די װאו ׳•יאץ

 באקוםעז אייד יאאעז ױני^ז אונזצר פון
דאר״ זײ װען םריטםענטס, מעדיצינימע

^טאדט? אױסערן זײן פען
 זעחר װאילטען מיר :װאס נאך דאן

 צאיל געװיסע א חאמנן געדארפט גױטיג
 זא• סיר װאו ,4זזאספיטאי א אין כעטען

 וױרפייד אוגזערע אװעון׳צ;חצן קאנצן יען
 זעהן מיר װצאכע ס,מעמנער קראנקע

 פא• איצטער פיליניפס, אונזערצ אין אפט
 נאר װי וײ, פאר טאן דט םיר-גאר נען
 איז האסייסאיל אײן םון ארוסצו׳טיקען די
 א ערגעץ קריגען די בי? צוױיטעה א

 ניט אכער צייט, געװיסער א פאר •יאץ
 באקוםען, ■לאץ אזא זײ קאנען סאיל איע

o אין עטארק זיף גויטיגען זײ כאטיע n. 
 םאר ?אף גרויסע א געװען ניט עס װאלט

 הא״ ?אלען מיר װען סעסבעחצי• אונזער
 אזעל• מיט אראנז״צמענטס געװיסע כען
 אדער ימראל/ ״בית וױ האספיטאלס כע

 האבען דארם זאיען מיר סיני׳/ ״סאונט
 זאיען װאס בעטען, צאל געװיסע א

 ױגיאן דעם םון װערען קאנטראלירט
 פאר נאר זאלען-זײן און סענטער, העלט

 אינטערנײ^אנאל דער פון סעסבערס
 סוזען אדער אפעראציע, אן דארםען װאס
 בעם? אין צײט געוױסע א םאר זײן אזױ

 זאך נרויסע א געװען ני׳שט עס װאאט
 האבען סוזען װאס מעםבערס די םאר

טריטסענט^׳ האספיטאל
 פױאב־ די םון אײניגע זיעען דאס

 דירעקםארס אװ באארד דער װאס לעסען
 בא״ דארױ סענטער העלט ױניאן פון

 ילײזוננ. א זיי פאר געפינען און טראכטען
 דירעק־ אװ כאא־ד דער נאר ניט אבער
 מיטגלעדער׳טאפט גאנצע די אלייז, טארס

i פון n םאראינטערעסירט דארף ױניגזן 
 פאר יצײזונג בעסטע די געפיגען צו ׳זײן
 דא האבען סיר װאס פראבלעסען די

 דאיםען פיטג^דער די בארי,י־ט. בלױז
 כױטיגגען ױניאן די בײ אויפנעמען עס

דיסקוטירען. און י
 דארןי דעם מיט צוזאסענהאנג אין

 פון םראנע די װערען דיסקוטירט אױר
 םאר״ האב איך װאס ,,העלט־אינמורענס/

 צוריון, יאהר אייניגע מיט נאד געשלאגען
o םאר נאר איז דערװײל און n 

 האב איך געזוארעז. געטאן וױיניג גאנץ
 גע״ װאלט עס דאס צװײפעי, קײן ניט
 דעם אױםצוהאלטען בעסער םף א װעז

 פון באזיס א אויזי סענטער העלם ױניאן
 איז עם װי אײדער איד&ותנס״, ״העלמ

 סוזען זאל פאציענט דער דאס איצטער,
i?’ צאאעז n פאר אסט ער ײען סאל

»nm aa , » m , י ײ » 1924 י

a !סײטםענט. טרער אונםערווכונ
 *ינזוורענס חעיט פון סיס«אס »

 רעמ־ די װען װעיען, »ױםגעה«יטען האן
 י«ו• נ^^ae,»״;טערנע ניין די פון נערס

 ױ־ סיט׳ו ען4ם«מונו זייגעו װאס ק*יס,
 ;עטעקבט ז*יען סענטער, העילט גיפן

 a דאי^ר רדיי אוננעפער םיט װערען
במקוםען: זײ זאיען דערם*ל און יאהר
חר * איין .1  יעדער *ל1 ̂י

 עקזאטי־ מעדיקאי » נ»הוסען סעםכער
ניי׳פ*ן.

 טריטמעגט און עסזאםיגי״ןו*ן .2
 פיים, מעמנער א נ*ר װען ק<יניק אין
•op רארו׳ זי, *דער )ער אז

 טריםרענט און עסזאמיגיי׳אאן .3
 םאל אין חיים, דער אין מעםבער םאר׳ן

קראגקח״ט. א םון
op חאנט װאלטעז  ווערען נעמאכם ̂נ

p>p'ypao ,פאםי• די אז אראנז׳פמענטס 
<>jp (נא־ אױד זאיקן סעמנערם די םי 

 דער אין טריטמענט, מעריסאל הומען
שליניקם. די אין און חיים

ארניי־ די םון העאט־פראנלעניען די
 װע- נאדעל־אינדוסטרי דער אין טער
 ׳ שױן איז עס און עמסטער, אא׳ן דען

 אינטער־ דעו םון םיטנאידער די «ייט
ו זאלען ניײטאנאא י  םארטראב־ ערנסט ז

̂בילעם דיזע אזוי װי ט?ן,  לײזזן. *ו פר
 די פח אינטערעסעז די אין איז עם

 אזוי זא׳לען פראביעסען ריזע מיטנאידער,
װערען. נעאײזט ניענליך װי ניד

פארשטע־ טע#ײער 8ג»ל א
לונג

ן

ײטער ״פרײע דער פ#ר ע״ מרב ט טי ש

 (ערב אפריא טעז30 אװענט, סיםװאך
 קונסט אידײטען אין־ װעט סאי) ערשטען

 עװ.) סעדיסאן און סט. טע27( טעאטער,
 פאר׳ןוסעלונג גאיא א װערען נעגעכען

i פון בענעפיט ׳ז1םא n ארבײטער ״סרײע 
in ;ע׳&פילט װעט עס יטטימע״. r ii 

 יהסטע1בא װעיט האופטמאנ׳ס 11הא1גע
i העדפעל״. מאן1״םו אמע1־ד n 1ױסע1ג 

 א•1בא צבי בן טיסמ•1א 1וסי^ע1אידי?ן־
ט א<ע,1טיטע<־ 1דע אין טאװ i מי n 

i םון סוננ1מיטײי n האספאניע גאגצש־ 
.1טעאםע קונסם אידישעז םון

 ע1פאא:ענ איז באתוםעז צו טיסעטס
̂נצער i םון אפים אין :סא y i .ש." א. ״ם 

 קלאוס־ X לאקאל אין ;יט1סט סאגעא 48
 ;סט. טע25 איםט 128 ױניאן, ס1מאכע

 אן,1עסםא1 1יע1ווענעםא :<עם1הא אין
 אין :אנקס1ב איז עװ.; מעריסאן 1590

 וױאסינס 1337 סטאו/ י1דזשולע -טםוימ׳ס
טעאטעת םון אפיס באקס אין און עווענױ

 פאר״ ייו װעם •אליסי? no דעםינסם *ז
 סםים ניװזןרנאר אוגזזןר ג*ך ק*ן גלוסנמז,

 *רעזידעננדקאנדידאם דער »רס װערען נססיגירפ
 י1װ — און ׳«*רט״ דעסטקרטםיטעױ דער סון

 »לס װערעו אויס^רװמהלס נטד קעו ער — װײס
 rcgo און, סט״םס. יונײטעד no •רעזידענם

 ױז ■אריטישעו׳ א איו ער דסס אסת/ איז עס
 סײן ׳ד*ו אנער טעדענ/ no זוהן געטרײער א

 איז סכות עיןרח ירע סיו דאס .איז, •ײגדרוק
ערנסםע. רי נים וױיט ןןר

o אין יע סיר !עסעיס ו*וי איין w v u n o 
ע סילע וױ ט,י; זוכט ער :קולירז•* ײ אגדעי «י • 

yv 'o:,ע די ס לינ ם, ני סע רי א  קמנעז װי •••וי
ס. ײני ײנע no רע;ט די דריקעז ג  נײנערינע ו

או אא באזוני;ר  האס לע«וםע;ס טריהס. אזערכע נ
ען ער מעלאז ט דריקס ער אז אוקאז, אן ארוי  ני

ם פעהר הענ / no די־  אנ• איהם לורען װאס ד
1זײ סאױנ״נזןהז לענעז כאזוכעי, די זײ, קוקען

סעי/ ײט, ער וױ איהס, זעמען *י  קײז אכער א־נ
 נע״ זיך האט דאס װי סעהר״ הענכדקװענדשער״

 נע-עכס. בנאםנות איז עד איצם ביז םיהרט
ט האבעז װעלכע סענטעז,  יזןכען איז טאז וװ ני

 װא׳שיננםאז קײז קוםעז «װ װי זאו, כעסעדע סײן
 סאר* סרעזידענם, no האנם׳לװןם׳ן א כאסעז אוז

nr r זאל סען וױ םערר, ניט דיגען i ײן  איכד ז
איד-בעם׳אײוי׳סחילח... םים׳ז קעהרעז

w לאנסערענץ » אוױי  no ^או/־י לאלעדזעע 
 דעיע• i״־.a סאיסראסעז נעװען זײנעז עס װעיכער
ת דזעאנסטז כ ארםור האט גאנת!, או  'Vi גכי
 ױעם *װיןוגסט נאהענטער דער אין דאס זאנם״

ר דער װערען ®ײננעסיהרט ^סטמדינזן  אד* סי
 די וועז דאס קרללערם, האט njr נײסס־טאנ

 נעװירעז, סיסטעסאםיזידם נוס װאים ®רנוײם
ס t סקו װטי n r ם  די אײססטז נעקאנם איז
מ נ א | אדכײס נ ט א א' ס ^ ס, מ ײ  נעהסם ױאס ו
מ אי«ם י סי לי  איד אוז ז זױןונסכדסענזדוו ג

מז ןי• ijr^jm ױ»ס «מ« סראכס ^נ  או;ז no ד
ד אוו נזן ע, או תי ליזי ײוי תז * ו ו מ נ ע מו ס «  ה

ס ײ ב ר א v אזוי מ n r* תי 1או נ מ כי ג א  אוז 9 נ
w ײניג אזוי ױז מסונדעו׳  סאד אױסנעסטז ת

.V I

ו אי א װ no nמס • ױ r װ פ י ותי כ י

 ער׳שינען ׳שסיצע דער »ז נאםסערס סעםועל סיט
 דעם םים קאסיטע״ דזשוריטערי ״האוז דער סאר

 זאל געזעץ סראוזיבײשאז דעם nr אז סארלינג,
 ער־ זאל װאס אםעגדםעגם״ אן װערעז *ונענעכעז

 סארקויסעז nr און כאנוםעקם׳שורעז nr לױכעז
ר.  2\ ענםהאלםעו זאל וואס סײדער, אוז וױין ני

 נים. םיר ארם דאס איז אלקאהאל. סרא^ענם
ט װסים סיר נאוי״ םעחר  נאםסערם װעז נעארט, ני
 אלקאהאל סראצענם 3 נאגצע סארלאגנס װאלס

ם אבער 1בי איר כיר. איז איגי  אײנסארמםאנצז נ
ױסםוננ, זײו םים  ®ת םײל גרויסער א אז נווז
 רירעקס הוםם איסרוה סאציאלער איצםיגער דער
no אי״גײםער. רי־ עח אוסצוסיידענהײם דער 

 ביר. סײנם זײער האבעז ניט לעגע; זײ װאס
 נאםסערס אונועד םעג אוז איבערצײנט, כיז איר

 אוםצוסרידענ• ירי אז האבען, םאראיכעל םיר אויף
 טיםערןן פיל םימ האם ארב״םער רי no רײט

 זאגעז, צו אז ׳רע;ק איך םעהד, נ»ד אורזאכעז.
ל נרױסער א אז  אוםרוה סאציאיעז דעם סון ט״

 ניט האם איבײםעד רער װאס דעם, םון לוסם
 באלײ־ א איז ״קיד׳, ריכטינעז רעם םים ביר ק״ז

 אםערי• דעם פון אי;טע'ינע;*ו דע־ סא- דינו;;
ארכײטער. האגעב

 האבעז ׳urj3 יאהר םארנאננעגעם דעם איז
 אםע• איז זעינסםמארר באנאנגזנז כיעג-שעז 1<^4א
 װער אוז אדיכיקײט״ אוו ערעגד אויס ױער ?*׳,ר

 די אז זיך, םא־׳צסעי־ט ײאײיםאנ. צופיל אױס
 אדיע געזאנם האכעז זעיבסטסעררער םעדרסםע

 גאנץ נעםונעז האבעז זיי ױײל ײעי*ם, דער צו
 אויף אנער ;זיד פא־ איהר איז ■ײאז גיו*ײ;
 זיזי געשינעז זעײבשםסעדדעי די פון צעםע^ דעם

vv? ביסעל היכט א אויי iv,] מ  האבען׳ װעל
מז צו אורזאכע קי•; נעהאט ;ים זיך דוכם א  א ם

 באנאננעז האכעז עס לעכעז זײער צו כחי
 אוז לאיערס 48 דאקטױרים, »2 זעיבסססארד
 ?ירכעױסארישםעהער, אוז נרחים 2* דזזאדזסזןס,

 4S בראסער^ 72 כאנתירעז׳ w סםודענםעז, 32
?•2n . i j r i ’o ן ראמיסנמרע ו  טריםנדשםעיער, י
 םעהר אוו סאסײעםי־םדױעז. סס קיוכ*סענ?עז, 32
מ ססו וױ י  צוױטען (סילע •רויעז אוז כתנקר רי
n אוז סיליאנצרעס זײ o םעז  אוז אדעדדענ

ר מ מי ײנזןנ מ סוז א ױ ר . ג ו מ ס ע מ ס נ מ  םוז ע
vn ן אימױמו אמזפי איו ••ריוילם זיח  .1 תנ
M ױז ױנגצ מכ׳מז, פיל אווי יתז i דײמ

 אוז יעבעז. זײער *ו סוף » סאכעז אריסע, אוז
 ?ײן אז איינרײדען״ סעניטעז אונז וױיצו דאר

זײן. נים גאר קעז אונזערע, װי אררגונג, בעסערע

 ׳טאליאסין האט הם«ד ריהרענדען ׳שטארל א
 בא־ סארעםארבעגער נאר־װאס דער אויף נעםאכט

 קרענארא טראנעריסםיז, אוז אקטריסע ריהםטער
גזד ער האם — אויס, נים טאכט ״עס :דוזע

 םייאזא• אוז װיסענדזאםםסרײט די װאס — זאנט,
 אוםמםעדבייכ• דער װעגעז אונז רערצעהלען םעז

n: רער םוז קײם o r. װירק* דער איז ראס אוז 
r רער נים נאר מםארבט ליכקײם :y oער נאר ׳ 
ט זײז ענרערם אי ם עז  איבער זיף קלײנט אוז נ

 װעלם. סאיקאםענער םעהר אנרערער, אז איז
ז םאקם א דעם, אלעם טראץ *כער  םאקס. א #
 דעם אויף ארע אונז םאר סױט דוזע איז הײנם

 *מוריטע, נרעססע די דוזע, עלענארא סלאנעם.
 נעיטיקם איז װערכע ,Virwv דאס no נביאה די

 הערצזגר די ברענען צו נעםער די םוז געװארען
r:y םון oא םון םריבױט ריהרענרער א עז״ 

 און ארטיטטיז, נרױסער א צו ארםיסט נרויסעז
 אזוי איז ער װייר רערםאר, ריהרענדער נאוי

נ.יריכם

 רילטאטאר. איםאי״יענײטעד רעד מוסאלעי,
ם א צונעט״רט נעקראנעז האם  זיינע םוז כבוד נ״ע

ט װאס ככור, א עקלאסעז,  צו נעשבעז נאר װעי
 נעםאכט איז עי א-ז׳ דאס אוו נרויםע. סאםע רי

א, רוים״. פיז בירנער ״א םאר נעװאיעז  װאס סי'
 צו דילטאטאר א סאר דאט דאס װעררע א םאר

 פאר־ דאס רוים״, םוז ״כירנער טיםער דעם האבען
 יע־ איז דאס איז, װיכטינ אבער ניט, איד עמעה

 צונעטײלם איהם איז כבוד דער װעז טאנ, נעם
 און רוים איז :־י ארבײטער די האבעז נעלוארעז,

ײעז נאנץ איבער ס-י טא • אפנעיטםעים אי י י ר  ס
נ י ל י ו  רעם, אויף אכםענדינ נים ארביים, די ו

 פיה־ ראםוניסטיישע אוז סאציאריסםייטע די װאס
 בלײבען צו רוהא נעבעםעז זײ בײ זיד האכעז רער

 נע־ סראטעסט אײס. יטעסער זײערע איז ארבײטעז
c םאשיסםעז דעם נעז r rn n. דער אויך וױ דאס׳ 

 אונז םאר איז םוכאליני, סוז אײנפױס נװאלדינער
װייזי בעסםער דער צ  אויבער• וױ ?לעכט, <אי נ

 אוז סאציאליסטײשע די נעװעז איז עס םתכליך
 איםאליעני׳שע די װאס עדױקאציע, אנארכיסםישע

 די no ^יטזי דעם איז נענאסעז האכעז *דביינתר
םעהר. אוז יאהר םוםדינ לעצםע

 וײדער מויו םיר הערעז רוםיאנד סוז אוז
 אויא ג*ר חאם םעראריזם דער ניתם. םרעחליש

wn נאר האט צר »ײב 3»ויפמלזןבכ נײ tim 
ר נים אױו איצם »וז אױמגצמרס. ח i ממנו מ n

ע״. אינטעלינענצי  נײע רי גענען סעוזר און .
ט אוז בורז׳סויס,  נאר ■ויערים, די נענעז םעהר ני

 ■ראלע* דער סראלעםאריאם. םאםע רעם נעגצו
ם איז איהר, םאר׳שטעהם םאריאם״  צוסרידען ני

ז טים ״  דיקטא• דער טאתע איז ער דיקטאטור. ז
 אבער רוסראנד, איז הבױז בעל נאגצער רער טאר,

 אר• זײז סאר װײרומעס קרינעז צו קוכיט עם אז
ט ער װערט בייט, ס איינםאל סי  ריקםאםאר. אוי

 םאסקװע. אין רעגירץננ זײן םוז קרינען עס ער םוז
ט זיד אײלם די אזן ט ני  וױירזשעס. נקבעז םי

ט  װאיןסען. אײז איז אומצופרידענהײם רי האי
x אזעלכע םים טאז אנרערש מעז קאו װאס טא io 

ט אױב בונטארעז׳ צוסרירענע  געגזמ אנװענרעז ני
טעראר? ערגסטען דעם זײ

עס״ סרעהייכע זעהר יטטיקער אײז איז דאס ניי
 דאנקע! שויז, איז טראצקי ראס איז, צוױיםע די

 ער עס, סייגען אנרערע װי אדער נעזונם, נאט,
 א םארשיקוננ זײז סון נעיןוכתז צוריק שויז איז

ײ־אםא רער און אײסנעלײטערמער פאריטטענדיג  י
 רום־ אז טענה׳ן, אײז איז הא״־ט פאםיפיסט געי

 םלחםח א םיהרעז צו םארבארײטעז זיך פוז <*א:ד
 ער איז באזונדערס װע־־ט נאנצער רער נענעז
 עי״ זאגם איז, עי־ אםעריקא אויף חיפה פי־יא

ך נרײט אפעריקא אז איבערצײגט. ם זי  צו נאר ני
 'א* אסגעשװאכםזןר דער נענעז ם-חטה א םיהרעז

אי פאן,  ער וױי אום. אײראסא. נאנץ גע;עז נ
 רעם איהר םזז ״א־ױםצוציהעז אױס״ זיד דרייזס

 פענש םעריןװירדינער א צאהז״. רעװאלוציאגערען
 םארװאיסעז א איז דארם נעזעםעז טראצקי. דער

 םום צם װאס וױיסט אוז קאװקאז, איז װינקער
 אכתריקאנער די װי בעסער, אפערילא איז זיד

םענש. װאוגרער א װירלליך, נוםא.

 עננ* דער םעקדאנאלד, װערם טאנ יערען םיט
 םוז םארשטעהער רער און סרײם־םיניסםעי־ י״טער

 באליבמ. נזעהר אלץ ■ארםי לײבאר בריטייש דער
 פאיה. עננלישעז דעם םוז נעאכטעס אוז נעשעצם

 װאם װיליאםס, רר. ערתלערמ טענ די האט אזוי
 לעלט-טורם. אײניגע געבעז צו נעקוםע: רא איז
 דעי םיט סעסראנאלי״עז no נערעדם האם ער

 אויסנע־ האם ער און באנייסםערונג, העכסטער
ײז דריקט  ארבײ־ איצםיגע די אױב דאס םײנוננ, ז

 אז י1אוי װןנרעז נעשםירצט זאל רעגירוננ טער
 ליבע־ די װעלקן דאז מטײנצר/ אוכעחרענהאסנתו

 םסלח נרעסםע די חאבעז םארים די אוז ראלעז
 די איז הסגים דאס װאחלצז. יװהצנדע די אין

^ בעסםע שרונ  די אוז אםסװיטם די ווארום ערס
w rr tv » * rn ס אוז ר סו ל עו מ מ ױ וי  •ארזיכ״ אז

 J* ארנ״יפײ׳,יד.: איצטימי דער w בגונצ םמ
רוננ K י ••?• ׳ ^ ׳ I ני

K U d l U  f  I ' l i ■ ' •

אנסארע־ס פו
i 4 #אפײא 1טע6 ע-ר nאון 1טצ 

 ד»טצן וױכטיגע זיינען סאי, 1טע11
א.1אײ םון ^יוןזאל ׳ןסיר  די אין אי

ױי װעיען טעג דאזיגע סצ ד  נאצי- גמי
 און דײטיי^ן די ״1איטאליענע יד ׳0ע

n אױסקיצ״נען פראנצויזען, די ^ ^ f 
 דא״ h אין און עטומען1אלקס*פארטס

 װעיען געצױגמן קענען װעט טע; ךגע
 די װאס חורבן, דעם םון הכי סך ערד
מ כװאילי^ ע1עאקציאגע1 י ת  אין איז ו

 איײ אינער געגאגנצן יאח׳יען לעצטע די
ט האט )א9רא אז iv אין איכצמעי i 

פע^קעמ אזיגעn 1 פון
 װע- אגעס1ס באװעגעגדע װעלט צוױי

ף ען1א;ט*עי יען ח ד ^־ ע  װאחילען: די װ
^ע 1װעלכע עדעטעגס, ט איי  כח 1■

 איײ אױסן װאג1איבע ען1גדעסע א האט
‘VI 1דע צו קאנטינעגט, ען1א*עאײ*ר

 ‘Vi ער1עאקציאנע1 1ע1א כיאקראטײפער
 עגד^יף װעט צו צוױיטענס און ׳אגקד

 T? סאחעטענדינומ א צו רױאען דעי
 די סון רעבען אין װעג א עכען1דור:ב

 אי״ די 1גיכצ װעט צו 1אדע ׳1ע^קעפ
 כמטאילען םון און ׳סגאה פון דעאלאניע

 זײ » לסא ארויס ענאאיזם נאציאגאלען
 אנט״ 1דיע סון װאס ׳אגען1פ — גערין,

i א■ הײנגט :־ײחננ n איײ .סון 5גוח 
א.8א1

pc m׳ י1 e א*עאי^ע1אײ די 
 װאו איטאייצ, עםענט װאהל^אכטעך

iv i טען6 אויס׳ן אויס םאלט טאג װאהל 
 א^וננען1איבעך גרזיסע קײן אפר<

עמוארמצן. נים ט1א1 סון םען ?עז
iv i ,זיך ילאכט 1ע5װעל םא׳טיזם 

 דין סון 1סוסטע oyi ילויט —■ אויס.
א פאיליטי״צען טיי o — 1אג n •כארצע 

 ״1סא »ם״צע1״דעםאת די םון — וױום,
 גײעם א גע׳צאסען האם אורםײילען׳/
ט, א^כ אה  האט iy װעלכעז תרןי װ

 1װאהי״טערא דעם עכענענדיג1צו — זיר
א 1^ענדצ1חע דער פון  •1פא — טײ1•

 חײט.1כמח ,נמיסע » ם1אויסנעזיכע
o <ױט n די באקוסט געזעץ דאזיגעז T 
 װאח<״<יסםע איחר װאס טײ,1■א ניגע
 שסײ מעחר םאדאײדנט זיך אױזי האט
i 1יעדע בייז כיעז n n : g אײנצעינעד 

טע, ס ^י ה א  די םון 1יםע1ד צוױי װ
 עיאטױוע1 א דווץי אז אזױ, םאנדאטעז,

 סעז יגט1ק י&טימען טוז הײט1סעד,
 מע1מוואיציסיצי א איטאאיען איז הײנט

מאגדאטען. די סוז הײט1סעד,
 איז ד:ונג1״א5װאהי כדטונה׳דיגע אזא

 געזעהן ניט װעי^ט 1דע אין עמעץ אין
 םון מינימום 1געוױסצ א עז.1נעװא

 י1כ נויטיג, דאף ־ 1אכע איז עטימען
 די סון םעחח־ױיט די צונעהמעז1איבע
 כדי אט אצמנט.1י 25 נעמיליך אטעז,1סאנ
ן צו מינימום אזיגעז1 דעם נ מ י מ מ  מ

 אויןי םאמיסםעז די איצט ארבײטעז
 קאנדידא־ אסאזיציאנעאע נלים. אלע
 כא־ די מים ט1יזי1^1םע װערען טען

 דעם םון ingoyo ציװליזירםע קאנטע
 און צו׳םזיס׳ט צן1װע זײ פאישיזמום.

 מאכט פאא בעסטען איז מ;1עכטי1א
 לאסא״ באקוםען צו אוממעגלאך זײ סען
ס פאמאם^ונגען. אױף לע\ סא^ני׳  סו

 1אבצ ,1זיכע װי גוט אזוי איז נצחון
 ^אמענט1■א דעם באזמצעז וועט ער ויען
 און *ײט, זײגע םון ימעא11 צװײ כײט
ע יערע קעגען װעט צי אזי  אױזי מאכען אי

ת ללל מען וועם צוני^ם. אויס1םא  חיחו
 1׳»טײגע אזא אויוי רער אז וױסען,

 סאר״ אאסענס1א1 1שטעאטע,צו:ויפנמ
 הײםס־װילען1סעח oyi ניט ט1קערפע

 נצחון איימעז1מא א םון אז און םאילק, סון
ט ײד1 קײן קעז זײן. :י

 װיכ־ ipiyoyia או^סאתילײף א פוז
fy^rwi H םינקײט ‘iy:»'T אנס־1ם איז

ijgH איז רײד MD ''i.
ly^.igii y די ro ^ i ^ ײנ  בא־ ז

 אנ״1ס די און מאי זyט4 אױפ׳ז ?}טיםט
'^y r 'i מראנצויזײ די טען.11 אוים׳ז 

n ^ n  W:  אי־ ט1קי1אױסנעמא האם :
yf»rwi yאנצויזי1פ n צוהאלטעז r| אײן 

 ײטשילאנד.1 אין װאהי^עז רי נאד װאך
y א קטyשט □yi הינט^ w o און כונח 

צויז^1ם די זיף האבעז פרט דעם איז  אנ
yi'iiy:D» װיתר 'n| די ס5א y3'iy3• 

 •ױ דײנד&^ די װי סאליטיק^ גערע
«yi*w די געײעז 1סכב האט i״fyro 

iy מיט i עr  ״yBO װאהא־הלןסה, 1yט1
fלשV'\vטי א מיט ®ולירענדינ t^ י1אוי כונה 

on םוז נצחיז y'Vpgyi iy i אין 
iy אז נדיג^yט1װא1y און דײטשאאנד i 

 ■אר־ נאציאנאליסטיעע די םוז ןרפאינ
 ?yoo^iigo װעם דײטמאאנד איז ®יי
 די איז חאם װאס ,noiyo yנyאײג זייז

 שסשרס גענוםען זיד חחמים יוצטע
 בא־ חאם רעגימנג דײנמוע די עז.5ײ*ק

o מימעז n סען וואס םעאער, גחוסםען 
 וי וואס דעיםים, דענקען, 1נא זיד ימן

 דײנממנ די םלט אינאװארט טד ז^ס
ײ**ז ז pr^mni די גאד ניז | י *firm י

 א•; װא־י־א״כי־נט^ן y,־p;a*״PayT יר
)ראנקי״ןי. א•; אגד ד״טיע

«י 1וי י i? 1"«י*ע1א"י* ױו j p t i f l i r a
• דעאן ט׳ ^-וי מזזוג נ

 ׳ןן,וארו'1 *ראנ^ױו-׳צע די װאיטען רײך.
y* די װ$לט ־,p^ne סאמעקודען p ’tg 

pc און דעראיז״אט״עע ױאנקארע׳ם 
 איטסא*״ ;׳ן-וען געננע־ סא^אליססי׳אע

 געװען ײ^רטען ov און ׳*ט»רש*ר ?ײנ<ױ1
 «ו אױוי אױסז*נטען די .־pova סר א

ip p v u ip >״ סדj׳»*iv^ Jg /ניאת׳ 
װ ^נ׳  ועם ז״ט #ראניןריין גירטpר װ

 פאדא״ני• vjp1 חדרז,“רי רpד סון ■tie י
p פון גונג jn 'P ip p -Jg o r •נא^יאנא 

 *ip ד״טיע״אנדס װאס גרופען, ליסטימע
r׳« p  נא^־אנא״ הענסטער זייער איז «6

נpװ א׳דעאי, ל«ר 'pשאיװאנ״ האט ר 
 שון ^ענטער א אין םראנקרייף דעלט
 ׳־אזט ועי־נע’ און p-vpavro^pii דעד

i ניט איירא»א p w דף. *ו
ov נאנ׳ע־מט נע;ונ אשט *ןןױן איז 

 ־עגאה no חארז• סin אין *ז )זpרaװyנ
 ;ואנאנדער טי׳לט װאס הנאח, און

y״o אין יפ»א r 'M  א״ן יענט מחנות, 3
ק־יטען די פון *ד נדייכ?ר’סי  סין נאד״̂־

iv ip ij*  d p i .״ט, דער א־ן גרטי «ד* 
f• וואנסארע׳ס ווען o o p i׳p נע־ האט 

ip b̂b  ivou, די װ?ן •tvo'oe דעס פון 
ו האט ij»OP׳iaB געזונט?ן י  נענוכיען ז

?yipn ivta) װעז און סראנהרייןי אין 
ב־־ט״• רpר סון ויירסונג ד?ר רpאונט

’pjo רנייםער־י?;ירוננnpe 8׳ ia  otfn־ 
tvrvi, ז« nvT י װיייען  ס^״עטענ• א י
o רינוננ p p כי סווי no• בaקורy! די 

 אין נראד פר^ןרייד, אין נט8אױנ?רח
 סון *טנעין דער א*ז *ייט דןזיג?ר דער
’ptr רעד D O 'jp ra r׳, r a  r:no ד״ם־ע־ 

ipw נד8< ppj ז8«ואנח  די הילןי. «ו רי׳
ט איז מיינוננ  כ״ אז סאר׳»«רײט, װ״

 די opu iv>n»ii pאי«םינ די
 ta אוז, נ«חון נרויסען a אפהאיסען

 די און tPompgopT>»’*ao די אוינ
 ניט ip>pii ר?»ו?ייקאנ?ר נ?י*חנית׳י׳*?

jn» *ודינ׳וז איננאגמן v< ד ײפיפז«יי  י׳
i ד?גסט<ם p t ^ hb ר9ײ1 סון סך א 

tposgiitpyjag n אי*ט טױן a e r איינ־ 
 p«יpאpר ד?ר פון זינ ד?ר eg סלוס.

I'p חוניס גדgלrדײם אין igp jg i• ■me 
m חימל. ייבעז םון מתנוז א װי  D3g 

 אײד?ר נאןי |,pf»nan דיים׳ט? די נאך
 דיים׳ע? די פון טריאוםוי־נ^ריי דער

iP3P3g,vpgvn הסינים מכל Dvn זייj 
Doiaenac, װעם »jpnn’B P3gP3gi די 

p r'rr)f;a3c ״troaonp^ p די צו 
naiî־a?copp^ ד• און p 'a ?אומזינינ 

ira »  ptr'Doao:ac׳tps, די ײאס 
pro*H איז ײעל?ן איב?ר־«אםר־אםען 

רע• * טריאוטןי און ״ שאמױ זײער

העלפער
נ ו ״י f װע'צן א-ױכלאוצז, ײ y r i ױ• 

 אויפ־ ריטי־ען כעהטע איס אניזארצ׳ן
oy סון לײ-*עדצאפטען די צוסלאח^ויצן i 

 |Mr צאײ^ן דט פאיק. פ־אגצױזי׳עען
oצודײס ־עואראציעס, n  \v סא-1װע 

̂לוס, י־ע•  ־ננות פ־אניןײיך, סון נחטל ׳
 די ריט אט כלחטי, צױזוגפטינער א צו

o 11 פון לאזומען דאזיגע n,אק־ ען1“ט 
o טאחלצן •ואגיזאלע ײעט טױױזס n 
 אױף סכגה דץט״עער דער פון טײװעל

 װצן :•אטעגט, דעם אין און װאנט, דעי
 דאס גלױבען נ״אנען קענען װעט ער

̂ח פדאגצױד׳עע  עקדסטעגץ דע- אין פא
i סון y i אין ח. ד. סכגה, רדאדגע o n 

oy פון ניאסע;ט i עאיזציא(¥*1 די״ט״טען 
y i| ,אין װארל״דג o y i ^טא־ דאדג 
o׳D;y 1*'( טייאוט^ פואגיואר^ס איזV 

yo־j/ זיך טיר גױזען דאן און *y ry iig 
n  ;y:yo\ ̂אy אױס״ אז אױו״ תאפנונגען 

 דײט׳ציאגד און פלאגשײיף פון ײיייןל
אײ־איא. פון בארו-יןיגוגנ א ״,אױ. און

ynyn yוױס i t v ^ױנט  *gs: oy ו
jyt דײטיעיאנד, אין r i:y ry f פון יעױן 

o , i  oyi־'iy»״oyvHiוױיט יױ ׳ oy 
ט נ ױי נ ד  דוכי״ײט די און חוצסח די ד

iy 1 םון iיױ און רעאקצי^ טעריײט 
 אר־ איהרע jyo^T oy פארצוױיגט וױיט

סע jy ;אדזאטאיי׳ ; :n ^ g o די האט 
r דײטיעע .^ y i^ װאלט לי װען ;ogry 

g ברyקyאױסרעכענונג^ •אייטי״עע ל 
 yt״oMi די ריט jVDigiiig טBרgדyג

jyMgii די גאף כיז jysig r אין pjgic־ 
fg jy צו כדי ײך,1 i^ o ig o דײטיע- פון 

i :g i קײן צופליסען ;יט זאיען ivogii 
g .ivs׳yigp:gi■ אויף ,o o פון נצחון 

ogiPgsyi ,i״iyo:y»:y^y yu אין 
T 'ip jg ic צו אױסדכט די און tyoip 

 V^ipjgio טיט ם^״׳עטענדיגוגג g צו
iViiMViw אױוי  y r ^ y ^ i g t װאלט 

 -yi די oogrry^ag סך g ב^טטימט
yTug^pg יעאװyניסטײעy -שטו^טונ 

i גען ; g ^ H  pg אױסער״ װאיט און 
oiyoyoigo T *o:v iig ס״ די אד חי א  װ

^ ט כ ig איצטיגע h פון ד r» iT 3 in״ 
 די םון אח i:gf*rD’H pg טײלגז

■jy ^ o ig ורעלכע oy יינקס מטצחען 
/ ®ון ivo no זױg ד  iyog אױסקוקאן 

איג 1העכסטע טיט ױו ז  וואח*- oyi א
^ ג ס ױ אנ V* א עי ט ײ  •pigio און 1ד

ײך.1
inyo ty די םעדזיט oy װאס ro ^ i 

 ארױס זיר וױיזס אסpM 1 — אלץ סון
ט יצטg 1א1ג  mVT>nw^ m אין כוי

n vvn — די איז v^vrn נgציאנgאy 
iy ״דיסצי»י!יז 3yigoy;j^g iy i ײ צ  נו

iy^g:g טgקט — lyf’riyo g, װעיל- אין 
j יאנעז ײט״עעז1 רי כעז n ’g ,t^g, נאך 

^ oy װײט y n g װעט yojgo װאוג״ 
iyiyi צו ooign ]vo rg ,fyiyi פאר g 
v a to* 1גדא יסציולין1 איז oyi 

iyiMo '' i ,?םאי 'ov:v װעסען #סא<ק n

 mVi גוט oy^g ^וין װאי^ט 1טאמע
- זאך נײע א דיר *i ־־־ אט איז ורען - 

לײן8 ■סח ^:ug הײסם דאס •סח.
 ־־־ צחז yo^gn g געײעז pny װאאט

^ אין נאס — טצח די 1אכע ם  א !הי
ijg װאך ;gog j קײן אײן אין הא<ט 
.oygy טו און סצה

 םצה rg געװיס דאך 1איד. םײגט
 1גא זיך הויבט oy שלעבט> אזוי איז
oyo iy דאף איז □vyo !אן גיט i םון 

 ביחיה g ךgאײ:ם .1ב»1װאונדע םצות
•110 די אט נאך הוי■ט1yאיב .iyoy צו

P'n'o ypTip ,ycr’ic  ,v:vp*ל'שv
 זיסטע י1 אױס אײף jyT?*■ װאס מצה,

jy'ig^yo ש: אזויvזײ װי ל lyoip 1;א 
 װאס 1נא צײן. י1 סיט באריהרונג אין
 ,ט א ב i א פ □yi אט ניט גלײף איך
 אט . ט י נ i א ט ן y מ □yi ם׳ים
ז ;yo װאס ו אי פ ; jyoy .װאס כיצה 

 ן y ז ו ם זאל מען אזױנס■ אס1 הײסט
yo'iiy: jyoy עס הײסט װאס ? זאפען 

vvzvo yoog^pcngo\ ד י װ צ זײ און 
? זיר פיט טאן צו װאס ן y ג ײז  אי

 >' װאו ׳1ברייע פיײרױיט. י1 איז װאו
lymyEK^pr ly ;עגען אט i'i אי; טאן 

iy i םון סיםםאני yi□ םון טוב ױם 
iy?:ig פײן אויף איף הויב ׳ײאוננ1באם 

yo’o^  yo'in אוץ אטעסט18 םון 
 האט ראצפאך iy:y' וױ אט — שרײ

ow v*  ?yoigi — אאול.1סא ̂y איף 
 mVo צװאנגס yig lyjy: אאול1קא שרײ

 ל/ר םון ליים, םון אח גאט סון טאדעז,
o m w  v v iv i סון און :yo^ i'og 

 vpi,* פיז און yoon םיז אטאפאטעז,
 םיז איז ny3 םוז און גרינע םח

 yiy״g פים 1אמנטע .1זאנא רר״רױסע
םײז איז דאס םצות! נאצוואמנצגע

.\9 u jn

noa1̂ ׳yדעם א( אײנעם פאנט 
 אז נים םײנט .vyrya *פראהינײטער

i y i דעם סון פארבאט in y o ’ o •םרא 
jys איז gtg דאכט 1םי זאך. י^ע1נא 

g igפyק״נמאל נאו האט ^יקא gig 
 װאס צו •Dogoigo גיט געזעץ קיונען

ytr;yo ypgo iy c ig i| ײג•1» זיד אין 
yo^yig ly ig r זאכען^ ע1ביטע pg 

jyoy^ i ביט^ װײגיג דען y i אן ?o n 
 זי;ט דאןי. 1איד. זעחם אט װאס 1נא

 זאנסם טױזענדעה האבען ■דאהיביעאן
v*?w און y; ,?yo^pj'^yny■ ya'.in- 
ig* צו נופען o  .rvm  i y i ' i  jyvy^igo 
i װײיל }'װאס y i איז געזעץ v m\ די 

yo^ r;yo װאס ײהײם.10 םון יפע1באג 
y ניט oy הײסט p j 'io?  הײסט װאס ;

oy י פ i ארײנזאגען g איך װאס ׳שה 
 ט׳איהז i נאמעל פײן פיט טאז זאל

gig o iy iy j אײנםאל!״ gig לע•1םא 
yo פון צו:נ '^ ynys ייהייט1פ!

o אך1 1איה זצהט n װאס היפןי 
gp !1פא קופט דא 'iyog זאגט ig 

ryoy פy1איד. נט jyoy װייט 1איה װאס 
g^''^ 1ליפבומע ביז ינקעס1סקא םיז 

 ינקען1ט ניץ. — ינקעז1ט iy3g !קעז
P 1פי און ניט. כיעז טאר i'g.! 1פי i y i 

lyKWo y? 1לויטע םון פאייק iyon, 
fy rr .g c אזא 1גא זיף rv m  vo: 

iyoy׳ im g  onyt, נימ. 1איח ט1םא דאס 
n בלויז g i׳ y o ^ y i iv. אויסגעכיײר 

vo .פצות iv p r io  iy zg — יע. דאס 
 g םים כוסות 4 נאר כוס. אײן 1נא ניט
 יײסא־ אזױ איז עילױואוױץ״ און !פאל
 מד נאר חכאא, וױיז. נלאם און ypנאװ

yp:iiD; און ;ly p jro y.
 אז שוין איחר זעהם 1פא1̂ד אט

u » »יז ליידאר ןyoy< 1פי rm ig p 
n וואלם. r u גאגוג חאמן םיר יחנז

11
אן יאמ (יס P3 איז דיטצ״ו^ן ו

צי גצײצן iiyoy- י i p i  pip iy g o :y 
y• אכע״ jy 1 '•^1ד*כצי r*g ige  ogii 

ojy^c איט^נ^וי 1ט־;יא; י1 איז j y n j 
g ,yiyoMg g iyvy; rg ײ  p;r 

yo^״v n# ג^צטיצט T in g נדו ip p i״ 
g^ga pe r-( לאמ, a r  r t r g  iv w o v 

r fg  ov: ,די יד גיף tn w w  y iyepg 
W'V'o דו-ן jjg n yg jig  o y i

f<g /(y ijigvy 'iga o r r * w  pc צד
g ,i  iv'*tלpg pPa^O’ i  y y o - i  yD 

y דאט דײט^^אגד pא n y iig ig a  T f״ 
pa T:״״ gfg *טypפלא igp ly i^ T M n 
ga^ jy - 1־ o y iy o rg  • jyar^ pg 

y ivsvn y ĝ op^o^-yi rn^vv נyg״« 
 I♦g u*yor fig jyoy^yorg y^gאג

i די סננה y i  pc r jy iw fp y  yogo 
m vvn  ,i  .oyD,^g;g<vg; i y r o Mi 

yc^yp yj*oMi ן o ייע̂ר iT a y j טיט 
fyo fg ,of'ogjgc y i j ,so gfg חדנט 

 jnyiup 11 פיט ;y;y3yi צו אן ניט דך
jy ^ J i ir r װאס T ig  fyogl \vno ,,f 

g o ijg^ ro ’ Hינטg r yציאg jיW  y 
•y ia  yo^yn ^y^oiga y r : v • ,i  pg

ig DjyDgB g ;y צו טענדיל^ :g i״D׳f 
ig 1פאט^אטיז u  jyj"i ,oי 'W)V, 

iy װ^נע jMf פי,-יכ y lg jg fyg i n 
r gטvרyכyדיעחן צוליכ ן f P W J #fPp 

;j y n ״ *,oy’g’ oog fig ]vdv- vov 
jvo ױך, דאנט ׳ל׳אט ig m y  ojypyj״ 

ru y o M i tg ,\vo, וױ T n p jg ia  pg 
1Do^figaoig in'« אױוי פען יױערט y 

o מאס װאלט, גען ig fy jop ig  o iy ii 
w אױוי /1אנ4ײט׳עי1 אין r n g B  i n y  ״1
, ,fylyr 1 גען in nי O ig• VWO"i״y| 
^yiy דכטיג1םא דין f pg װארטאר pg 

t װאס און מע׳צים. o  fynyf אין i n 
n אין pg װאוזיל-באװעמנג y p o n  o y i

y רא / oyאצ1• o i•  pa jy iim>
 W'vanu סי^אגאן ״ס^ס1ארױסגעט

g i pg אמאדדדס fyo אדפ׳ן $§r§ t 
monpo y r ilg i iy n. גױס I Wf f i  o n 

fr o m vivp ם H סי i  fjro fyopyn נ•״ 
fyf’Mi, יר װאס® o *סשםריןר של*כס 

t op ivo״,fy o cw io r» P ry g o  n  ivj 
fyog ipgoy i יוון '*&r n n n  ,W 

pro 1נא T ’ i w n  fg j 1 •? p^gאד ׳
Dgor !ניסיאכוױי ?v 1| צו® ?y^nwia 

fg o^ o ronp  o y i# ©נײס w אײן p N 
ViVi i\ איץ n  pg ngjtp yiyo^o g 

T חאפמננ yiy^ fg #אזױ #1ײםמילאנ1 o
o אנסװאפנאן צו סווי כל n חא̂ס o iy i i 
ugo גארדמס. צו ro^ n riy^ on  i n 

o און n g i r i y t o n  m חאנאן Vi* 
in קאסט yo  u g P ro ’ H ױ  פטריא״ א ו

g .oogpr yo in ; y j n דג i n  ns 
w o n וואוזיאן איצטיגא רי בײ \vp 
fyo^ngo א- ס רײסשלס^ פאר די  מ

y^j v :n .ו^יס-סיחטח

 gm :סר וױין. וױידג 1סי fyogn כחיט
 Upro סביסעלז צז ןשױ אונז ש'?ס גאט
fg i ?סיס דסא אי ogii צו yoM3iga•| 
ly אס u ig  onvi ,ng •וח^מי ^fg 

pg ly iw  oy pg י1או oy oyii .וײן
t^gii fyaynoonJiD ig j ר י T י ’ g 

;fyog iy נים זאיס איחר n g»  pn 
^ פ ײ ױ , צ תו ױ  איצמ «סח איז oy נ

o>yn m אױא j g j  i n. פרית^נג 
o ריננעים r  fym  ong סיס ׳םוכ 

jp״fyo fyp ig M גים אויןי דך y ig j ̂
fg t ? oo.iyj סיט iy o u  g מםיסוגכ 

4y;’ oyj* iyo^g fyo fyp fyiyf»nyo 
fyp oo 'o ’ oy■ i n חר צײם יעתר צו 

.vfng^p g ig o  yognig fg fy ro 
o jyp iyron*a i y iלv ססל g iv r tv i

ig גחגט e .נעהמם חאסנוננ g fg סויען 
 רופס אוז ינגס״יוסס5יחי10 סיט אטעס
— אױס

pg f'u 1מי האט ro  g עהליכען1ס 
«סח.

...............J ■ _ —

xib ל• י. מון אנדענקען צום
o 1ויסע1ג א m :g p און n g iy o ’ l- 
iy tr צום אײעגט fyp:yi3g רץ ל. י. םוז■ 

o i ’ tn jg ig ל. י. םס n a םאר- ׳שרײבאי 
o קומעז1םא וחןט אײן, n 0 שבת 3 n g 

fyo26 o ■סח, של אחמן n §י1א  pg י
ivrmo' .ז וועם עס האי ״ 3nyr i ז n- 

 yooyo יfgpo. 1 סון onmnop 1סםע
pg yn םאיענטע, lgp^no ל'טvר*ר'שv 

קאנצעדס. pg fy:^^ogo זיך רועילען
i יפװיצא/ סישא n יחםסצד1כא 
m מװכי ייאניסם;  .fg onyg -װאת 
i n g o i n ;חזן p igonga o^igo די 
y^goiyo ײסיאנד סון fig אײרא- נאנץ 

ng ■א ’ 1 g n  fig נרױםאן א סים ig o 
 איגםירנא• אונתר פון צמויפנמםאים

ig עאנאי o מים ig o  o n םון f y n p g 
fn g jg irg a ראדכימזא i^ga igp * י י ײ
o דצויכנדחד?? n םהיקאליעאן •jm u m i



אפגעשטא־ די אץ ארבײטם-פראבלעמען די
לענדער אד&טישע נענע

י .1 « ד י ר ע’נ ר « ן נ ״ * ^ ו ר י ג ע [ ר  די «׳
ע,ל*־ * * ־ *ני ע ם ״ נ י ו •.,ו •* •

ie |v*; ד«ם ר׳ט w| רניי״ דער* 
 יייז ויו uip ענגי«;ד *•; ט«י-י«ג־ר•;(

 IVBurio װמיט ד׳ןו טין ט״י׳נו נר־*ט«
 ס׳טי*״ •^דיטי׳טן נ״ע מןרהױ־רד׳מ »

ט איו דעלד^גוןיד חנדזי «־«.  נ*ר ד
jn- טיליאנאגדעצן 50 פונ׳ם *רעטיצל 

w i : y, ״ן ד*רטיט גאר  דער *ר יויו אי
 םון מיגיסטער ערשטער דע- םארײאיטער,

 װערט נײט״עעד םיריאגענדיסנל 450 רער
 טאכט, ז״ן אפיױ אױנ י»יז ! איטפאדסנ

 האט קאבינעט, ענגר״צאן פולס טאכט די
 ייון חאנאדא וױ דאכדדעס, אזעיכע אין

 ד איו זאגען, צו פיל דט אױססראײען,
 אינד־ וױ ?אלאניעס, יוזערכע אין אבעל

 אגטיאי־• און אבסאמט אפליחא, און יען
̂ין עס און דע;ד.  ז״ן, געראיט זעהר יז

 דער pc אורס״ר עגדגײטינעל דעד אז
 ארנ״טעײחא• עלשטען אינערן נצשיכטע

 ארױסגעטרא״ װעט עגבריוגד־ אין ב*;עט
 טא״ זײנע pc סטן־ אױם׳ן ניט ױעלען גען
 ענגיישע רי פון יעטח שסארען אײם׳ן טען

 דינע םון יסוד אױם׳ן גאר גופא, אינ^ען
 די אין ערםאמצן גיט אותר ערםאמאן
 די בילדען װאס טאריסארסוס, טואיטמע
 ס׳איז ?אראדאר־אימאעריע. נייטישע

 װאהרשיעייך, אפיױ און טענױך ז*הר
 איװעיס־ םונ׳ס סײנוננ געיעגדדי*ט רי אז

 מעשדא״ איבעל קראס ארנ״סער ייכען
 װערען געכיידעט וחוט דעדרוגג נארד׳ס
 ארױס״ ד האט צו ,ojn פון גרוגר אײפ׳ן

 פעחיגפײט די און וױיען דעם גאודזצן
 פדינצי״ אייגצנצ איהחנ אגצואװעגדען

 דעםאש״ וױרפייכער און ארנייט םון פען
 וואס ?איאניעס, גרױסא די אין ראטימ,

 קא״ ענגלישען דורכ׳ן נאהעלשט זייסנן
•יטאי.

 ברי־ דעל װעגען דא לעדען מיד ומן
 ניט מיר םײגעז יײכאר״רענירונ^ סײפער

ע איהר דיתא ג י ט * י , א ע י ד א ם  ס
 •ארלאמענס אין גיט פארטאנם ד רחנן
 •אריא״ איז און סאהרהײט אײגעגע קײן

m«OJjro בירגער־ צוױי פון כראיןירט 
מנ  אפען — װארםען װאס פארטײען, יי
ע די אױז• — באחאינתן ^דאר ט ^  גע־ ע

 םײ » אונט*רצױפס*ל*ן איהר יאנאגחי״ט
g איחרע אי*ט זײנען נארױס, ס^כ r־ 

 נאשרענפס, זזןהר פוננם־מגייכפײםעז
 09 וױ סאס, דער אין גיט אױך (כאם״

ס זיך דוכם  קיק). ערמםען אױם׳ן יוי
 מױן א? אױסנע^אסען, נים *כאר ס׳איז

 םן װעלפן װאס װאיען, אר״פםא די בײ
מן חסתם  אין וױ עפעטעו־ גיט ס^-פו
 רע־ םעקדאגאילד׳ס וחוט ארוס, יאחר *וױי

 סעחרהײט פאסםע א עראכעמנן ניתננ
 דער צו *וסרעםצז ערנסםעד ק*נען אין

 און פראנראס. איהר םון םארוױרקייכוע
 אנ־ ?איען געמעהקניסעז די יאפיױ אױכ

 נא״ די אויכ גאנג, אנדערמן אז נעמעז־
 ט״שויר״ ילויט —* װמיען װאלען הענםסטע

 נצחון צום ברעננעז — רעצעפט ט״זוייס
םראנט, בירגצרליכען אײגינטען“םא. םונ׳ם,

רעװאוצקי. א. םון

 װעט דאס אז ספת, קײן גיטא דאך איז
ױז ז״ן  יײ־ די זיעג. צ״טוױיייגער א ני

 ענג״ אין כרײבען ״שױן װעט פאדטײ נאר
ס רעכעז ריילכה יי^ען  עגטישײדמנדע אן א̂י
 די סאמעםען זיכער װעט ד און כאכט

 םעס־ םיל םאי ראס און — רעדרוגג
 פארטייעז כירגערייכע די װען — ׳טער

 אוסםעהיגקײט זײע• אדױסװײזעז װעיען
ױט איז װאס ׳יאגד דאס רעױרען צו ״ן י  ז

rגע^גרא ,Dױט און ייאנע ע  איגער־ זײן י
 אויוי פאראורטײאט כױ ײךפאויטייצעז

 א מיט זין םאדגעמען צו יאהרען פידע
 און פראביעמען. שװערסטע פון רײהע

 לײבאר־ די װען געיטעהן, װעט דאס װען
ײ אדער װעט נארטיי  נ^והענטסטע די נ
 םון יאהדען פאר א נאך אדעי װאהדען

 האבען — ״איגטערכיעצא״ כירגערליכען
 ־ י י א אן אױף עטיצענדע זיך ׳סאכט די
 םאר װעלען דאן — מעהרהייט, ר ע נ ע ג

 רי אין ארבײטס־פראביעטעז די איחר
 נאך א אין אױם״פטעהן קאיאניען ענגיי^ע

 װעט דאן און איצם. וױ פארם עארםערער
 מוזען װעם זי װען מאמענט רער קוםןן

 ביײ די אונטער עקזאדען איהר כײמטעהן
 ארבײטער־ אלװעיטליכער דער פון קען

?אפט.
 רע־ א זיך זאי אבער װאס ״צוייב —
 סאציאייםטען און ארבײטער םון גירוננ
 שםעקט >' קאלאניעס טיט באדעדען נכיל

 םארראט א איײן דעם אין ׳טױן ;יט רען
 ניט איז 1 פריגציפען סאציאליסטימע פון

מ ריכטיגסטע דאס  זיך אפםרײסלען בכ
 ?אפײ םארעאיטענער דאזיגער דער סון

ירושוז^׳״ סאייססימער
 דאזיגע די אז םאראויס, ?עהעז מיר
 דעם מצד װערעז טדשםעלם וועלען םראנען

 לינקען דעם בפרט לעזער, תמיםות׳דיגען
גע׳פטימטען.

 טעא־ אינ׳ם זץ־ ארײנלאזענדיג ניט
 . ווע־ ידפײת, דאזיגע די םיז תוך רעםימען

 קאנם־ רער מיט באגוגענען זיך םיר לען
־ פח ®רינצי• דער אז טא^ירונג, ב  א

 םון זעלבסט״באשטיםוננ ר ע ט ו ל א ס
 ער״ ביםערער דער נאך איז םעלפער די

 םאחטיש יאהרען לעצטזנ די םון פאהרונג
 סאצי־ אסטמוער דער פון םאח&װאוגדעז

ן אידעאלאניע. אליסטישער ׳ ם ױ  א
v m פרינצים, אזא נאך מהזיסטירט 

 סאצי״ םרומע םייע דא נאך ס׳זײנען און
 נאף זײנען װאס ׳די םון בםרט אאיסטען,

 וועלכע — םאכט, דער בײ געװען נים
 יעדער בײ איבער נעםרײ איהם חזר׳ען

געאעגענהײט.
e א ר p סאצי״ זיך האבען אבער ש י ם 

אזעל״ יערער בײ אויסנעלערעגט אליםטען

ו אדײנצוטדאכטען געיעגעגרײט כער  זי
 יע״ םון ר ו ת ן ע י א י צ א ס איג׳ם

ר גענעכעגער דער ע ט ע ר ק ג א  ק
סט עינ  ניט איז דאס און בא׳טטיטונג. ז

אד  רע־ אדעי אפארטוגיזם םדן סיכין א ני
 יע״ תטיכיות׳דעער אוגזעי װי םארםיזם,

 קאםו״ א געמײנט. םייײכט װארט זעד
 װאיט עגגיאנד אין רעגירונג גיכטי׳טע

ט באיטעםטיגט זץ־  אין קאראניעז די די
 מאיד רעפזי וױ ׳סאס גרעסערער א נאך

 סא־ ארײנגעםירט יפוין װארט זי דאנאלד.
 ״זעיבסט^טענדיגעז״ אינ׳ם װעטען־מאכט

 װאלטען אינדיער די װען אפילו אינדיען,
 װאי־ הערע!. איהר װעגען געװאיט ;יט
 קאוײןאז אפימ און טורקעסטאן דען טען

 װאיט טעז װעז יענדער, סאװעטען געװעז
 אויף ״רעכט דאס אט גענעבעז באטת זײ

 אפטײ־ דמי צו ביז באיטטיכיונג זעלבסט
 איס ״הױם עד נאך עטעתט װאס לוננ׳/

 באי* דער אין אנגעיפריבען אנאנראניזם,
פראניאם יטעװיסטײטער

 א פון עטענדיגקײט זעלבסט די אױב
 איבער־ דעם איהם פאר באדײטעט לאנד
 פראדוהציאנס־פארטען, מארערגע צו גאנג

 צו און הויטור פון טאס גדעסערען א צו
 פון יײף״ אװ ״סטאנדארט העכערען א

ע  מוז דאז — ׳פאסען ארבײטענדע דינ
 און באגריסס זעלבסט־עטענדיגקײט אזא

 דענקענרען יעדען כיצד װ/ןרען געיטםיצט
 סא־ אויםריכטיגען יעדען און ארבײטער
 זעלבסטשטענ־ די אבער אױב ציאליסט.

 ארײגזיג־ וױדער דאם באדײטעט דיגקײט
 צושטאנד אינ׳ם צאנד געוױסען א פון הען
 אויסאײ די און בארבארײ פעאדאאער פון

 װײניג־באװאוםטזי־ נאף זײנע פון פערוננ
 אומבא־ דער צו מאסען ארבײטער נינע

 אר־ דער טצד עגספלואטאציע ערעגהטער
 ניטא איז — רױב־בורזיטואזיע, טיגער

ך גרו:ד יצום קײן סאציאהיסטען םאר  ד
באגײםטעיען. צו אר2דעו*

 אנא־ אז צוגעבע;, טיר כיוזען דערבײ
 און געברויכט װערען ארגוםענטען לאגישע

 איםפעריאליס־ ליבעראיע פון מיסברױכט
 קאלאגי־ זײערע פארדעקען צו כדי ׳טען
 טאסע דארח דעם אין אבעד ת׳פוקות. אלע
 סאציאייס־ צײי׳פען אונטער^ײד דער זײן
 די װאס פאליטיהער, בירנערליכע און םען

 גיט איז אזעלכע, אאס *רבײטעושאפט,
 עקםפיואטא־ דעי אין םאראינטערעסירמ

 דערײ האט און יענדער םרעםדע םון ציע
• צו באדאח* קײן ניט בער י ו ר ב ס י י  נ

ן ע  האט װאם *, ארגוטעגטאצ אן מיט כ
ײ זיןי, אין  גע־ א אגװענדונג, ריכטיגער נ

תוך. פראגרעסיװען און זונטעז

 אז םאהט, א ס׳איז אבער איז, גיט וױ
 ניט האט אייבאד־פארטײ בריטילעע יד

 קאיאניען, די פון אפצוזאנען זיך בדעד.
 צו א אהן באהערשען זײ קאן זי זכיז כי

 אויב מיחסה. אונטערדריקונגס ״שײערער
װיל זי װיפיל אויה םוזען, זי װעט אזױ,

 פראגראנ׳ אײגעגער איהר געטרײ בלײבעז
 באציהוד די אין ארײנמיעען ערנסט זיך
 ארביימ צוױשאן דארט הער׳שען װאס נען
 סיז הײטי׳מען, סײ — ,4קאפיטאי און

 טאן מוזעז דאס װעט זי אויסי*עגדישען.
 סאציא- און מאיאלי׳פע צוליב :אר ניט

 די צואיכ אױך נאר טעטים, ליסטי׳עע
 פוןדערעגגאי• איגטערעסען עקאנאסי*פע

 כדי״ זסן כל :גוםט ארבײטער׳שאפט שער
 זיך סאר האכן װעאן קאפיםאליסטז טי׳שע

 כי• פון רעזערװאואר אומבאשרײנקטן אן
 אין ארכײט שקאאםערימער ככיעט ליגער,

 א האכן זײ װעלען לאאאגיען, ענגלײטע די
 זיד ארויסצוגאיט^ען כיעגליכקייט גרינגע

 װעאכצ געזעצנעבוגנ, סאציאאער דער פון
 איז ניט װען װעם לײבאר־רענירוננ די

 מעטראפא• דער אין דורכםירען םרואװען
 בןאי• די איז זיך אריבערװארםענדיג ליע.

 בדיטי^ער דער װעט קאלאניעס, גערע
 ארי םון דראהונג דער דורך קאפיסאל

 אײ- אן אנידערשטעלען בײטסלאזינלן׳ייט
 םון באיטםרעבונגען די געגען װאנט זערנע

 באדיי- ארבײטערשאפט ענגלישער דער
 אף ״סטאגדארט איהר העכערען צו םענד
 ענד אין קאפ^טאל בריטײטער דער אייף״
 אםריקא זיד און עגיפטען אינדיען, ׳לאנד

 צונױםגעסאאכ־ אײז פאר זיך פיט ׳עטעיט
 אים װיל מעז אויב און עריטײנונג, סענע

 איהס פיען דארף באקעמפ^ן, באפת
 זײנע אלע איז גלײכצײטיג אנגרײפע

^טיץ־פונקסען.
 םיאנע דער אין איז דעם חױן אבער

 מאראלימע ערנסטע אן אויר פאראז
 צױ ארבײםער עננלישער דער װיל זײט.

 ברעקלאף, די פאר דאנהבאריױיט ליב
 פון װערען געװארפען איהם וועלען װאס

 קאלאניאלער פון רעזולטאטעז ״רײכע די
 פארבינדעטער דער װערען עקספלוטאציע,

 אלא אין בורזיטואזיע אײגענער זײז םון
 האלא• בריטי׳טע אײראפעאישע אויסער

 דערהויבען צו ער שטרעבם אדער ׳ניעס
 סטאנ״ פאליטישען און עקאנאטישען דעם

 און אונטערדריהטע ע1זײע םון דארט
 אויסבויעז כדי טאסען, אפגעשטאנענע

 היסםארישע א אלס הילף, זײער מים
 װעלם־ בריטישער דער םון נאכםאלגערין

 װעיט־םעדערא״ גראנדיעזע א איםפעריע,
? ארבײט פרײע םון ציע

 עננאישע די אז האפען, זיך װילט עס
 אהער ביז האט װעלכע ארבײטערשאפט,

 םאר חוש געזונטען גאנץ א ארױסגעװיזעז
 סאצי• דער פון מאמענטעז מאראלישע די

 נכשל ניט װעט באװעגונג, אליסטײשעד
 פרא^ װיכטיגער דאזיגער דער אױו* ווערען

 גע״ װעט זי אז האםעז, זיך װילט עס גע.
 ענטםער ריכטיגעז דעם איהר אויױ םינען

 האנדלען צײט דעד מיט טאיןע װעם און
איהם. מים בהסכם

 ענגלישע די רעדט־װעגען טעז װעז
 דער׳ אין נאטירליה ׳מען מײנט קאלאניען,

 װע״ יאנד, א אינדיען. — רײהע ערשטער
 און מיליאז) 320( באפעלקערונג מענס
 איינ* די װי גרויס, אזוי מאל דרײ כמעט

 סטײטם, ױנײטעד די פון װאוינער־צאל
 װירנד אוז פאליטישע גרויסע צו א איז

 ווע• כענומעץ כדי ערשײנונג, שאפםליכע
 ענר איבריגע די מיט רייהע אײן אין רען

.)15 זײט אויף (שלוס

י םפארט נאציאנאלער א
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 אין געשפילם װערען װאם םפארםען
 דעם אויך צורעכענען םען םעג אםצריקא

 ״אנםי־איםיגראציזדגעזעץ^ םון םפארם
ײז״ װי אזד און  באל ״םום און באל״ נ
געװיסע םון טנשיילם װערט און

 אזױ סעזאגען, געװיסע אין .מיעםס״
 גע״ ״אנטײאיכדגראציזן״ אויך וחנרט

 סעזאן געוױסען א איז יאהר יעדעס שפילט
 — ,,םיעם״ גאציאנאלען געוױסען א סון

קאגנרעס.
 וײנע זיך האט ספארט יעדער

o m m," קאכען װאס חסידים, זײגע TI, 
 די אויוי טרויערען ijng זיר, םרעהען

< דעם פון״ רזי;ויט»ם*ן v אין שפ : r 
 די #םיר זײנען ספארטען אגרערע אי׳?

 אזוי נעווען ניט נירגער, נאםוראליזירםע
 זײנען אבער דערםאר םארקאכט, שםארק

 *אג־ ijn םח ספארסס גרעסםע די םיר
 פאל״ םיר און שפיל, םי״איםיגראציע״

 שיי״ די םון באװעגוננ יערע נ^ך נצן
קאגגרעסלײמןג די ־־ לצר

 אן װענדען עס זיף םלעגט אםאל
 פרעזידענט: דעם א! .רעםערי/ חנם

 םעזאז א אפשפילעז םלצגט סאעדאם
 ןוכער םיר געזעץ. א תרכםיהחנן און

 און י״םשירען״ שםארק *נחױמנן 1פילאגא
 דעם גענאן יראםצסםירעז 1ײ מוםיען
m n, פרעזײ חנר .ותםארי״ חנר אז 
 םיר אז אײנזעהן נעםוזס Dip דאמו
 וחנםא״ ײ\,1 םבםל יון נאחנבם ױינצן
i וזײנםיגצ נאזאץ. Dip איחמ, r m r 
 גזד בםול אױך סגוע דער שוין איו ^כאר

a שוק חארס ק^עריס ותאייאן. n רזד• 
e a rn ו ר מ ם ת י j יאחרינען ץ m v

 פרובײ אםילו פרעזידענט דער זאל און
 דער װעט געזעץ דאס ותטאאירמן רען

 זײן ׳איבער אננעחםען דאס קאנגרעס
וועטא.
 שפיל, איםיגראציע״ ״אנטי דעם אין
 איז שיייצען, אנדעימ אלע אין וױ פונקם
 טעם. שום קײן #שיל שום קײן ניטןן

 למשל, װאם, שפילען. צוליב שפילם םען
 ,דזשיײ די צו וועלט דער ארױס קוםם

 ״רעד די אדער געוואונען האבען ענטם״
 גיט. נאר געײאונען* האבעז סאסס״

 שפיל. דער צוליב געשפילם האמ םען
 ״אנמי״איםיגראציע״ דעם אין אויד אזוי

 בעלײ און םאבי־יחאנםעז אלע שפיל.
 זיך נױםעט אסעריסא tic טענה׳ען בתים

 װי־ װאס ארבײטער די ארבײטער, אין
 איז זיןי גויטינען אהערצו קומען לען

 טעםים פאליטישע צוליב װער אמעריקא,
 קאיגרעס עקאנאםישע. םחסת װער און

 ראס דערםיט. ניט זיןי רעכענט אבער
 אין זיך האם בלוט ספארמםענערשע

 אפשפילען םוז ער און צדשפילם איהם
םעזאן. דעט

 גמדארםט װאלם איפיצער אויב װײל
 קײן םצהר 1ארײנצול^וזצ ניט םאדערען
ר װאלסעזNאםעריקא אין פענשען  םי

 װײל םאדערמן. געדארםם דאס אלײן
 לײ־ יואס אײנציגע ד• דאך וײנען םיר
 אםעריקא. איז ענגשאפט דעי פון דען
סון אײנציגער פײן אז זיכער בין איך

 זוכען ארום גים לױסם קאנגרעסלייט
 אין ציכמרצן םיער ׳דרײ פון *.,״סלעט א
 פײן אז קויארםאלען. סאון״ *דאון די

 שםו״ גים ויו תורוי די פון איינצימר
סןובוױיס געפאחםצ עגנע די אין יעז

 און פריה דער אין עלעװײטעדס .איז
 גע;וג רא נאף איז זײ פאר פאינאכס.

 גרוײ דער אין ברײטקײט גענוג רחבות,
 אוגזער גראדע איז עס אטעריהא. סער

 ענג־ ביםעל דאס פיהלט װאס עולם
 םונדעסטװעגען אםערילא. אין ישאפט
 בי־ א פארבויגען צו װיליג םיר זײגען

 פון באקװעמליכקײט, אוגזער םיט סעל
 ניט װעלט רי זאל װעגען. הכלל טובת
 און געקוםען דא זײנען מיר אז זאנען

 זיף/ םאר אםעריקא גאנץ פארכאפט
 אלײן. זעה& און ברידער קומט אדרבה,

 אין ארט אן נעפינען נאף איהר װעט
 אז בלייבען, דא איהר װעט אםעריקא

 גע־ צוריה פאהרעז אײף איהר װעט ניט
זוגטערהײט.

 זיך זאל עס װען אז ׳זיך דאכט םיר
 א:דע־ און דזשאנסאנם, רי ביי געפינען

 נאציאנאלער ביסעל א ?אנגרעסלײט, רע
 געדארםט נאר זײ װאלםען שטאלץ

 װעלט די ײאס דערםים שטאלצירען
 דעם אױף װי אסעריקא זײער אויף קוהט
 און געדריקטע. און געפלאגטע. פון גראל

 גלוײ רעליגיעזע, געװיס דאף זײנען ױי
 אין ראר גלויבען זײ םענשען, ביגע

 זיך זײ שטעלען אזוי װי מא השגחה,
 םא־ דאד זײגען עס השגחה. דער גענען

 װאס װעלט דער אויף לענדזנר נאך ראן
 פונ־ איםיגראציע. םאר סלאץ האבען

 עולם של רבוגו דער האט דעסטװעגען
 דעה, קיין םענשען די ארײגגענעבען נים
ײ אז  לעי־ יענע צו רוענרען דף זאלצן ז

 דוהא מקלט. מקום א זוכען זײ וחןן דער
p'p און יםים איבער אםעריקא 

 הסתםא םן זיך. זײ ען1שלצ םדברמת
 שםע״ װי סא וזיטגחה. די אזױ דאך װיל
 גאםם״םארכטיגע םרוםע'איז עם זיד לען

 נאכד דער פון וױלען דעם גענען יעגתיס
הײמ?

 א באנעמצן זײ אז םאקצ וײ םיהלצז
 צו חנריםנר זײ זוכען עוצה. נרױסצ

ס זײ בויען זיך. רעבםפערטיגען מע א םו

 און העכערע װעגען , ״גאיריקס
 םיס זײ שרעקען ראסעז. ;ידעריגערע

 סטרןר ראדיקאליזם. פון איבערפלוס אן
 dp אבי תרוצים, אנדערע כיט זײ שען

אײגצושטילען. געװיסען אײגענעם
 טעאי די מיט און תירוצים די מיט

 און קויהלען קײז אבעי זײ װעלען ריעס
 מר םון ארויסגראבען ניט מעטאלען
 ניפ באהנען קײן ערד, דער פון טיםעניש
 גיס הלײדער און שיר קײז טרײבעז,

 הײן גראבעץ, נימ טונעלען קײז נעחען,
 איצכ ׳שױן זײנעז עס בייעז. ניט הײזער
 אוין ״נארדיסס״ גענוג קיין ניטא פשום

 אויםםיוז קאנען זאלען װאס ױעלט דער
י אם לעז  סײמז ״דזשאבס״. אלע י

 אריבערפצת־ זיך זאלען םעלקער גאנצע
 לענדעז יענע דאר װעלען אהער. לען

 פאר דאן מען וועט לײדיג. בלײבעז
אםעריסא. קײז שלעפעז זיו שפארעז
 װירקלין זאל עס אויב באפת, און

 ער אדער בעסערע וועגען האנדלען זיר
 9< קאנגרעם װאלט איםיגראנטען גערע

נעהםע אריבער טאז: אזױ רארפט
 סקאגדיגא ענגלענדער, האלענדער, אלע

 םױחםים׳די אנדערע און דײטשען װער,
 אימאליעגער די הײםמן און םעלקער, נע

 ימ אין באזעצען זיף איחנז איז סלאיחגז
 דא< לענדער. געבליבענע לעדיג נע

ױשר׳ריג. אי לאגיש, אי געװעז װאלט
 םמ אלע די אז איז אבער אםת דער

 n מעהר ניט זײגעז סברות און אריעס
לו זאל םען כדי :צוטשעפעניש א

 ם אנצוגעהן קאנגרעם דעם שטערען
 אויב װײל שייל. יאהרליכער זײז

 צעליעען יאוזר הײנטיגס זײ װעם
 איםינרא די אינגאגצען אפשטעלען

 אגתױ־ יאהד א איבער זײ װעלען
 אױוי #pni« אוי^ שייל די שיילעז

b םימ װי ;מויערען די נעז n 
מיז וױיל נעזעץ. כישאז b מ n 
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 רעדאקטאר דעם
» •לעזער די און

•MJש
א; כי ײ m*: א<-ער _ .ץyר־,יקא פ - c ט  ;י

 דורר פיערדען צז נערעגענהײש געיױגיצטע ױ ן;ז-
,ר ת י - / *ט«־ רר. םיו כענדער דרײ די י *י  ז
ור ר און״ איר,ר און םארטינ, ׳עוי! ז־יגעז *' םי ט  י
ע «סע;.ף ט ענ ױז ע מ ן װע־ען אגדע־ י ע עו ט ס עי  נ

ען ל,א;־;ן ןויך ם ײ ע י  בוןײ יויע נ־י ביכער ררײ ריז
נ רארער. ס םין *רײו רעם פאר ךעגרי־ער, ױ  א

-א ך סנאכע, דע״רוהס א רוע-ען ־־•;ט י  זי װעם אוי
ט *עכת רעם פאר .דארער. iu י,»:ט־;ז אייך ױע; » 
װ הרר די ראט * ר א ט * '*  יןאפיםע ■*ברייױיישטז ז

י סעס-ל אין באגהעט א פא-א:*טםארט י ט ס  ע
ט <יטע1 א;,ר י י ט ׳ איז ס ױי דו א ר כער די װאו ב  בי

ם םארי־ויף. צום זײן ױעיען ט » אי  בי* און םרי-;
ער שו; ױאי:ד<־ער ;ז  סאי־עטטרבענעם צױםריה אי

ײ, < אי ט * א' ט ז ״ ר איהר ו ע נ י םעז ז רקי  צוס װי
/ ישילט ׳נא:י,י;ט אז צו ׳שגעי, *:•;־ צ ם ײ. העי א' ■ 

ט 1צ;.4 אי ־ א , י ט ײ ט , כ ז ־ י י  ׳- 1פי ט־שעק א ברו
ער. ן װעם איהר אין דאי ״  אנגע• אין נוםער א ז
ך נאסם, יעגטער ״ ע אל•; ס־ט ױ אגדעי ט י ײג  סח ם־

ס נרויסע זייז און זאי־אטא־אװ רר. עבעג ײס י  ארב
ױס װערען מיר עו ם נ עז ני  א נעכען צו םארפעהי

ק נדינדריכעז ר איבערברי ע י ײ כיכער, ױ אי  אז
v : v. אבעז זײ ,ױעהען םיר .יױ ' ם. י ענ ײי ע רג ע ג  אי

ען מיר אבער אנ ט ישױז י צ  ביכ-;ר די אז זאגעז׳ א'
װ םון א אי ט א ר א כע די׳ םאר ױערען ז  דזאבעז ױעי

ט זאי־אטאי־אײ׳עז י :י ,,ס ױי געהענט. נרט אזו  ־
ע א: ז-יז  רי איז װע״־ען זיי *עחו;נ1א:ט אדת׳

סעז א םיז די זערז ביכער ט׳ נ־וי ס ״ ג
 םעניש״יכע אכית אז פיז ;־עטה. אי־דע^ע א; כוז

ז האם ײ־;־*נע רא־ץ. י הד נ  נע־ קי״א■ '*עצטעז אי
ט געריטעז א.י; םיר,'ט ע טי טע אי אג '* ע  פאר־ איז ג

ע ט מ א ײ ױ פ י . ד עי כ  כעסטע, דאס חוץ א בי
. ו־אס ו ױ א- א־ ט א א״ אכט, ראם ז עטי  נעםיהי־ם ג

ף נ<*"אפ׳;ז איז ױ  רעם אין נעביטען םאריטידעגע א
 11פאדרער* אױך אגטדואיטעז רעבעז, ז־יז שון כ׳־טר

 tM אוז קאהז א ט. דר. ,,זישיטייאװסיו ח. דר פין
יזונא־־סקי

״ ל. י. ײן שט ט בערנ״ ג ע ד ד ע ר ס״. פ א אי ד׳ ״
- ד זיכעו־ ױארםעז םיר י עג װעז  י•יא צו נעװעז אנ

ם׳ די פון נעם הר װעי״כען צו סדדי ט א׳ י י  געװעז ז
ױי ט ױעז א-יגצויארעז״ או:ז נוט א י ער רער : •יז : 

ט ױאס ײעסער״ א  א־ז דרויסעז. ןיא גע־טטורעםס י
ר ־ בעטען םי ײ ט א י טעז צו : אכ טי א י כ ע ז ; ו  אב• א

ס װעזעגהייט, ט םוז סיםז א אי ה־י רטינ כני •י  צו :'
סער ױירק־־יך ךער ־וי ײט נ רב ״האיאס׳׳. דעם םון א

ך — ר ל ײ ד  זוװײ אײערע איכעדנערײענט ע;
 זאנעז״ אבער פיוזעז סיר ערצעהיוגנעז. רעצםע

 זײ אכעי דרויזנאר, נאנץ זײגעז זײ כאט׳ט דאס
ם װײט זײנעז  םאיג־ ערעטע. די װי נוט אזוי גי

 רײריע זײער אויף װארםעז טוזעז רי 1י'־;רע ליך
אנדעדע. איע םיט ניי-ך
ק. ד. לי  .טעקסי״ט*?״׳ װעגעו םראגע די — נ
 ׳צטא־קעז באזוגדערם י,ײז אונז םאי ;יט דאט

עז ם*ר װייר אינטערעס, ״ג  אז םיינוגנ, דער םון ז
 אדער דירעקט נעגוםעז, װערעז טעקםעם ארעריײ

 דא־ זעהזז םיר ארבײםער. די םון אינרירעהט,
ױםיי אויף אייז, ניט רום  רעס פאר יאגע די ו

ײן ײעט אריכאז  םיריאגער דער װען בןןםער״ פיר ז
 הױוי טעלסעס: נרױסע די צאהיעז דאיפעז וױ׳גט

 סון סעיזסעס רי װערען נעםאנט כי־לנעז עס װי
 זײן זײז נים אבער עס װעם ®ראפיטירעי, דעם

אי נעים׳  ר v ט י י ב ר א די כיאכעז ויעט ע־ נ
ױטעז  נא;ץ אוגז צו אאערידט דערםאי דע־פא־ נ
 !ראפיםירערם גרויסע רי אז געיטרײ. דער וױיגינ
 ליינ״ כדי טעק^ העכסטעז רעם באאהרעז םוזעז

 פאז״ ״אי״נעם דעם םון יאכט די כיאכעז צו סער
ט אי עס איז םײנונג, איינזעי ױי םי גע׳פאםעז נ א  ז

מע: די םוז אויגעז די אין װאס זעחס, ״אט ארי
 ז*ל םען ווען איהר״ זעהם ״1אײך פאר טועז םיר

 די מיריאנערעז, די רײכע, די אז טאכעז, קא:עז
ע באצאהי־עז םוזעז זאיעז ■ראפיםירער, גרויסע  אי

ט דאס זאלען אוז םעעעס,  צוריקנעסעז יןאנעז ני
ט דער איז ארבײםער אריםעז דעם «וז אי ם ^  נ
 אויף ■רייזעז אוםנעהײערע םוז רענט, הויכע סון

 ארם־־קעי״ יעדעז אויף אוז קלײדער אויף נדוים,
 װאלט לעבעז, צו אוס נעברויכט, מעניט• דער װןס

djt ״־ײנעם דעם טאר טובה *טטיקעל א נעװעו? 
 אבער װײדז׳ע־ארב״םער. םיטעלםעסינעז אדער
 די איז רעיםאר םאי, רער גיט דאד־ איז דאס

 םיי• אוגזער לויט טעקסײיעאז, פוז םראנע גאנצע
 *ר* די פאר אינםערעם ינאאעז נא;*ן א םון נוננ,

ײ נרויס־קאאיטאל םאכם װארום אי, נייםער.  דע
װאלם ער :שוםי1 גאנץ oy איז אייטױ, אזא פוז

 ■ראםינתז נרױסע נװא^־דינ רי אי האבעז געװאלט
 אױ«• פון יאסם נאנצק די ארויםװארםעז אי אוז

 דעם פו; ישורםערעז די אויף רענירוננ רי האיםעז
 םיר׳ נלויבען אויך, איז דאס אבער אריםאז

 זײ םועז־ דאס װייר אגיטםעל. אז װי סעהר. גיט
 זיזי ױי טעלע־דרעתעז סעהרםםע די א־ו נסייא•
 װאם םעקסמס, גרויסע די צארילעז צו סון איױס

ס צאהלעז כאדארםם װאלטעז ,זי ױ  :נעזע״ו דעם י
 םאר־ איז קאאיםאל זײער איגװעסםעז זײ »דער

 םוז פרײ «ײנעו װאס פאאירעז׳ װשי־ט ׳יײדענע
ת, סאלשע נאנץ םאכעז זײ אדעד סעקמס, ו נ ^ו  ח

ט נארעז זײ י• ו ט װ#ס רענידוננ, די ^  זײ ני
י  ארער !ורם. דעם באראבעװען צו נתגליכקײט י
ם במוחסות סאכען יײ  אלעריײ רענירונג דער םי

 ײאס דאס. בא«ןח<ען צו גים אום ®מינײעז׳
״ n# #סס מ דערםאר יז א  אז* נעװארעז איו ט

ם האס תאםיטע טקנאס די ײעז •יםײ״  » נעװאי
ען טיפער  םוז ביזנעם ד• איז אר״ננרײן

ר א ס ת עי ד#ס איז װעינער סמל*?, •יי ײ ד  או
J • דעם פח 0 ײי n ג w o p p o .?•פי

V .דעם ח*גזח םיר ריבממ, — זאלצמיץ 
םאלט נוד אתזצחנ pm *ױםנע<»זעז ת

ן ^ נ ו ט נ פ ר , װעגעז ס ר״־צאן טיג  rg ג^פל־ו׳ און אי
ען צו אד פ א ר׳ ערען די •ן  » פא• ארעריקא פוז טוי

ר ^ ס ײ ר ר ג ע ט ײ רנ מ איכ־׳גראציע א ״ ע נ י ז ר א  גא־י •
ט ר אמעריקא;ער דעם ני ע ס ײ נ ט א־ v א סי i•

ר0 דער װײל יעבענס־־ו״דז׳צ. לינעו טזנ ״ r ־נ t 
ײטעו צו געצ־ואונגעו איז ויאס •׳0ױר  פא־ אדנ

ס ׳ציאט לי ־ יא! נ־ ר  דעפ טימ יאנקירירען נ־ט י
ר ע ^ ריי ע ס ־“א א ; ט׳ ״ א•‘>> אין •בענדינ’:* ):

נ און  פא־־צ־•• ״,אי־, טארי!י ר״־ י’־’ ד״יױ י־יי. ם;
v m בא- די אנע,- איז סחורלת״. ס. ג ט י י י .נ .  ס.

■ אי; פ אן זי אז איא, ױי  כא• ריוינען דע= או־ך י
. ריף עז ס ײלז . נא:ץ א־ז ראס נ נ טי נ  א־יב א־ן *'

הר , זיך ױעט א׳ ע; ז“ דע־ראג ע נ ו י י ט ס  א רי
ם טאהע צוריי) צײט א ל־ ײפסע־ ט א אנ ר ע  ״,א•־, נ
ע צו באצוג א־ן םאקט רעם ע־ י נ ען אי טרי כ די נ  אי
, אין ד אנ ^י ט ײ עז ד חי א ו אז ײ כי ע צ  א;• א-ן איז ט׳

. איז ׳צטאטעז דערע א אי ײ ־ ר א ז פי ו ב י  דאן י
ט אג עו סנ  דעס ־־•; א אז ר-*;יגנ, או:ז•;־ ארוי
עז הלדאגיםעט, פין שטאנ׳דילגהט ט ־,פ סיז  א*? רי

ע די הזגיפעז כחלת נ סי ס0•ל;י רא־  mV>" איז ;
צ. א םאר חאםף ר יעבענס־וזײ^ז׳ ען סי  דעס ראנ

עז נ עי ק ;*ט געדאנק ז י י  א•; אויסגילדרילט צו
עי ז עז צל ווורוןי א־; ם עי צע די י ט. דײט׳ אנ  ױני

י 1פל ריאיז דע־ אז ערי־־ערעגדינ, ע  די-ט-צער ד
ײטער ננ ארכ ױעני ד •*עס כא ^י ר ס״ ר א פ ר ד אי ע ־  ב

טז נען עכ פי ר רער שאי *איגען ׳ סע ײ רכ  כאללע• א
־,ר םלן נוננ א ולעיט. נא:צ*ר ; י י י ע ם ,א א  ;נע•י

א־ •פיאסעז פ ע״ י '־אנעז ד י  נא* אלנזעיזן איז ס
ען גנ טו אכ עי םון טי צאז ר ״ ־י ם־ג  אליפ* פ־אנע אי

עז אז עי הי ראײגען דעם נ ע ען ז כטיג ט. ײי עי  יןן• «
ס,  א-;ז ד׳אט אי־לר '־אס אינז, עכ פי־ע־ט רענםאי

״ נעטאכט אויםפערהזאם י  א:בא• ױאס דעם או
ט עפ  אז לי•ז. :ענ־א~ט י*א; עס צי ;׳,םראג א״ע־־ ט־

 אױ םעדעי׳י״עאז אר־;רילאן דע־ פיז פי־-־ער די
 אז •;:טפעי, אי;זי;■־ איז :•ט. ראס ס־;ויװי ־־־•״באר

,ז עו , ס עז*ז ז•• צװייטעז י*. עס װ״ נ ע רא י י  פי
ע א־ז ד־;:י,ע;דע ט ע ר ײ ב ע  ױאכ אט איז רענ״-עז. נ

״ עז ער־צטזןגס, :רעם ,־*,אי ־לנטפערעז י ב י  זי*, ײו
י טארי,־״ דע״ אז ״ װ ד י ץ א איז ר אז • נ ענ ט ד״ א  ב
נ דל* צו *צדע״וננ דע נ ו ־ י ט אי פ מ ־ די םון אי אי  פ

ארלחטעז •צײרענע אה «r״ איז !י  אז רדיכט, ד
ז רעלײײל ץ די אי ע: י י י א: ז  אײ• דע־ פ,ין נעפאדר י

ר ע ע ־ א ע או ר י ע ג ײי ט : ״ ר ־ ,V נא:*ז א א  אלז :־;,
עד רי ללעי־עז דאז גרעסער, ײערטן ײ לאי ט ײ  ארב

עז א :או פארערעז ע־ ס ע ל ני ה א צ ע א,ייוי אי  אי
n - i r v .ס. אדט־סלעז ײ, עגםמעלען צװייטענ  ז

ד דעי־ ל״;ז אז י ט ״ נ ר ו • א־ז ; א י  לויכעז״ װעט ײ
אט ער אז רעז׳ צי .״אלהיז ;־ט ד רי  צו אום עפינ

ז פאיבעסערעז ״  ?ר װעט י־אנע׳ ־;תאנאכי־צע ז
ס א ק־ י  ער װאו לאנד> זייו א־ז העכיפעז ענערני-י

״ אלז עקאנאטי־ט יעבט, ז י ט ײ א אי •  הענע* דער ם
ײז פיז רר;כ עב־;;כ ז ס סטענדאדד. ' עײי  עס איז נ

, א י ט׳ ״: ל י ״ ף װ ױ אז רעם א ט י עי פ ט ענ ע y נ r• 
ט אז רעז,  װעס איםיגרײישאז די װאס דעם, טי

ך״ װערעז ײ׳ די פוז לאנע רי װעם אונםעגלי נ ר  א
^ אין טער א ר *ו ױ ז נ ; ז ו  די *רנער. װערעו ס

עז קאגקורענץ ע ױ ר רי צו ע ט י י רנ ײז װעט א י ז ו  אז
ס, ױ ײ אל גי עז ז ען כרדזעז װעי ט ײ כ אי א־  דעם פ

קעל טרוקענעם םי ט. ע ן ראס אכעד ברוי ע ר י ו  ו
ם זײ י ד האימזגז זיי אוז זעהז׳ : י  םאל• רערום ז

 דער אין ישטעיוננ ז*יער צו. בארעכטיגם *טטענדינ
שאז ײ םיגר ע. אי אנ ס דער װעגעז פי עי  פראנע ס

־ זעהם ד ז ג עי או פ ס ז איו גליק, ד. צו ענ מ ל ע  װ
ד ס זאנעז םי י ױ ם. אונזער זורץ ו ק נ פו ד אג ם  ז
קט׳ ר ע ז ג ו א :אנעז םיר דפזנ פטאנ  אי־ וױיל ׳
מן פראגע דער כער ץ דא זיינ ג א  םארישײ• נ

עי צוליב כי־גוגנעז. רע;•; ער ר ג י אז ע ד אנ  סון פי
ז א ז ײ ה ק ט איז טז ק יאהרעו םי  סארנעיוופתו צורי

ץ א : ערנסםע נא: םו.  פאציאליס• רער איז .,?פאי
םי טי-צער ר א •,.

. ל. ן א ס ד י ר - פ ט א-הר או־ב - «נ זיך קא; •1 
ר זעחעו איז רויכערעז, םון װאוינעז ט םי  ,P’• גי

הר װאדוס ס עס ײט0ז אי י ז, י0ז טאו נ  rg זיי
ם איז רױכערעו דאס ״ ני ך י י ד ע  לך0װיב «ב*ר ז
ם דאס ט א*יך סו י  האל• ווארום אי« נוסס׳ יױיו :
ם לםער0 «ז כיי זיך טען ײ ה נ ײ א װ נ רעד. ? נ  װי

הר ײאגט^ ו אי י ט ז  און דעם, פוז *■נעװאױנעו גי
ס אז פיהלט״ ׳א*הר א י0 ברעננם ד  געוױסען g ײי

• גע:וס, עז. אוכלזיםצו ?יך װאס צו ט אג  ;•* •י
עז דאס איז טירליך־׳ עי כ  הוצאו^ ישטיקעל א רוי

הר באלד װי אבער ט קאנט אי  אהן אויסלוםעו ני
ז דעם״ או עם אי m;»־g אלע װי זעיבע״ דאם ר y 

םיגע ף זאכעז, גוי י מ או י ע ר װ ה ם אי כ ני י  או
ט. ס, נעי ענ ג בערי ט אונו איהר רארםט אי י  :*g נ
ט אז םאר נזכימז ע ט י אי ט י ו ע: דער איז א ענ עי  אננ
ט ײ ם ה אז דאק־ נוםעז g סון אוגטערזוכעז זיך י

'f g  mn'J .ײ .י iא• א־;•, פא־ •g • א־• ׳;ג *| . 4 « tS -גי״ג•/! איעכ־;ז :א־ ) j•

ז אי עס אז נעז׳0ז אײך װעט ער ב אוי אוז ט*ר,
ם ני לם0י הר אז נעזונט, אי ייעד א טמר נלײכער
ט ני פטלנעז, איהם איהד פם דאר דלוז רויכערען״
• • װע״ט גמנצע ״א װ*ס , דעה יף א דינ אכטענ

ם״. זיי ני iy r ,צ*דט עס אוז רויכערט•
ש. . דז ײז ט ש נ ר ע  דעם פוז םײערוננ רי ־ ב

ם םון נעכורםססאנ •עהריגזז זעכצינ  ׳שרײבער דז
 סור־ אזא איהם פאר נעײע? איז צ-ײע? דיזע םון

ו ערקלערם דערםים אײןי. פאר װי ■ריז. י  dgii ׳ז
 נוניער ייעצםעו איז איז .נמרעכטינקײם״ דער אי?

r נענ. ױען דעג^ װענען געװעז נים רם0װ קײז r o 
ײז דער מוז ר פ ד ארכײםער . סז סי  אונז ה*ס ס

 צו אונז ,בעםענדינ כייםװאר רעצטעז נערוםעז
 אוגן האם ער װען ׳און איהנ^ םיט זיזי םיעמעז

 דעם םים •שסיםע״ ארבײםער ״פדײע די ננם0דערי
מי, הארצינעז זעהר םאדי עו עדי ײנ  נעװעז םיר ז

 ^».0איבערר אודאננענעם אי ױז אננענעם אי
 צו otggngB םארנענינעו מיל אונז ח»ם נעוױס

 נע־ יתרע« װ»ם זאכען״ ׳*עהנע נוםע די יײעגען
ר דער איו »בער ׳או:ז וועגזמ ז§גט בי עי  *ײם ז
gagn? ם םיר  %ד עס סזז ױאדום איינגעזעהז, ני

מ0נ ם נ ח װ*מז וועי A3no דעם *ײערע? א t דאס 
ם זײנע« םיר  היאי OF rg י«0נ יא״־.ר. ?פנציג אי
v t ױ0 מויז  «ר*0- דער אויר אח נעססבס ז

tfotW איז װערטם• JO 'ng ס  האר• ?עהר זץ« םי
*i f r גנ סו סויי נ tm נ ת ז מ א ־ אמוער סח ן י  י

תז ת^נעו ®דײנם ווסע אמזערע אוז נײג^  צר א
רו 11ב*נר*סוגנ 0ד0«י* נעישיהם  םעלזןגראסצז רו

v i 3j)Mסיר םוזעז ״ rv ,tfn it אונז »ךעחם ר*ם

ענ • ■א:א־־כ*,־ .־נ־יב- 1 ;־.־• ־*•גצצע די פא־ ד;ידצא;־;• ,;,*;,י “ד־ ,נאי-־: •v. n #*••־אכ■ ־
־ 1 ־ל• * ״ י־:י ־ :*• א  v ) רע• ג־־ יעב r ־  t  r •־־ א •« ללנ נ א *־ר0י י־מ

פע ־■״־:■;־ י א־• א*ג־;ר••:־; ?־,אי:  . — •‘ r r • ג  « * ע :
נv ־ א ׳״י

•r־* : כ ׳:׳; ג
>  ̂ * ■. .

M l •  t M« M* * ♦י -  • י אפגינ:•;:־;־ א־: ,;,׳,־; ־ ; : ׳ • נ^■ "״••- ־ ־ א נ
Its נ י  J ־ א c י יו נ a •-־ z ד ־ ,כ ־ ד א ״ * ־ £א ־ ;• ו •.־־:■ כא מנ־;:. פח ; •׳ ; ••־ א־-ז צו ן־־ר׳ n!׳

"i ־•־ א ״ * *י * נא. א ־ •א־ ’ 01 ב ; . -g - ,- »״ *י ־ע־• א .... י• נ
• ;־־ ־.׳  v ־ . ־• :ײ — י נא ״.׳'.׳<" ־ • . . . . ז kc־־ ;•ט א-;ל י ג די ag- אי־כ׳ ־ י• ױ״נ
*i' * א ־.- n י — v צ v ־ vv א 2' א־• y;*•־־•<*•פ איג־ע־ g Fi אי; געבעז. vt• ־ כ

?y אר. ־ ײ 0: . 0 ־  n י ־־־.•׳ צ־ א• א רא:_ : i נױ־;; כ־׳־ ו t־• ־ ט די ס•• נ־־ט • אינ־־
׳ע׳> נ . . . . . . v . . . ‘ : ; ־ ־ ; ״: א: * . * i־ ; i r j־ ־ i '» ; . | ;־,י  א־־ עט־־־כע 'עצצע •; א י
;— א — i '־כ׳־, i :l״ *א£א •־־;• v : r ־ ל׳גכצ־נ ;•־;* *־־•;. • א א• איצע, גאטיר״־ד,

י_«; א ,;,זאנ צל •* !־;••א*־;•, ‘א־ נ0נ־;נלרעבכ
.... ....«״. ע׳י; •-j •••*־ע/ כ••- /י• אי•, ש־א;•;

IM« • m *• m '*2 "X*i ץ »>  I• •
א ד־;* צי יי י !־,ײנ טי,א:נזן*גגענ* נ־;*, ן י  ד

י  כאנ־יל•:;־;;. י־איציגצ ד• נ^ליםא-עפמננ^ ד
כ אינלע־ע ױאכ *״; צינע־פ־־ט אונז בעז0ד פ

r c ;•;פאי י• , א א־־ ־;•;׳; א ,א־ r״
•• •4 m • t*k-•א ׳;;־־«- : ד־ א••::־

־:*; אל ־ :־״:־< :אנ״ ל ־ ר א§א ־ ? ד r י
י/ ־m׳ ־אש /יו־! ־־,א ־•־ *,א א־צט

,ל '*;׳ ־ זי א־־כ• *rv ־•<* !V״ ־.£1'אט־ י
גיג-־א-ט ־א.צ׳<* ז־•: איז כ־־;נע;

 ןו רווס לײנןו אװ ועדעױישןן שימגן
פסוייה דרעסמנער דעס שפעען

)if o,i%9♦ ■2 זײ.(
 נשטראסכ זײגצן סמדײסצדס גײגצ•;

 איל׳ סאיױואן דזשאדז״ע <ייז געײארעז
ן דעד פו מ. דאלאר. טױזזמס 40 סו

 שטראף דזשײל אדדיסגעגעכן הןוט ״עד
 ב-ז 15 פיז פרױצו־ ײיז םײדליד רי צו
CiO .;טע

 מאשיגעדי די אז ׳אויס זעהט עס״
ט גאגץ איז געדעכסיכ^יט פלן  אג־ ד

אועײטער. די געגען ;דשמירט
 גאי• לײדיס איגסערגײשא;אל די׳׳
 כאשלא• האט דגיאן װאילקעיס כיענט

 װא;ען כיז קאמוי דעם אנהאיטע; סעז
 עטאבלי״ט װעט בארג״גינ; קארעתטל־ו

 פרז אינדוסטריע דיעס דער אין װעדען
 אין עקזיסטירט עס װי אזוי שיקאג*,
מארסעטס. פרױעךקלײדעד אנדערע

 אן פיהיעז סטרײקערס פרויעז דיעזע ״
קאכיף. העלדישען גרויסען א

 ײאיר־ יזיאדינג אכיאייגאכי״טעד ״די
 10 געגעכען האט שיקאגא פין קערם

 קאמױ דער כט״ײק, צום דאלאר טויזענט
 ױאכ כידרגה א דערגר״כט איצט האט

 ויי״ מוזען אי־בײטעי ארגאניזידטע די
 און דאלארס סון ש»*אך רער אין דעז

ברויט.
ט ״װאס ^ ? ט*ן איהד ק

 ד• pc פופצעהן פון קאדיטע ״די
 האט לײכאר, א־ו פעדערײשאן שיקאנא

 נאשלי״ב אײגשטיסיגעז אן אגכענוםען
 אויפםאדע״ *■•י, דיזען ארײסצושיקען

 צי פרוי און סאן ײ;יאן יעדי;ן רענדי;
 א״ן םרױען דיזע פיגאנציצל העי^פעז

^אטןי. העידישען זײער
 נאגצער זײן כייט קעמפט װאס דער״

 אוז אונרעכט באזיגען װעט טאכט.
 עסװאס טוט טױעכממק״ם. עטאכלירעז

באלד.
שיתא• די צו ט״שעקס אלע צו ״שיקט

 וחנסס 166 ל״באר, אװ םעדעדײשאן גא
 מאד דעס^ט א און סטדיט װאשיגנטאז

.״ײעראז צונעשיקם באלד דועם געלס דאס
 אוג״ זײגקז אויפױווי njn אוגסעד

 טאל״ די פח יערזאגען די מעדגעשריבען
:ארגאניזאציעס נענוע
 יױ לאדאענטערס דזשאהאנעגמז׳ א.

.1367 נזכתר גיאז
 דריױוערס װענאז מילה סימשײ ג. ר.
ג .753 נוסער מניאז

 א&יס *אסט נעלסאז, ם. אסיןאר
.1 גומעד ױניאז קלאירסס

 יױ טרייד װאומענס :עסםעד, אננעס
ליג. גיאן

 ױניא; לאטהערס כיעקװײ, דײוױד
.74 נדסער

 און ברידזש בוקרזענעז, פלײנק
 ױניאז וואירסערס ודיראז טטדוקטשולעל

.1 נומער
 אסאסיאיײ ס^ערמענס א׳ניל, דזשאן

.2 נומעל שאן
ױניאן. סימענס אלאגדער, א. װ.

 יױ זואומענס ס?ראי*ד,דפימצד אננא
למ. לײכעל ניאן

 ױניאז מאלדערס סעמאל, א. סי.
נומער

ה^י דזשאהן *  סאר־ און יאנדרי ׳נ.
.712 נום. מניאז דרײװערס האוז כערס

 טייאגראפיקאל ענגליש, א. דזשאהן
.16 נומער ױניאן

 ירינטעדס אדטסען, װען העגרי
.3 נומער ױניאז נרעסמעז

 יױ בלעקסםיטס נלאװער, נ. םשא^
.122 נומער ײאז

 ®רעססענס פרינטינג שעה. ע. העררי
.3 גומער ױגיא;

 ק#- ארויס שיקם מעדערײשאץ די
ס. די באזוכען צו מיםעס ױױאנ

 פעדע־ שיקאנא םון פיםינ; דעם בײ
 נאכ־ זונםאנ לעצטען לײבאר, אװ ריישאן
שעך דזשאועסאן. אנםאז האט סימאנ,  ם

מ;- צו םעיקאם ער15 דער םח מאן  העי
 » אינעגעבען סטרײק, דדעסםאכעד דעם

 דער םון טעםיגתײם ד• וחתיז באריכם
 די וואס אנגצוױזין תאם און סאכױםע
 העאפעז צו םאן איצם דארפעז ױניאנס

םםריימ. דעם
אי נעאעזעז האט דזשאדנסאן םר.  פ

o דעיאנאכמז זײ n •די יראס אײפרזו 
צו ארויסנצשיסט האס מאמיםא -נער16

 "t געלע־ע; װע^כע ױגיאגס, ,ד
א- אױ פעדערײשאז שײזאגאעל ב ״  אלז י

 זיד ״;ינ• יזאריטע די אז עײן^עלט לאט
 — די צל י־צטעל טיט׳ן באנוגצנען ניט

 מאכי- 25 אלױסשימען װעט ;אר ג-אגפ׳
 •ד די ערק־־ע-צן װעיצן װעינע ׳טעס

 פיז װינט־גלןײט גלײסע די ;יאגס
 •re נאל״יטי;: די און סטלייח לעם פען

cjh גאגצע״* דצר פאר חאטוי -• אני׳  #־;
•.-יאגא.‘ םין כאװעגוגג ארנײטער עעל

 rtn א• נאליכטעס אויר לאט עי
 א \vi)n צי אנטזאגט דך לאט כיעיאל

 לאט על א• און יאראד. א פאר יערטיט
ױע- צ• עראוינדש געגענען כלויז  אד

 ־יאודטאון דעס אין סטרײין דעכ טײזען
 די װ־ייינעז פי׳אוט/ א ד׳ייר דיסטר״הט

 ציגײײטצז טעג די װעט קאכײטע -ער15
גאכען. די אין ארו־סשיקען און

ס ג־ױסעל דעי ^ ע ט  ד• •יאס אינ
 oqjn ־ײבא־ אװ מעדערײשאן שיסאנא

 לאט סטר־יר ירעסטאנער אוגזצד אין
 איע״יטע״׳בוד נאגצע די אייפנעײדעלט

 ^פאײועלסס״ שיקאנא דער װעגוגג.
 □in IV3*•;* שלייבכ טאגטאנ יעצטען פין
ט: וױ פאיג

 פאלע״ ״.•יהאוא די פון אאיעל ״דעל
 □jn לעיפע; צו *״:אר א^ לײשאז

 vo^yy דרעסמאנצל. די פ.ין קאטױ
ט כא^ד שױן סטרײ־ען  ייעדס װאבען. אנ

״ז. "H פאר  א עכ ;יט קודצען אין אי
 □in pc וױכטיגקײט די װעכזןן נאגדיף

ס א  ארגאדזײ-סזןל גאכצצד דעד פאד 4י
g «ון באװצנומ ארבײטער w r# דאר״ 

 יןאאיםאײכף אמאניזי-טע די װאס פאר
 pc אאס״ױנגאז רעגירוגנס די און טען

 —אאיא זײנאן קאדרסס די און שטאדם
 cm אג»יהרצז די דערלאזצן צו ניט נמט

P’n tw װאס וחמ, א אױוי o n זײ 
 כ״ים ענדע, דענרײכער א צו פירען

 ססיײק רע□ פארציהעז צו צוראק דצם
אלבײסאל. די אױסמאסעדען און

 pc אדנײסע־ רי מוזעז דעט ״אויוי
 טאםיד זײןר סיט ענסמערעז שיקאגא

 אק כאסאב די צײגען און שטיצע ריעלע
 רלצססאנאר די אז ז״ער^ר מנגירוגג דער

ײן, גים זיעעז ״ אז אי  ניס יזצםאאן ז
 אינםייצסאז, אײגאנע וײצרע פאר נלויז
 נאנ- זתי־ ס״ז איגסאחנסען n פאר נאר
^וננ. אדבײטעד צער או נ

ר ״דער ת א כ ד מ אונ  ײעיימז חאמי, זו
 גא״ א; פיהלצן סרױען און מײדלאך די

 די פאלדיגס װאכצ;׳ אכט פון העגט
 שטיצע חארצינסםע די און אנערקענומ

 אה םענשאז, רעכטדענקצנדעז יעדען פון
 אװ סצדער״׳״אז שיקאנא די וחנן איצם,

 צו לײי □in ארױסגעלאזען זזאט לײכאר
 זאל כיע; אז פאריאננט pא ױניאנס אלע

 —צ:י הײז דאחי סטרייק, דעם שטיצען
 אלנ^ילאציע ארבייטער <זײ[ כײ פעל
 קעספיל די צײגען םוז מעז און זײז נים
 עי״ ױניאנכ די אז געגנער זײערע און

ט זיסטירעז  זיך, פאי ױז6□• באזונדצר ני
 פאי ייניאז אײן םיז ?אס«י דער «ז גאד
 פאל ־ט,יא־גא;יז זײן צו רעכט דאס

 מצגשי״ײ פאל איז בארגײניגנ קאלעקטיװ
^ פו; זאך די איז באדינגוננען כע  א

ארכײטער״ אמאניזירטע
 pc סטדײי דרעססאכער דער אלזא,

 פויעל כיט םארסנעזעצס ווערט שי?אגא
 -‘פע-י ביאיל װײס־ורעזידענם ענערדע.

 ילם סון פיהיעל הױפט דער שטײן,
 :אר איז זואכ אלץ געםאן האט סםדײק,
 ססי־ײן דעם מאכען צו געװען טענליך

rפא אילט איז לאס און פאאולער sנlt'  נ
 ױאס ן“אי אויך טוט ער געלוננעץ. דינ

 נעװאונעז זאל ססרײק דער פיענליך נאר
 סאי־ א טיט ענדינעז זיך זאי מר װעיען,

 I•# סםרײרעד די סא־• זינ שטענדינעץ
יוניאן. דער פאד

גים  פערעלשםײן וױיס־פרעײדענט
 P® סםרײקער די גערוס א א•

באארד. עקז. געג.
 װצדט ״פארוועדסס״ שי?»גא איז

 זוײס״יאסחידא^ט רחוז דאס באריכםעם,
 טױנ^ננ •יז צוריקגעקוטען איז אעדלשםײן

 באארד. עסזצקוסיװ גענעראל אונזער פזז
 cncrnoo די איבערגאנעבאן חאס און

 צו ר*ס באארד דער װאס גרוס, דצ□
סד »ױם;יגוכ#ז עד vm jop'rv* די



r ט*ט ויארען t•ד־<• נ#ד*כט*ײ;(, י
r ,פארױ^טר״ y M; ײ• דעג

;סאמג״
 טיטיגג יאדי&ט*-טצ* גדױשצ- ״א

 'c ;irriy|* 1; אוג^יא״טען א-ז
r *ר"?וונרץ9 t u i v t y - i &<ייו* 1י• 

 u;VT?y§- מײע inv ®ט־יט שיננטאן
 'V‘1 ניו^נטעט ד»אט וע־־י״-יטי•; ניײע•

yj; די״ע^ערא״ דע־ פו; נא־צ־ױש לעס 
y*(? באאײ• v ע#א<ן\י. in m; דעש 
 ,צ ט;י*דע*4,נ ד* lyryDn און כטײ־ח

המײ״י. דעכ פיגאנסי-ען
jyvM עי׳ייעיט ־אט ו*ר*״*ט״ן K*

 ̂ון ויו פאמט מטי°יז ד־עסניזונע- דעי
y״-pc tn דאפ /  ד• pc sy דאט ד

 יע*סי>1̂פי די yryr באדיסטעױוגג,
 אױכ* ל״ט״מ, 8“נ א^־כגעיײוע; דאנ^

:yryiy,,, ד־״עטען דעש כ״יטי;; א וױ 
הטרײיז. k pc טא:

: v* -אט ״ע־ y i y i y r y y ט־״* ,־:
 א*;״ דע־ pc אנע־ט״אהעגלײכ ד• לע־־ס

ופי־-״ען ‘טעי־גײעאגאי  ?טייײ דעב א̂נ
 *v; ײעי־עז yryii אדעטי^נטנגען די אין

יזאט־י. cyi געוײנען צו "׳ךע; נ*א:ט
 lit דנע•׳ דינעז סט־ײיועײם ״ד•

אעטעי־דײ יד אז ע־לי־^יט, ;,פע־ייטט*
V*״״•* ניט עטי, א:#י?jyvin ין*MV)•י•

 בי־ױז כי־ײנט עכ '■.,סטי־י ד*זע; פא-
 יא״ ױין יצ עטרײחערס די פא־ א־:יך

c ביז כעווע; דינע: זײ ••• יאי, v r אױ 
n *:־y j;אגפידר אי; פעפט או; אי*ני; ־ 
n; װאיע ע• וױ אזױ יאד־י דעב 
טידי  ד• ;עװאדוון. א־ױכנערופען ;

 -8א שטודרי״צע נײט האבע? כטרײקערס
 ויײ ד• אז געעגטפעיט יאדיסכיענטעז

jyj *אזױ האײ,* אין צו טי,ג
 כא• װעט 4אינטע־נײשאנאי די וױ לאגנ

- יעטיכוען״.
 פא*פאמונ;עז די אטבאי׳אמט ױאס

 אוז •א*»צײ ר• pc סטריײןערס די געגען
 געװען. וי• א< עס נעהט קאורטס, די

 אין טאנ •ערען ;עראכט װעדען איעסטמז
 כיע;ריך נא־• איז װאה איץ טיט ױניאן די
 ‘צופיעי דא־פען ג״ט זא־״ע; סטריײןער די

י**דען.

אן מ ד ל א אן און װ מ ר ע כ  לי
ס ר ע אי ל
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פרעסערס
m ם ק ו א ל ן ל

עט־ װ״ע• ר• דאט װ״סען דיט  ̂נ
y ״אך o r i iv; בע״ און װ^װעט 

 איצט ביו דאנען ריי־ Dfn *יױע,4•
 ייײ וױטוועכטע לי טיט נ^טאכט

v אדער װע;ד m i r y wלאי״ץ אױו• ן 
jyy<i וג־ פון נעװארען ערקי׳ע־ט* 

̂ר  אוכײ םאר פעחטא-י״דאחטאר ?
 םון ;עדוך דער דען jyir *y כעזינד

 צו#א' די און ■עך *ואװאו-טטע די
 mW ‘¥ בדעגגעז <ן#ן ל>4לאי רעטע
עאן.יסארו

̂ור ױזט  »עטע;ט דיעם אומעל נ
 וועיכע *ײוחננד, שוסעמע ד• טיט
 יד םון געװארען אגעיקענט איז

 װ^יננ־ איז עיטען1עקס ג־עהטע
̂ס טאן ‘װײ סאדטארײעע העכסט א
נ״עטייאך. ע־

̂ו או די גײ כאקומ

 פלאש אשעדיהאז
 ®רעס־ װעלװעפ און

?אמפאני נאארד
VJ3 יארק נױ . עדוענױ פינפטע 

2220 א׳טלאנד טעיעםאז
י י י8 מ ו ק ך ען8אי י  עשפ1לײ די או
ם פי־וקענע ספיסעי־ס. פפײי* פ ספי  סי

ל. א פי אנ אי ג
ך חןובען י ; אי ; י ק נ י •

ע די פ ס ע ן נ ם. אי ^ ר א tJssasragggaaaמ

שע די ר אידי טו ל קו ױ ג  א
אן ך א כ ש) ( טי דדר ע ײ ס א ס

פט  א־*ס מים שאיםע־ם צײזינפט׳נע מיע דע'
ט׳ £  אײב־ זיד און םא־דע־ײ ױעגע; 1י׳;
 לויפט איד,ר ױען שװיגריערס, 1פי ;:‘/*־היט

סאיפ א־יעי
ײטכ י־י*;ע ע»» א  כא־אט א*ד• אײרער דעי

.,אי; פ־ט זיר
,פר אככאײט איז טאט אוז ראט איגײןר ,. 

ט כ ״ סט אדער שי פ־^-זענליי יו
 ,5 ביז ס פוז — שכת אױסעי טעג^יזי אפעו

ז — זיגסאג י אוי״־. 1 נ
A0RICULTUR4L SOCItTY, l*C 

■W1 r. 14fh Sl., New York CHf

בראנזװיל קלאוקםאכער
ס ד ע נ מ ע אל פון מ ח לאר,

מאין ערשטען צום אויו»
גרויסאיסיגען א דורך םאי טען1 דעם שייערען צו באשאאסן האט אונזער

ט ר ןן צ נ א
אין װעדעז דורכגעםיהרט װעט װאס

לײסעארם לײבאר בי־־אנזרױל
אן 219 מ ק ע ט ם רי ט ס

אװענס אץ אזײנער 8 דאנערשסאנ,
:װעחנן דורכנעםיהרט װעט •ראגראם םאאנענדע די

ר ע ל ד א אנ ש ע רנ ע ט נ ר אי א ב
 האט ל#קאא אוגזער װאס כאר, רער

 בא- ^גצטענס איז און אתאנידרט
 עםענם־ זייינע מיט געוחןרען ריהםט

 און יארס נױ אין אויםטרעטען איכע
 םיה־ דער אונםעי װעט ביאנזוױצ
 און אעהרער דין םון רערשאםט
דיריגענט
ו ו א י ל א V י

 און ארבײטער שון רײהע א זינגען
ם#אקס-אידער.

ם ה ר ב א א ד אי זנ
 זינגער טענאר באװאוסטעל רער
 4או אאײן אריעס זינגער מעט

ואקס־לידער כאר. פים׳ן ̂פ

קי װל. ם ע ב דו
 װמם טשעאיסט, באװאוסטער דער

נוםערען. •אסענדע אײניגע ש«יאעז
אר מ ט םי ײ צ ט כ ע ר

 װאונדעי־זינ־ צעהךיעהריגער דער
 אױםגעשטורעמט האט װעאכער ׳גער
 סאנ־ אעצםעז אונזער בײ האל דעם

 זיבנען מאא דעם אויך װעם צע־*ט,
אידער. סוקסעסםוצע דינע

. א ס י ױ ע ה ל
 װעט פאר^עזעי באװאוסטער דעי

עץ און םאראעזען ̂. פארשט̂ע סצענעו
ענ. װ י. א. ג א ק א לי פ שי

 יזןדייטוננ דער װענען ריידען װעט
נ־אי. ערישטען פונ׳ם

ש. א — אבענד פון טשערכאן ט כי א ב

ט רי ם ײנ  באקוםען קענט איהר װעלכע םיקעםם, אױף — ®רײ א
לאקאל. pe אפיס אין ביכעל אײער אױף

ווערען. ארײננעצאזעז נים •אזיטױו וועלען יאהר ןחןהן אונטקר סעדןר

אן. .0 ה א ר, ת םשערםאן. ת ע םנ ע ש םעק. ט

 אפעױםארס, קראזק
!מאי ערשטען צום אויו*

 אינײטער דער װעאכען אין טאג דער א*ז מאי טער1 דער כרידע־ן
 רעכאגסטרירט און םאראײניגט ארױס טיעס ײע^ט גאנצער דער pe הי״אם

 א-ז װאס ארדגוגג תאייטאאיסטישער רעי געכען חי״אס א אי׳ס טאכט זײן
אמטעדדריקונג. און עי,ס»אואט*ציע אויף געכױט

 ארויס װעאט גאנצער דער םון ארבײטער די טר?נטען ט^ג דיזען אין
 ארד־ אוםגערעכםעו־ הײנטיגער דער גענען •ראטעסט * אין םאראײגיכט

 װעאען שאפען װאס די װען וױיט ;יט איז טאנ דער או א; ז*גען און ;וגג
 שאםען. די װאס o«n איבעד כאייעבאטיש די װעיען אי*ײן

:אױןי אײך מיר םארעימן דערסאר
 ךע־ און מאי דרשמען מין טאג דעם ארבייט אײער אױעק יײגט

 אפ־ דער דורך קלאס ארבײטער דעם פון םאיט די ראנשטרירט
 ארבײטער די פיט זװזאםען פײערט אץ ארבײט דער ®רך שסעלונג

 ױם ארבײטײר אינטערגאציאנאלען דעם ױעיט גאנצער דער ®״ץ
מאי. טען1 דעם ט־ב,

 אראנדטי־ט אסאא6׳ אונזער האט טאי טען1 הײגטיגען פאר ברידער,
§אסיגע; א דורך םײערונג א

ט ר ע צ נ א ן ק ן אי ו א א ט ה
H ט 3 ם ע ע3 װ ט ט, * ״ ט ר 2 ם ע ױ־נ נ״״ט>צ. א

:נעהמען אגםײא װעלען חרמפטען םוזיתאאישע םאי׳נענדע די
דירינענט איאװ .4י-------------כאלר ‘אינםעינעשאנאי דעל

סאלאאיםטען.
_ — — יאב^יס װעיא _ _ _ _ פיאנא — — — _
ז--------------------------------------סי״שאקאוי כ״ישא אי א ײ װ

ט״שעאא —־ — — —----------— דיבינסיזי װאאדיסיר
טענאר — — — —----------— — — זנאידא אב.

אקאניפאניסט —-------------------------------וױינער יאזאר
צענדער.---------------------------------------אױוײ אי פארזי

 פץ אפ^ם אץ טיקעטס קריגען קענען i לאקאל פרן מעמנערס
אװענד. אדהר 5 נאך ׳טען28 דעם אפריל טאנסאג פרן לאקאל

װ טי קו ע קז ד, ע ד א א ל ב א ק א ו. ל
ש, ל. . ח^ראװיט אן מ ר ע ע מענעדזשער־םעהרעטער. לױוײ, ל. ט׳

י®

פינישערס קלאוק
ס ר ע ב מ ע ל פון מ א ק א ם י., װ. ג. ל. א. ,9 ל א מערלןז ױם !א

מיםי מעסבער דזשענעראל א
װערעז אינעהאלטעז ױעט

ג א ט אנ ט, מ ענ װ הר, 7 א ל או רי פ ם א ע ען26 ד ׳ט
םטריט. סטע קארנער עװענױ, צװײטע 140 קאםינא, סטידרעםאנט אץ
י י  בײ ם*רשראנעז זארען מיר װערכע רעזאױזויע^ װערעז אוישנענוםען’ װעיעז טיט־גנ דיזעז :

דערענאםקז ערװעהיטע רי צו אינסםרוקציעס אויד איז יזי;ױע;ש*ו ד־;־

קומען. אונבאדינגט סוזען פיגישערס אאע

אר׳ן ען פ ט ש ר אי ע ען מ ב א ר ה ט מי ר שי אנז ר ט א א ר ע צ אנ ק
עװענױ. דריטע און םטריט טע67 הויז, אפערא םענטראל אין

ע*c די ד נ ן נ עז !•יט־םםעו י עז ז־ר װע' ם״יינ :בון

שרײנער, עםטעל
ס זיננעז װעס סוו«ראנא, י י ו לירער. פ

באריסאו,; כאריס
זיננער. באװאוסםער

מאטושעװיץ, מ.
א כאריהסםער טינ ר מ אנ ש«י<ער. ק

העריס אל.
דעהיאםאטאר. אין םארלעזער

 עליכם. שלום םון ״מענעשן״ 1אויםםירהע װעט ביהנע םאלקס אידישע פדייע די
̂יקאל, םיו אפים איז טיקעםם נןוך גלייך קוםט עוג צװייםע 228 ל

ט גרוס, ברורער פי

9 לאקאל באארד עקזעקרםיװ
טשערמאן. גאלדבערנ, אײב/מענעתשער. הײםאן, לואים

אלע מעו פארלאנגט דעזײנערס
 םרויען און םעגער םאר פראםעסיע גוטע א

 גוט;| ברענגט און אויסצולערנען לײכם
פאררינסםען.

 ד^ר אין אונםערריכט ■ראסםישעז א נעםם
ײניננ איז סקול םינדפעל  סוטס, קלאױןם, םוז רעז
 א קליירע־. םענער אוז קאוטס םאר דרעכעס

 א קרינען צו םיינט סקול טיםשעל דער אין קורס
 הונדערטע נעהאלם. גרעסעיעז א אוז שמעלע נוטע

 סיכד םיםשעל רי שױז ראבען פרויעז אח םענער
 לעכעו שעהן א הײנם םאכעז אוז נעלערענט טעם

םאן. אויד עס האגט איהר
ל די ע ש ם ל מי קו װ ס ג א נ י נ ײ ז ע ן ד  או

ג פעטערן נ י ק י י  מים נעױארעז נענרינדעט איז ט
ם האט אוז צוריק יאהר no א־כער ײיכ : דע־נ

מעסאדעז בעסטע אידעען נײע
רעזולטאטען בעסטע סיסטעםען נײע

ם אוז םאנ איגםערדיכם. ■עיזענליכע־ ענ  א-
 ם^ייע־ שר״כם, כוןדיננוננעו. כתסינע יז-אסען.
־ םןוגירם, ח ד קוטט * •  םיט בוהיעם םרייעז א ;

.איגםארסאזויע. םולער
םקול. אונזער 1אי דעםאנסםרײשאן םרײע

:הצאסען אװענט
םרײטאנ. און טיטװאך כיאנםאנ,

M IT C H E L L  D ESIQ NIN O  SCHOOL
15 W e st 37th S t., New Y ork  C ity  
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יאקאצ אוגזער פון ןװערען געגעבע װעט װעצכער

1924 מא/ ןסען mדאנערשסאג
3 3 ך 0 א אנ נ ט מי

י אין נ ע מ ע ל ם א ה
ע ט ו ט ♦ רי ט ע3 און ם ױ ט ענ װ ע

 עװענױ, טע2 228 אםים, אונזער אין באקוםען צו טיקעםם
 דזשאינט פוז אסים לײסעאום, לײבאר בראנזװיל אץ אדער

באארד.

ו ן ף «ן ף <• בארעכ־ איז סעמבער יעדער ן
; I si םיפעםס. צוױי צו טינט I י «

 קאנ- שעהנער אױםערגעוועהנליך אן צוגעגרײם װערט עם
 די אין װעלעז װעלכע טאלאנטען בעסטע די כדט צערט

װערעז. אנאנםירט טעג נעקםטע

נרוס, ברידערליכע) מיט

ש. םעהדמענעח׳מר, ברעםלאוו, ח

 די.גערעב־ ניט לײעגט אײנער װען ײייל
 װאש נים נאטירליך ער װײם םיגקײם״

 אלע אין און ױגיאן זײן אין זיך טוט עם
 אײנעם אזא טיט און ױניאגם, אנדערע

 פאר־ צו זיך שווערער »יל אזוי אױף איז
 אונםעגלױ־ םן>ל םאנכעם אק שםעהן

אױסצוקוסען.

Publication Dep’t, I. L. G. W. U.
3 WEST 16ih STREET. NEW YORK, N. Y.

 װאם אלעם איז קײט״
 ווע־ נעםאן דארף עם

 צו וועגדען זיך איז רען
 T« סעקרעםער דעם

 שרײבט אדער לאקאל,
צו דירעקט

1924 איריי, מצטען פר״טאכ,

אזיא־ אפגעשטאנענע ךי
לענדעי טישע

 דאם איז דעם, חױז י־,אי'אגיען.״) ן״״ע
 דער פון כאציהוגגען די װעגען גראבלעם

 *SP די צו ארכײטער־רעגירונג בריט*שער
 אין גר^ד — סאסען ארבײטער

 ד^ך איז אקטועל. כדעהרסטעז אם אינריען
ט איגריען ע- די םון גרעסטע די :אר :י  ע

 מעהרס״ אם די אויך נאר ק^זי^ניעס, <י׳״ע
 װירטשאפט איהר בנוגע עגטוױקעיטע טען
ק״אסעךסטרוקטור. און

 אם׳עטעלען דעריבער זיך װעלען םיר
־ ארבײטס־ די &ויף גענויער עטװאס א ר  פ
ם ביעמען ל 3( פי a אינד־ מיציאנענדיגעז 

ס יע;,  אויםגא- די םון מוסטער א אויף א̂י
 ענגלישער דער פאר שטעהעץ װאס ׳בע;

 ברײ גרויסער דער אײ ארבײטעי־רענױנג
ע. ט4װעי טי׳טער מנערי % —_____________ אי

ען# װ ן רעדען גזיר ) ג דעם אי *נ ח ענ ם א צוז

ע די װעגען ד נעמען #1קןל#ניע ענגי̂י  סי
ס ר פון אייוי ע ײ ע רי 4*א־ ז ״ינ צי ענ ײג  .דיז*׳ א

״ ס נ א י נ , (לאנאי־א, רי ען לי א טי פ י ד־אפ״ או  זי
א), ק ס רי ן יוו תעגגם 4גוױי ײעצענ  פיל א אי

ען עי עג ל ן ראס ק ו עי • ג;. ל^נד^נער ד רו עגי  ר
ר ען מי כ ־ ך שי י ײל או װ ר ע ס ד ם אי־וי נ׳ פי

ן בי * ע;2עו.י ד ז װאב ׳צ בינדען אי מ ®אי  מי
ד אנ גי עז אן א-ץ* עג עי ר ״ ׳א,יפן אנ ע ד ײ  א

ע ר ח ע אי ג רי ע ב . אי ען ג נ צו אזי ז ב אי ס׳
ך, ^י עי גי-^ד אז מעג ר ד ע ^ לי ג ײ1א ענ ע » ײ  נ

ם אפ ך ®,װאי ^ ען זי כ ע עג ג ײנ ען א ח צי ײנ ר ^ 
ען, ט פ ן אן «י*ס עגי ע א י ג ן ג ר ײל, ^ ן מ די אי

ע ס רוי ען פעדער^וניע, ןןרבײטער ג  װעל- װעג
ר כער ן גערעדע, װ^ס ג^ר חאבען מי ע מ  ט
ר ען מי ע; װ ט ס ע ד ■, רעכעגען ?יך פו;  *ז דערסי

ען די ג נ חו *י א ן ב ר דער פו ע א טי רי ג ב נ רו גי ע  ר
i t , ען ם י י ג ן װעי^ען ע ע די אי ג די ענ ם ^ח- קו  י

ן רען ײ ס ז י , נ עי ג i װי ענ t ע ר ח - אי ״ מ מ א  ד
ע די ®^רדינס לס3לעגפ1ן ^נס י ׳ י פ י י ג ״ ע ו  ן

ע א בײסמ-פר»גי*עם ר ע ד נ ו ^ו ־ נ ם י קי ר ע ס פ י  או
קײ».

ער אכ מ עס דר
22 לאקאל פון מעמכעדס

דעס פ״יערען ־לעט ימקא־ א־דער

י א מ ן ע ט ש ר ע
•ראבטפוזלעל א מיט

מאסענפארזאמלונג אװ קאנצערט
ן י ר א ע פ ו ן ק א י נ ױ

סטױט »טע אץ 1עװעני טע4

םאי סעןi דעם דאנערשסאג,
נאכנױםאג ו :30

כ>ר סיספאנישער קינאלטשיטש 'באױהמטער’ דער
 צזויי וייגא סי« קרייישור סחיק יארקןר נױ אינ«רר«׳*ס האט וועלכער

i ווצם ם^נאס ריזקן קאנצערםען n i\ ן #ראגראס א«

שאפ אץ שכן אײער פרעגט
 ניט, אױב װאך, יעדע ״גערעכטיגקײט״ די ערהאלט ער צי

הרינען. יא דאם זאל ער ם1א טאן דאר^ ער װאס אים, זאגט אס ר װ אן דאו־ץן ע ט

,זדאס טדיוט
 קריגט אײנער אױב
-גטרטכםײג־ די נימ

י ר א ג ־ ר ש ג ט י װ ע ס ו ט א מ
 א ערװארנען זץ־ ח^ס װאס שיילער, קאנצערטינא באריהמטער דער

 דעם סאכען צו בײםראגען םיא וועט אײראיא, גאנץ איבער נאמעז
אונםארגעסציך. מאי ערשטען

עס ענד אלג :פראגראם דער איז פ
טײל. ערשסער

נלוק -----------עת« טאנטום .1
גליגקא —-----------------------׳פםיסען) (זעקם היםנע כרבים .2
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דזשאכערס הי מיט קאנפערענצעז ױ
פארטגעזעצס והןחןן

ױ8 ד• טי ; אג, £אד;ײ*;גען. י*ד*; ד• געגען פראפאגאנ״א רא:ט א:ב׳ן-

 ‘׳־אטעי אץ איז בײגאכט דינסטאג דעם
 יאנפערעדן א פארנאלומען סי<האי«ין

 כײדע םין סאב*קאמיטעס די ציױשען
 ױדאן אוגזער סון חײסט, דאס צדדים,

 און אסאסיאײשאן. דזשאנע־ס רי און
 די װען צײט דער א»ן נײםאג, ריטױאד

 לאנ״ דער װערט גאיארעאן, ײערעז שורות
o פארטגאזמצט. פערענץ n רעזױטאט 

 קאגען ריר װ*י*ן יזאנםערענצצן די פון
o טאכמן באיזאגט rip װאר• נעחסטע
ױו די אגבאיאמם װאס  •ראטממ

 ניט ױדאן דעי יי-ו נאך ד האט אסס׳ן,
או וזאט ?י אםיציעא. געענכפערט  mm נ

 די אדוי דייאהס נןנעגטםצלט ניט ײליאן
 נע• איהר האט סען װאס םאדמממען

o אױןי שטערס n ד מיט ?אגםארצנץ נו  אי
.pm* װאכצן צוױי

 ?טױו1•ראט די אז נים, מײנט אמןר
< גאנצען אין איז זי אז שװיעט, ט  ש

 ענטסערען אנשטאט נ^ד ניט. ראס ג״ן,
 ייכער״עט זי כיאכט ױדאן, m רייעקט

i אין ״*יאפאנאנדא״ n ״װאונמנס 
דער םידערונגען די גענען װעיר״  פון׳
 אין *•ראיאגאנדא״ דער דורך ױגיאן.

i n ט ®רעסע  צו •יאםעלטױו די ר״נ
עפעגטאיכע די ?ײט איחר אױן״ באחיסאן

קאלענדא־ אינטערנעשאנאל
סקויסאן. ח. פון

צורי? ימוזר 12 נױם װ»ן היינםינע

 י צו *גװעזעגד pm נ*ר#עדס סעםױעי
םעג ױ דעס no סי  ליאד***נמר יאר<אר נ

עז, pm עי װאו באארר, דז׳עאינט ד עיי ג ;"* 
in n  Mr dim? ״ן o ךעגען סײנונג ז n *״וױי 

/ ס׳ןן ל׳ בז ײ ר י ע מ  mo נעסיאנט װערם װו
o ריט צוזאסעו נ«ארד דז׳עאעם n דזשא־נם 

ײ *ײ באארד טא o נאןי ?אנסראי. סאגי n 
ײ/י■«^ ס רײפ׳ש, דזמאהן ר״רעז ev ווי * ?  י

vmo ן9נר$סס ברויץר ׳ל»;ד*ן *n י ס ^ ז  ד
i n w, ס ס D( נז 'pnw ווסרם דסס pm mm 

מר $ mb n ל*נ j n מ ה ני in «וױי גיי P D r 
 «t« mb נונסטזז וװ ארויס vt ער זאנס

לײגעי.
ט נ*רנום םיס ײ ס ט־  ח*ט זי דןוס ׳סי

 pvb iv כ«יױועז
ifp'MngD hm נאיסזןגטס, נס*?§סיד*ן צו 

כע תי אגד סון קוסעז ו ױוי ז mm קי נ י ן ו  ײי״ ו
״ o3Mon יעז ט נ ד im’;v י*יז ני פ ״ ? op 
I’m כער* t ?J>ooim מז, «ו עםװ«ס ר״ ר  ע
עי װען ם נ*ר©*;ט ד ט װעי  נים ז*ר ק״ז סי

i א*ס כווצײגעגם r J r י ע י נאדױג*•!. •
/•

 פיז סײי«רס לײדיס mm יוכעדoווו^,'p די
ל ה״ױעז, נ;ו י אי ׳ ?ײער פײערעו ׳צ2 י י  ע

ר סעםט DpnnM’ ׳שטעז  םיטיגג׳ סאס m דוי
ו עפ ױערכען נ*י ת ײ  m.m ר«;ד*ז סאיר ו

•:•.PM’PBi ס. כרודע־
A

 רV07T קיאוה *יע mo ט״^ערר״טע יגא•
mm ױ  ער• אדן וננ“ס*ר?»ס u הזןלטעז יארק נ

 ovo ■ •*09? ססרנעגדזן די זיף no יתהרעו
 סעז *ז \,t273 »בםונג זסל וזזנלכע יסםיםזנ,

ם*ג ׳עכת »רנײא*ו ;•ם ז«ר מ mm ניכסי • 
ז י ז ד ?** » :עםונד^ו זע«ליכע1אוסנ *נ

גדטערלײםע׳ ׳שא• די צו סיטע
y די <ן*סר«לירזןז ריכםינ זסלען וײ ד»ס r* 
”©iy קאסיםזן v ;«ער n»iTOnM לענער׳■ 
ױ װי  די ס»ר *רביים כילדוגנס me m »ז

םע, עקועקוטיװ אז mm ם*םבעים, סי עד קי  ױ
ovo'B9? v'9 ז>ל כע  vim  lyoBBonM, ד*ס 
ס ןײער םא? זארעז זײ  HM רינםיג *רניי

■יגתםליך.

ס״מסאני. ױנג ארכײטער
 *ר* םימספני ריגנ ארנ״םער דער
 דיזען וועם n א. 615 כר. םון קעסםער
 רע־ קיין האבען נימ אװענט סרייטאנ
נעעיצאסק;. »*ז םקוצ די װיי< וזוירסעל,
 אר־ םון רעהויסעא ;עקםטע־ דער
 םרײםאנ ׳שםאטפינדען װעט תעםטער

 פעם״ *יע ראי. *װיימען רעם *גענם
 iv נעבעםען זײנען ארקעםםער פון כעדס
 װעלכע יענינע די אויף .o״v אין קוםען

אינסטרו־ װעאכען אירנענר אויף
 םרייםאנ יעחנן םקאדען זיד זאילקז סענם

 םעיטע 63 סיזו< ■אבאיין אין אכקנט
 ם־ענען און עװענ־ו, voent און סם.
— אז אית־, וױיסטאלםערמאן. פר. םאר

i סטדד׳ישע mb 1*רג*ניז«*י »ז r n o סיס׳ז 
מ די״ נאםען אי מו ו •האם ליענ״ דויםעג׳ס דו י  ז

ם ע ד רינ קי׳ pm מג אני ? סאי ד אנ ל מ מ ײ  ד*ס נ
רוננ, וײבםמע א »יז סי - די t*m ד»ס וױיל !•  ע

עז י רו # ע' ם  געזעל• *ר8 רם1ד טרנ»גי?א¥ת מ
« מ6א לי ז6 ססרד׳ימע די m *סםײוממס״ ם ת ו  י

ז י נ ״ מ ו «וי סננ רי ר, וײיסם 1צו ח ^ tm ר מ  הזןי׳
תסזןו ו סיניי ײנ ם 1ו נ מ ע םערקי׳זע פוו נ

m y n  tm pvsmo סעסינער » »ו סא-הױסם 
ה י י ו ן

 גע״ גיט אבעי ־*,א װעט דאם כ•*•;•;;.
ד א*? דאס וױ ײמעה י  גערינגען ;יצ א

סריוזער. ראי* קי*ן
ט ז-נדאז פ-עדדענט ״  t* ׳עױן ד

 אנגעניאזענע א"ע די אױף ע;טפע- אן
n 1«י טענות n אוג״ געגען וי^טעקטױו 

 סרא״ דער םון םיחרער די און ײניאז זע•
 זײ אז אײנועחן,' באייד װעי״ען טע?ט*װ

טעות. א געראכט יױדער דאכען
סאר- װאך די ה*ט ויגמין ארעזירענט

 אין סט״טסנעט חור*ען א געדאכט ^
פ-א״ דער פון פ־א&א;א;דא דער באצ*;

 צוױיפען װע־ט עס װעיכען א*ן טערט״,׳■/
ט ע ע- : געזאגט אני

 פון םיחדער די ױאס איגוטענטען ,״ד
 אין \n דכען אסס׳ן פ־־אטעהטיװ דע•

 םא״ די גענען ®-א״אגאנרא״עטאף זײאר
עי פין :ען  אויס* ניט זײגען ־רניאז ד

*ycsH.| ט *א:ץ לא• טען : ״  וױיוען י
ױו ט ד װ• פיאטעהט אנ  דעם םיט זיך ט
־ און בא^ר עס װערען ד

״ אייך ^ן ט
ם־עזידעגט  דער־ אױך האט זיגטאן '

ט  די פון וןאטםען קי־^ווקדאכער די טאנ
 ד#ס אנוזײזענדיג, יאהרען, םריהערדיגע

ע  פראטעק״ דער פון ארױסטרעטונגען אי
 םים איםער זײגעז ױניאן דער ;עגען ט־װ

מ א ס  און נעװארענ, צוריקנע^יאגען עי
״  געמעגט װאיטען זײ — ער זאגט ־

נעשיכטע״ אײגענער זײעד םון רעמען

/It!״*

<<• • ) . < ( »  
0  I

0 *

י י ז ל י י ו י ו ו ר

נ$י יעהרדנער דער
m* 90* פװ

כעי דער ײי עח קאס״ די םין כאי י
 סןן יאקאי ײניאן דרעידטאיער טאם
 ס^טען דעם אווענט, מיטװאן־ דין װעט

 פארק- אין וטען דעם עיב ״אפריד
סטדיט. טע110 ׳פאי*אס וױו

באי״ םיאוער״ ״טעי א זײן װעט דאס
 אוז יאקא< דעם םון מעטכערס ך םאר
 אגדערן די םון סעםבערס די םאר אױך

 די אינטעמע׳עאנאר. אונזער פון יאקאילס
 זיף םאכעז 90 יאהאי פון טעכטער ׳עעחנע

 עס און כאיל דעם םאר דרעסעס ספע*יערע
 װעסען מיט און זעהן *ו װאס זײן װעט

םארכרענגען. *ו
דארט. זײז ניט,*ו םארםעהרט

 מאנטאג אפען איז באנק די
 9 פון דיגסטאג ,8 ביז 9 פון
 ,7 ביז 9 םון מיםװאך ,5 ביז

 םרײטאג און דאנערשטאנ
ת9 םון ב ש ^ י ^ , ^ ז י  פון ^

נאנםיטאג. 4 ביו פדיוז 9

 מד דך האט עס זיגט צײט מאנאטען דרײ בלױז איז
 טאנא־ דרײ ריזע באנ?. ױניאן איגטערנעטאגאיל די עםענט 7/

V געבויט איז באגק ארבײטער אונזער אז באװיזען, האבען טעז
W אםת׳ן סיט םארזיכערט איז און םוגדאטעגט שעסטען א אויף

ערפ^גג.
 ביכער די גע״^אסען באנק די האט אװענר מאגטאג יעצטען

ר. מיילי^ן צװײ העכער פון עסעטס״ ;דיט א ^  באנה אנרער קײן ד
 געקענט ניט ם^ונאטען דרײ םון ענדע צו האט סארם זעילבען דעם םון

 םוילען אין איו באנק םון מגפארםמענט יעדער ערפאאג. אזא ווייזען
ד און ארבײטער די פון צוטרויען םואעז דעם םיט ארבײט און גאנג  כי

יארק. גױ םון נעסאיים
 האבען םרײגד םופציג און דרײ און הונדערט צװײ טויזענד

 פראצענם 4 סריגען זײ חופאזיטס. סײװינגס געעםענט אונז מיט
ר מיאיאן האאבען א םון זיכערהײט די האבען זײ אינםערעסט. א  ^צ

 אידישע ארגאניזירטע מיאיאן םערםעא א און סױריצוס און האפיטאצ
 ברידעראיכע און ראיעצע די אויסנעםוגען אויך האבען זײ ארבײטער.

D זײנעז אצע צו אײסטעם באנק די װאס באהאנרצוננ ^ o 't^ s n.
 קארפארייטאנס און פערזאנען פופציג און אײן און הונדערט זעקס

 אצע האבען זײ באנק. אונזעי מים אקאונטם ביזנעס געעםענט האבען
ע װאם באסװעמציכקײטען, ^־ o 2 אויסער ארן גיבען, באנ^נן אנ n 

דאצאר. םויזענד אימנר באצאנסען זײערע אױף פי־אצענט
 דע־ םארעיז אונזער סיט באנוצט זין האבען מענשען טויזענדע ־

 דער םאר אייראפא. אין תרובים זייערע צו נעאד שיתען צו פארטםענט
 איבערגעשיקט באנק די חאם עקזיסטענץ איהר פון צײט קירצער

^ אאע איז דאאארס אטעריסאנער נ ע  שױץ האט און ױראפ םון א
 די איז געאד שיקען װאס אאצ םאר רעסיטס. הונדערטער באקופען

ביאיגסטע. די און שנעאסטע די ראיעאסטע, די באנק אינסעדנעשאנאא
 אנדערע סך א טוט און שיםסקארםען אויך םארקויםט באנש די

קאםטאמער. איהרע כאדינען צו זאבען
 די באנק, דער םיט םארבונדען איז װאס ארגאניזאציע יעדע

 דזשאיגט דער ױניאן, װאירקער^ גארכמננט אײדיס אינטערנעשאנאא
 םענ- די פאריערס, די םײתארס, ipp די םאכער, ?אאוס די פון באארד

 םאר עס באטו־אכטען אנדערע אאע און װאיר?מרם גודס אעתר סי
 אר״ שטארקסטע און גרו»טע די באנח דיזע מאכען צו אמביציזן זײער

ת דער בײ און יאר^ נױ אין באנמ בײטער נ  דרײ ערשטע די םח ע
 איה״ אאע הארץ טיםעז םון זי דאנקט עסזיסטענץ איהר םון מאנאטען

 גרוי־ אזא םאר באנק דיזע מאכען געהאאטען האבען װאס םרײנד רע
ערםאאנ. סען

װע־ מי־ר דעסאדט, םײוױננס אײער אונז בדענגט
אסריל. ערשטען דעם םון פראצענט צאלען אױך־ לען

 יוראפ, אין קתבים צו נעלד אײער אונז דורך שיקט י
 םון װערט דאם ראיעל און שנעל וױ זעת װעט איהר
געטאן. אונז

 באנס ױניאו אינטערניישאנאל די םאטראבידרט
װעגען. מענליכע אלע אױס

International Union Bank
New York City21st Street and 5th Ave.
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GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)

 אאע ps ארבײטער
 םאראײ״ אענדער,

 די און אייך, :יגם
 זיין װעט לועאט
!ע ר ע ײ א

 ♦fipfflfו כצדמחי
ארפח. ו<א

ױנ, י (י )J ן1נ

גןרצנפיו״ «יץ אן
ד חיי* קײ•  T! יי

 ווןל אוז
ס איחר י . נ ) ן ז ן א ו א

יוניאן ודאירסמרס נארמענם ליידיס ־ישאנאל איגי־^ דער פון ארבאן אפיציעלער
<י / צטען פרײטאנ, PRICE 3 CENT8

—5ל---------——-----------------

צ איז װארם א
V«l. VI. No. 1H. Sow  York, Friday, May 2, 1924.

דעלעגאםען :זערע
!ױבייעאום־קאנװענמזזן אונזער i דעלעגאטע; כרידער, און שװעםםער

 איגזער צו לוןקאיס אוגזערע *ון אױסערװעהלטע אלש דעלעגאטען, אלס אײך, איך באגרים ברידערליכקײט אכת׳ער פון געפיהל א םיט
ױבילעאום־קאנװענשאן.

 אונזער פוןרטגוזעצען ענטשלאסען זיינען כיר אינטערנעשאנאל. אונזער אין פאםירונגען גרױסע פון שװעל דעם אױף שטעהען םיר
 אויפיזפפערונגס־פעחינ־ זייער םוט, זײער געװען זיא גרוים . צוריק יאהר 25 םיט אגגעםאנגען האבען םארגענגער אונזערע װאם ארבײט,

 פריי״ פעחר כרוים, מעהר זונעג׳טיין, םעהר ליכט, מעהר ברענגען צו כהות זײערע אין געװען נאר ש׳א״ז װאס געטאן, אלעם יואבען זײ קײט.
 צוריק, געחן נ*ט זיכער קענען נאכפאלגער, זײערע אלס מיר, און םעםבערעיפ, גרויםער אונזער םון לעבען דעס אין גליק םעהר הײט,

װעג. דעםזעלכען אויף װײטער און װײטער נאר
טאן, .־V פיל זעהר נאך דא איז עם קאנװענ׳שאן. דער צי געשיקט א־נז האבען װעלכע די פאר געװארען דערגרײכט אלעם ניט איז נאך

 ניט אלין נאך אבער האט ער *וריק. יאהר 25 פיט וױ נרוים, םעחר האט ער אםת, צוםרידען. אםת פיהלען זיך זאל ארכײטער דער בדי
 אכער געווען, זיינען ױי װי בעםער, באדײםענד זײלען ארכײט־צושםענדע זײנע צוםרידען. זײן קענען רעכט םיט זאל ער «ז ברויט, גענוג

 אר־ אונוערע קעםפען. צו װאם פאר ניטא םעהר שוין איז עס אז זאנען, געװיםען רײנעם א טיט קענען זאלען םיר אז גוט, אזוי ניט אימער נאך
 גע־ אװעקגעשמעלט ױאלט אינדוסטריע אונזער ױען ױץ, ניט טאד װאם ארבייטםלאזינקײט, גרויםער און אפטער פון אל*ן נאך לײדען בײטער
 של׳חים איחרע אלם םיר, און טאנ, מארגעדיגען םיט׳ן אונזיכער אלץ נאך איז םעםבערשיפ אונזער פונדאטענט. ריכטיגען א אויף װארען

 געטאן עם האנען פארנעננער א־נזערע װי איצט, פון איבלען גרױסע די אפצושאםעץ װי טראכטען זעהן םוזען קאנװענשאן, איצטיגער דער צו
אונז. פאר

 אין זאך אנדער קײן האבען ניט וועלען םיר דאם אץ פליבט, פולע אונזער ערםילען וועלען אלע ריר און איהר דאם האםנונג, דער אין
ױגמאן, מא*שױבילעאום-־אגוו^שאן. אונזער צו װילקאמען אײך הײס א־ן אײך א*ך באגרים םעםכערשיפ, גרױםער דער פון זואוילגעהן דאם גאר װי זינען,

ױגיאן. װארקערס גארםענט לײדים אינטערנעשאנאל םרעזידענט

י

r.\\
* ^L£i£fערשפען פון

 ײאס »רע, צו םוב, ױם ארנייטער גרויםער רער מאי, ערשםער דער רופט
r » הערען, צו אויערען האבען u n באמהם׳נז צו מוז א און םיהלען *ו:

 און איהר קענם איוזם א־ן !טוב ױם אייער איז םאי, ערשטער דער היינט,
 פאר קעםפען צו כוחות םרישע און האפנונגען נייע שעפען און נעםינען איהר ןאיט
 מעגשען די פאר און שכנים אייערע פאר זיך, םאר רעבען אין נציה נמהר איץ

!וועצם נאנצער דער א-בע־
 װעדקשטאטען, אייערע שעפער, אײערע פארצאזט םייער־טאג. איז הײנט

 יאהר. גאנצע דאס ■ראצעװעט איחר װןצנע אין םיצען, אייערע םינען, א־יערע
מאי. ערשטען דעם ארבײטען ניט זאיען קיינער און <ן-ינע

אי; ערשכמר דער איז ה״צינ  צו װערען אפנענעכען נאנצען אין םוז ער ם
, םרײד. צו און ;אכרענקעז צו רור,,

 דורך רוה, זײז חרך װערען תםאנםטרירט *רבײםער דעם םון םאכם די זאר
 נ*ט ארנײטען װאס די, םיי און ארבייםען, װאס די, םײ זאצען ;•ט־ארנײטען. ץ••;

 צעבען מענשציכע נאנצע דאס װי טוים, און שטיצ גצײבט אצעס װי ךעדפיהצען,
פראדוצירט. און שאםט וואם רעם, אהן אוםדענסבאר איםטענליך, איו

איז זעהר נויטינ, טיגי ארבייטע־ די םאר םיי דעטאנםטראציע דאזינע די נוי
שוין איז מען פראצע. ארבײטער׳ם דעם םון צענען װאם די, םאר סײ און נושא;
שאפען אימער זאצ םענשהייס רער פון םײצ נרויםער א אז רעם, צו צוגעײאוינט אמי
שױן נאמערהט מען יאו שאםס, ער וואס דאם, אצעס נעניםען זאצ צװ״טער א אין
צעבענס־שטיינער. דאזינען דעם םוז משונה׳דינצײט און װיצדסיים נאנצע די נ-ט נאר

* ♦

 װאו ארבײטעד, אאע צו גיאט צורוף זײן און מאי, ערשטער דער איז הײנס
r,בײ געפניען, ניט זיך זארען י oiin םארוחננדען :יט זאאען זײ ארבײט »ן פאר 

ע זײעד  װעאכער גאױבעז, זײ װעאכעז אין נאט, ךער זײן גיט זאא עס װעאמנ ;ענעמי
ני& זאאען זײ אשון װעאכען און הוימ, זײער םון קאאיר דער זײן ניט זאא קס

רײדען.
 איהר :סארשטעהן ?ענען זאאען אאע וואס שסראך, א אין זײ צו זאגט ער און

 שקאאםעך דעם באםרײט,םון װערען קענען זאאט איהר כדי םאראײניגעה זיך טוזט
 איז דאס ׳אײנינ?ײט דוו־ות. דור סון אײנגעשסאנט זענמ איהר װעאכען אין יאר
 וועט אין ש?אאפען־?ייטעז, אײערע צוברעכען וועט װאס צויבער־װ^רט, גרויסע דאס
n איז ד#ם אײניגסײט, םרײ. טאכען א'יך n פאר װעט װעאכע שאיסעא, גרויםער 

ם, םון ?װאיצעז אאע אויפשאיםען ךיאי מו אעבען. און נאיה נ
 יואס שנאה. און ?נאה םון םאראורטײאע אאע ארוים רײסט װארצעא כיט׳ן

 ײי זיר״ םון םאריאגט אנדערע. די געגען אײנע םון ארײגגעהאט^רם אײך אין ס׳האט
 זיך איבערנעהמען d^t שטאלץ, נארישען רעם שונא, באוטיגסטען ערגסטעז, א״יע־־
 דעד און ארבײט, אזא טוט אײנער וױיא דמרםאר, נאר אנדערע די געגען אײנע

 שמהנע א װי זאך, אזא ניט^ן איז עס ווארים ארבײט, צװײטע א אנדערעי
םאאכה. מיאוס׳ע א און מלאנה

 םאר נױטװעגדינ איז זי ווען און םרײ, איז זי װען שעוזן, איז מאאכה יעדע
 ארויפנע־ איז זי ווען #ע?עאהאפט און םיאוס איז כיאאכה יעדע כיענשען. רעכ

ט אייגצעאנמ, נע?איבענע נאר װען איז ןװואוננעז,  םון ציהען בכאא, מענש דער ני
סראםיט. נאנצעז דעם איהי־

 װאס #א*הר אז גארישהײט, אײננערעדטע די װארצעא םים^ ארױס דייסם
 אייגענד אין זײם ארד־סמעא, אונזער םון צאנד שזםדו געוױסען א אױף .אעבט

 שטיסעא אנדער אן אױלי אעבעז וואס רי וױ יחסנים, גרעסערע הינזיכט .וועאלער
 ז*ד םיהרעו וחןאכע און שסדאך, אן.אנדער רײחנז װעאכע ר< ניט באטראכט ארד.
 אאס ׳א*הד וױ סאיידעז, זײער אין שסײזעדזיך, וײער אין אנדעדש אביסעא -ווויוי

ן r . ^בארבארעז״ אאס ®לעטדע,4 .
i ט מאי ערשםער דער פ :װעאט חןר םון ארבײמאר אאנ צו ת

ם ו»אט yrm וחנר און ײאו ט ׳קײם ״דין ד איחר געהערט ארבייטער, איחר ויי
im  ljs 3136. מניוx1 x i  j m- ^

ס ײז ' • ע ^ני n» •י  r * און ♦ימױמ
מ י9י צו סוזי א סאכמז צו :אאע פוור וױנטיגסטע׳ ײיו ט i סון צו n -געזעא

ד, כיאכען צו םויאענצער, און ארבײטער אין האאסצן: איז שאפט לי מנ ט י  אז י
וא צוױיטער א כדי אײדען, הארעװען, אעבען גאנצען זײן כיוזמן זאא מעגש אײן  ̂ז

װעאם. רער אױןי גוטס אאדאס םון געכיסעז ?עגען
M

^ די װער?שטאטען, די זאאמן •וסטקײצן שע*ער, אײערע פין ארויס מ ײ כ א ס
תר ®ין שוױיס דעם סיט װאו םעאדער, די סיגען, די מיאס, די  אדבייט אנגעדכט אי

ם אײערע װאס ברױט ביסען דעם סאר א״הר טי א ב ײו װארסמן מיזן  הײנט צו. א
 איםאוים- אן ׳קרינ אן זאגט איחר װעאכען אין טאג, גרויסער הײאיגער, אײער אח

ה רויכען װאס איע, צו אײך, ח(|,ע?ס§אואט װאס אאע, צו קריג. העדאיכען ײ  צל א
 אײכט עס שעהן וױ זעדזען, און #אױפהויכען הא• ?ײן ניט אײך אאזען וואס אאע,

 אײך זאא װען־טען אעבעז, דאס איז עס דס װי הימעא, דער ס׳איז באוי וױ זיז, די
מאכען. ביטער אזױ ניט איהם נאר

 וחנאט נאנצער דער איבער ארבטטער־?אאס דמר װען טאג, דער איז הײגמ
 אסצושטצימן ניט סאכיענם קײן פאר שכועה א זיד גיט און ׳הע:ם די זיך דעראאנגס

i םאר דזײאיגמז גרויסען, דעם n ארבײטצר םון באפרײאוגג Dgfp די םון
געשמידט. נעווען איצט ביז איז ער װעאכע איז קײטען, ש-^נחאיכע

קדי. בת

 געהס שיף סאנװענשאן
 אזײנער 5 שכת &8

פארנאכס

ט ק שי ע ען נ י ע׳ ף װ ױ ם א ע עז ד ד ענ אג א  ם
ם ע ר ד :א

CONVENTION INTERNATIONA! 
LADIES GARMENT WORKERS’ 

UNION
CM fflitM n Hall, 56 St. Bololpti St., 

Boston, Mam .

?אגוחונ״ אונזער צו רע^עגאציע די
 ־3 דעם שבת, דעם םאהרען1א װעט שאן
i מים םאתאכם, אזײנער 6 מאי, טעז n 
 אזײ־ 5 מיינט דאס טהאע:ד״.1״נא 1שי
מײם. אײנרסיײױננ 1גע

 1אוגזע ען1םיה װעט ױאס שיןי, די
nא«נעהן ײעט באסטאז, איץ אעגאציע 
 יי1כיו בײ רױוע!, נאי־טה ,m 18■ םון

פ.1יא נױ סטײט,
 בא־ אאע וױ גוט אזוי אענאטען,n די

 אוים׳ן דין צו געבעטען זײנען גאייטע!
 האאבע א מיט וײינ״גסטענס אם 1■יע

’̂: ^n 1יהע1ם.
 םון תאגװענשאז א צו א«םאה-ען דאס

 א 1אימע איז איגםערנײשאנאא, אונזע!
 מיט םוא אציע,1דעטאנסט אגדיעזמ1ג

 בא״ םיא ײס1א ררםט װאס ענםוזיאזם,
 די האבען װאס ארעמעז, בײ גײסםערונג

 א איז עס זעהן. צו עס געאענענהייט
 כײדצראיכ* אכית׳ע םון דעםאנססדאציע

 די פון באײאונדעדט יחויט רואס קײס,
 אײגעגע די םון וױ םענשען זײסייכע

 אא־ ע1אונזע םון עי1ביי און שומטטער
 ־p>n זײמדע זאנעז הימען וואס ?אאס,

! פאינדגעזונט צינעז 1הא 'א נאציעס
 איגמחאאטעז וועט האגײענשאן די
in n i האי, גאגוועגשאן דעם אין W 
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