
ד ע ס םיי א אלנ ם אײן שםעלס א
נױ אין אינשורסגס

ארנײססלאזען
יארה

נא זיבעטען פון ״פא־ט־צי-יט״ א-ן
ארגאן jypy״ אפיצ ר׳;ש ױעט:־;־,

,װא י־#רי;ג ל טײטילי ״אטאי־נא
בא־יבטיעט ־ט י1ױי א/ אײ ײ ר ק אנ

ד־לצעטב^', וטען :יעז ױרעו פון
איגדי ;ײדיער י <«• ו • ריער א*ן

ע,א װער Lי•יyג•y,י:: יא*י :ױ פון
םא;ד. ;:ש”ו־ אינ״ ארבײטסי*אזען

יידיד*טגי־ די פי ; פיז טיפyנyב
וױלט פא;ר ;־,י .yv א־גאניזא

yz^yT• באזי שyד א*יה ציאני־ען

 װעט
־הטרי^

 אן ־עז
 פאיין

 דעי ן
 פוני־ר

וױ יס,
 יןא םונקציאנירס פא;ד זעיבע־ דער

 ם־יחער יטוין א־ז פא:ד אלא װאו לא;א,
 אונזערע פא־ געװאי־ען. עטאב״ילט

 איגטערעסאנס זײן ;עיױס ױעט י־עזע־
 :־,א דע־ באזיס װעיבען זא־י וױסע; צ־

 אין עטאבי־ירט װעיט פא:ד ״טוי־עגס
אי א כ״ט ׳בע־יא דא נ־בען ײי־  ״

 *וע-ט ״םאי־טשריט״ אין ױאס )י*יצ*::ען
דעב. װענען נעזא:ט

אקטא־ טען30 דעם ״־*אגע-טטאג,
 אהנעהאי־־ אפיט ,;ענעראי א*ן איז בע־,
 פאיאטוגג סיעציע^ע א געװארען ״־טען
 בעאכי• די ט*ט בעאסטע ;ענעייאי* ױ פין
 באארד. דזשאיגט יארק יײ דעם פין טע

 באארד דזשאינט יוי־ארינג טיטיײ־י־עגס
 עטאב־ רער װענען ױניאן, לאטעי־ס אין

 *,פאיז ארבײטסלאזען דעם פון לירוננ
א;י גערוננס  אינדוכטר••; אונזער םאר פ

 באראשוננ דער אױף יארה. נױ אין
 רעא ידר געװען אגװעזענד אייך דינען

 אויס־ אונזער פון ד^יעיזטאי װא״טאן,
 :עפיט װערכעד דעפארטכזענט, םארשונג

 אײטאר־ דעי• אין אנסייל טיבטיגען א
ױ ברייס ;אגדיםענט םון בײטוננ  סטי

אכיאמאכיײטעד םון דירעקטאר ארד,
שיקא־Iעלסטיטעגדד עםפי־אימענט

 ־4אדא־ די םון אײנעײ איז װעאכער גא,
 דארטיגען דעם םון טראסטיס נאםײטעד

 קאזאן, א. און ׳פא:ד ארבײטסלאזען
 צו געװא־ע; צונעצױגעז א*ז װעיכער

 ייא׳ פיט צוזאפעגהאננ אין אדבײט יךע
 דער צו םארבאדײטונגען נויטיגע די כען

 סטױארד ברײס פאנד. םון עטאבלירוננ
 ;־,ארוגטעיג אפיס געגעראל פון׳ם איז

 טען כדי יאדק, גױ קײן געװארעז ב־אכט
 עי־ זײן טיט באניצען קאנעז זיך זאי>

 אי; פא;ד דעט אײנשטעלען אין םאחרונג
 אדטי־ די באזארגען הע^פען זאל ער

 דעי־ אױח םונלציעס. ניסטראטיװע
 אפ־ איז אפיס כענעראל אין באראטוני

rv װאו באריבט, א נעװארען נענעבען

ד פון אויסארבײטוגג דעי טי,נ האיט  א
 גע־ דיסקוטירט זײגען עפ און ריכיעגט,

̂ע װארען  א האבען װאס פראגען אי
ט ׳צײכווז  םאנד. ארבײטסראזען cyi פי

 קאטיטע, א געװארען ערװײאט איז עס
 סעתרעטא׳ םיגאנץ די פון באיצטײענד

 און כאארדס דדצאיגט צוױי די פון רען
 צי־ װעלען װעאכע ײאחא^ קאטערס פון

 און כעאטטע 4נענעי־אי די טיט זאטען
 קאטיטעס ד־ א־ן םאיטרעטער אונזערע

y;yv, עי כאטראכטען פאנד דעם ענ  פי
 א־־ דעי אז באװארענען צו אזױ וױ

 דע־ צו ארבײטען זאי* פא:ד :ײטסי־אזען
 איי דעי םון צופרידעגלײם גרעסטעי־

טיטנלידעייצאפט. איהר אין :אגיזאציע
 װערען גענריגדעט ראר,ז פא:ד ״דעי

 א איז דאס דעצעטכער. טען 1 דעם
 א*ז װאפ סעיןלטעגט/ דעם א\ן םיגקט

 אר־ די טיט ;עװארען אוגטעיגעיצייבען
כ בייטפגעבער  אונ־ פון רעזולטאט א̂י

 אין סטרײק אי־נעטי־נעם י*עצטען זער
עי פון פאינןרעטעי די יאײ,. ;ױ  אונז

 גױטיגע די נעגוטעז האבעז ארגאגיזאציע
 דא־ דער אז ׳זיך כאװארענען צו י״ריט
 דורכ־ זאא םעט^טעגט םון פונקט זיגע־

 בא־ דער צו י־עכען אין װערען געפיל־ט
 ;ע־ יעוין איז איצט צײט. *צטיטטער

טיזי:  אגםאנגען װעט פאנד דער אז ׳;י
 דעצעטבעי. טען1 רעכ פון פונקציאגידען

 דעפ םון װאך דער אין אז טײנט, דאס
 א־בײטסנע־ די װעי־ען דעצעטבער טעז1

 פאביי־ די יאריז, נױ גא:ץ פון בער
 דארפען יןאנטראקטארען, די און קאנטען
 פ^נד, צום בײטראג ערשט/גן דעם טאכען

 בעזsרהאyאגד באטרעםען װעט װאס
 זײ װאס יטכירות, די םון פראצענט

 צו אױסצאהייען װאך יענעד אץ װע^ען
ysx אונזערע אויך איבײטער. זײערע 

 אנדעי־ ןyב"טראג ןy^yװ מיטנאידער
 יטכירות, yרyזײ םון פראץענט האילבע;

^ען םאנד צום צארלונגעז די און  גע־ װ
ג װער^ טאבט ^ ט ^ ג ע r« ר ty .װאך
ייד װע־ םארװאאטעט oyii פאנד ;

ד א פון ;yר ר א א װ ב ס, א י ט ס א ר  בא״ ט
ד ^ י טי צ ר א פון * ע ב ײ א א ; ל א ר־ צ א  ם
י ע ט ע ר y פון ט iאן :־ י  ד• םיז און ױנ

, ר ע ב ע נ ה ט ײ ב ר ט א י ע־, ט צ אי׳ ײ ט ר א פ ט  או
אן. ט ר ע ט ר טי ע ט ד י י ־ א ׳םyד ב

ס װי א ע ד ם י מ א ען ק ענ ן װ ע ט ײ ב ר א ס ױ  א
ם ע ז ד ע ז א ל ס ט ײ ב ר ד א נ א ט פ י ר ; טyא ר־ ג  א

ט, ײ ט, ב ר ע כ ד ר א עז צוש אז ם ט צ ע־ עי׳ ד
ר ע ב מ ע ט צ ע טיטױן װ נ ע ט י ר ג א

 ערתילטינער אן א*ן װערען נע׳מטעיט
ד פון םארםר׳וגתר די פארסע.  ח

 פאר געזוןומט ח*כען וןס*<נאםייטעד
^ ע  פאנר ארנײטםלאזען דעם אץ אז ד

ו א׳ן  וױרער־ ניט זיך זאלען יא-ק ד
 נעױע! וײנען װןום טעות׳ען ,ד האלען

 דער װאו ׳עיהאג*, »ין אופפארסיידליך
 עקםנע־ אן נעווען פאקטייפ א־ז סאנד

ט. פענ  נאר װעט עס װי שנעל אזױ וי
״ן, רענליד עי־ נענױ סיר װעיען ז  א-נ

אנריסענט. דעם ;עכען
 ארבייםסלאזען פון צאהלוננען ״די

 א לױט אנפאנגען זיך װעלען נענעשיט
 רי כ״ט ױנ־אן דע־ םון םאר׳עטענדיגו;;

ס;,,א־ב  םאנר םyד א*ן װען ׳בערyט
^ ךך װעט ב י ײי  )גע״ט 1סיטי אזא א;
 פיז עקדסטע;*ו די רעןyפאיז•כ 6זאי װאס

 א־־ y^* װעיע; דאן אין פאגד.
2^ "y ^ w ד‘ט;*,ט  אטא־־ ־yר סון יyי

 די אפ־צי־אגען ןyדארם ניט דyט,;אטי
 א־־ קריטען צי נד* cyD’cn םון ;;,טיי

 אײנ־ ײעט ry םיט.yבע: זyאז4בײטסי
ט  א*ן אז סיסטעט, א ןyדyװ נ^צטעי

^ טyװ פאנד דעם פון אפיס  האנען ט
 די װעגען yטDינ)אויסר געגריע די

 זײ װען און ארבײטער, די םון *צכירות
 פאר* זײ װען און באיצעםטיגט װ^יען

:y2,,s; ,אפיס דיעי און ארבײטסלאז 
א;י פון  םאריצייפט^ די לױט oyii פ
טyאגריט פון ט אויסצאהילען נ ^ נ ע  ב
 ביז װארט^ריג :יט ארבײטסלאזע די

^  אזוי ט*טעלזס. די |yoy: קוםען טyװ ט
 רyד יצילאנא. אין אויך זיך םיהרט
 רע־ נעגױען א האב^ אױך װעט אםיס
 אי*ע םון ראיס״ ״פיעי די פון יחארד

ע;, אין פאבײיקאנטילן  או; קאגטיאהטאי
 אי־ y^ אז דעב, פאי זארג^ יטױן

^ ^ ג ס ט ײ ײ־ כענם^ירyװ זאיען ב  נ
 קזטט װאס osv: סוטע y^c די זyסראג

ט ׳פא;ד צוש זײ פון ױ  נונגyרעכ דעם י
 די םון פראצעגט ןyבiרהא'yאנד םון

 צו ט5צאח1אױס:י װערט װאס יעכ״רות
 כיעטאנט ״צױן װערען oy איבײטער. די
 י־‘טאביy צו נטסyטlMאראנדז נױטיגע די
^y; פאר אםיס אן w cyn,־y^*'DD,,:i• 

 אנגע״צט^טע, פאסיגע די טיט פאנז־,
ן טיטליען yאי און ^  אז ׳א::ענוטען װ
 צעטב^־1די אין װאך עריצטער דער איז
 נױ א*ן פאנר זyאז^ארב*יטסי דיער זאא

וױרקאיכקייט. א זייז יצויז יארק
 איז יארק נױ אין *צנײרער די ״םאר

 ־y^'yEc פון פאנד ארבייטסלאזען דיעי
 עי־ רואס דעיפאר, וױכטיניױיט *ע*

טסג,א^ב ,ד טצד איז יטטענס,  רyבyי
ט א־ני ־יר דער אין ;עװאר^ געטאן ;  נ

 פון סיעזאנען די פא-לײ;ג^־ע; K טוגג
 ;עצװאוגגען װע^ען זײ װי;ן איבײט.

אזעו*4איבײטסי צום ;;,‘צאהי צו זײז

“ p n ו דד* •
m m ט ע גי ר מ סו מ j אי j n m נ*ר

yצװײטעגס חיעיען ו*ל ר
y די אונז חאכ^ w r איד םוז יאהרעז

p סרידס דוסטריעיל^ w ,כאװיזען tn 
^ אן אחן ^ז ס ט ײ רנ  צו פ*נד, א
v צאר׳^ען 0ב*לעב*ם' די כען

o i m  p T n  yofe yo^iiyj די m i פון 
 n אומערטרעגייך. אי־בײטסייאזע די

ט ח^וט ױני^ן  ספע״ ?ײן רעס םאר ני
ySrv ,^ ד אנ  דער םון פ*נד קיק און פ
ס וױ אלײן, ידניאץ חי  זײן, ניט זאיל v ג
W צו juya ןyװyג נים װאים W) די 

r■ איבײטסלאלע.  w i y iטyד די הט  י
 די אז ^טאנרפונקט דעפ אײ־י נ*אן

^ ט פ ו ד נ  םאר״ א-ז גאנצע א אייס אי
 ק־כנות די ײענעז זא־ט;; ,צ פהינטעט

 יזאט ז* און ארבײטכלאזיגקײט, פון
•־ינצ-פ. דאזיבען דעם טםטyהyא'*סנ

טפי “״ריל ײ ב ̂ױן אױ פאנד ןyאז‘אי * 
 ׳ציתאגא אין פאגטאז״ע. א טילהר ;*ט

ט דרײסיג לאנען נ ^ ו  אין ״עגײחני ט
 Dרyדו* װאס סיזא;, אײן פין פא-רױף

 געתראנ^ נ#יועםבער, ב-ז טאי פון
 כענעםיא ארבײטסלאז^ טsצאהyאױם;
טyנא^ yסיט רע־ אױף  טי^יאן א צר נ

 אר״ טױזעגטער פון לא;ע די דאיאר.
y: װאי־ט בײטס^אזע ry; םארצוױי• א 

^ ט ^  רי געװען גיט װאיט cy אױב פ
^ אז פארזיכ^יונ;,  אי^ קיינען ױעט ט

. בײטסלאזען ט ^ נ ע  קאױנ^ דעי ב
 אױס״ די צו איז יואס ׳דאיאר טיליאן

 האל״ jy:n*r< א אין געװאאגז ;עצאהלט
 םאםי״ רyאדבײט y^״c האט יאי־-ר, בען

^Dy בײם דעיהא^טעז פיטוט ̂yכy.דער• ן 
״ האכען כײ • געדא־פם :ים זץ־ ז י נ  ד

ty :ny i. נע- ניט אם*ילו האבעז זײ 
 לי•6א אונטעריטרײבען לומען דארפט

 וױ נאכדעם כענעםיט. פאר קײ^אנס
ly זײ rn צװײ ארבייטס^אז א^נעורעז 

 רyצוױים דער פאר זײ jy2K^ װאכען,
טyד װאך  דעם םון pyy^ א ןyרהאי

 םיט צװײ פון םארלול־י אין אין ׳אפיס
 •yi jyDKny םyד א*ן װאך רyהאיב א

 ראב^ ר)yםבy:אװ ביז טאי ופון דיאד
^4דערהאי זײ  פון גטyראצi רצינyc ם

 פאר געײעז אי( װאס *שכירות, זײערע
פאילײבטערו::. גרױסע א זײ

 װא- טאאכעy ר• םון פאײױ;* ״איז
:jyלואש ׳ ^ ײנ  ביז פארפליבעז ז
 וחנם םאנר דער װען ׳רyטבyצyר טען1

 *y:D'iK :אך דועאען װערען, עטאבי־ירט
 אײנצעלהײשען, טעיו־ װע־ען .ארבײט

 װערע, טאכטyנ קי־אי■ ע^ע;װ ^ און
 טיט צוזאט^-ײאנג איז |y;K־c פיייע
cyn .פאנד״

םארסיאפערקלאוה
י א ר ע נ ע ט י ר ח ע כ מ ע ג מ נ י ט י ם

י. װ. ג 5.א ,2 יאהאל פון םעמנערס פון
וועחמ אפנעהאיםען װעט

®m ט d נאוועפכער, m ח m  u
נסױפ s®n איספ ווו ואל, זזענםםער «ז

^ :1|" װעט אדדנונג טאנעט אדםין פראנע די

שעהנער? און כעסער טאנען צו איהר םאן צו א־ז װאס ױניאן, ױ
 םאסען, אין קוםען צו אױפגמפאדעוס װערס ױניאן ־עו פון מעםכערשיפ ױ

פלענער. פארשלאנען אױד און פראנע די דיםסוםידען
״ דץ אנװעזענד ױןןט באא־ר עקזעזוטיװ .־זשענעדאל דעד פון קאם״טע ד•  אנט״י אוו ם־םיננ דעם נ

רעבאטע. דער א־ן נעםע

סשערטאן. זײן װעם פערלשסײן מ. װײם־פדעזידמנם
נרום, ט״ט

י. װ. ג ל. א. x נומער לאקאל נאארד עקזעקוטיװ

̂יו̂י״ ...... «י****~*ײ״ ייא *

 החזסתי בצרסתי
אר#ה. ולא

) 0 ב״ז, (אױב,

געיענצ׳ג־ מײן אן
ײט ך איך ק זי

 װעל און עגיא״ר״
אם^^זען. גי:ז איחי

ױניאן װאיהערס גארמענם לײדיפ אינפערנעשאנאל וער פװ אתאן אפיצימלמר
FHICE 3 CENTS

הל- חשאחש סאװ־ט םופױם
York, Friday, Nov. 21, 1921, .1924 ,;א ט ײ ר ען21 פ א ט רינ ע ד: ע ״־

rO■Of .
׳ ‘זל> ס נ ד r׳ נ װ י ™

w
קאויט - - ענטעײדונג. אן

<2̂  . C .* -----------------------------------
.» ׳ ר־/ ער אײדער אדיםנלײך אן צו קרםען זאלען צדדים בײדע פ^ר אגט‘״:•־

לא־ איגטערנעשאנאל אלע פרן - - םאםען־פארזאםלרנ:. אינעטרגעשאנאל א אין ®ארװאנדעלם װערט
ערקלערונג. אן םאכען טעםכערס נ,, עקז. 3 — םיהרער. n לאקאל די סץ שרײם דעם מארדאםען קאלס

אינטעד־ yאי בכי^ פון געווען
יארק. נױ אין יאקאי^פ נײשאנאל

yiך האט פארהער ־  זyהױבyאנג ד
ריבטער װען פא״טיטא:. ̂,sy :אך הארב

 פאר זyאויפטרעט געזיעחן האס גאןyגאװ
כyאז איהם ס גרויסע צװײ yי עי אי  װי י
opy אנקיאג דער םאר סיבורי דזשאדזשy

).4 זײס אױף (׳שיוס

 קלאוק פון מעמכער־מיטינג גרױסער א
האל װעבסטער אץ אפעױטארס

קװארםאלען אלע אין אדועגם םאנםאג קומענדען םימינגען סעקשאן רעגעלע

 אינרזשאנקיצאךקײס 17 לאקאל די
 אר־ רער אין y^KOjyo די »יץ נ^ך איז

 אין און י^רק, נױ םון באװ/ןגונג נײטער
*jyny ^ ק  באװע־ ארבײטער דער פון װינ

 גע־ צארען און האם מיט iyo רעדט נינכ
 מאכען פאר 17 לאקאל פון py^'D די :ט\

cyi אין ארײנצױטלעפען ♦צריט פאלשען 
ױניאז־םראגע. אינערליכע א חאורט

n אין טאנטאג 'ltn vi םארגעקו־ איז
ט אין ׳קײס דער סון הירינג א מען אי  1 פ
 גאװעגאן. ריכסער פאד קאורט סופרים פון
 קאריד^חנן די װי גוט אזוי קאורט־רום רי

 םריוזפארגעז יענעם איז בילדינג רער םון
 לא־ מיטינכ א אין געװארעז פארװאנדשלם

 תאורט די אינכמןרניישאנאל. דער םון קאי
 אנגעפילט זײגען קארידארען די און ױם

 אינ־ דער םון םיםגלידער םיט נעװארען
ר טערנײשאנאל, ע נ  מאנכע פרויען. און ^

 ארבײם רyד םון געסטאפט האכען זײ פון
i כײ האורט אין זײן צו y i .עס היריננ 

ט זײ האט  דערבײ זײן צו ירטpyרyאינ
 זyרyה צו טאחןומעז, טyײ <דיס רי וחןן
ײ וױ ד אז ם ריבםאד מ מ  נע״ אייסיזיילעז ו

 םרײד־ yרליכyאינ אזא אין כטיגקײטyר
, זײנעז רום סאורט איז און סראגע. ױניאז

טינג מעמבער דער  אפע־ קלאוק םון טי
 אין ג^וארען lycny: איז װאס רײטארס,

 טאנטאג פאר ׳האל װעבסטער גרויסען
 גרוי־ דער רםאלג.y אן געװען איז אװענט

עז איז האל סער  מיט איבערםילט ג^ו
 ־םון םיטגלידער די אפערײטארם, קלאוק
.2 לא<ןא<ל
 װײס איז אנאנסירט געװען איז עס װי

עזידענט םאדלױםי־ פערעלשטײן, פי

 געװען לאקאל, דעם פון pyynpy:y^ גער
yiטיננ דעם םון טיצערטאן ,״  py און מי

 ג־yבyג טאלעראנט זעהר געפירט אים האט
D א רעדנער די די: ^n jy^ya ״אם• זיך

.17 \ ״ . .1\ \ ס | .

;יר־ פײערפ 9 לאקאל
 ■ עוױפ״• פװ עפענוננ

פ־זאן שאנאל
yp□ 21 אװעגט, םרײטאג cyiטען 

 קלאוק די ,9 לאקאר רטyםײ ̂רyמבyנאװ
 דעס םון :i^yDypy די ױניאן, םינישערס

ױ-*אן. אונזער איז סיזאן ערױקײשאנאל
 םאראד לאקאל דעי האט Dyi לכבוד
 מיט קאנצערט קלאסײצען א שטאלטעט
 קאגצערם nyi ארטיסטען. באװאוסטע

 nyi םון אוידיטארױם אין םארהומען װעט
 סטריט, טע15 הײ־סקול, סטײװעסאנט

נױ.yװy טע2 אוץי טע1 צװישעז
 באטײ• דך װעלען רטyקא:צ דעם איז

רyשפיל לyםיד רyבאריהםט דער :ליגען
 ־שאפ״ באװאוסטא א ; פיאסטרא םישעל

^ רײטשץר דעי םון זיגגערין ראנא ם  א
 א. פאעט דער ארן יאיען, אניטא מיס

 שא־ זײנע אימפראװיזירען װעט לוצסי
םוגנען.

 m נעהאלטעז ןyװעל רעדען קורצע
 םא־ Yyooyiir און װיזyל מאקס פון רעז
n^w קאהן, מ. ניא T pyסע ־pרyםון טאר 

ך ערױ?ײ'טאנאל אינטערנײשאנאל דעם  ח
פארט^נט.

 רyטיטגליד די דאס האםען, צו איז עס
 םין מיטגלידשר אויך און 9 לא?אל ־םרן
 לאקאלס, אינטערנײשאנאל אגרערע די

 ווע־ זײ װאו קאנצערט, צום סוסעז ^עלע\
ס ילען ^וי םארברעננען. גוט נאנץ ג

 קאנ־ שיקאגא פזו ױניאן קלאןלמאכער
מאנופעקטשװער מיט פערירט

 רע־ און זאגען צו הארצען׳/ פון צורעדען
).1C זײם אויןי (שלוס

 װ גױיט 22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער
באאמט־ע פאר װאהלען די צן
קאנדידאמען נאמינירטע די — שברצ דעם םיםעט קאםיטע אבדזשעקשאן

קאםיטע. דער פאר ערשײנען םוזען
ד זיגמאן פרעזידענט עג עז װ קאנפערענץ. דעם אויף ^ג

 דער אױף זיגמאז, םאריס פרעזידענט
 סאנװענשאן רyד צו פאזא, לy נאך רײזע

 לײ־ אװ רײשאזyדyם i»pnyD« דער םון
 טאג א םאר לטyשטyאפג זיך האט ׳ב^ר
 א בײנ^ואוינט האט אין ׳שי?אגא אין

 תגר םון רyטyםארטר ןyצװיש נץyקא:פער
 ױניאן רyסםאכyדר און סלאוס שיקאנא

אסאםיאײשאן. רסyטשורpyםאנום די און

0
ה נ י ס8א י נ כ ײ צ ר א » * ט ל

ס
.47 נוםער ״נערעכםיגקײט״

ט ײ ז 2 ז י  און כאסםאז םוז ײניאו אונזער י
 באװענונג *רבײםער ז. ש. — אוםנענענר

יחוםים. םלוזםח חעיםם װמלם רער איבער
ט ײ ו ציהם גאםאערם זז ז י  ארעזי- ארם צוריק ז

 אװ םעדערײעאז אמעריאאז דער םוז רענט
ר אינםערנײ<»אנאל לײכאר. א ר תנ א סקורמאן. ה — ק

ט ײ 1 ז. םון ׳שלום נאםיצעז. עדױקײשאנאל .4 ז
ט  םיניאערס הלאוס רער איז טעםינקײםען .5 ױי

אז, עי . .P — » יאקאל י ז א ם י אדװערם. הי
ט  פראנען. ארנאניזאציאנס אוז םרײד ס זיי

םארמײדענעס.
ל — m*v דער ל זי־יט א ט א נ ס. א נ א ר ם

דעאארםםענס. עדױקײעאנאל
ט י נאםיצעז. עדיםאריעלע .8 ד
ט ײ מ די ס ז םיי מ א ש ענ ם ױננ װי אניז  םוז ארנ

אז דר.—יויכײם ם ^ א ביסס n םראנק ה
W—(געדיכם) םיר םרעםדער I D P j h y i  .D'

ט ײ •1» זיי א  או קורץ .p י. — קאוססיזי ק
J ב י. — ישארוי

ט ײ  דעם םוז דעאארםםענם דזמאבער דער .n ז
ר. ה. — כאארד דזטאינס ע ד אנ ו  װיר די ו

ס ז. — קלײדער ®יו קתנ י ח .15װ
ט ײ  עװאױציע פוז םעאריע די אזוי וױ .12 ז

מ באראדולין. ק. בא׳שסעסינם װערט ר קו .lyopior
ט ײ יז8 אדווערטײזםזןנם ׳*םועסעז. סורצע רו. ז

.22 יאקאי .
ט י ס. .15 אוז u ך ס מג ײז ם ר ע װ ד ^ א נ ו ח י א ר פ  פ
ט ײ סוו .1» ז ח מלו ם * ס .1 ויי ם מנ ם ײז װנרס פד

 באריכ־ רטס׳׳yםארװ״ שיקאגא׳ר רyד
 :פאלגט װי קאנםערענץ תגם װעגען טעט
 *yi רוםעזyג איז נץyדyDקאנ רyדיז̂,

 חןם מיט אס^סיאײשאז תגר םון װארעז
 ורעגען םארהאנדלונגען אנצוםאנגעז צװע?
ny''j ,ד אגריכ^נטyאיצ־ דער װאס רםאר 

 ט^15 םyר זיך ^־־יגט אגרימענט רyטיג
ר.yצעמבyד

םון זידענםyרB רyד סירשבאום, ״מר.
).16 זײם אויוי (מלוס

 4ױניא רyסםאכyדר די ,22 לאקאל
 דזשאינט דעם אין לאהאל רyגרעסט דער

 דרעסטאכער און סלאוק דער םון באארד
 װאס װאהלען די צו זיך גרײט ױניאן,
 לא־ אלע פאר םארסומען אינגיכען ותגלען

 זײנען צורי? לאנג ניט באאמטע. ?אל
 בײ נאמינײשאנס געװארען געטאכט

 לאקאל דעם פון ס^פאךמיטינג^ yאל
 נאםינירט זײנען רזאנעזyם סף א גאר און

 זעהן עס ?איען לעזער די װי געו^רען,
iy^ רyד םון i מיט ליסט :tyoy םוץ 
טpדרוyג איז װאס נאמינירטע, yאל די

 לעבע א is פיהרט קאונסיל ױסטױקט
נס־קאמפײן8וגאניזאצי8 דיגעז

 װאס קאםםײה אתאניזאציאנס חנר
 י־yלyםים די םון סאונסיל דיסםרי?ט דyד

 Djyo^i לײדיס תןר אין טרײדס ניאוס
 אננעפאנ* האט יאר? נױ םון yטריDאינדו

 רטvװ צוריס, צײט ?ור^ר א מיט נען
 רyרטyהונד םיהרט.yאנג דיגyבyל גאנץ

 װאס לאסאלס, yאל די םון רyמיטגליד
iyrn דיםטריקט חגם איז םאראײניגט 

 מויזענ־ םאג liny' אויס טײלען ?אונסיל,
ש אין ציך?ולארס, רyט  איטא״ און ^לי

^יג ליעניש, ם  אריין ײניאן דער אין רו
 טרײדס, דאױגע די פון ארבײטער די

 ארגאייזא־ רyד אױםער זyשטעה וחנלכע
^ צי

א האט װאך yצטyל די
pאלמyװ רyטyאב ̂רyק די רyגיט האס לט 

 ג״יכד ynטיpא הונתגרטע די ןyהאלטyאפנ
 שטןןחן צו לאהאלם yרyאונז םון נלידשר

 די םארטײצעז און פאס^ן jny?״ אויוי
 םון רyרבײטK די צו ציר?ולאחנן ױניאן

 איבצרנצבצנצ דיזצ שצפצר. ניםײוניאן די
 פאר ?רצריט נצוױס ?וםט םיםגלידער

זײ ײגיאן. חןר צו איבערגצבענ?ײט ?ײער

 די ארגאניזירען נדיגyלםyה אז װײסצן,
 יענע םון אדבײטצר אמאניזירמצ ניט

 גוט »זוי אלײה זיך זײ העלםעז שעפצר,
.)16 זײט אוין* (עלוס

 הײנטי־ דעם אין פלאץ צװײטען א אויף
 דארף עס ״גערעכטיגקײט״. נוםער גען

yרװyמענעדזשער־סע?רע״ א װערען הלט 
 ?ראנ־ א ארץ רד8בא עקזעהוטיװ אן טער,

טDנעyב אוז סען  האט װאס קאמיטע, י
 לטוננ8רװ8ם די אויםזיכט איהר רyאונט

פאנר. בענעםיט נסעז8?ר דעם םון
ױניאן, אונזער איז זיף פיהרט Dy װי

 אבדזש^ד אן הלטyערװ 22 לאקאל האט
 עהזאמיניחנן דארף װעלכע קאםיטע, שאן
 לאנען זײ אײחנר נאמינירט^ אלע

tny:D'n8 לאנרידא־ אלס באלאט אוים׳ן 
yo| אננעה״ װילען זײ װאם אמט םאר׳ן 

yD'D שאזpyאבדזש די מעץ. p̂ אנ־ ומגט 
^ן םאגג^ a םי n ,םען22 חצם שבת 

 אין חגרםריה, איז רyאזײנ 9 גאװעםב^
 yט21 וועסם׳ 16 ,22 לאקאל םון אםיס

 םיט־ נאמינירסע y»ל יאר?. נױ סםריט,
 אויםנע־ זײנען לאלאל זשם םון גלידשר

 אב־ חגר םאר רשײנעזy צו רטyםאד
 װע־ װאס ww די האמיטזג. שאזpyדזש
t נים ילען y r ^ y אםיטע, דער פאר? 

 אוים׳ן װעיען ארויםנעשטעלט ניט זyװעל
באלאט.
אוים־ װערען צײט זעלבער דער אין

).16 ז״ט אויז• (׳ןזיום

אין האנצעופ א גיפ כאר א״נפעונעשאנאל
פעאפער פרעטיער

nyY פר אין סאנ^רט א גיט כאר אינט^ײשאנאלyםיyסוטער טעאםער, ר 
vww ד בראנזװיל. סטריט, חינםדײל אוןyר pאנצyפיםװאר סארקומעז זועט רט 

תנצעמבער. iyo3 Din אווענט,
 זיך װעלען ליאװ, אyל םון םיהרערשאםט רyד אונטער כאר, nvi חוץ א

 ערפאללס־ליד םון t'lyirr רוסישע די :קינסטלער םאלגענדמ די זyבאטײליג
̂י* רשמאז,yד, מרדכי חזץ באװאוסטער רyד טאראםאװא, נינא  רyטםnבארי ד
ם.yװארטp סטרינג א און פיאסטרא, לyםיש רyל־שפילyםיד

^D©yp אםיס אלע אין באקומען צוyאונז פיז םyםרײזעז ױניאן. ר — 
$1.00, L60$ װאײט קײן .$2.00 אוןpy.ם



אוז באםטאז פון יוניאן אונזעו אץ
אזמגעגענז

״ן א
צ*רוי
טינס

ך ך»«#ן ר״ r ט u p■*ן ־ «י םון ניידער I ד ק * ו װ*ס ,24 י ץ אי « נ
<יןי | רי וױי< ור «ן «ו »«יו ר װוו . )«ג ס רעם «י

ע־ ל־ג־ בא׳אע®״ דיגען ױאסא־
טכי,,* נײ דגױױגי*! די p׳i נדאו

‘נ*ס »דסער *ין

s r^;־ysy ז.פ*ן ו,א;דענ2י*,א־*;פ

י% י יp ־ ״ ע ב א מ ק ו א ל

 נאגצעי
שארגוניעז

I d‘ /רי^ י

C

«. I
yuvy^ - y i- ;א עי pH סיז  קי-אוק־ ד

ry געװען איז איגדיפטי־י׳ל tשי^כ* א ־ 
״,כ*א:(י,י־,'־א רי טעי*. ; , ען ט פ ״ ר א  אז ב
א א; •עייעכטען אז ען פיז ו ^י ד ע  טיג זײ ג
ט ^ זיי זיג ט ״ ב ־ ג י־דאוהס. בײ א־ צי ײג  ג

ט עג צ א  ־דאבען יזי־אוק־ראכעו די פון סי
ט ײט ני ײכגעא־־ב א: םױש לײן א  ;;,ױ

ױל ען ד׳לפ ר צ אנ א;. ; כיז
ף, ײ ד ענ ט ש א״ פ ט פ ב ״ עי א אז ז  י־אנע אז

ך ריפט ט א£ זי : ^ ־י ש  די אי
. א; ד אן ר• ױ טy, איז ײני  - m. צ

^ שאפען כייט י ט י yי־vד־ צי ד c; ו די* 
ען v מוז r~ p; .ע צ טי  געיוע וױ ש

: די י.אכען ' א י א ט י י ys קײז : y 'vyE r 
ד? א; א־ ם ע; פ ייצ דיז ; י ר אין י א פ  דע־

ט כיען װעט אן פ־י* קענען ני ט פ ײ  אין א
ט ריזען נ י ז ג *r די jycsy־* צי רי s־r;y־y 

ז י פ נ yg: צי cp y| •ט־זאז

̂טרי. דרעש די איגױו
ט  אין י־אנע די איז רyסyב פייל ני

ר. דרעס ״ ר c,־'• נײ ט y c y ז  געײען א
ד * ז ס י ײ װי ארבי־יט פעהר נ כ, נ ק או  קי
*sy3 ױף ײ א ט נ ע ב ע ט די א אן דעי- ה  סיז

ט^ ניט e וױ .־nyo אנגעהאי p y r q r c 
ד די איז דערצו און װןובען, י א ד ע  ױ

ע רי ס ס ט דו ^ ני צ אנ ג נ . אי ט ײ ז י ג א מ  א
i y r n ד אנ ט ש ען איז צו פ א ש א  געדואו־ען נ

ט נ י c ז y i י‘yט אי ;yצ ־ עי ^ ש ק׳ “דז ר״ ט  ס
ט זיןל ריאמ װאם דיג עעג ט ג ע: גי צ א: ;:  אי

ען צו ט ה . דער גונ אן ד ױ

םאכער. רײנקאוט 7 לאקאר
ס ט או ס ײנ ט כ*ען י־׳אט ר ט ני אכ ט ע  ג

ט. קײן אין סך קײן ר א ט  באט־ אין ש
n גערוען איז טאן y r:y ii ס ט או ק ײנ  וױ ר

רווי, מ כ y כיעהרכטע רי און אי £ y r 
c: פריהער הןוכען װ^ם r a o y ,כ ט או ק ײנ  ר

בען ח^וכען מהוי עז ^גנ ט ײ ב ר א א  ־8ט
טס ^ו ס, y^yגyר און ת ט או ר און ק  אוי

ױף עי א ט ד ײ ב ר אן דער איז א ^ סיז ײ ע ג
ײי און קורצעױ, א טyי רyד װ  סי־ רyצ

jy איז ry j עכט^י א זעד«ר טי׳  די איז ׳
y;H^ y r 'y 'v ^ r אי פון‘y ט הלי*אקא י : 

v..ג< ײז i m i v

אזטט,  א אי; נ*א;אט<ז iryoi״ געדא־פט
y: נא־ i:v^ v אנבאט־אבט, אין 

" װעט אפיס אין זײן :י■׳;־ :L 
jy ,,ױניא *yi ניצען י,ײן :«r ז,  רע״ ,

ט ײ זי״ *ועט ׳;y:• דענלט יעצט, דגג

ysyy* נאכטאן אין 
ײ אי! טאן א  MV<, נ
אי אין ס ע־  פאדע״ט י

 ט דיזעז אי; אױך
®-צדדענט ױען

4,רא
 א ־יד

 י»ד.
דגנ״אן

;y;:y'o

”y א אגפאנגצן j־ 
־ ;  באא־ דז״:אי;ט ;

?1י־אחאי :אזינדערע

־איא־א־ו yייןייןײ א ט כ א : 
די ן*א

איז

:•y״yגעפ־; ייאכ ׳״,;;
< ׳- י ♦ י•י M י

 אךגאדזאציאגס־א-כײצ
אומגעגענד. א;ן באבטאן

 א־*מ זיך ;y;*ry; באסטאן אין
 ד־<כ־י*אבער. אין ?־,לי־א טיידלגט ר־*י

 זײנען באכטאן א*ן קי*אייז*טאכער ־־
 yvא^טי yor“~y:• די א־נאניזיי־ט. גיט

:y r :y; ״: ױניא• דער אין?yאר״ •עוין ׳ 
די און ױניאן־רײט, אויטנעפדואװט׳ל ׳טי;

׳טא*ט1*# אין ’,ז
נאס־ אױך :•־;״׳;**.,ײניאן־ ;יט־; _

 דז^אכערס פיז ניפ־ז ,ד אכע־ ־זאט טא;
 גע־ דיז ־אב<ן <פ יזאנט־אקטארה. א־ז

 באס־ א*ז ry-EKt* ררײנע פך א עפענט
 4יױפיי רעד״־ באסטאן, אױסער אין טאן
ז טיי־ד דעי אי האכען. ד

 זיך אןי•י: די לאט כיזאן ^צצטען
 םרן צאלי א טיט כעט״ען צו ענטזאגט

 געגע־ אכטונ; איז *^אשקעפ יזי־ײנע ,־*זע
ט דע־ אז בען. דענ  דזיעא־ די טיט אגיי

גע* 4זאי ארבײט אז זאגט ויאב בעיכ,
זאי־ ׳עע«עריאז־,ױ; אין ;?>•־ ו.-< .

כיזאן דיזעז אױך און װליען. :פגעי־יט

גרױס, אוד
ט סף ײ נ אי

 גצייען איו
1שי קאטיטע א דף יאט נאפטאן אין ̂נדעט 7 ̂ראי־  ‘פא־ דאן איז py אין לועטויין א פי־־־ען אגצו־ ״עטיצע נאןי געױ

סיזאי. lyorry: צים ♦;,:־®ŷ cy- יין דזעי״םען און אױפיאכען ^ זײדטאן ב*§-צדדצגטי,װ אז גצװארען, ־טטאנ^
ד א , ר * 2 ל ט 4 ד ו , ר ן ש ו ס א ע ר ד
פ 49 אר,אר- און מא:ע* ס י ד  ו

ן ו ס א ע ר ־ ד ע כ א ט
ט,י־ iy פון כאיצרוס א י s־iyD דדעע־ 

י א ד  דאר* טיט*;; כאא״ד עחזעיןדטי״י נ
 ;*;עןי,פא*א ?,י־איזאי צוױי די ?•־ פעז
 :ו־צען אץ װעט בא־צי׳ופ דיזער און

 באכטא;, אין װײי־ ױערען, יהרטcyרכג,ד
 איז sy*vyBO אין א-בע-א״, וױ אזױ

: יןײן װע״עדיעצט באכטאן, ט י ײ  ;יט ײ
טyנ אנ עי’יטני*ינ אי^ און ^ר  “יאהאי פין ד

ײ ארבײטען 21 t» דרעהעפ. נ t 
 עקדב* דע- פא• ;רי;ד קײן ג*טא א־ז

 דעפ פאר י־איאי־פ. צװיי פון טעדו
jy צװעיז j^ r װ״ געװאדען עיױעלי׳ט צ

Dyo^^n, ;י־אלזאי די פי‘?PH 21כאארד

•M;יז

̂נט א״ן עקאנאכדע  דזשא
באארד.

 דאנאטצן עטי־יבע povys די אין
 געגוכיען באארד דדטאינט דער האט

 די פארסיענעדעז צו אזוי וױ טראכםעז
lyaniD'iH א און yo^HP דײ פאר איז 

 האט איז געװארעז ערוועהים צװעק זען
 אז ׳רעהאטע:דאציע א ארײגגעבראכם

 זאיען באאמטע טע4באצאהי צװײ כלױז
jy^yon ד צוyדדטאינט םון ארבײט ר 

 דרעפ־טאכעי און קאאוק די םון כןוארד
 געאר־ האבען װאס ׳4 אניפטאט ױניאז,

 םאכער קיאוק די פון 2 פריהער, כײט
 כיאכער, דרעס ,49 לאהאר םון 2 און

 יאקאל. באזונרער א געוועז איז ער ווען
 דיעס־טאנער די אויך באלאנגען יעצט

באארד. דזישאינט אין
 ארײנ״ אויך האט פאטיטע y3Pyr די

 אר־ אז אז רעחאכיענדאציע, א נעבראכט
מע זאיל נאנײזער  אר־ צו װע-עז ם4טםעייא

חח אניזי ^עמער. נים־ױניאז די נ

 רע־ װערט סטעוש אפיס דער
ארגאנתידמ.

 האט עס וױ צ״־יט לענגערע א עוין
״ אונצופרידעגהײם אן נעפיה^ט זיך  נ

 n בײ אױך און באארד תיטאינם דעם
ס אסאי ט י  םון טענעדדשכיענט דער מי

 א*ײנ־ האט דאס און באארד דזישאינט
 דעי איז נײםט ׳טיעבטען א נעבראנט

 דער וױ אזױ און ױניאז. גאנצער
ט האט באארד דדטאינט  גע־ נעקענט :י

 ״אסענדען קײן םאכיענם אויפ׳ן סיגעז
 לאט אדבײם די איבערצונעםעז סערזאן

אנגט באארד דדשאינם דער  p.c פא־ן
 בא־ צו באאו^ עקזעקוטיװ דז״טענעראי

 צוױי מאגאטען אייניגצ םאר װייציגצן
 אדן כיעגעד^עד □4אי אײנעם מענשעץ,

ײזעד. א^ס אײנעם  דדצאיגט דעי־ אמאנ
 וױיס־ אז פאיי*א::ט, אויך האט כאארד

 דעי דין 6זאי זײדטאן סאיל. *רעדדענט
 איבער סו«עדװײזער און מענעדזשער

באארד. דדפאינם גאנצען דעם
 דד»אי:ם דער באישעםטינט יעצט

 טע־ א — טעניטען צװײ בלױז כאאדד
 >י איידז״טענט. ביזנעס א אין גמדזמעד
עי׳ אן איז דריםזנר ײז  דאפ אה אדנאנ

 נא:־ די מאנמסאן. וױיס״ידעזידעגמ *יז
*v אױפזיבט דעױ אונטער איז ארבײם 

ן. סאל. וױיס־םרעזיחצט &יז מו ד די
 װאכ ביזנעס״אײדזשעננ^ נײער דער

*r בדודער איז נעוואדעז, ערװעהיט 
 «יז כדשעדסיז נעותהענעי נעזבור:, נזויס
 err *ײך ׳58 לאקאל *•עדייטארס דעס

 נעדועזע־ דעט פריעק, ם^ער־ םון ול»ץ
ביזגעס־אײדזשענם. נעם

נאןי האבעז באאדםע מריהערדיגע די
ז ^ “ז*ליי1^

קוקצנ־ :יט ג^ױארען, גצטאן פייעפ
*y; איז פיזאן דער װאס 2yד אױף

 ארבײט די אז :טע־^ysr א זעהר יען
אך אין בײויז װעדען ;עניאכט אי־  ױני

ג םינ ק א ר ט y אג c y r^
 א^ץ פוגדעסטװעגען \-V2* איז עס
 האנ״ נים-ױניאן צאהי נדויהע א ־,י־אן

ע  און באפטאן אויסער •״עהןעי ;־אקטי
 װ*ד דער אױוי זײן דוזען װעט ױניאן ,ײ

iyi:y^ip אי*ע די היזאן nyeyr אר״ צו 
פון איױבטרײבען זײ אדע־ גו^ניזירען ov:r2.

s,c אמאגיזאציאנס־ארבײט מעהר 
 דרעס־איגדוהטריע דער אין זיך פאדעיט

 נאף באסטאן. ארום און באפטאן אין
 באס״ אין זיעען הטרײס זyצטys דעם
עז טא; ^ינ  nysyr גרױסע צאהי א ;
א דא אוץי ז״נען oy ארגאניזירט. גיט

♦41.
ט אױןי א ט דער ל נ אי צ ד רד ל א א  ער״ כ

ט ײ ע ע א ױ ט טי א ען ל ר ה פי צי כ ײ  לי ד
א; ע ײי ר א מ א ט .‘ אפ וױ א ען ט ס עי  ey צג

ך אז לאפעז, צי איז ד ־ ד״זעױ דו י ײ; א ־ א  פ
ט יועט גוגג א: * כ ע ײ;; ען א־־ עי הי װ ע  ט

ע- אין ^עבען ס• ־yv;n.i ד דו ג אי ס־ ע ר  Kyr’2 א atryr :'־*־ryry: װיטייד ד
ט ײ ה ענ ד רי ם צו ג v צװי״עען או i i w z *טיט

 דאס «אטריאטיזם. יאקאיל פון גרונד
 די אז &ײ!, ׳צטערען גיס רyאכ ױעט

אי פאראײגיגונג  תורצען איז גאר ז
ס צטאטפינרען.1  ױניאךטעכד yDia אי

 אינ- די אז םאחאטעחן, די װעיען בעיס
 טרײד םון און ױניאן דער םון טע^עסען

ע די װי חעכער ןynyot״ אקאי  איגטע״ י
לעסעז׳
 ארנאדזא־ רyאד ױגיאן ־iyiy' אין

y"i איז כאסטאן און ®אליטיק דא איז
 היג״ דער אין אויסנאהם קיין ;יט אױך

 םאייטיס, yסאציא^ חליי״ה, ניט, דכט.
 כתהרסםענס. סאליטיק yגליכyרזyB נאר

 זעהר נעיעטערט ראט צו״צטאנד דיזעל
 דער םון ארבײט וױכטיגער דער אין פיי*

 אד־ נײע א װי נאכדעם ,ovy' יוגיאן.
 האםט ארײנגעסומען, איז טיניסטלאציע

 װעיעז יטען>•pיכ^ניyרזyפ yאל אז מען,
ד יעדער און פאריטיױגדען טגיי  די פון טי

עי1ינאהכי ס נ אקאי  פאראיג״ זײן װעט י
 דעם םאר ארנייטען צו טעלעסײיט
 טעם־ רי און ױניאן רyד סון װאױיזײן

בערס.
 ■ysy גרטעז גאנץ א לאט באסטאן

 קײן נים זיכער ױגיאךלײט, פיז טענט
כיי־ די יעטעדט. אנדערע פון ערגערען

 גדעכערער א פון כאזוכט װערעןטיננען
 אנדעי־ע אין װי טיטגי-ידער צאהל

 טי־ צװיי האט י׳אקאה *מדער יעטעדט.
 טעםבער־ iy^y;yn א — װאך א טיגנאן
טיננ. אן און טיטינג  אר־ עהזעקוטױרפי

ט ײ  פאר־ צו פיר, זעהר דא יעצט איז נ
 אויסצובעהע־ די לאקאי*ס, די יעטאריזען

-jy פאדערט דערצו איבלען. סף א םון 
ט זיד איבערגעבענהײט. און אײנינקיי

װע־ ארבײט דיזער פאר גערy^s די
^  אלע אז האםען, כייר און צוגעגרײם, ל

 איז ארײנװאיפען זיך iysyM טיטגלידעל
 דאס איבעיגעבעגהײם טיט ארבײט דער

דיי־פצופיהרען.

 זזעלט דער אינער נאװעגונג ארנײטער
יטומיס העלפעז טאגצו צדקה א מאכם

ען דעש ׳זו;טאג איז טאג דעך ט ה םעקרעםער — דעצעםכער. ז א ר  פאדערט מ
כדפמוהעלסען. אעםערנ;ךםאגאל אוגזער פץ יאקאי^ס די אױןמ

^ע#עי צאהל ;רויסע *אהטי;; ט אזױ םארכלינעז *y; j יןא לא:

 לעצטער דער פון רעזו^טאכ א אלס
^ [vz'^zv: זײנען ׳•צחיטה װעלט ה א  מ

דyל v*"t אין יתוסים  ליידען װאס ד,yנ
זיײ ניט עמעץ אין -y2H נױט. גרױס

yTĤĉ’n פ*ל
 אלגאנײ ניט :אך זייבעז װאס באסטאן,

 ױניאן די ;אך לאט יעצט ביז זירם.
 די-עס־דז׳עא־ די ריט אנײמעגס קײן נים

ט ױגיאן די בערס.  פאר* איע אבילר טאנ
 ד־עה-דדצא• די צוױגנעז צו בדײטומען

 2Vi טיט אנייטעגט אן האבען צו בערס
L:yד לאי־טען צו אין אאלד דזישאינט’

אי׳ױיז אז< ,,‘פאיאגטװא־טי רyטאב,דז
ט ײ  ױנ״ אין ;אד לוערען געטאבט זאל נ

 זאל דדפאבעל דער אז און יאךעעפער
 איע פא• פאראנטװארטליך זײן אױך

ד דע* וױ פונלט קאנדי״זזאנס, אנדעיע  ױ
 באס־ א־ום אױך ורער.srטpycיאז־פאנו

 ניט־ױנ־ srnv נדדיטע א זי־ינען טאן
n יאז y iy r און Dy סך א זיך פאדערט 

 און איכאניזירעז, צו ישעפעי -י ארבײט
 אר* דיזע געביאכם ײערען פארבר״טונגעז

ט ײ ט דולכצוםילרעז נ עיפאלנ. די

ױבען. לאקאל
 טימ־ 250 בי*ױז ראט לאאאל דיזער

;y i,s^ טגלידעי די  7 לאליאי פון די
 װאןי א כמנם ס̂י דױס הויכזג צאהיען

 10 פלז אטעסכיענט אן יאהר יעדען און
 ישעלנעם א *y^ ,זי דאלאר. 15 אוץ

 און ביזנעפ־אילדזישענט א לאי^טען אפיס,
ד- בוקקיפער. א אויף טענ ש א־י טפ ס ^  ז
ױ אז ליך־,  איז ד־לס חױכע די טיט אפי

 אלע לעקען און אױכצולאי־טען יטװער
 איז עפ און ,‘,ייאיא דעם pc אויסגאבען

א־‘' אז ,Dvr פאליאנג גרו־סער א *א

ם סי תו ט דעם אין װי י עג ה א ;yכיזרח. ז 
פ א ^ ןyמ ע ד נ ם פון קי ע ענ ד ײ צ ח א ̂ y פ
ען טער, ײנ טער דעי־ אין ז רעס ט, ג ױ  ־,ריי נ

ג די עד פין דענ  עם איז קעלט אין הוגג
ג א אן געהם מנ ע ױ א ר ב ע נ  װעלט דער אי

y^ די jyD^yn צו r ע ב י סי ^ ג ר  קיג־ או
v iר׳

נ; די עגי װ א ה די לעלפע; צל כ חד ל  מ
צט װערט יתוכיים ע״עטי ארנא־ דעד פון ;

kp? < זאי“ p ry r טײי־ א 
 די אין ק^אוק די פון באא־ד
ט און ־וניאז,  צײט דעל די

 , פאדײיי־לדיבט 6זאי דאכ אז
 די פאלקלענע־ען אײך •זעט

 דזישאינכ דעי איז פא־י־״פיג
ען י א־יענעביזזץ : א י א  .7 י

ט אז «בעד. ט לע־ די  ־ צ״
y :n s •עגדעדעז

דז״שאיגט

טער  דער פון כאװעגו;; אדכ״טער ;•די
 געװארען, בא״עדאסען איז םy און ײעלט

 זאל ̂רyטבyצyד טע;oyi 7 זונטא;, דאפ
 װערען דורכגעפיהרם לענחןר אלע אין

 סאנ־ רול ״גאלדעז א רוםט, מען װאס
Vi"' מלווםדז די פון כענמסיט דעם םאר 

 סזרח. :אלענטסטען דעם אין יתורים
 אויך זיך כאטײריגט באװעגוגג דער אין
 די םון ארנײטעד״שאפט אתאניזידטע די

.IvoHor םאלאײנינטע
iy אױןי יאוזדען, א פאר נאך i קא;־ 
lyפ אסמדי?אן דער פון ײענ׳עאן iy,,־ 

 :עװא״ אגגענופיען איז לײכאד, אװ ישאן
 די וועלכער דודך -עזאלוציע, א -ען

עי ײלאנ םע אטע  ארבײםער ארנאגיזיי
ט זיך -אבעז ל ע ט ^  די טיט ײןpH '6 ג

 אנדערע די פין אדנײטעד אלנאגיזד־טע
 שעדערײ־ די רופט איצטעל אין י־,1ע;דז>י

אציעם אלע ישאז  זי״נעז װאס אמאגיז
דעם אפהיטען צו ל״שות, אילי־ אונטע־־

קודעגדעז רעמ ײע; / ־־יי* ״;א עי׳ אני כ ע־ א: cvm ט
טע אניזיי אדג א־־ע דעצעדבע־. טלן7 ׳ ז מ דענתט
אױפגע־ דעדען אד״;״ײא פו; םעד אר:ײ -אפ דעױעז-

די עבען צו ט v י :vזי;טא; ם פאדע אבעז. ; : ״ א
זײ ;שפײזעז אײגפאנככד;, ;ע־ ר באא~

צו טאנ nv:v י אױפגעפאדע׳־ט ; ײעיע דעג? איך
־ ״: n־ אדער בעבע־ע ק״ז טי-י עסעז די ר ז־ ועט

- די י א עסעז cv ילאפ די pc ז?ןי,שי
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 םזרח, נאהענטען אין מלחםדד?ינדער כיע
 ארבײטער יעדער װאס געלם ראפ איז
 יע־ םון ישאארעז װעט y'A'enc זײן און

 װע־ איבערנעגעבעז זאל עסעז, טאג נעם
 ״ םעדערײשאז די װאס פאנר צום־ רען

 די קינדער. אריםע יענע פאר קילײבם
 דאס פאדערטyאויםג װערען ארבײטער

 לאקאל זײער אין *יבערצונעבע{ נעלם
 אינםעתיײטא־ זײער צו אדער ױניאן,

 צו אריבערשיקען עס װעאען װעלכע נאל,
 ליײ אװ םעדערײשאן lyp'iyon דער

 דארטען פון און װאשינגטאן, איז באל,
 רי צו װערען איבערגעעיסט עם װעט

 אינטערנאציאנאלען דעם פון טראססיעס
 םון נעסליבען וחןרט װאס פאנד, :ױט

 דער איבער ױניאנס ארבײטער די
װעל̂נ

 ליײ אװ םעדערײעאן אמעריתאן די
^ריפמליכען א אן איצט םיהרט באד

 האנ־ רול ״נאלדעז דער דאס קאספײן,
 װערען, אפגעהיט פינקםייך זאל דעי״

 א מיט בריף אויסגע^יהט האט זי אין
 אנ־ גאנצע די ער?לעהרס װאס ליםלעט,

ע צו נעלעגענהײס,  ארנאניזאצײעם אי
iy װאס :''t בא־ אנגעשלאסען. איהר צו 

 אינטער־ די געבעטען װערען זונדערס
 ארױסמײ זאלעז זײ דאס ניײטאנאאס,

jyp ױני־ לאסאל זײערע אלע צו אפילס 
ט העלפען זארען זײ ;אנס  װאם אלץ מי

 םאנ• רול ״נאלדעז דער אז קאגען, זײ
 אוטגליה־ רי םאר טאג צדחה דער דעי׳/
 זאל םזרח, נאהענטען םון יתוטים ליכע

װערעז. דורכגעפיהרט ערםאלנוײיך
 װעלכע אינטערנײישאנאל, אונזער

 באטײלינט זיך מאל אײן ניט יטוין ראט
 צוועהען, נאבעיע פאר ״דרײװס״ אין

 דער פון אפיל דעם אויפנענומען לאט
 «1בארא סעהרעטאר און פעדערײיטאן,

 ברי̂ן אםיציעלען א ארױסגע״טיקט האט
 אינטערגיײ אונזער פון לאקאלם אלע צו

 אויפנע• װערען זײ װעלכעז אין ׳טאנאל
 זעהן איז באטײליגען צו זיך פאדעיט
jy r^ n דעם פאר נעלט טעהר וואס 

צװעק.
 אונזערע דאס האפעז, צו איז עס

 מאכען ®אפולער װעלעז י־אקאל־באאםטע
 את• םון מעמבער^יפ דער םאר זאך די

 מיטגיצײ די דאס און ארנאניזאציע, זער
 זיף םארפעלען נים ײעלען אונזערע דער

 רוצ ,.גאצדעז דעם אין באטײליגען צו
 אר־ אנדערע אלמ םים נלײך סאנדעי״,

א מיז ארבײםער נאניזירמע ײראי  און א
ח עס אסעייקא.  מעדזנ* א ײירסציד א

H״n n, יאחר אין םאנ אײז כאכרפ דאס 
ײזאן זיך אלע זאלעז אי מ ׳  אריםם־י די םי

אנ די און עסעגס מע ארנ מי ע ס אינ ל  ת
ר ג?בעץ1ןי P מ in t «ni•

'V.

A

«יק ג י ט כפר״מןןג,

פרעױדענט אלס צודיק דך ציט גאמפערס
“ אןו .2 א. רער פוז

ר ־.••:ער ד־ן ע ט ר און על ע כ א װ מ ש עז־ג  ,צ־ציהעז<•■'-־ זיך cr.'x ־::;•;,צ.•• ג
t;• ען װ טי ק ען. א מן־לעכ ע — יוני ע ד ר ױ קו ד ע נ פון טצענעם ם ע ר ע ט ס ״ ג א ב

ר ע ג ד נ ו ג ע פ ע ר ר ם־ן ע ע . ד ; א ש נ ע ־ ו נ א  ק
ן ע ט ־ א ײן ־ ע ז ד ע ן ר ן או רי ט ג ז ע ר. ז• ל א פ

ס ר ע פ אד :«•»a:, ךי צ א

 טען17 דעם פריה, רyד pH טא;טא;
ך האט נא־וערבער,  טע44 רי גטyםyגע ד
 םעדערײ- אמערי?אן רי שון סאנװעניעאן

עאר, אװ ••*•אן כעס.pyט פאזא, :,y אין לי
ט עס וױ  •:*.,טעיעגראפ געמעלרעט װעי
 םאדנעסוכיען נונגyםyער רעל בײ דיגען

 באנײ־ םון אי ^cyנyסצ כיעי־קװירדיגע
 באזונדערה באדױעיען. פון אי סגעיונג,

 װעלען װעיכע )נעסyסצ צוױי געװען ן1יױי;
p;  ד*, פון װעיען םארגעסען גיט s$o״

ו^רבײ. געװען זײנען ױאס
 טיאג״ט־ א• געװען איז סצענע אײן

 פון געײעז איז אגדערע די און ריהרענחנ
 קיינסאי־ נאך האס מען װאס ענטודאזם,

 קאנװענ־ אנערpריyאט בײ געזעהן ;־ט
 געװען, איז סצענע yנדyריהר די ־שאגס.

 פרעזידענט, רyד גאםיערס, סעטועל װען
 איז דאכ פענט.v^y סאנװמנמאן די לאט
] װאס כיא^ ערעטע לאס ^ פ ם א  1<יי ג

 עי־- דעי בײ האלטעז :יט yרעד ?ײן אלײן
 ». דעל םון סאנװענעאן א םון •;פענונג

 און געזונט שװאכען זײז צוליב ל אװ ם.
 געטוזט האט רy און עלטעי, לויכען

 אײ־ y’nHDSHsb דער אױף אױיפדופען
:cy צו חכרים זײנע םון >iyry רעלע זײץ 
 װיליאב געװען איז דאס ״שריםט. א זיפ

 כייײ די םון רyעקרעטc דזשענעיאל ;י־ין,
 פױ־ ארױפגערוסען. האט ער װעכיעז ;ערס,

 װער־ פאר א אלײן.געזאנט ער האט לעל
s^־ א אין מעד y ^ v ער װען און שטיפע 
 פא?עט םון פאפיר א ארויסגענוםען לאט

 א:־ אן אימיצער אז ערפלעדט, דערבײ אץ
רעדע, זײן איהם סאר ילעזען װעט דערער

ק>}לענדא~ אינטערנעשאנאל
ן . ח. פו אן מ ל קו ם

ײ יאהר 12 םים װאן־ היינטיגע ר צו

 די אוז ױגיאז דער *װישעו סכסוו * איז
 דעם 11ײענ »ס»סיאײש«ז פאניפמתםמור^רס

 ארבײםעז ײערכע װאכעדהענד, די זאיעז ןוי
 קראוק־אינ־ דער איז שבת, אגשסאם זונטאנ,

 קאיוכביב פאר באצאהלם קרינמו דוסשריע
 אדער שבת, אום אויס סארם ױעיכער יעי,
 דיװאיז ם, עדוארד *ראםעסאר יסל׳עגט ניט.

**ױניאן. דער םין !4נונכט׳ צו
א בײ סטיײק א •;רוםעז- * עס

דזש נױ װײנילענד, איז ר־ נעױיסעז
איז ססרײק דער אר6בע קאנר•״•: די

ס נע נערוטעז אר־ װאר א שםונרעז ׳
 «רע• אישםונרמ, םענם 10 — ®י:ײ*עדכ בייט׳
 די װ. ז. א. װאך. א דאלאר 14 ־־ סערס

 א נעװעז איז **• דעם no בערײםראנות
 יארל נױ םמאדעלםיא, םוו צוזאמע;נעלאםעגער

 םאר־ מעהרערע נאזי שםעדם. אנדערע אוז
 ארבײםער די געלוננעז ױניאן רער איז זוכעז

a־n;-j-vsa״ipז אי סםרײס. -
A

 23 יאסאר םוו פינאנס־באריכם דעם איז
 דזמולײ, םאנאטעז די פאר רזנאארםעם װערם

 נײנ• אײננאחםע סמאכמנסבער. אוז אױנוםש
 9 טים דאלאר זנל* תונדערם םויזעגד צעהז
 םים דאיאר 76 םויזצנד 17 אויםגאבצו סענם

ײ לאיזאי םוז *ארםענקז דער סעגט. 82  דער נ
 1912 יאהר אין הװארםאי דעם םיז ענדע
 םוײמנד״ 42 םוז סוםע די באטראםצז דאם

סענט. 6 םים דאיאר 22

 לייבערמאן און װאלדמאן
לאיערם
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״ א*ז  צ*טער א רולכנע^אפען איעטע; נ
 האט גייז ױען יטפעטער, כיטפאטי. פין

 עס אז :אדען, גאייפעיס׳עה *,א געיעזען
 אויפ״ מוזעז ײעט ׳״y װען צײט, י־ קוטט

שאפט ײ*ז ;;,געב  פ. א. דער א־ן פיל־עי
 קלי־ מוזען װעט אנדע־על אל און ל. אװ
 פאלבײבען איע זיינען ציט-ױעז, דעם נען

 אהן געבי־יבען א*ז דעז פא־:אפטע
אט<ש

־*א ; ־י ר<־ : פי ; ס׳ן װעג<; : אטפעי  נ
 װאס דעם, צוײב פיגוי ט־א;*שע א אײה

פ לאט ער כ ײ ד ע־  *,,ערטע הױבען אזא ד
 פ־לי־עלשאפט, זײן א"פגעבען נ״ז ׳;־ דאט
 פא~־ יצפעטע־ שטינדען פא־ א איז

 און דעי־עגאטען ;,‘אי פא־ ױען שװאונרען,
 אי־וייסנעוױ־ זיך לאט נעסט לו:דערט<

 האט טען װע־־פען אײף ב*י*ל, א קעיט
 א דע־רעבט האט ;אטפעױס ױי געזעלן

עי״מער. שעהנעם דע־ליױ־ד*;
 או־פ׳ן פאזא, על אין ראנױעניצאן ‘ל

 ער־ דעם אין איז טעקסיקא, םון גרענעץ
ט אײך עפענו::ס־כאג װאנדעי  געװא־ פאי

 אינטעי־ “פא דעכיאגסטראציע א ןיא רען
ם אגאײז  זיי־ קאנװענשאז דעי־ ייב נאצי

 פא־אי־• די פרן דעײעגאטען 49די לא נען
 פדא־ דא זײנען עפ ;•טטאאמעז :יגטע

 עננ־ דײטיטלאנד, פיז דעי־ענאטען טויינאי־
 דעכ צו ביעהסילא. \ א קענעדע י־אגי,

ע;יז* :אך  ?אנװעגשאז דעל צו ?עסיטען :
pc רעי*עגאטען טריזענר ל. אװ פ. א דע־ 
 פעדעלײשאן טעהסיקאנישעי דע־ פרן
י ארו א נ ״  בער4זעי דער א־ן האט װאס י

 אגדעי־ער דעי־ אויױ האנװענשאן א צײט
 בריק א אריבעדצוגעהן ברויז גרענעץ, זײט
י ײעז טעהסעס. פאזא, עי־ פין  טויזעגד י

 האל, איז ארײנגעהומען זײנען רעלעגאטען
 םון סצענעס אזעלכע פא*;עקוטעז זײנען

 גרוי־ דער אז אײפגאהכיעס, בד־דע־־־ריכע
 פאר, קוטט קאגװענשאז יד װאו זאר, סע־
יכ. א וױ געשטורעכיט לאט

 דע־ מעלסיקאנער טויזעגד די צוױשען
 פארמער םון פילע נעװעז זײגען רעי-אטעז

 אנגע־ געװעז זיינען זײ אדגאניזאציעס.
 פאלםער־ רוײסע כ״עקסיקאנישע אין טאן

 כיעקסיקאנישע ברײטע כייט קיײדער,
 די פון דעי^עגאטעז די העמה. שטרױעגע

ס אנ  זײ־ פאבייקען און אײזענבאהדיוני
 אװעראלס. אין אגנעטאן געקוכיען נעז

 האס מעץ װאו זיצונג, דער םון שרוס בי'ם
 גאכיסעיס װאו און רעדעס געהא^טען

’i ' ,sb ביי־ נעקענט ניט אויך שײן האט 
 און יןראנקהײט זײן ט*אץ ארן ^טעלז,

 איז רעדע, א :עהאלטען אױך כײדהײט,
 סצענע. מערקוױרדינע א פאיכעיןומען

 :נצװען זײנען פלאטפארםע דער אויף
 זיצונג; דער םון סשערםאן dsn גאמפערה
 רי םון פיהיער די ריקא, און טרעוױנא

 און סוױילס ;ארבײטער מעחסיקאנער
 טרײד־ױניאז בריטישען פון קאלבערט,
 ?אנאדישע די םרץ קרעם, ;קאננרעס
 םרא־ דער גראםמאז, פיטער און טרײדס,
 גאט־ דײטשלאנד. םון דעלעגאט םוירנאל

 און צונויםנענומען אלעמען זײ האט פערס
 הענד. די געדריקמ אלע זיך האבען זײ
 םון בילד א דערםון ארויסנעהזםען איז

 ארבײ־ םון הענד אין געפלאכהעז הענד
 און לענדער, פינוי םרן טער־סארשטעהער

 דאס זאל אז געזאגט, האט נאמפערס װען
 אײניגסײט םיז דעמאנסטראציע א זײן
 דער איז װעלט, דער אויױ םרידען און

 וױלד אװעס פובליסום ריזינער גאנצער
 ענטוזיאזם. אומבאשרײבליכען אן איז
 געשלאסען נאכדעם האט גאמפערס װען

 אויגען זײנע םון זיך האבען זיצוננ, די
טרעהדען. שטראטען געקײקעלט

 גלײך האט סאונסייל עהזעהוטיװ דער
 רעפארט זײן םארלעזען גענומען םאנטאנ

 אלע אױף אן װײזט רעפאיט דער און
ט פראגעז,  האט ל. אװ ם. א. די װעלבע פי

יאהר. םון םארלויף אין פארנוסען זיך
פראנעז, װיכםיגסטע די םיז אײנע

פרױען פאר מסזאםיניישאנס םעדיסאל
h־,c אלען שיר ען ז ען א אוין״ קענ ריג ע ח ע פן ג ע די געבען *ו ג י פ י ו ד נ כ א קז ר ם פ  אוי

ם אלע צו ר,י'« ר ע ב ם ע ם ױ ע רוי ן * ו 2 *אל9ל דעש פ ן וועלכע ,2 ע ג י ג י ו ך נ י  ז

ע אין * י נ י * די ע ס, ט אנ א ײ נ םי א קז ן דער חאמ ע א י נ  אי-אנז^זיר® חעלטח״מענפוער ױ

ע ײניג ם׳י®רו א י ר י ו » ? פ ד ױ ע ע עלכ ען יו עמ מ ען וו ענ חן ק ע ערען ז ר ׳טאכ י ע ס • אוי ײ ר  ו

ן צ*ג אג׳ או ם נ ו 1 1® ז 1 3 0 ? ״ 1 גי ר ח ן אין ױ ײ 5 פו 6י׳ ב אג. 3 מ םי אכ :

ם ג ן קאי־ד א ?־י ר «ו ע ער לאקאל *יי ד ן צאחלט פ ײ ר א א ל א ז דעם אין ד פ י נ  ױ

1 סענמער׳ לע־*טח 3 ש 1 1 איס ױ ס«רי®, םזען7 ארק. נ י

 ךער בײ װערען פארהאנדעלט װעיען װאס
 םראנע די איז חאנװענשאן, הײ־יאחרעער

פרױען, כיײייאג^ די א״נאנידײען ן פ
 אפ^״ רער אין צעפט*נטיבא דינען "אפ

 צװעק דעב *,פא. א׳גדלפט״יע. ?אנעלי
 אייסגעאר״ קאטיכיע ספעציעיע א האט
 בא־ א כייט פי־אן אױסםיהרריכען אן כײט

ט, זונדע^  אויםגאבע װעטעפ דעפאיטטענ
 פאל דרײװ דעם אנצופיהיען דין ײעט עס

אנידרוננ לעל  פ־ויען־אי־יײ- די פ*ן א״נ
טער.
 סון פ־הרעד די פון א־דעלס די ריטר
 ספע־ םלאנע דיזע איז י אװ פ. א. דעי

 האט עס און געװארען אינטערזוכט ציער
 זײ־ אטע״יהא אין אז ארײסנעוױזען, זיך
ען טיליאן האיב א און י1דל רא נען  פױי

אין און פעקטאריס א*ז ארבײטעז ײערכע

 ױניאנס די צו באראננען זײ פון ש*עםער.
)2)X ,א•; װי װעגינע־ איז דאס טױזענד 

טע צאהי־ די װאו עגגיאגד, ד־ אני  א•* א־נ
 טייזעגר 515 דעלנ־ײבט בייטער־פרױעז

װאי דײטשי־אנר, אין וױ װע;י;ער נאך און
n 2'♦ ילילK'j rײליזי

 ־.,טיטגרידע פרױען טױזעגד
אל כירס. ק.פין קאגבא, כעי אי י

 דיזע אנצופיהרע; געהארפען האט װעיכע
 רױי־ פון אז דערצעהיט, אונטערזוכונג,

 זײנען װאפ פױיען, טיי־יאן און־א־האלב
 אינ־ אטעריקאנעל דער אין באשעפטיגט

 פאלהיי־ סיליאן צװײ זײנעז דוסטריע,
 אי־־ יד א'ז עס, הײסט זײ, םאר ראט.
 םא־ וױ נויטױענדיגקײט א שאפ אין בײט

 װעט ׳ז* דענהט דעריבער, און מענער, די
ע;. צו זיי שװער ניט זײן א״נאגיזיי

װיעט ו סא נ א ל ס רו
אוסראינלז

ראדיאדורך
ט קאמפאױ עקספרעס אמעריקאן די נ א , מ ט נ א ק א אז ב

^קט ז״ האט םאנאטען פ^ר לעצטע ד״ פין משך אץ  אדייבערגע
 אוק־ אין סאװעט־רוס־אנד נאך ראדיא דירך דאײארם םייליאנען

א: אץ רא\נע.  אטע־ אין :ע־־א^עז אריסנעצאקלט א'ז נעלט ״
ער. א*ן ״טנעל דאלארס ריקאנער זינ

 אץ ;ע־וארען ערהא־־טען איז ראךיא, דדרך געיטיקט געלם׳ דאש
מיט איקדאעע אין א.*ז סאױעט־רוסלאנד

m פופצעהז n צעהז  jSb
ד־רך געױןןרעץ געשיקט װאלט געדט דאם ױע; װי

שיקעז פאר עקםשרא־קאסטען די  ראד-א ד־רך נעלס ארינער
 פעגט «: בדײז איז קאמפאני עקספרעס אםעריקאן דער דורך
 םענס יי אץ בע:ט> בצ לענדער (אנדערע סאױעט־רוסלאנד נאך
אנטיזאיט• ראײא־דעםע־ז־ג־ דער ױאב װארם יעדען פאר

ס ״ ^ א ל א  נאך װע־ען א־יכערגעשיקט אױך קענען ד
 אמערילואן אן דודך אוד־אינע און םאװעט־חיסלאנד

 אױםנע■ דארט װערט װאם מאױ־ארדער, עקספדעם
װאבען. ב“ד»« א און 3 ביז 3 פון משך־ אין צאהלט

שטאםען בא״ם־שע ליםהדעניא, פוילען, אץ
ױראפ םון טײלען אנדעדע און

שיקט ־אלארס װערעז דורך אריבערגע

ררער און קיינעל ואדיא, מאנ̂י
דאלארס אמעײקאנער אין אויםגעצאהלט און

אן די ה רי ע מ פאני, עקספרעס א ז קאכי ע אי : י ײטסטע די סון א'  און ע
ע ט ס ע ר ר ג ע אנ ק רי ע ם ס, א אנ ש טו טי ס ג אי ץ־ אנ נ ס םי ס םי ע ס םי  אוץ א

ר ע ט ע ר ט ר א ד, אין פ לאנ סי װעט־דו ע סא אינ ר ק צעז, או פיי ע , ט  אין און לי
ע אלע ר ע ר ײאעז אנ ז און װעאט, דער םון ט ם אי ע די דערו ט ס ע ד ב  מ

ר װעמעז זעיצשאפט, ה ט אי *ג ען ק י רו ט אי ם ע אנ ר ע ײ בער־ א אי עלט־  ג
ען. קיננ שי
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 חא־גײר־ דע• פא* ־,•י־קוױט כ־א־יס אי;
 גייי דעם באט־אכט אױן ״אט אין גונג,
גיײר ער אטזאי־, לזאויט אין עײס כעז

* * יא;א פא*יוײפ די פארישיבען כעװארט
 -,אט פא-שטער־/ אץ־ ״לױ ב*אי־. דעריט

< י^יערש רי אײדע־ ;אך ;עזאגט, ער  ל
 “ב*א איד.ד ״האט—טויר א געעפעגט בען
 אױסעינעװעדג^י• אן פא-ציב-ײ;י.ען כדר
 טיטאדצײט פאי־ ••:טי:ד•; א און י״כ כע

 פאד־ א םא* צײט רינטינע די ;י־שט ייז
העי׳׳.

 ;עװא״ט אבער יאבען יא־עיש בײדע
 זײ אין א;פא;;ען דײך זיך זאי חײס די

 זײ סין יעדע־־ דאש דטיאײג;עישט האבען
 ״,•‘א־ינציי דיניטעז, 15 בי־ױז רעדען ,?אי
 דא־פען, װעט טען אױב און יזײס די טען
 נא־ װערען פארטנעזעצט ליריגנ די זאי*

 צוכע״שט־נוט האט ריכםער ךער סיט^;.
אנגעשןוני.ען. זץ־ האט פ*רד,עד דעד און

 ״איער ;ערזןדט האט עריעטעך דעי
 ־זאט ער אנקיצלע, דער םא־ סיבוד״,

טריר«ענעם א טון ק״ס זיין *װעין;ע*שט/ױט
 ־אנ־ cy :יט^ױ - מגזעידיצט^שרסינלט,

 אײן פיז טײיען צוױי pc דא ־זיך דעיס
 גע• זיך וחןויט עס וױ ;א־י *דטונחימיע,

 ביזנעס״ באזונדעיע צוױי װענען האנדעיט
 ד<י ב*• דנט אײגע װאס ^ארפ^ד״״שאנס

אװע״צוכאיעז. dvsp •נדערע
דדשאדזיט, דעם דעיצעהייס האט עי

»r יא•־, 20 ״&ױן עקזיטםירט 17 יאקאל 
 דעי" צו געמ־״י :עװען א״םער איז ער «ז

 *;:עידאנט ;״ט א״ז אין ודגטערנ"יצ*;»ד,
 דאך איץ םארברעכען, יױין אין מווארען

 א־יזט ב*י אינטע-גײ-צץיגאיז די חאס
 נע־ א*ן ס***רטעד דעס •וועתנעגוםעז

 s&r>r צוױיטעז א א־ט דין אױף נרינדעט
 זאגט ו;ג,4,־זא;די דער אט דורך .‘J נומער

 זײגעז אינטערנײ־טאנאר, דצר ■ון *ר,
 ;עכ?י* אדבײטע־ םױזענד דדיי ®רימןי

 איגטער־ די כרויטאאז. אזן י&וצל$ז בעז
 יוגיאז׳ ז*יעי געא״דעט האם ^י^אנאי

 דיט ביכער די אפנעבען זאל ,17 <אקאל
 ,1י י*האי ני־יעם דעם צו פארמעגעז יייז

 טאנעד ריפער די אז סײנט, דאס װאס
כעז ^יעז נעיט. אי־׳ז איז ביכעד אהז בי̂״

נאײע־ ד״כט־עד דזאט «ו:יזט דעם בײ
 ער װען לאיער. דעם אפממזטעים נאן

 נעימ דא אויך איז עס »ז חןרהערס, חאט
 גע־ פיענ א עי האט נעשיכטע, דער אין
 םיז אײנענטום דאס איז גרויס ״װי :סאן
״ 417 ילאסאל דעם

 גענױ אז נעענטםע־ט, האט סיבורי
 ײך האנדע^ט עס אבער ניט, ער װײס

דאיארם. טויזענטער װענען
 ;אוחד ריכטער אז נעזעהז, האט מעז

̂כמעד אכיסעי האט גאן  נע»םעמט,9א ̂י
 אזױ ז^ט סיבורי װעז םדיהער, װארום
 17 ראי,אל דעם װעגען גערעדט בדײט

 אז נעםײנט, םםתמה ער האט מרםעגעז,
 םייי־ עטיליבע האבעז כיאכער״ ״וײסער רי
 זײ הײסט ביען און םרעדעורי דער איז ¥ז

 נײעם א עפעס צו איבערגעבען עס ?$לען
̂גקאל ...2 ל

 וױדער און אבער האט סיבורי ראיער
 םיז מיטגלידער די אז באט^נט, מטארק

 און שוצלאז, געבליבען זײגעז 17 3ל*יןא
 אינטעינײ־ די דאס אויסגעקומען, איז אס

אי  כדי אפעראציע, די געמאכט ה*־ט ^ונ
פאר־ זאלעז 2 ®ח םיטנלידער די

 מיט־ די םון ארבײטס־אלעצער די מטען
 דעדימןר איז עס .17 ל*ון*ל nc נלידעד

 אינ־ דער דאס ממד׳דיג וױ סעחר גיט
 צו הראםט, אין בלײבען זאל

ריסערםאכער... די םיז §רנסה די מיטיצעז
 היל־ כיאריס גערעדמ ה*ט איהם נאך

 אינטער• אונזער פ#ר לאיער דער קוויט,
 יןלאהר, גערעדט האט ער נײ׳טאנאל.

 װירק־ דזאם ער ■ונסמ. צוט איז דייטליד
 נא• ריכטער ם«ד וונ«מ־צרמוומןעלט6 ייך

 האם ער סיטוווציע. אםת׳ע די ימגייז
 אינטערנײ?ןא:אל די אזוי וױ !דקלמרם

 ד.אם עס וואס און צוזאטעננעשטעלט, «יז
 איגםערנײשאנאל די אז דעם, צו מסיהרט

 אוז 11 ,1 לאקאלס די פאראיעעעז *אל
 ןותאניזאציאז. איײיםארט 1אײ איז 17

 ענט־ אן געוחנן איז עמןלעחמ ן^לוןוױט׳ס
 האט ־ענםיער דלד *ח סיבזדי צו ומד

:*ונקםעז פ^ולמנדע •ר־ויסנ/ןבראכס
̂יז ודז אי:םערנײ^נ«ל די אז  אר״ וױ

 יייז םאראיײײאז קעז אוז מניזאציאז,
 ייון איבער^טעלעז און מדאנספערירמז

mmumוױ דססבאצזב איהדע אמיען 
n אסענדסמעז אס נזןפיגס#;

tv לאהאי »ח ©עסבעױס ײ A7 ײצז 
 ג^עם דעם p« םר^נמאדידס ײע־עז יײ

^ ל מ א  עוםרצכםע יעףייז1 מןןדל׳ידין ל
d ■ח v אניע כמסבצדס אלס ■ױיוו̂י

 דע• :•אש א;;י;וױזען, -y דאט דע־בי•
̂ז n י-אחאי* פי; א":ע;טים  א*נע- א

 ־אט י־איאי דער דאש ליי־ין. גאגץ ־־ױפט
־ אפיט־ ך ״  אײנענטים. ‘י,פ,•י דזינית נ

י רי ראס אי ״ א  װעי־נע דיט ,11 און I י
 בך א ראבען פא־א-י;-;ע:, זיך דא*,״ ער

 ;,װע־ע^ד דאכ און אײנענטיב, ייעה•
 פא־אײגינטען ;י-עם, רעש פון טיטגרידער

 ייו־ פ*ן דיםגליךעל די ױעי-ען 2 י־אחאי
 עכ •;עז זי יז* •v ~v~": ןיד 1/ -,אי

א־צט.
 T אז עריןײעדט, אײך קאט היײ-וױט

:,s: א*־כ ׳ " :yײעי־ :א־ ׳ד,יט* **פעי ־ 
 א*ז אר;א;יד*ט, ;עווען איז 17 אי,.4י כע;

 און יא-יז, נײ ן א ;־טא טעהר כדעט איצט
 ענטוױחע^ם, אזײ זיך האבען טליידס יי
'אננ ־ש־יז ראבען מעטכעי־ש 17 יאק. ר• אז
vפ 2צו;עריצלען ;עלארפט ליתצי

ח ל. ודנמד־נײשאטא^ דער י אי א ^
ם א מדלד o •י t p אױך o*j 

 «רץ ז^מצז ז״ ־וואס א״עעגסמ^ ויי^ל
ס זעלבצ דאס ווייל 17 י)ןי?אל מו ^ אי־
n :ײזמ cm איז לאכעז זי• א«לקז * t. . 

ד צ :* מ י״אהווי. ד

 א איצט ״*ליז איז װאס J ^א־א'־ ־־;•;;
s,*c 2 י־אהא״ עםי,ג פוג׳ט.

 ע־יזע־מ אי*ך אזױ ראט היײוװיט
 'V.1 אןיפ;י;"עזט א*ז 11 י־אקאי־ פא-װאט

 די אין אז אננעװ״זען, ־אט ע־ װארעז.
 ניאיע*:ען ז<י*ב•; ד• ביי •עעפער, זעי׳בע
 י־א׳ ,ד פין טעב־יע-כ נעארכײט לאבען
 איגעערגײ־ ד• א*ן ,17 אין 1• ,1 חאי־ס

 אייצדלײ דעש דו־ך :עלאט לאט ‘דלאנא־
 *<ע אז א;כאטאיכט, אין :עםענדיג צ־ות,

 אגי-טענס אײן אוגטעד דא־יט איבי־טען
?: בעײ״־בת־ם, די ׳דיט  קאנט־א־ ידעיט ״

 א^ע ׳,פ באאדד דדשאינט ^דין פין ײלט
 ז־ד אט’ י״:»:אליא*גטערנ ד־ יאקאי^כ.

 לענעל צו רעכט א-ל־ טי,נ באניצס אי״זא
־ אין אדד:י;; ״לאיטען  װ־ רײהען ;,איי

 דעיפא• דאט א•; :ײטיג פאױ כעסינט זי
 פין ^איאי איין לאבען צי 4בא-טיאפע

 יאלאי־ א־ין לא איז עס וױ ס,“מאי,א£ע־
pc ,װ• א. א• *דעסעיס, האטעיס

 ־־אט :עענדיגט, דאט ל״רהװיט װען
 ״טו ::עטאז פ^עי א גאװענאן דיבטעד

 פא־א־י־ זיך 17 י־אל׳א^ :יט וױי פא־־ױאש
ראקאלה?״ אנדעךיע די נייט ג*;עז

 ז*ך װײלע א ־אט :אלוענאז ר־כטער
ך איז פארטלאבט, ײ  די א״ײס;עזא:ט ד

: װעדטער פאד
 פץ עגט־טײד•;; אן אז פילל, ״א*ך

 ארױס־ װאיוט טאטעגט דיזען אין קאייט
ײ ביטערקײט נערופעז  געדען צד דעם נ
 איך און ז״ין, װעט עגטמײדונג די װעלכעז

 Tie אױסנײידעז. געװאלט עס ודאיט
 פדובירען זאלען צדדים בײדע פאי־, *ציאג

 איך אײדעל זיך צוױמעז אויסנלײכען דך
ן ענטיציידונג״. אן אדױסגעבען ל4יװ

ycKsr: האט ײבטער דער r :  t ,s; די I 
y בײדע הײסענדע זיצונג, 's s*־c ,־,איבע* 
 צום קײס דער פון פאפי־עז די :עבען

 איבעיקױ יטפעםער עס ער װעט תלוירק,
 אן אדױסנעבען ודעט עי אײדער חען,

 אינדז״טאנק״עאז. דעם װענען ענט״טײדוננ
 פאר* דעל איז דערװײלע m ביי־ינט, דאס

ױיטעי אינדזיטאנת״צאז לױפינער  פא־* ו
קדאפט. איז ב^בעז
זא ביײבט, עס  און אפצװוארטען א̂י

 ענט־ וױיטעל זיך װעט זאך די װי זעלזן,
װיקלען.

 די אױף ;ז־בער א*ז אבער אײנס
 אינטעדנײיטאנאל די פון םיטנלידער אלע

 די אננעםיהלט האבעז װאם לאסאלס
 פון קארידארען ys« די מיט רום קאורט

 געטאכם נעשיכטע די האט בילדינג, דפר
 גע־ האכען די !אײנדרור, שוידערליכעז א

 בא־ פאר די אױןי םאראכטוננ מיט תויזס
 געקומען זײנען װאס 17 לאקאל םון אםםע

 צו אױסגעמידעז האם מעז איז קאודט *יז
 אםוד איז עס און זיי פוז נאהעגט עםעהן
 17 לאקאל די זײן צו כיהגא וואם נעײען
 זיך האלט סכױטלח זײער כאטיט לײטע,

 אינדז^*אנלד םח כח אויפ׳ן וױיטער נאך
 הא״ און חיטך אויסגעזצהן האבעז זײ ?&אן.

ט אין קוסען נעתאנט נ״טט cyr^p בעז  •:י
 םאד־ אדױסנערופעז ה#בעז זײ אדײן.

 מען באדױערונג! אױך אבער אכטוננ,
 זײ מיט צוזאמעז געררעז פארס דאך את

 דיזעלבע איץ צײט לאננע אזא םאד
י רײהעז

אן עז-נע פא-אנטװא-ט• יצלצ זיך גיין א-
 W 1וױיטצ* p; צטיגצ א ד• פא^ ליביײט

באא-ד. על?צײ*טיױ פין .עןי:ונירא;ד
 לאב ע־יה״צלצן ,,דע׳יב ״ייע; ״ט־-

: פאי;ע;דע
 טיט ;ע־עכאגען *עצה ביז ױיגעי ״טי*

v^y'vtn י־־יט ייאראי־, ר;ם  y:• • t |̂  ‘ב
 פא״־אײדגענ דע־ צו *עײכלת א־ן *שי־יסע

 *M־v8א לי־אול p.fi י־אהא-ז ד-ײ די פון
 נ־יי דואט דעס אויפ מרענדי: ניט טא־־פ,
 אדאי־ד<טי' דעי פא- וי*נצ-§ ןיא ז-גען

 ‘יע־דטא זײנען טיר י־אריאי־כ. ר• פלן ־ינ;
ע/ •,ד ‘,,ױי דעם, ;עגען נען נ ײי  די אז ;

 איצטי־ אין ;*אד לאנען ײאב ראטײיען,
:v\ אין פ״אי״ע ,ד אױיס;עליפען כ־אניעגם

פא• נא־צלוס דע־ וױ א*פ;, דע״ אי-ך
 לאן דיינגעש״ל״ט, װעי־יט אטאינאטי״יצאן

א; לע־ :v־:j ג־ט :עזונט ל״ן ״;י v.! טיד 
 -אי;זד אין זד; s: אז גע־אלטצן, י־אבען
 נצד פא־׳על־צלטע א פא-אז איז י*אקאי

 עחזעלױ דדצענעיא״ ו־ דא-ײ ;מײטאפט,
 טעגי־יכע אי־ע אנװעגדען באא״ד סיױ

 פײלער געגנעריעאפט דאזייע די טיטלען
 איצט אכע- זעלצז סיר אפצו״צטע^עז.

 אינזצי פ*ן פיהרע• ױ*§ט ד• אז אײן,
אד וײעדע ני־ט וױיט אזױ געהען י־אחאיי!  ח

 דאכ אז סא־אײגיגיגנ, דעד גענען ד^רגגעז
 "*i *וניאן איגזע- *צעדיגצן חאן אי*ײן
פא•* דער פ־ן ונג“מרכפיד«, רי וױ נ״עהל

מ, װ ד ״ f י r m t •» , י י י mײ* • 9
9 oi/nו \tri»n׳*Hi'K in «|91(9«,י

tד^ר נ«ג«ן w  rn ,m'i'W ■׳«ענד
עי1 נ v‘ 9 ין9 ״ v w r,ט* v rim; ״ד} 

ijujjp י דױד׳וו, ניט*« *;rn ,iv n 
9» נ ד  to־9p »־;עײ-נ«ו »|t ר*ע*«ן ״

<•9 »; ן*• ט ״ r ;־ז«סו־ע9י)־ג ־נ r 9o 
ט  *״־״*נען i״r ין6 װערען ןדדד׳וט ד

 רא• ^»נײי־.־.ע: yj-yt* *(9 ׳־נ״ט«ר.9
m ג־ט ז׳ך «*>ר u״i r ״ יו״ן ר*ט • « 

נ״ט rn ו׳י״ ^טװ^־טי־־ניו״ט,
y jsytn טען װעט דען9ר«ט nינ׳ע״ •»' 

ען. ני^ װ״ט מי ^־  rv<־v דעלוש ד
 רד,99נ rva-WPV #ו;׳ס ^ירייו ז»ך ןי-ר

 שאינינ״ ל״ן נ׳«!9י נ*ט ;v‘jm ד־י ין9
 װע־ען יי^יס גדײ;ג«;,9י׳ ?״נע ט־ט דומ

yjjnrn3; 9 »־ז 19;אני א־ן*vm- .א״אי  י
שין ד׳סױ־דער ך• rn ״ד־י

-nm17 ־, y ry n ;י«ו:ע t /n ,ײט ע״־וי
r* n 6 ly'yr*טyוי׳נ ראט־ױען, ,ר לן* 

yp-yrr נ— iyn>v זיך ry־*yy’ pט ire
y-yt״ r י-ע ״ ט

 iryrr ד־ט־-י-רע־ ד• rn ,jyenn ״ר׳ר
n״ ריגטינ •־,־•■*yyn: •ד y;־uc״״f•• B 

yr}'nי .aan 
־;;.o3n ״ד־ט

1 .n ל נ 9 • • ו n ט , 
n ד * ז י >r * ט n י ל n ט ־ י ־ ir 

. ״ו 9 ר ־ ; v נ
K»Miii..LH ■11 ■pw «י' « י י״« ■-י■ iIiii

 עקזעקױ דרײ ®ח עדקלעדוגנ
 מעמבערס ב#ארד םיזד

*r ז7 לאקאל
 עדיןלערונג »ח באקוממ? דיאבמז כייר

^ צקזזמוכדװ דדײ פח לי טנ  לא• פיז די
 הימדלוננ די צודמן דואלפעז װאס ,17 לאל
 בא־ אין לאת*ל, דזזם .פדן באאמםע די םון
cm צוכ  vt ןיונזעד נזהזן אינדזשאנידש^ח 

דז״טאינס cm p* אינטזןתײ^ונאל

 :פאלגט וױ זיך לעזט צלקלערונג
 םיטגלײ אונטצדנזדפדיבענע ד• ״ס?ר,

לא• םי־ז באאדד זמוזמזטװו
 צױ ז״ך ?דהעז כױד אז לעיע^

טיד אלז באאל־ !קזעקוםײו

עד ײס מנןלורנ מ ערנ ט ת אזנ־וועחימס ז
וד-סרזל. יורחדננ וו»ש־ננט*

*אר?. ;ײ סט״יט, טע1י̂ און *ױ״נג אי

ר ע אנ ק ^ ע ם ע מ מ a,יי i r
«4 ת, עמכער. צ׳.-טע; דעב ,i.:h, ענ ^׳ ערMIUOI•( •״־•יטעי/ — נ

־עד פץ »*נדאד;*;ט ״דער

- ;*•־;•פכער. צ׳^ןע;
«ער.9םט / נ. ט־ד״ ט־י ז*ר •־;י*עז ,־ימפ ד• י מ  נ

רען 9 *ימען9ב ״עלעז ק־רס דעם יוין ליגען ײ ?יון י ; א : r e דער v**־»r• 
י־טעראט־ר. אדערילןאגער

ד i:.׳x, ?זבת, r• ״טרי׳ r; ,״ ען ס ע אני ר א־ע־ •  אין :ריב,נר;*;. ו
ען ־*רם דעס ט ױעי ע״ ד אנ ה א ן ד״ ולעיען נ ע ס ע י נ ז ח C’*9 ארן • B:• ־עם £-ן 

ס. דאדערנעם אניז דד ײד- ר ט
 גאדעמכער. צאען3 דעס ,1מ־;ס דגםאג.

ע״ טאדערבער מד ױייזי דו  ■־ע';ץ ק*רפ ־;־= r* יו״ערסטד־ט. .9 ה. ז
אאלע ד• װערען ־*סקוטירמ מענ הן, אץ נאוואדסםע נוה*ת, •ונדא סנ  א*טנ»"או

ען ר־אס ח ע ט ע. אז־נזער ®ץ אנט־ױקייוננ דער הינטער א צי א יז ײי ״ ד
l.30 ז־נםאנ, i — •ע ״ד ױקיוגג אעד־םטר־עי טו ער דער »־; אנ  דאדערנ

אאאם״. עי׳ עז ס קארסאן. י. ה. — ; א ט א ױץ ױעט י  דער פץ ־ט—ד
ג ד־נ ־ כ״י ען דעס pe אג עי ען אינד־סטרי עג א אין י ־ רי סע ץ א א•. א ר ״

ען ס ד ץ לןו ל די א א ג א ש ע נ ר ע ט נ י . א ג נ י ד ר י ב
ט ס ע טע - ד טטר*ם, ;יז •אדק. נ

ױעפבעו/ ;^צמען דעם ,iw« אױעגם׳ נןיטװ#ך  א*ן ;ייבא״אגי»ב׳, גןו
װעגוגג׳/ לי עקסמנדערf — מרכײמער-בוו ער. וי שחןןגדי ם מי

 עט־״כעז פיגד^כיעגטאלע די װעדען באטראכט װעלצן קולס דעם איז
ײעז מצניצצז די כיאלצז *ואס כא-אחטעמ מענישייכעז איז  אײי היע
 נ״י״ אינטעדעסאנטע ײצרען אגגעוײזעז דח^ןן עס אנדעלי״:. ניט איז

y ^ i r; אין עכע;,4• טעי^יכעז א״ן *אסילוננעז די פון r.•* דע- א*ז 
געזע^״אםט. איז אק לײם

ס דעצעמבער. םען4 דעס אװענט, לאנערשמ*ג ד אני אנ ל ע "
ױיו — ארבײםער-כאדדעגיגג׳/ די אץ ®•איד. ס^ו ?

 אינדוסג״- הײנטי;ע די אוױ וױ װעדען כאטלאכט װעט חורס לעם איז
oעJCצונו• איז ױ וױ אמאגידרט, איז ליע rא׳ א״ח- דדי אח ט4עי דענ

נקשעיעדדעט. איצס ײעלט אינדוסטייע די װי אױך ארכײט. יזס

סענפערם אינפערנפשאנאלזניםי די
סענטער. •מ־נױ נד«נזפ

ם אץ יו^סט •*רה קרזוטאנא -- 61 פקוי פאבליק רי ט י:
ברז^קס.

^45 א־דענט, דינסטאג ווו־כײםער-מדרעגיג^ די און עק*ג#נדקס — .
 מאדערגעי דער םון צװעק דער רדעדעז כאסלאכט װעס שורס דעם איז

 ״ועי*- ;ממענעדז״צט, װערם ד וד אמאניזילט, א*ז ?• וױ אינדוסטד״מ,
ryanD̂,' :ע rry מ״סער. אזוי יז9 בי״׳ננט עק

םענטער. ױניטי סייד איםט
ק ־ אני עז סטדיט, ?84 — 63 ם־וי פ ב ל שסע י װ, ער ענ סאנהעםען, לוו

ע ״די — .8.46 אווענט, םיטריאך ױאי ץ סאז ת עקאנאסײטע א חו ץ כי  א
שיכםע. אםעריקאגער דער ט. י. א. — גע כער װיי

 אמדוסםר־ע- נרויס? די ײעי־זן באסראכט ײע־׳זז קיים דעט איז
■yy.t ה*:ען *;םוױקלוגנ יייז ימס־טמהיננ onm תאדנ־נוווױזס.

מדאיזנמר־סטייןם. njnrtna ^זבען ידערײוינעד דא־ ;עכען

סענטער. ױניטי הארלעט
ק ד ס?די פאביי ^ ;זסזםע - 1נ עז סטרינ ש ױ ד סאז ז ?bbj«b און םעדי

םאנהעםען. עווענױ,
א־ ײ ט ט, מי ^ די — .8.46 אײענ ג ײ ־ ד ״ ר ײענוננ ם מ כיי - די א איי ר א  ן

« - שמאאםע^ ניכטע ^סאן. ם?רעז חאי
*גםװיח־ דעי מ-ט זײט כיי ז־יט װאיזסט ביוײעגוננ םי״ד-ו:-«נל ד־

 ײ׳ויעז נאס׳־אבם יחוס יזודס eun ייז *•גדיססרי*. ד«ר r־e לוננ
•ונסױיקלתנ. אזן iy:nn״ ז׳־ע-

ע ^י ם ױערם עננ רענ ע עי ם ?ננ?ר,8אנ אר8 נ ״ א ױ מי ר ע ם ע  אד• אץ א
ך ר?יזש*םטרירם ױענשד. נלײך. זי

ר פװ סאנמרם 8 » ל א מנ ע ת ע ס אינ
ם כאר א־נטערנעשאנאל דער ?  פיטײאד קאנךערט, א נעכען ד

מעד עריעס■ר דעם ידז דעילטכער. ז;פ?ן דעש א״עגם, עי  re ם
פםרימ. הינסדײי אד; ל־ועניר סוסער בראנזדיל,

אן. פון מ ה״
—..... II I ■■■■■■

 או, ע;דע צו ״עױן איז ביזאן דע־
 נע־ װי און ס^עק. רער קומס זוירער

ך באנוצען דײנטי־יך  כוזיכ ,6בעי n ד
 ר• ארונטערצודרייזעז סי*עק לער מ־ט

 אױך אזוי זײנען װעיכצ ?^;־יציאנען,
 *צעפעו גרעסערע פײע געגוב. ?לענט

 כיוסר׳״צג געחען ױי #אויף זיך גיב״גן
 וױיסען מיר נאר ביזנעיש. פון ארויב

ט עפ װאכ ײנ  כיז• די pc ארױסגעהן ד
 ר י1אױ ניבען די אז כיײנט, עס געס.

 ן־אלוצילע װעלצן אין ׳שעפעי אינפײל
ך װאו יצעפער קלײנמ אין אויטסײר  ז

איג קמז כיען וױיל בי^יגעל, איז ט׳י*ב  ד
 סטאנדארדב ױניאן עצען4פארי לײפטער

אניזײ^אגס  אוין אונז װעט -יארנ
מ סיזאן. ס^עח דעם פע־יען ניט  פי

 גערוע• בױדיע ׳טוין אר;ז לאבען באסעס
 ^ע־ זײערע ריארגאניזירען וױלען זיי אז

 ראכע פייענס כיען װען כיא* אי־ע פעי
 סאר־ כיען פלעגט ריא־נאניזײ׳צאז, א

 אפערײטארס םון צאהי די <דע:עיען
 איצטיגע די ; םיני׳עערס און פרעסע־ס

 פי־• טאננע װעלכע ריאמאניזײישאנכ,
נו;» אונז כלױז זײנען פאײאנגען, םעט

 צא־ײ די פאײחייענערען װיי־ען ז*י -
 סיזאן םפייגנ פא־׳ן ‘,,וױ פייד״צע־ס,

״ דא־פען  וױ םיני״טערס פיי* אזױ ניט ז
 טע;ל. זײער איז סעזאן, לױנטער םאי׳ן

כיע;־ אי^עס םאן ג״יר װעײען :אטייליך,
cy ;,s ־יארכאני־ דיזע לעלי״אלעז צי ניט 

פון אפי^ו זײגען װעלכע ד״צאנס,
 לע־ :ױטיג. :יט באס פין *צטאנרפינהט

 אנגעהויכען, ניט נא״ זיך האט כ־יאן
 װע• װעלכע סעטפעייס די נאך רױט א,ין
ר דענקען ;עכיאכם, איצט רע:  די אז ד

ײט געגו; האכען ײעלען שינייצעיש ב  אי
אי װאס ׳כ*  האבען נארעכטיגונג א פ
ס דאכעץ צו איצט זײ ײטאנ אמאניד > רי

 אי• די האכען סיזאן י־עצטען נאך
 זיי 4זאי כיען אז ;עפאדעי־ם ב־יטסיאזע

 ליאט בענעפיט, ארבײטסי׳אזען צאהיען
 אן װעגען געדעדט, געײ־רינען, דאך סעז

 נעכיט מען און פאנר, ארבײטסי^אזען
 די םאר װײדז^עס רי פון ארונסער דאך

 ?ײגען סלעק דעם — ארכײםסי־אזע.
 וײ וואם סעז אז םײנונ; דעד כדט פילע
 בענעפיט. ארבײטס^אזען צאר׳יעז כער
 ג/ך אונז צו זיך האבען צערנרליגע און

 רעדזיטיסםרידעז זיך וױלען זײ פאלדען,
 לײכטען קײן נארניט האכען סיל און

 ממן װארום ערקלעהרע̂ן צו זײ דזמאב
 אננעפאגגען ניט נאך איצט ביז לאם

בעגעפיט צ^היעז ‘צ
 ארבײטסלאזען םון אײנפיהרונג רי

 ערישײנונג. נײע קײן ניט איז בענעפיט
 אנרערש איז פאנד אינ״שורענס אונזער

 צאהלען אונז בײ װאס דערסיט, בי״וז
 וועהדעגר פאנד, צום באסעס די אױך

 די בלויז צאהלען ױניאנס אנדעדע אין
 גע״ איז אטאלנאםײטעד די אלכ״סקר.

 אסערגשא אין 1ױניא kmmy די ײען
 אינשױ אן. אײנגעסיהרט ד״אט װעלכע

 אויסגעחאל־ װערם וועלכע פאנד, רענס
 די סיט צוזאכמנז בחוס כעאי די םוץ טען

ד די האט איינקלאנג אין ארבײטעל.  ח
 חר אימורעגם יז אײננעםיחרס נירונג

 ניט נאך ארבײםמר די זײגעז דאך זעץ,
ד די ^טארח גענמ ע ז מ

 םים רעמנען מוזצן ?יך זאלען נעבער
 אר־ די w *רבײםמר, n 1» נויטען די

 לזד צו »ליח געצװאוגגע! דינצן כײסעד
 •ראבלעם- ארבייססלאזאן די זעז

 *רבײםםל*זימײם ©ין איבעל דעי
 אר־ דדרך ווקדען א^גע^ופט ניט קען

 אינ־ וואס אלץ אינמודענס. בײטסלאוען
 לינדמרעז מאעס איז יםאן קעז שירענס

 נעבען jmfio&'rm די פון ליידען די
דערחאלטעז. צו נממח די עפעס זײ

 צאהלמן װעלכע יוני^נם, סטצ,%מ די
ס ארבײםסלאזעז מ ח מ?וו  בלויז [v>ru$v א

ם איז סיףאן א װאכען 7-6  ויי םעהי ני
 אן ײען י*חר. א װ^כען in אדעד 12

 אאנגע א דזיטאב א אהן איז ארכײטער
 א^ינפיה־ ביטער. זעהר איהם איז צייט,

 im אז סיסמעם, איניטורענס אזא לען
 זסן כל בענעפיט קרמען זאל אדב״םער

a יזײן האט ער v r n די נאד העז ׳ניט 
 ־רעאונליהאנײ oעrזTולp און חנגירזנג,

y r ך אזא װעלזנן ״גענל׳  םאן. ניט זי
 הלוכ װערען װעלען ארכײטער די כיז

ע די װערען צו נעגוג, בתים בעלי אסח׳

 ווערט זײנען וױפיל
ז פיס אייעדע
̂סרי ױניאז דער דאס איחר, וזײבם  חע

J ׳סענ<ע־ 3 J םע17 א bo,. חאם « yto״ 
א^»ײ״1פיס-ק אייוי דאקסאר א זי^יסס

״ שנז
 דײנט־ יקדעז יעײז ייחם שעגט איל.י

6״30 ניד 5 פיז דאנעולפמאס א״ן י:אנ
וגערע װעד« דאלאר אי^ ביויז ׳•בענדס.  ־

לא־ אנגדילאפעגל *ון לערלערס ל• ;ע:ש

.P r

רונ; א נריגדען און לאנד, סון  םון ר^י
דער־ איז ארבײטער, ‘פא און -<• ■

y אין yפ^הי גרויסע א ע‘יי,ו iצײט ־ 
 קײן הױז אין ניטא סיאיז װען ׳סי*עק פון

 דא־ 12־1U קדיגט מען אז בלויט, פיצעל
 פאד אפייו איז cy װען װאו, מ א״
יאהד. אין ײאכען 12 וױ ־nyo ניט

̂־y דזאב־ען רסyכיבyט אונזעױע אױב . 
״ דעש סון מעה■ טy•רארט : ^DjyTi 
״ אז מורא, נ*יר האבען ׳:א;ר  וועלן^ן ז

 ניט קאן פען ״דיסאםױגטער׳/ ,ײן
ױפיי טעלר, ►ױסצאהרען  צאהלט טען ו

 רי װאס ,iyo:;^‘y־c די םון און : 1”'?
 צאהלען, c^JH2ysnn די טיט ארבײטער

 ,״nyc \V2v: צו קיעקילן :יט זיכער ױעט
 אי*עס איז דאס בענעפיטס. גרעכעיע און

 פאר טאן פארלויםיג יזענעז טיי־ יואס
 אייעס איז ראס טעטבערס, אינזערע

 באוױזען ־לאנע: ױגיאגס אגדעיע יױאס
טאן. צו

• M * י\ P •>* א;פא ט גי יצט .. — V• ' • *ן ח*יי Viyp\ א •►ן טיר
וג;ט פ-,ן י טען ײוער א וױיר צאלײען, צו
אנ־ ך י ־ ־' ז א טען ,^ אלי טיז צ צו ]X
זאי״ טען אז ׳סוטע in:yy:v: א ־בילן ו % *• » ,
נע־ *4 4* * • W י is. ו ז ן געי־ט, אין הרפיעז ירץ צוק ניט
װי פא:י. דעם צוצומאכע; ״װאיננען
פען לעי טר; ;עװא װאי־טען טיר ־טטאיק
טיר וױיסעז ױצט, א טעדכע־־ט אונזעיע

 צארזלען צר א־צט אנפאנגען אז אבע־
 וױיי פיאקטײש, ניט זעל־ געװ^ ט“ײאי

 אפים איגישו״ענס דער yרכyװ סוטע די
 גע- נים א*ז ׳דyעלט‘;קא' איצט ביז לאט

 זײ־ װעלבע איע אז פא״דבערע; צי נוג
:jy עט זא^ען בענעפיט צו כאלעכטיגט 

 אז ביײעפיר, ציב וױיהי׳גן, מיר חי״יכען.
 א קאי־עקטעט ־אט אטא'גאטי*טעי ד*

 אננעפא:־ האט טען אײדער צײט יאהר
)V} אגבא־ .אין נעםעגד•; צאהלען. צי 

 ארבײטס־ די איז או:ז בײ אז טראכט,
 פען באדארו־י גרױס, זעהר לאױגקײט

 קאי^עקיצאנס די זyהאב זyניגסטyאמװ
 פאגגט [[n אײדער סיזאנס, צװײ םןו
 מיר װעלעז :אטירליך ז.yצאהי צו אן

 זאל פא:ד דער אז בעסט, רyאונז טרײע;
 iyDyiyD:'K די א*ן װערען אײסגעגוצט

 yלבrװ די און נױםבאדערפטיגע, די םרן
iy :'n שװע־ אהן עס זא״עז בארעכטיכמ 

yr^.p^ ריגקײטען
A

 אד־ וואכעדעעד לעצטער רyאונז אין
 סאנצערט דעם ןy:yרו יזםענט,,רטyװ

 פון — גדײז א ארײמעכאפט זיך האט
 ־yr רyד לאט הײ־סקול^ ״סטײװעסענט

ט צער כ ו ^ װf, ג ײ טyטyסט  קאס-גא״. נ
 ־yג גיט פסתטא זיך האט רyצyז דעם

yםיני די אז גלויבט, rנאר וועלען רס 
ט כי  קאנצערט א האמגז דערינעז זyאינ

 פאר- אלזא סקרל. הײ סטײװעסענט אין
ט זיך באזאתען צו נים געסט  טי־ א מי

>dk, וױיל Dy באנג זיכער אײך והןט 
ט וועט איחד װעז טאז  זײן אנײעזענד ני

ײ האכעץ וועלכמ די קאנצערט. בײס  בי
 ורייסען, תאנצערטען, אונזערע געװאוינט

m מע; האט סאגצמרס, א אונזעחמ בײ 
 םרײ־ דעם נזמדס. גײםמעען אמתיען *ן

 נאך זײן לאנצערט אונזער װעט טאג
איסער. װי בעסעד
 זיך וועלעז ארםיסטעז םאלנענדע די

:מסײלעען
 ש^ילער םידעל באריהסמצד דער
א, כיטשעל ר ם ס  בא־ דער לוזדזי, װ. »

ט ודאוסמער ע  א^םפדאװיזאםאר »ה מו
ס *ח ממ מי  סא*יאכא, א ראידיה, אנז

סםאד. אפערא אן איז ודעלכע
גע־ אראנזמידם איז האנצזןרט דצד

 םון ערעפענוגב די פײעיעז צו
 פדן טעטעקײמ ערײלד^אבא^ אונזמר

cm .וױנםער
 האט עדײקי־ישאז איבעד ?אםיםע די

ײם סמאדב  טעטיג־ פון פראגראם א אוי
 װעם ורעלמ וױנםער, דיזעז םאר תײט
ן גרױס םון זײן ^ ו  שװעסטער ד״ פאר נ
 דעם װעט ,'<"[vs טאהכ ברידערי. און

 יצבה ארע * הי־אס א אנפירדען סיזאן
 לעקסיננ־ 69 אפיכ, אונזעל אין טאנ בײ

 נע־ פאר אויך װעלען מיד .v:v'M' טאז
VD'v ״טבתים y:*-p] י־עקט־צו־ אג־ע^ע 
- האכען דערוױילע רערס.  נע־ טײזי ר

j: אראגען y גע־ ױעט װעיכער ז,יראר.אפ 
 לעקט^ײס. עט^ינע פון yריyס א בען
 א אײנציפיהרען אויך ;yv.y:*rs םיר

 און יטרײנען עננליש, לערנען צו תלאס
 בעני״ א האבע; |1יװעל טיד אױב לעזען,
 װעלען עrלyױ םעםבערפ, צאהי נענדע

 זעיזען טיר און אטענד^, צו וױליג זייץ
ט זאאק סיר• ײאדום אײן. ניט  ןyהאב :י
? סײן ם ^ני  ny:y^ *ונגע פיל אזוי ב
v ױעלבע טיר, האבען םרױען און m\ 

חד אםילו ע  װא־ םײנעז, נ*ס :עטעז זיי
 אט- קוטען װעלען ניט זײ* זאלעז ומם

 לער־ זיר װאך א דאל אײז ווענינסטענס
 oyf’R לעלרעד, :ומע דאביען כױר נען?
פרײ.

הע־ בילדינ; .אײג^עפ אוגזער אין
םאר רוטס עטליכע באגומן כדר מ?

לc אז האםען, טיר און ק^אסעז 'Dyc y-
:m: די אויסנוצען װערעז בערס v w v 
 בויטyג טיר ןy^אכ בי<די:נ דעב הײט.

אי ׳אפיס אן פאר ני^ויז ניט  רויאען מיר נ
 װאס האבען זאיען טעפבערס די אז

 וױ ען“םיהי זיר זא^ען אין נרצען, טעהר
 לעלר חױן א היים. רער אין דך כײ

 כײר א:עװעז1פי הלאסען, און טיטורס,
 דען װאו צימער, yזyל א אײנצופיהרען

 און װעכענטליכע לרינעז iv-'yp מyװ
y און אידייטע מאנאםליכע, r ,s::y ציײ 

 בי- אויך איז דטורנאייעז און טונגען
 בי- א iyoy: oy װעט ד:>ינאטירי בער.

 אײניעא- זיך װעלען טיר ביז צײט, לyס
 אבער ביכער, yגומ םון קאלעקציע א םען
איהר אויב אײך, אן זיך טyנדyװ אי׳״ז

 ניט סיר ly^yn ׳עזעז5 און קומען װעט
 צו טיל חיין און ׳^טyג קײן זמאלעװען

 און צײטונגען די אײך פאי קרינעז
 פאײאננען. ור;ט איהר װעלכע דעורנאל^

 ױניאן א אז ן,ypנyד ורעי״מן םאנכע
 *4אזעי טיט א&געבעז גיט גא- דך דארוי

 איז ראס אבעד בײ־רוגג, װי זאכען נע
 נאר קאן ױניאן א טעות. ;רויםער א

 רסyמבyפ yi^K ווען ישטארח, דאן זײן
 בא־ סלאפעז און ליגע:ט,yאינט זיינען

iyD̂ װיפיל ײאוסט. K',1 iyDŷ 3K->s 
^ װיפיל אוז ילעזעז, געקענט טיר ^jy 
 מיר װאלטען לײדען, מיר yלכyװ םון

טyג אנ פEא ק א ^yנז װעץ ׳ן  מעם־ yרyאו
civz אינט^נינענטעי• געװען װאלטען 

!באװאוסט קלאס/נז הרyכי און

Mini•

 רױכערער. מר.
 װעט איהר
אזױ! זאגעו אױך

וחנלא. חד־ קיג״רעטעז

 םיגארעטם אזעלכע כעגרײפען ניט קען ״איך
 סײן פאר װערםה טעהר געכען מיר זןזלען וואס
 איך ווען םאל יעדען העלמארם. װי געלד
 דעם קריעג איך אז אייך ורײס באקם א קױף

 כע- איר וואם םענט יעדען פאר װערטה פולען
 עמיצער װאם אלעס דאם און דעם פאר צאחל

ערווארטען״. קען

ם ר א ט ל ן ז טע פון געםאכט װערען ה  טער־ עכ
שע  און קװאליםעם אײך גיבען אדן טאכאק קי

ען. ג עני ת א ען םיגארעטט געדועחנליכע פ כ  ני
ך םעט בלױז איי טי װאנ שט. םעהר און ק נארני

ם ר א ט על  גע- װערען און אםת עכט זיינען ה
 זיי פארהיטען צו באקסעס קארדאן אין אקט8

צוכראכען. •װעהען פון

 הגאה איהר Djm אנדערע, וױ אזױ
־ םמרקישע. צו עניערן r•® האבען
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פ־ידמאן. מאלי פון דאנל א
 :'א;$װכ־ן־ .r רעראקטא־ װעיטער

 ד>זגק א יקען אויפציו נייר ערלױבט
נײטגרידער די צו צײטוגג אונזער דורןי

 װעמע ױניאן׳ אונזער
 צו ^פנערוםען שעהן

ײן דעם  דעם אין קעמ
האי־ אין דיבטריקט,

 םון באאטטע און
 אזוי זיך האבען

 אגפיררעז הערםען
 אכעניבײ טען17

לעם.
 עקזעקוטיװ צום דעי־עגאטען ךי װען
 זיינען װעלכע ,22 יאקא״ pc ב*ארד'
 איזס ױניאן רער פון געיואיען נעשיהט

 פארטי״׳ ״לײבאר דעש צו דעלעגאסעז
 װיסעז׳ נעי־יאזען כײר האבען ;,,קאנפערע;

 א שאר נאכיינירט טיר ריאבען זײ דאס
 יע־ אױוי אסעמב^י דער צו קאנדידאט

 געװאוסט, באי־ד איך האב טיקעט, געט
 פון הילף די באקוכיען װעי איך דאס
 דאס ערװארטעט׳ האב איף ױניאן. רער

 פערזענייכע טײנע פון צאלל :עװיסע א
 ערװארבען זיך האב איך װאס םרײנד,

 ױגיאז, דער אין אקטיװיטעט מײן רורף
 קעניפײן. רעם איז העי־פעז טיר זאיען

 אננעגעהםע אן געיאט אבעל האב אייף
איבערראטוננ.

דאסז טודה מוז איך

 די שעצען איז
 טיטנלידער.

 דאנק א אוייש ץי
 אהטיװע די און

װעלכע ױניאן,

אפױוי דער
 אזוי געװען איז מעטבערשיפ אונזער פון

 ער־ נעװען אײנפאך בין איך דאס גױיס,
 צו־ זעי־ור זץי, שארשטעהט און, שטױנט
פרידען.
 אקטױוער ס4אי ארבײט כיען װען
 ארבײטער־ארגאניזאציע׳ אן םון ניעכינער

 םעם־ נרויסע די אז רוב, דאס זיף דוכט
 וועגען ווענינ־וואס זיך קיכיערט בערשיפ

 ארבײט די װערט דעיייבער און דעם,
 אויף איןי האב אזוי אפנעיטעצט. ניט

 קעםפײן לעצטער דער אבער נעסיינט.
 מײנוננ. די ענדעיעז געטאנם פיו־ דזאם

 װאס קאאפעראציע און םרײנדשאםם די
 נעלט־בײ־ אין סײ באסוסען, האנ איך

 קעםםייך דער אין סײ און שםײערוננען
 אײנזעהן, געפאכט מיר האם ארבײט,

 םאר גוטעס עפעס טוט כיען אויב דאס
 עס װערט אדבײטער־ארגאניזאציע׳ אן

 םון םיטנלידער די דאס ;םארלארען :ים
 אנערקענעז ױניאז דער

טעטיגע די פון ארבײט
 א דריק באזונדערס

 שאפ־נדשערלײט די צו
 אונזער פון מעמבערם

 קא־ צו נעאיבײט ענערנייט זעהר האנען
 קעפ־ םאר׳ן יטעפער די אין געלט יעקבזען

פײךפאנד•
 איז קעטפײן סאציאליםטײטען א
 פא־ אלטע די אנצוםיהרען. •שװער זעהר

 גרויסע זעהר האכעז פארטײען יויםי׳טע
 א קעםפײז. א אנצוםיהרען נעלנדסומעז

 ארנאניזירטע אז זײ האבעז דעם חוץ
 גאנצע דאס ארבײט װאם מא^ינעריע,

דיסטריקטען. םאריעײדענע די אין יאהר
 איז קעמפײן סאציאליםטײטען א אין

 באקוםען צו װי פראבלעם, נרעםטע דאם
 ליםעראטור, םאר געלט נויטיגע דאס
 דינ־ צו אויף פארטײלען, דארף מען װאס

 אנדערע נאןי אוז מיטינג־לאקאלעז׳ גען
 םא־ צו נויטיג זעהר זײנען װאס זאכען

 געלט דאס ערםאלגרײך. קעםפיין א כען
 פרײװילינע דורף װערעז אםעז6גע? דארף

לײכט. אן ניט קוביט דאס און בײםראגען,
 ״דרעס רי האט קעמפיין מײן אין

 ארויסגעלאזען ליג״ קעמפײן מײסערס
 און שעפער, די איבער זאמעל־ליסטעז

 דער דאס באריכטען, צו םיר םרעהט עס
 אפנערופעז. װארים גאנץ זיך האט עולם

 געלט געגוג כמעט ארײנגעקוםען איז עם
 מיט־ אונזערע אויםנאבען. די דעסען צו

 װיבאלד געטראנט, זיך האבען גלידער
 אנ־ די באקומען האם זײערע םוז אײנע

 דער םון צוטרויען דאס און עז־סענונג
 זײ דארםעז םו ארכײטער־באוחןנונג,

 אונזער איז אלע צו און העלםען. איהר
 נרויסכיוטיג אזוי מיר האבען וואם ױניאן,

 ביז איר :זאנעז איד װיל מיטגעה^לםעז,
 םון רעזולםאמען די מים צזםרידעז זעהר
 אננעםיחרם האבעז סיר סאםאײן. מיין
 סיסטעמאםישעז, א דיסטריקם דעם אין

 קעמאײז סאציאליסםי^זעז בא^נהרענדעז
 נע־ קרינען צו באװיזעז האבען םיר און
 צװײטקן דעם םארנעמעז צו שטיםען נוג

 וואל־ מיר און עלעקמאן. דעם אין ארמ
 דערנוײי״ געקענט נימ סײנםאל עם מעז
 און איבערגעבענקײט די ניט װען מנז,

 איז מענער איןטױוע די םון קאאסעראציע
 האבען װאס ױניאן אתזער םון ®רױעז

 דער אין אונז נעהאלםען נעטרײ ןןזױ
 נעהאלפען אונז חאבען װאס ^רבייט,

אים?. סעגלימנז יעדען ןווי^
מ די  אונז האבען ײאם סרײנם פי

 קעם־ דעם אין נעחאלםעז געםרײ !וזוי
ר ד״אבען %ײ\, א * firnuD, דאם 

^ וױמדגקייט די פארשטאנען האבעז ח • 
 עאא׳ נצװעז איז װעלמור קעםי'יז, דעם

ד מנ א ם ר  דעם איז דאס זיז, דעם אין מ
* לאנד  .לייבאר א װערעז נאשאמעז ?

* װאם •ארסי״/ o ®ארםחנםיז מ n ד־» 
אמםיראםע?. נייסאד׳ס

\ , ׳

 א*ז דיסטריקט אסערביי טער17 דער
 קאגגדעשאנאל טען20 דעם שון טײל א

 באוױזעז האכען מיר און דיסטריקט,
 ברר ר,א;;י*עכ צום ערװעהלען צו דארט

 קאנדידאט דער ׳לאגװארדיא ה. ש. דער
 סאציאײס־ און פראגרעסיװען דעם שון

 די אויף אכסענדיג ניט טיקעט. טישען
ײדע פון אנשטרענגוע גאנצע  פאי־ טעלא נ
 בא־ ער האם באזיגען, צו איהם טײען
טעט נרויסע זעהר א קוםען איי  שטי־ ראי

 זײז שטאיץ געוױס ?ענען סיר און ׳טען
 יאבען טיר װאס ארבײט, דער אױף

 צײט אין דיסטריקט דעם אין ארײגגעטאן
pc העםפײן. דעם

 דרעס־ צום דא:ק א אויס דריק איך
 ־,־e ט. װעלכען םון רינ, קעמפיין טאכער
 ״טעהג־ י. ;טיעערטאן געװעז איז זאײט
 טע:־י ; סעחרעטער שינאנשעל ׳האלץ
 עקזעקוטיװע רי געטאן האט װאס ׳טער

 שא־ דזש. און קעטפײן, דעם אין ארבײט
 פאר געטאן ליפ אזוי האט װאס פירא,

 צו דא;ק דײז אויך שיק איף ליג. דער
 ד־־עס־ דעם פון ביזנעס־אײדזשעגטס איע

 שון באארד דזיטאינט םון דעפאיטטענט
 זײ ױניאן. ניאכער דרעס און קיאוק דער

 ןvcsyr, צו בעסטע דאס געטאן האבען
 נאר וזאבען זײ װאס טיס קעטפײן דעם

געקענט.
 די צו ראנק כיײן אױך שיק איך

 ׳ױ:יאז אונזער שון םרויען־טיטניידער
ארבײט גוטע זעהר געטאן האבען װעלכע

 דאס געגען דפואה ״נײע״ א
״באנדעל׳/ פון פארשוױנױען

 אי־ מיר זיינעז זײ קעניפײן. דעם אין
 איך :א״ װען הילף, צו געקומען םער
 געװען זײנען זײ געדארפט. עס האב

 אויןי האבען און קענװעסערס רעדנער,
 ׳אפיס אץ קעםפײךארבײט די נעטאן

 קעטפײן. דעם םון העדקװאדערס די איז
 קא־ די םארגעסען ניט סײנםאל זועל איד

 םרן באקוכיעז האב איך וואס אפעראציע
 גאץ׳ מערי שאפירא, סעגי רײןי, סײדי
 סיליא עפשטײז, פעני ארלאנס, אלנא

 אנדעיע אלע און םער ראזע שװאנגפעלד,
 ניט דא קעז איר װאס פרײנד, מײנע

 םאמומעז ט4װאי עס װיייל אויסרעכענען,
 װײ־ זײ דאס גלויס איף פלאץ. צופיל
 פאר־ ניט קײנטאל װעל אץי דאס סען,

 נע־ כייר האבען זי־י װאס הילף די געסען
 גוטען דעפ איבערהויפט און נעכען,
 גע־ דיר איז הילה די װעלכען איז גײסט׳
געװארען. געכען

גרוס. פרײנדליכען טיט
. דאלי יטאז י פי

 טשערמאן א פון דאנקזאגוננ
ברידער. שאפ די צו

 צו געלעגצנהײט די האבעגדינ
 פון בדידער מײנע םינדליך באדאגקען

 טע27 װעסט 28 ׳שאפ גודשטײלס ה.
 װאס טתנה, טײערער דער םאר סטריט,

 איך בעט פרעזענטירט, מיר האבען זײ
ײט די רעדאקטאר הערר דעם ק ע^לינ  ג
 דער דורך טאן צו דאס ערלויבען צו מיר

״:ערעכטיגקײט״.
 םיל אזוי ניט האב אץ־ !ברידער

 פאר אױסצודריהעז אײך װערםער דאנק
 אייך פון האב איך װאס סורפרײז דעם

 װי מעהר סיל מעוזר, איז עס געקראגען.
 ערװארטעט. אמאל אײך םון האב איד
 יענעם צו טרײ איז מען אז צייגט, דאס
 איז איבערהױפט זיך. צו טרײ מען איז
 אנערקענונג די ווערט פיל זעהר מיר בײ
 מאכם דאס ארבײטער. נרופע א פון

ט עס און *שטאלץ םיהלען םיר  מיר ד
 אר־ צו וױיטער אױױ םוט פרישען אויר

 םאר בעסטעז איז וואױל םארין בײםען
 אינטע״ די םאר און שאם איז ברידער די

בכלל. ױניאן דער םון רעסעז
׳גרוס ברודער כייט

קאהן. כזארי׳ס

 :״;ערעכטיגחײט״ דעראסטאר װעיטער
 ;,צעהנדל פאר א אפא־בײטעגריג

ײ יאהר  צו נעקוכיען איך בין קי״איקס, נ
 עפעס איז קלאוקס אז איבעיצײגו:;, דער
 IV- טעהר װאס װעלכע סרעגק, מין אזא

ט ערגער אי־ץ ך קורירס  און זי. װעי
ױיי דערפאר׳ איז דאפ  טען קען קראוקס ו

 אייע יזוטט דארום לײכט. זעהר כיופען
ײק, א :*ןי אז ׳אײכ כיאל  cy ױען פטי

 גע־ •׳אכעז כייר אז ׳או*ס אי;ז זיך דוכט
 יאבע; טיר אז ׳אױס זיף י־אזט ׳זיגט
 װערען באנדיאך די פאיי^א־ען. גאר

 ארױס, אי:ז חוטט װאס פארשװאונדען.
א־ טיר און װאף םון ארבײטען טיר אז  י

s א בען ,,rcגאײ װערט ארבײט רי אז ׳ 
יאהר^ שװארץ די אל בײ געטאבט

 ‘פ־א אונזעי־ע אז איך, זאג דאיום
 נעטען בארא*פט דאס ױאי־טען פעטאיען

 ‘אנ ;אר אנװענדען און אנבאטראנט אין
 רעם פארבעסעדען צו אים טיטי״ען דערע

 ‘בא װאלט מעז לאגע. קלאוה־טײקעי־ס
 *? כ״טיען, אזוינע אנװעגדען דאי־פט

 ארױס״ לױגען :יט זיך זאל רזשאבער דעם
 און ו#יארל גױ םון אי־בײט די צושיקען

 חאאפעריי־שאך אדער אפען־שאפ דעם אז
 אײעחצודופען לױנען ניט זיך זאל שאפ

יאיק. נױ פון
 טען ט£װאי אױסצופייזרען״ דאס כדי

 ,אוגזעי; אפשאפען ערשטענס באדארפט
 האבען מיר װאס באסעס, שטרויענע

 די א־אפ נעטען װאס און טאנ צו הײנט
 זאי־ען ארכײטער, ׳מיר און סמעטענע
 ווען דזשאבער. םאל׳ן דירעהט ארבײטען

 עס זי װאלט נאר, דאס װיל ױניאן די
 ואי*טי זי דורכםיהרען. לײכט נעלועגט

 די צו אויפרוו* |tT טאכען באדארםט נאי
 100 סארטאגט עס װער אז ארבײטער,

 לאאפע• א צו צושטעהן װיל און דאלאי
 נעװיסען א אױף טעלדען זץי זאל £$זירײ

 ױניאן די זאל ארום אזוי און אדרעס,
 קאאיערײשאגם, גרױסע צונויםשטעלען

 פאר׳ן דידעקט געארכײט װאלטען װעלכע
דזשאבער.

אועךשא■* אלע אז ׳זיכעד נין איך
 װאלםעז האאפערײשאדשאפחעס און קעס

 און נארעס זײערע םון ארויסגעקראכעז
 קא־ אזוינע אן אנגעשלאסען זיר םען4װאי

 ניינ־ אליין ױניאז די װאס אפערײשאנס,
דעט.

 װאפ ארבײטער, סף א אז וױיס, אץי
 הא־ אפעךשאיקעס, אײננעםיקסט האבען

 זיי װאס דערםאר, פשוט געטאז עס בעז
 אר״ צו װעטען בײ נעהאט ניט האבען

 זײנען באסעס הײנטיגע װײל כײטען,
 לעקען האנינ קײן און גיט באסעס קיץ
 םאר- זײט אײן םון װײל ׳ניט אױך זײ

 צװײ־ דער םון און ױגיאן די זײ פאי*גט
 אז איז דזשאבער, דער זײ דריקט טער
צרה, דער פון געװארעץ טור5 װאלט טען

יון WHrifM ח®* ױאס ̂יט ̂וחנן rm וו גרײ״ » ג
ivo צ, ימר ®אר געוױנס -1 א^מסטרי  7י
oy ד• געייא׳^ן א«נעיצאםט װאלט - י -  ג
מ, כע ת קו אנ 4ק

 גי••;- זאי מען אי ,v* כײיממ טײן
װע גרויסע דען ט״ ערי  pc שע»עי קאאו
ו מעוזה און מענשען 50  טעגשע־ 50 ן

מן ע  דועגו דאלאר, 100 צו איעצאחלען װ
מ טויועגט G װערצן א אי  עױ• 2 פאר ד

 א אײגפיקסען Ivo קען ראלאר ?ע;ט
או שעחגעם  וי״ן זאל טױועגט 3 און ש

 אזױ אכער וױידזשעס. צאהיען צו אויף
 זיך װאלט אוגטערגעטונג אזא כלי װי

 אר״ ער אז אױסגעדאכט, אײנעם יערען
 דארום זאל צוױיטע^ םון שװערער בײט

הרט םי  און ׳שטיס־«רכײט װערען א״עע
 קרי- ער זאל מאכען װעט אײנער וױפיל

ט און װאף, ענדע כאצאהלט גען  די םי
ד, טײי״עז זיך מען זאל ^יאםיטען ״  ני

 ארײג־ דאף האכען טעםכערס אלע װײל
גמי*ט, חלק נלײכעז א געלענט
 צו איכעריג איז עם אז ׳רעכען איך
 די אזױ וױ דעס װענען איצט ש-ײבען

 סיזד ױ\י דארםמן שעפער קאאפעראטיװע
 דצרצ/ קומען נאר װעט עס אױב יען.

 כייר םון םענ^עז קליגערע דא זייינען
 חונוריײ און רולס די אײסצוארכײטען

 זאל מען אז אי?, וױל איך װאס שאנס.
 כא־ שטרױענע הײנטיגע די אפשאםען

 א און יועהסאג א איז עס װאס ׳סעס
 אײנ־ און ״די נײ ארבײטען צו שאנדע
 שעיע• קאאיעיאטיװע גרױסע םיקסעז

 דזשא־ די פאר דירעקט ארבײטען און
 אזא אױןי אז זײן, קען עס און בעדס.

 װע־ אסאי נאר יארק נױ זאל אופן מין
 די אוץ סלאויזס םון צעגטער דער רען

 טאכען קענעז זיי ^4זאי קלאױןמאכערס
לעבען. שטיקעל א

/ ח ס :י ו ו א ר י ל ע
232*15850 ;יטע־ רעדזשער
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 רעם פון רעזאלוציע דאגק א
 באארד דזשאינט טאראגטער

דגיאן קלאוקמאכער
:רעדאקטאר װערטער
 קראוס טאראגטער אי״ע םון נאמען אין
 אר־ פםדײקעגדע די םון ספעציעל ׳מאכער

 האר־ אונזער אױס מיר דריהען כײטער,
 ױגיאן עתטארס היברו די צו דאנק צינען

 נוסקין, ר. גענאסע צו אויך װי X לאקאל
 נאכעלען און גוטהארציגקײם זײער פאר
שטע״ םרײע גאנצע א נעבען צו טאט  פאי
סטרײסערס. אונזערע םאר לונג

 אױםנעםױזדט ווערט םארשטעיונג די
 דעם פון קאמ«א;יע קינסטלער דער סיז

אנטער  אינטער טעאםער, סטענדערד טאי
nפע די פון פיהרערשאפם ור װאוז  כא

 אין האניגמאן, אויערבאך, הינסטימר,
;.,הארצ דאנקען מיר װעטען גאלדשטײן,

 רע־יען די הא־ציג אויך דאנקעז מיר
 פון סענעדזשערס ׳הענדס און ליטמאן

 מעא״ דאס געבען םאר טעאטער סטענדערד
אװענט. חןם סאר פרײ טער

 גא^רד דזש^ינט טאראנטאר
ױניאן. קלאוקםאכער
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 נעװערק־ אידישע םאראײניגטע די
 פאלגענדען דעפ םארעפענטליכם שאםטען

 :בעקערס בראנזװילער די פאר אפיל
 בראנזװיל םון ױניאן בעקערם ״די
 םאר קאםוי דאפעלטעז א איצם פיהרט

 םון שויז זי-ערע םון אנהאלסונג דער
 ארבײטס־באדינ־ אויסגעקעםפסע לאמ

 סטרײק א האט ױניאן די גונגען.
^ באם בײ :שעפער צװײ לי  םון טי

ײ און עװענױ, ליבערטי  באסעס די נ
 האװארד 402 1פו שעכטער, און בארם

 אלערליי אז ווענדען באסעס די עווענױ.
תאורם ױניאז. די מאטערען צו מעטאדצן

מענשען שװאכע
אבםיחר-נױטיעז שמארקע פון <9 ייר ׳שרעקען װעלכע

נעהםען זאלעז
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 קרעםיען אהן נאטירליך און געלאםען וױרקם עקס־לאקס
איעםען, כײ באלײבם אזוי עם אח דערפאה שםעחוען, און

נתיס. »דץ קלײז
סםאדס. דראנ אלע אין באקס. א סענט 50 »ת 25 ,10

 אלץ און ארעסטען׳ אינדזשאנקשאנס,
ײ צו אײגםאלען נאר קען באסעס װאט י  ן
 » איץ זײנען וועלכע ארבײטער, ניגען

 צױ איצם איז דעם צו זײ. בײ סםרײק
 ״ווינתנאענ• אז בראנזוױל איז געסוכיען

*ד, דענט  אונםער גדאבם װעלכע ױני
 ״אינדע• די ארבײטס־באדינגוננעז, די

 צו ארבײםער שיקט ױניןון״ ■ענדמנם
 װײדזשעם קלענעות סד א םאר באסעס

 בעלי־ די װען שםונדען. לאנגערע און
ײם, ארויס װארסען חבתים אדל  נעדר ױני

 צו זוכען און אינדזשאנסשאנס ארויס מעז
 ױגי״ *אינדע«ענדענם דער םים סעטלען

ך׳ ר דער עס איז * ע ט ס  וױ באוױיז מ
לם ״ױניאנעל״ זאנענאנטע דיזע  שיי

 און כאסעם די ®ון הענט די אין ארײז
 זיו, םארשםעהט דירעקם. אויך זײ דינמ

 בעקערס דער ®ון קעםוי אזא אז אלזא,
 םוז איהרע שונאים אלערלײ גענען ױניאז
 פאראײגינ־ די שטיןױג אלעםענס קרינעז

 װי װײס נעײערקשאםכתז אידישע םע
 געהאט איםער האבען מנקערס די אזוי

מן, מאנשליכעז א םאר סממםעז צו ע  ל
 די װאם װײסט געווער׳קשאפטאן די און

 םאר נעווען איםער איז ױניאן בעקערס
ע  דער פאר און ארבײםער אנדעחג אי

 גצוחנרה־ די אלגאםיין. אין כאםעלקערתנ
 דאר «ו דארום זיך וחננדעט שאםמען

 די האלםעז צו כאנמלסערונג בראנזװיילער
ר 1אי חילפע די בעימרס. ח . א מ םי כ  ^י

^ מ*ז ס טארלאננעז גאר דאי « מ ע ס׳ז נ  סי
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 m אונמאדנאשריבמן איז א*יי דאר
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איז ן טאנ. ממענדיגער א געװען פ׳  אי
 גארדע־ גאנצע א מתנח א באקוכימן ואב

ט־ » םון טכשירים די כײס ראבע ס א  י
 לײצעס ׳בײסש א ,6וזיםעי א :פי-ניאן

 א געװען זײנען ני״עקיאך אר.>גי*עקי אײ
ש«אנט האכ איך פןי.  םערד, דעם אײנ;ע

הײסט ע- גוסא זיך האכ איך — כ׳ ענ  אי
 אי געװען כין ןײ1אי איר ײײל שפאנס,

עי אי פורטאן, דער  װא• דעי אי ׳פעי*ד ד
 געצויגען זץי האט מארשרוס טײן נע/
pc עי  עס־ ביז׳ן קאי־ידאר דורכ׳ן קיך ד

 עס־שטוכ דאדגע דאש או־ײז. שטיכ
ך ראם  פארגע- רײכט גאנ״ו מיר ד

 דמסר דער ;דאלוי קלײן א װי שסעלט
םעט־^טער, נענער  םלעג איף ױאיהין כו

אי געװען איז ציפאהיען,  נישט פיר פ
ש ע*עם  וױײ ״דעױ אכסניא די װי אגרעי

ע־ ד/ : ר ע פ
 איז קאריראי דעם שײך איז לואס

 מיט שאסיײװעג גרױסעי דע- געףען דאש
 נאכ־ זיך בײטען װאס אזיסזיכטען, זײנע

 אויף כסרר אן מ׳טיעפט װאו איז אנאגד
 און באגעגענישען פאיאױסגעזעענע נ־שט

 םארשלאסען זאכעץ. אוביחנרװארטעטע
 דאך איף האב שטח שםאלען אזא אין

 ווענט ענגע די צוױשען זיף םאר מנהאט
 איבערגעלעבם האב האריזאנטעץ, ביײטע

אנ־ אזוי רײצענד, אזױ םאכט וואס
מ א גענעם ײ רײזע. װ

 כשוף- אםת׳ער א געװעז כין איד
 םיר איף האכ גענוס טײן צוליב טאכער.

 בא־ ליבע םארשײדענע ארויסגמביאכס
 גע־ טיר האט נאטור די און שעפענישען

 גאי פארנעניגען. פיל פארשאפען כײזט
 אוטגליק דעם ;עחאט אבעד איך האב ניך
 פרעכטיגען דאזיגעז םײן פארלירען צו

 רעגענדיגען יענעם איז אבער טאלאנט.
 םור- פאסם א געווען ביז איף װען ׳טאג
 ׳בשסע אננעשיילט זיך ײיך האב ׳מאן
תענוג. מיט אנגעזעטינט זיך

 גע־ טיך האט שפיל דאזיגע ראס
 נענוג. איבער צופיידענשסעלען דארפט

 כסדר םענש א ווען דעז איז צי אבער
 האט גאוה םון געפיהל א >' צוסרידען

דו װײנינ, איז דאס :געעגכערט םיר
 זא־ װעלכע צושויער, האבען נאף סוזט

 יראכט גאנצעז דײן באװאונדערען לען
 םײ־ היםעל, סאטעטענע סײן גלאנץ. און
 גארנישט, איץ איז דאס — גלעחיאןי נע

 און נישט דאס זעהט ארום קײנער אויב
 דערהערענדיג :ישט. דאס כאזואונדערם

 שםועסעז מוטער און פאםער מײז װי
 זיך איד חאב צימער, צוױיטען אין עפעס
 געפילדער נרויס סיט ארײנגעלאזען אהיז

טאראראם. און
 א אנגעקוקט מיר האט םאטער מײן.

 א ער האט נאכדעם סעקונדעז, פאך
 גע־ און פיײצעם די מיט געטאן קװעטש

זאנט:
 זיף װאו נישט וױיפ סינד דאס—

 אפגע־ איהם מ׳דארף דא. טאן צו אדזין
פענסיאן. א אין בען

 גע־ האס קלײן׳ צו נאך איז ער —
םוטעד. די ענטפעדט

 זיף האט — אויס נישט ס׳סאכט —
 זיף ער ײעט — פאטער דער אפנערופען

 ער װי קלײנע אזעלכע צװישען נעפינען
איז.

 דאזיגע די אט בלויז גוט נעדענה איך
 שפע־ םיר זײנען איבעריגע די ;װערטער

 אויב ;זכרון םון ארויס ביסלאכװײז טעי
 דאס איז איבערגעבען איצט זײ קאן אץי

 נע־ נאכדעם זײ האב איך וױיל דערםאר,
כאל• םיל איבער׳חזר׳ען העיט

• :צוגעגעבען האט פאטער םײן
 איז בדודער הײן ניט האט קינד דאס —

 אנטװײ אײנזאם, זײענדיג שװעסטער,
o syp ײנוננ א איהם בײ זיף  פאנ־ צו נ

װעט װאס חלומות, און מאזיעס  שפע־ ס׳
 שעדליך. זײן איהם םאר לעבען אין םער

ײט די  םאנטאזיע, זײן צוהיצט אײנזאסה
 םול ?אפ זײן איז איצט שוין אז זעה אי־
 עלטער, זײן אין סינדמר חלומות. כייט
 דאס םאכט שזל, א שוין כאזוכעז זײ װען
 װעט עד ;װעלט דער םיט באקענען זײ
 װער װיםען, צז זײ בײ אויסלערנען זיןי

 ער קאן דאס ;כמנשען די זײנעז דאס
שט זיף  בײ אדער םיר בײ אויסלערנען ני

 זײ־ אויוי ײי הוהט ער װעלכע אויף דיר,
 חברים, רי םארהיטער. און באשיצער נע

 םיט־ איהם װעלען גלײכע, זײנע אי*ס
ך םיט נרעעען  װעט ער װאס אזעלכעס, ד

מז אופן אזא אויױ א  סדא*־ די זיר פאר ה
לעבעז. סאציאלען םון טיק

 אפ־ זיך חאמ — טייערער םײז —
 נישם האסםו צי — מוטער די גערוםען

 זיף װעלען היגדער די צוױשען אז טודא,
שיעכטעז נעפינמן
 גע־ האט — שלזנכטע די אםילו —

 איחט ותלעז — פאםער חגר ענטפערט
םאתינפצןי״ א איז ער אויב זײן, נוצליןי

W* ײי יזי״תער, איז  אתטזנרצושיידעךגוסס זײ צוליב לעינעז אוים־ זיד וועם עד װ
נױטיג זעהר אח דאס און שלענםה׳ פון
לענעז... צו

C • *אייו זײן «ון יראגםענ ^ מ-ד מ ! 
בוך^. •יײנד׳ס

 טײעדער מײן ׳רעכט האסט דו —
 syv/3 — טיטער. מײן ג/ןענטםע־ט האט

 גיטען א אויסזוכע; געהן מארגען טאחע
קינד. אונזער םאי פענסיאן

 זײן נעבעי םאטעל זיין אין דצענדיג
 אײפטע־ק־ פאטע~ דע* האט שר״כ״סיש,

בײנע״נע !,ט א עפעכ א"ל^*עיזוקט אס1
‘yC-׳ א לאןי H; “יץ5׳ p’X ,,r ן״וי
 יציןײ־ 'דעי־ פ,*; צישערעט איג;א:צען אלן

yצ געק-ײע^ט עכ האט ע־ טעל. .- v: 
 ״ײי■ א*יטנעל׳ילע״ט, גע״אנק pא ר,יא עס ע־ האס װא־־׳ט-יני־יך ; פי;געי די

 ;י־-ט •״-;,י־א: ניעיד־או מײנע *טינ איך
:,א “פא עקד״ט־״ט :•ע־ז־ ־

 אנגעי־ענט געזעבען איז טיפע־ כײיז
 געװעל װײטער לענטינ איז און פאטעיל אן

 :א*יעפ װענען געדאניו טיט׳ז םאדגודען
פענפיאי. א א־ן דיר געבעז

 דאס געוייזע; א*הר יזאט פאטע״ “ד<
 ;ע־ ״אט עד װאס כײן, Nyr*ci״ טיאובע
:נעזאגט און הא:ט אין דאי*נד;ן

כ אט א ניענ־ א pc צאפן א איז י
 טא• די אין געיעבט האט װעי״כער יצעז

 געזעכט אײז־פעייאר, בעת׳ן מום־צײט,
 אפגע־ םיגסטערע- א אי״ אדאי־־אטא״

 k אײוז איצט איז װאפ הײל׳ זונרערטער
 און בױמעך טיט באװאקסען דזעי־פט

 'איזרעז שוין ײעלכער לעבען און יע״נע-,
; א;  װײסע־ דאזיגע דאס אט שטעהט י
 צװײ די געװאוינם האבען מיר װאו ׳הױז

ם זוטער־חדשים ל  אונזעיי םון יאהר אי
 גליק^יבע צוױי געװען ס׳זײנעז חתונה.
איז חדשים.  איזטער אן געשטאגען פ׳

 גע־ טאג גאנצען א האסט דו קי־אוױר,
ײט  דיר, דאנק א און פאצאו־טע;, פון שפ

 טע־ פראכטםולע די האבען טײערע, מ״ז
 פא־ זיך טוזיק גלענצעגדער דעד פון נער

 און פענסטער די דורף נאיגדעי־געטיאגעז
 רעם לעבען נײסמרײכען כ**ם באגאסען

 דער פלענם אמאל וױ ארום, מאל גאנצעז
 דעם בלויז הערען הײלען די םון הע;ש

טיגער. א פון געבריל
 איהר אגגעשפארט האט פוטער מײז

 פא־ דער ;פלײצע םאטערם אוים׳ן קאפ
:נערעדט װײטער האט םעד

 בלױז האם טענש דאזיגער דער —
 איז ער הונגער. ארן שרעק םון געװאופט

 שטעו־ען זײן חיה. א צו עהנליך געװען
 די אײנגעםרעסט. שמאל׳ געװען איז

זיף םלענעז ברעמען זײנע םו; טוסקולען

םורכטכארע  אין צונויפקארטשען
 פאפען״אי• פלעגען' י־פען זײנע ;ט׳טעז
 זײ;ע ;שפ־ונגען גװאלדיגע םיפ: כע־׳ן

 פון ארױכגעשטארצט ראבען צייהגער
 דאזיגער, דער װי אזוי אט ;',כ*־* זײן

 אין לאגגער א האנט, אין האי־ט איך װאס
שפ־צ־קע־־. א

ײי אט  עי־שטע די ;•”גע• א־ז א
ט. ־ רי ש ענ ײז ד װ  דורך ׳אבער ב־פי־אכ
אדע *א::ז ע זיא י נ טי ל א ױ ; * טרענגו; ש  אנ

ען ׳גע; ײנ ־ געארען דע:״צען די ז ע נ עני  װ
ם און וױרר א ױז ר ע ; ג עי ײ ען ז אנ רג  הא־ א

ך בען ט כיע־־ר זי ר ע ײ: פ ע פ; י ה א אי א:  ד
ע־ ר ד ע ג די ר׳ ד פ ־ כ ע ט א ײז ט; נ ײ ב ר כ א א  ד

כע םהערלי אוי פי ן או ע ט ״ ב י ט כיוח פון א א  ה
ע ק װי ט פ טsא: ע ך י ר א  שטערען דע־ ׳ט

ען איז א־ ױ ע  די גרעסעד. אין ברײםעי־ ג
, עי הנ ײ ע צ ר: ע ר פי^ענעז ײ ע  כםדר פדי

רפען ען דא פ ײ ע ר ענ פ ק א װ א ײ־ פי־ײש, ב  ז
װארע; ;ען עי׳ גע צ ר אס קי ל ר  קלענער. טוי

ע־ פ ד ט כיענשעז פין פגי א טען ״ קו א  א ב
הד רעלען מע ײ הן, א ע סז ױ ײבעל דער א  שכי
ט א ף ה ען זי ף באדײז ען די אוי פ  פון לי
פרוי. רעי־

ײ ט װערטעי־ רי ב א ר דער ה ע ט א  א פ
אן קײט ט ע פען רי ג  טיטע־*, דער פיז לי

ט ײערכע א ף ר בלי ט. לי ל ע כ ״ מ ש ע ג
 אױםגעהױבען הויף ע״ האט נאכדעם

 און טענשען אוראלטעז פון צאהן דעם
:אױפגעשריען

ש ארטער ־ ענ ע די ׳ט ג אזי ם ד ײ ר  שי
רכטבארער, דעד םון ר םו ע ג די ענ ס םוי ש פ  א

ט, ײ ק לד ט װי ר דער א ע ג אזי ר זכר ד ע ײנ  ד
ט אנ ר ני ף טי רם טי ערי ע די ביז נ ם ס ם  טי

ען ש עני פ ען כײין פון םי צ אנ ען ג ס ;װעז  מי
ס רוי ת : א ר ר י ו כנ ף איף־ קוק ה  דיר, אוי

ף ר־עלטער־ כיײן ׳א ׳ליב ריף ראב אי  או
ע ד ײ ע די אין צו נעהם ! ז ט ט ם ײ ם־ װ  או

ע כ לי ד ען׳ ענ ט ײ ה ענ ג אנ רג א  דו װאו ם
ס פ ג ם לי צ ײז אין אי ן רוה, ד י ע טי פ  טי

ע און ל טפו רכ רפו ננ, ע ענו ק ר ע ל אנ ױי ף ו  אי
ס ץ װיי אנ ס ג ך אז ׳נו ר בין אי  ׳םך א די
עהר ג. סף א ז לדי ך שו ס, אי ײ ײן אז װ  ד

ע ט נ ענ ר ט ש ע ט אנג ײ ב ר ע און א אל ס א אל  ק
ען ג הונ מי א אבען ב ר ה ט טי ר א פ ש ע נ ײנ  א

ד פיל ט. און עלענ ת נוי מ ס דו ׳א פ א  ה
ט ש רני א ט ג כ א ר ט ע ען ג ט, דער װעג ם קונ  צו

אכער א װ ײן ש ט שכל פון ש א ט ה ק אנ צ ע  ג
ײז איז ד ד ע ר ע ט ס נ ה פי ט ש ס דו ;נ ם א  ה

ײן יועגען ם ק ט זאןי שו ש ט ני אנ ק ע ג

דעפארטמפנט עדױקײשאנאל
 םעטינסיים עדױקיישאנאל אונזער פון ערפפענדבב

?אנצערפ שעהנעפ א װרו נעפי־עיפ
 ערעפענוננ דעי צו האנצערט, דע־

 אונ־ פון םיזאז עדױקײשאנאל דעם פון
 פרײטאג לעצטען אינטערנײשאנאל זער

 פים געװארען דורכגעפיהרט איז אװענט,
 אוידיטא־ גרויסער דער ערפאלנ. נרויס
 הײ־ אוירװינג װאשינגטאן די פון ר״ום
 אונזע־ פוז איבעדפילט געװען איז סהול

 פאמיליעס. זײערע און פיטגלידער רע
 װי מענשען טעהר געהומען זײנעץ עס
 א און פ־יאץ דעם אין סיסט דא איז עס
 פון סוף צום ביז געשטאנען זײנען סד

 אנגע־ געװען איז עולם דער קאגצערט.
 איז און הלײנער, טוב׳דינע ױם אין טאן

 דער געשטיםט. טוב׳דיג ױם געװען אױך
 יע* איז ענםוזיאסטיש געװען איז עולט
 אױםגענױ איז פראנראם םיז גוםער דער
 אפ^אדיס־ װאריםע מיס געװארען טען

 אוים־ איז באגײסטערוננ מיט םענמען.
 דעם פון שפילען דא^ געװאדען נעגומען

 מיטשעל פידעל־שפילער, באריהמטעז
 בא׳ אזא מיט פונקט און פיאסטרא,

 געװארען אויפגעגומצן איז ױיםטערונג
 אײגענע אונזערע םון נעזאנג םײנעד דער

 באר, אינטעדגײשאנאל דעם םון זיננער,
 בא• דעם םון םיהרעדשאםט דער אונמער

לעא\ג לעא מוזיקעד װאוסטען
 דודכגע* האט פיאםטרא .מיטשעל

 האט ער פראגראם. קלאטישען א פיהרט
 קארסא־ ריטסחי םון זאמנז געשפילט

װמיאווסקי. איז גריינ יןרײזלער, ׳קאף
 האט כאהר אינטערנײשאנאל דעד

̂ס סאנצערם דעם געעםענם  איג״ *ךעם כי
 גע־ נאכדעם האמ און ,4טערנאציאנאי1

 פארקס״לי־ און ארגױיםער רײע א זוננען
 האמע־ ״דאס םארים״, ״רער וױ דער,
 און זײסט״ דד און אהערסס ״דו ׳“ריל

 האמ עולם דעד מ4-וחן אנדעדע, נאך
 באגײסםערוננ גרויס כדט אויםנענומען

 גזד איז אװעגט סון טשערםאן דער
 דעד םימשהאנדלער, אלעססאנז־עד ותן

 אעטעמײשאנאל דעם טרץ דירעקםאר
 האכ ער דעפארםפעגבג עדיומײשאנאל

 אווענם רעם םון באדײםוכג די *רתילערט
א״ז עם װיכםיג װי אגגעוױזען האמ ייח

פוו װארען

 ױגיאן אונזער םון אננעפיהרט װערט
מיטגלידער. די פאר

גע־ געהאלסען איז רעדע הורצע א
סעקיע־ קאהן, פאניא מים

 דעפארט־ ערױקײשאנאל דעם פון טערי
 צו־ פיל אויםגעדריקט האט זי טענט.

 עולם גרויסער אזא װאס פרירענהײמ,
 פון ערעפענונג די םײערען געהומען איז

 האם און סיזאן ערױקײשאנאל דעם
 ז^יען זײ אנװעזענדע, די צו אפעלירט

 און קלאסען די אין אײנשרײבען זיך
לערנען. צום נעהמען זיך

אײ־ נאך זײן געזאלט האבען עס
ט אבער האבען זײ רעדנער, ניגע  גע־ ני

 צונעשיקט האבעז זײ און ?ומען האנט
 אינ־ אונזער באנריסענדיג טעלענראמעז,
 עדױקײשאנאל איהר מיט פערנײשאנאל

 זײ־ טעלמגראכיעז אזעלכע טעטיגהײט.
 געיוא־ פארנעלעזעץ און אננעהומעז נען
 װיים׳ פון באראר, סעקרעמאר םון רעז

 האיא־ םר. און פײנבערג י. פרעזידענט
 פון לעקטשורער באװאוסםער דער בץ,

 אין איצט דך געפינט וועלכער ענגלאנד,
אטעריקא.

 אז נעװען איז עס װארמ, אײז פיט
 ?אנצערט ז’נאכ אװעגמ. אננענעהטער

 אגװעזענדען פון מײל גרויסער א האט
 דזשימי־ איז אדונטערגעלאזען זיך עולם

 עולם דער װאו סקול, דער םון נײזױם
ך איז נעטאנצט האט  געזעלשאםטליך ד

 דער אין שפעט ביז אונטערהאיטע;,
ײן. נאכט אי

 צ,ימ װאס לייגען װעגען חוץ טראכםען׳
 אװעקצולײגען, קא^ דעם װאו און עסען

ך באהא״טעגדיג  אדער שסויעם א םון ד
 גע־ ראך אכער ביזט דו היה. כײזע״ א

״ א װען ענ ט פארכארגעגער א ט ס  די
 װאס ׳אל*ו טאז צו געשםויסען דיף האט
 דו טעטצען. פאר׳ן שעהן אין גוט א*ז

 עחזיפטענץ. ע^עגרע אז געםיהרט דאפט
שט איז יעבען עהענד רײן אבעי  גע־ :י

 לעבענס צרעהליכע’ די אין איםזיסט, װען
 דײ־ םון באהוטעז האפט דו װאס איפגיט,

 א בערגעגעבעןיא האפטו עי^טעיעז, נע
 בי־ א שרעקליכע, װעגינעד שוין ביסעל

svo קינ־ דײנע פאר םאײבעסערםע, ״צויז 
 גע־ װײטער האנען וױדער די און דער.

 נאכמעהד זײ ;עטאטעלט זיך אין ארבײט
עז. צו  צוגעלײגט האבען ys* פאיבעסעי
 אר־ גרויסער ראזיגער רע־ אין האנט א

 דעם אייסגעפונען האבען אײניגע :בייט
 ראד. די ־ * אנדערע די מירשטײן,

 צוזא־ ציזאטענגעבינדיעץ, געװען זײנען
 א:־ פי^ע שװערע, די אין טענגעשלאסען
 פון אי־בײט דאזיגע די און שט־־ענגונגעז,

 וױדער, יע:ע באשאפען האם דירי־דודות
n אזוי איצט כיאנען װאס y r| ל דאסy־ 
 ןyהאב זײ װעץ טאל׳ יעטװעדעס אין כעז׳

 גע* איער װערקצײנ, נײ א אויסגעםונען
 זײ האבעז אינדוסםריע, נײ א גרינדעט

ם שױן מי  צו טיטגעהאלפען אלײן דעי
 סא־ און שעהנקײטעז גײסטיגע שאפען

א װערדען. ראלישע טי  געהײמניםפױ כד
 די טsהיyינג,א זײ ןy^אב שלײער לעז

 'yאויסג זײ האבען םעגער די און פרוי,
שעהנקײט. די שעצען צו רענטyל

 אװעקגעלעגט םאמער דער האט דא
cy שרײב־טיש אױפ׳ן i אור־ פיז צאהן 

 די ארוטנעארםט האט מענשען׳ טען1אי
:צוגעגעבען און רyטוט

 אט שולדינ, אל״ז זײ זײנען טיר —
 אלץ, אוגזערע, איז^לטערען דאזיגע די

אויך! ליבע אפילו —

החארעל החתיםה מתקבלת
ה ת שנ עי בי ר

על־ידי ױצא ענרי שבועון

באםריקה העברית ההסתדרות
ם בערינת ח נ . ט ב ו ל ו ב י ר

 במשך חדשה. ליטנה נכנס ״הדואר״
 םקום ״הדואר״ לו קנה האחרונה השנה
 שפורו בזכווו העברײם בחײנו מױחד

הפדױקת. הקבועה והופעתו
yלבסוסו לסײע החובה העברים כל ל 

 יסיד על חתימה. על־ידי ״הדואר״ של
העתון. וכיתבצר םתקײם החותמים

 חתימתך את חדש אתה, חותם אם
 ועוד ״הדואר״ את אתה קורא אם ;טיד
! וחתום הזדרז — עלױ חתטת לא

 לב לy דבר — בחתיטתך תסתפק ואל
הם. גם שיחתםו חבריך

דy יכניס חותם כל אם אחד, חותם ו
״הדואר״. את גכיוד בסוס בססנו הרי

: בגובםבר הפתחייה החתיםה פחיר
$1סר..ז---------שנה יהצי .(־.$;00----------ישנה

: ה ד k : א ק ב
- — ש:ה לחצי ().;>$;0---------י־־שנה

חשובים פדסים
ש י נ ת י ש נ י ם ת ו ה ה ל נ ש . ל ח ש ד ה  ה

:הפרםיס
$2 25 דרויאנוב,-םחירו רא. והחדוד הבריחה כשר
5.75----------------רק ישגה, “״הדואר עם יחר

2.50 פחירו יייז, וד. נראזובסיזי של העברי הפיוז
5.75 —-------------רק ישנה, ״רדואר״ עם יחר

: ת נ ו ת נ ה “ HAD O AR ״
OG F i f t h  A v e n u e  N e w  Y o r k  C i t y

אז איהר, וױיסמ
r װעמעס אויף אררפ. באיג ’Ew האט עס 

ט אמעשטעלצ, זיך  תבה :ח׳ש ,1ביבעי דער לוי
 א אין ײעיעז סארװאנרעלס װעם מבול נאב׳ן

p פון םוריסטען סאר רעזארט מאדערנעם ' x  
 איי־ אן לאנט9 םען וױגלט? דעל פ.*ז טײלען

ד 17 איז װעלכע שפיץ, צום זענבאהן ענ װז  ם
 דאם איהר, ווײסט ים־פיעכע. אריבע״ פום
 אײער םון װערטה פולע די ווילם איוזר ווען

ר סיגאלעגזעז, קויפמ איהר װען געלד ה אי ט ז  םו
 ווײל םיגארעטעז, ־טעיקישע העלםאר קויםעז

 םערקישע רײגע פראצענט 100 אנטהאלטען זײ
ען טאבאק. ליאנ  גע־ האבען סםוקערס םי

 עס — טאבאק טערקישען אויף טאזײנדזשט
אורזאכע. אן זײן סוז

I

הראנסהײםען האלז און אויערען נאז.
 םענטער העלטח ית־אן דעי װעט אהםאבער.זטעז1 דעם ׳טיםײאד אנןאנגענדיג

 האלז אזן אױער נאז. אויף לײדען די׳־ומג־ב* פאר אפםײלונג ספעציעלט א ;ן
טאנ ♦עיעז אסען זײן װעט ירליבלר רראנקהײטעז׳  כיז 5 נידן דאנערשמאנ און מאנ

ן אווענדס. 6 30 ו  ײעלכע לאקאלס, פון מעםבערס מארגענס. 1030 אום שבת, יעדעז י
 אײז בלויז *אהלען דארפען װערען גשעד,5נ* העלםזז דעם אן אגגזדפדאסען זײנעז

 פאםיליען זײערע און סעםבערס פ»ר א^ענאירס פאכסילס, *וין• איעראציעש ד*לאר.
•רײזי- רעדוצי־רםזגז סיעציעלען א רעכענען םע; וועט

לאבעז



! ע י ע ג • 3־ 1 3 1

f  t  ft * f (
h : t  U׳:w.‘ >

GERECHTIGKEIT
A Jnti'/i l.abvt Frt-kfr

r ublnlied every fridav by the International Cadies' Carment Work״־׳ I nmn 
Office: 3 W״••! lOili St., New Y« rk, N. Y.

MOHfllS S|(;AIAN, !,resident S. YANOKSkY. Editor
A. BAllOKf, Sec’y-Tfea«. II. SC MOO EM AN, llusin*•** Manager

, Subscription prior. pMM| ;״ advance: $1.00 per year.
)  °l* V •  N o . 4 7 . N ew  Y ork . F r id a y . N ov . 2 1 , 1024
Entered u- Second ( la״  matter April 16. IM20, at the Post Office at Nr* York. N. Y,

under the act of August 24, 1012.
Acceptance for mailing at special *rale of postage provided fnr in section 1103. Act of

October 3. 1017. authorized on January 25, I01<1.

 דױ־ןי mu דױץי iyr«t װא&
4.^ ו א ר פ ־ *ן ד  *f* \vv ו

ט אײפטיעטען s9Vni רע? כי
fy דעס ײ»ט ׳טיז^ ry t *ראכט־באױאיסט 
 ‘1ני *ycoyn פלירצ־-סו אין יױ ז>ץ,

ט, טײייןד  די רץ ji/fip)• -yv p* ד
y״y o r, ײ*רןן װאס n  j y v r/ ן פו  וי

עי, אי־צ ט ײ ד*ר *װ ןyרyryג ױאס א-נ
ר "1 » נ ד \HW'V , ל א אנ ע ע׳ נ עי ט נ צ און אי

,17 pgpi י פין י ניעטנע־& ך ״ א
די  r u n % א^ן }y1׳mי*א ען נ א ל ײאס
.MOff'Vlr y o y * •דער פון ,א עא־*יטעטי
1• 1 m m ז י ט וס י לp נ t j אל ד א־ז

ן ד?ר אין ת׳ ט א ז ;לענצ• אי אני דעם פיז
ר ע צ אנ ג ער נז או פא* או־ן ם - י א ‘פא

V "־‘אינני ל א ץ כ ױ ־ ג
A

ע• ."•“ב — ׳J»> — a• י •

ט וײ ד e - א ־זאבען דיר אז .4'־אי־ואי נאנצע־ א־ני<־ פין און 1איגטע־נע^־אנאי ע,4עטי װאס : ױ;דד:•אגחיעאן,
האנען נײי •ואס דאס, ט »»A ;עװי־יזט בי :א**ע;י;י ;״,ט אי פאר־ אײערע ־־ ד רופען ואט
האנען כ״יר אז ;1װא יגע ;עלא;ט *3<T ו ‘נ<ו אייעל אין האנדיען ̂יי «\ י י

עי געגעז אדויסגעניפען ־אבען נ״עז,  איי
 דדעאינט אײעד גע;-;ן א־נטע־;ד.־>,;אר

 אני־ז׳ע אײערע אי*ע ;עגען און ד באא
ne.־״lv׳;־t( יו־־אפט, אין ארץ :אי־ איז 

 רעצטעז אין וױ פוניזט, פאמרץ/ און,
טעי  אױף כייר טארען ״;ערענטיגקייט״, :ו

 אי;־ דער װאס ׳דאס ז*ן:ען :יט צס א
 ריכ־ רעי• אדת. פארבאט. לז־צא־-־ויטאן

 פאר* איז פאי־דיער דער ױעכיען :•אי טע־,
 זײן ;אף האט כיאנטא;, ײעצטען ;עיזיטען

ד;1?  אלויסנעגע־ ניט עגט״צײיונג רטיגעי:
מע־ ניט אױןי ראט ער אבער ׳בען  צו״י

 אינדז״צאנליצאן. דערוױיליגעז דעם וױזען
 ער דאס איז, אײגדרױז אונזער און
 צו צוגע־זעלט אױםמערקזאטער s,e זיך
 האט װאס יאיער, רעש פון טענות די

 מ*ט ׳טיכאט אנק^עגער, די פא־ט־אטען
 נעװען טענות רי זײנען םײגונג. אונזער

 סון טעגות די צו וױ גרונדלאזע, נא:ץ
 אינטערנעיטאנאר, דעל פון יאיער דעם

 אײע־ע דאגק א ,‘״אי דאס איז זועלכער
 באנק רער אוױי נעזעהען םא״יטטעהער,

 אז ישײנט, אונז אנגעקיאגטע. די פון
ט‘ אי  נוט זיןי װירקייך דז׳טארזש דער ײ

 הייל־ געגאסע װאס דעם, צו צוגעהערם
ט נעזאנט, האט חװיט  נילײך ער װאי
 יױײ אינדזיצאנתיט^ן׳ דעם געװען מבטר

 דעם ארויסברעגנעז בעסער און ?לערער
̂ אנאLאינטערנע*״ דער פון ישטאנדפונקט

 בא־ ניט און געחענט ניט כיען האט
דארפט.

A
דדטאדז׳•: דעד אז אטת, איז עס

ײגונג די באגרינדעמ האט  זײן פון אפי
 ד װאס רערמים, ענטימײדוננ ענדייבער

 דאזיגע־. דער אז געװאיט, זעחר װאלט
 װערען געסעטעילט זאיל ױניאךסבסוף

 װערסער די מיט קאורט. דעם אויסער
ט אײנענטליך זיןי עד האט ל ע ט ^  אױו* ג
 אינטעינע• דער פון ׳מםאנדסונהם דעם

 ארבײטער־ גאנצער דער פון און יטאנאי
 האגד״ אזא פארדאכיט װעיבע באװענוגג,

 אינםערנע־ אן ;ענען לאקאל א מצד לוננ
אי.  א*י;־ ניט זיד װירען מיר אבער ^אנ
 צויליב אז בוזים, אין םויג^אך יןײן רײרען

 צוריקהאל־ זיך דדטאדדע דער װעט דעם
 םון ענטיטײדוגנ ענדליכער זײן אין טען

 פערטאנענט. אינדזיטאנק^אן דעם מאכען
 נע־ באטת דדטאדדט דער טsװא װארים,
ס,  דאר־ ױניאן־סכסוכים אזעיכע אז מיינ

 דעש אױסעד װערען DsyoyDy: םען
 גופא, צדרים שטרײטענדע די פון חאורט׳
 א״נעזאנט זיף לכתחילה דאף ער װאילט

 אינ־ דערװײליגען א ארויסצוגעבען
 ניט איז עם װעלכען פאר דז׳טאנק^אן,

 האט און גרונד. םינדעסטער דער נעװען
 געקענט ער װאיט געטאן, ׳טוין עס ער
 דעם, נאך לאגי^ערװײזע, באדארפט איז
 און קלארע רי אויסגעהערם האט עכ װי

 און ארגומענטען אונבא׳שטדײטבארע
 צודיקציהען הי^קװיט, גענ. פון םאקטען

 מים צוזאכיעז םאקע אינדזעאגהמאן דעם
סעטעלם און נעהם :טובה עצה דער
 ער דאס ׳פאקט דער זיןי. צװי׳טען עס

 גענומען זיך און געטאן, ניט עס האט
 ׳אונז םאר איז זײן, צו םישב זיד צײם
 ער דאס סימן, נוטער א הפחות, לכל

 איג־ דעם אנצוהאלטען בדעה האט
 אינטער־ דער איבער בײטש דזמאנק^אן

ל, א אנ ס  די מאכען אוםן אזא אויף און נ
 םאכט נאנצע די םיהצען אינטערנע^אנאיל

איהר. איבער קאורט םון

 איהר קעגט וױילט, איהר אויב איז,
 הא- םאר׳פטעהער אייערע אז זאגען, זױן
v\ .אױסנעפװזרט, האבעז זײ געוינם 
 זײם. זײער אױף סאורם איז דערוױײל וז

 פאורט םון כח דעם טיט מען װאילט וון
 װאיטען ױניאן״ א אויםהאלםעז עקענם
 בא־ זיך נעמענם םאחפםעהער וײערע
 װי אזוי אכער זינ. זײער פױם יהמען

i נאןי ;דעם אין מםארק צװײםילען ר י 
 די אז זיכער, זײנען כדר װי אזוי #ועחר
 אמעלענענדדים אז» אין קאורס סון ילוי

 אן םאר מםערוננ גרויםע א יז,'דוסא
 וױן• יעבעז איהר אין רבייטער־ױניאן

 םין אזא אז דארום, םיר מײנען ונםנמז,
f עס וחנרנס תנאימז זעהר א פח איז 
P אײנ־ מציאוו הנאיע א גאר װיריןאיך 

 קאורט ®ון םרײנדמאפם די וחאגדילען
o ױזי n ח זדפביז® nגעמערמאאם נר 

i ון nדער אח נממזמנראי• גאנ$תר ׳

 :ע־ ז־יגען *,ט אל ;־ט, א•״.• דענקט
 פיז ז*ג דעפ 1־,,א. קוק אינזער אין *ע:ט

ע ד זײגען”? אײב פא־יצטע־י-עד, א־י
\ פא־־־צטע-ע- ע“אי־<ד־ * ״י ד ־ * ו •

A

A
אטא^ :אף גוט נאר עס באמראנט

 דאס ריכטיג װי זעדין, װעט איהר און
 אטאל. דוידעד און אמא^ נאך איז.
 דער שון מאכט די באשטעהם װאס איז

 א מאכט איהר איז אינטערנעיטאנאס׳
ט איהר נײז, ;עװאלד־מאכט^  א איז מאנ

 אין איז םאכט איהר ;סאכט מארא<ע
 םון נאמעז דעם אין רעדט זי װאס דעם,
 דורך און זײ םון אט און לאקאיס, אלע

 װען, אויטאריטעט. איהר זי האט זײ
 אויף נעםט אינטערנעלטאנאל די לכישל,

 ארבײטס־נעבער, אײערע םיט קאמןי א
 ױנ״ עטלליכע פון קאםף א ניט עס םײנט

 נאר ארבײטס־געבער, נעגען יאךםענ^עז
 גאנצער דער סון קאמוי א םײנט דאס

 מעכר נרויסער גאנצער דער פון ױניאז,
 אינ־ די װען אז מײנם, דאס כער^ןיפ.

 אונטער, עםװאס :עםט טערנעשאנאל
 סון אױטאריטעם די דעם אויף זי האט
 איז אזוי כיעםבער^■. נאנצער דער

 םון אויםארימעט די איצט. ביז נעװמז
ל דער אי  געשםאנען איז אינטערנסאנ

 איז דאס איז צוױיםעיל. יעדען אויסער
 אבער, איצם םאכם. איהר פון סוד דער

 כיעהר נאף און אינדזמאנסשאן, דעם דורץי
 װעט אנפלמנער, די םון זיג דעם דורך

 אינ״ די אז עחשטענס, ארויסװײזען, זיך
ײנינ אזוי נים װײט איז טערנעשאנאיל  א

 איכער דאס צװײםענס, ״און ײד, ׳צװי^ען
חנ א דא איז איחר מ ע ר  די ׳םאכם ג

ע, 1אי אסי<ו קאורם םון םאכט אג פד

ײא־טען כ**ר ט עי  אידע־ע טיט ד
ײ כ״־נדפטע די טאכען צו לוע־־טעד ױ  ו

ױז יזינכ אײער פון פי״,רעד טי*:ע1/ ד• א

ט ־•*1א טיר ױיי־ען איצט און אי  ז
 אנ־ אן פון זיג דאדגען ;מיר באטראבטען

 הי*־ *ועטען ;ע;ע; •צטאנדפוגקט. דע־
 \ געװאונען אגקי־ענער עט<יכע די בען

 ;ע־ עו:א.י •צרעלן^יכער דער עס א*ז װעי
 גרויסען זײע־ פיהדען זײ װעטען גען

 איגטעינעיצא־ א־יע־ איז דאס i לאי״־
 טעמ״ אי־ע זײנט אילר װערכצר פון :אי־,

 ביײ־ *וילט איהר לוע״נער פון ’,א. נע־ס.
 אז ׳*ױיטט אי־-י וױיר דעטנערס, בען
 אילר ז־־ינט איגטערגעיצאנאל דע־ אהן

 ̂ אבית דאפ א*ז הירפי־אז. און כיאכטיאז
 פאייטטעלער אײערע האבען נון געוױס.

 ;עבען צו זיג זײער נייט אויסנעפיהרט
 *פטארקען א אינטעמע׳טאנאר אי־יער
 װארים ק^אפ. מאראי׳י״עען א קיאפ,
 איהר ציהט ‘איגטערנעיטאנאי אײער

 הױפט־אײנפלוס איהר און הױפט־קראפט
 אס עפ גרױסער.טעםנעריעי•. דער פון
ט יי טע איי אי  צו טעכיבער״פי■ דעי סון י

 איחר ;יט װאס ׳איגטערנע*טאנאי* דעי־
ס א*הר !יעסטיזיט, איהר  עס ;איינפיו

 אינטעמעיטאגאיל די אז געדאנק׳ דער איז
 די צו ;עטרײ אין עיגסט איטער איז

 מעםכער- גאגצער דער פון איגטערעסען
 קיאפט גרױסע די איהר ;יט װאס •טיפ,

 איע אין דעסבעריטיי דער העיפען צו
ע הי  פאריעסעהעױ א״ערע קעםפע. אי

 אינ* די געגען אינדזיעאנק״שאן זײעד טיט
 אין זיג זײער נייט און טעדנע^אגאי

 אונ׳ אוגטערנענראבען זיף האבען קאךרט
 א״ער פון סונדאטענט סאכע דעם טער

ײף: כייר פ־עגען אינטערנעיפאנאי!.  א
 דעם דורך װי אײן, ניט דען איהר זעהט

 אונטערגע* עטעהעייפאר א*יערע האבען
? אײגענע אייער אױך גראבען ט א:  ט

אז וױ :יט״ דען איהר זעהם  װעט עס :וצי
 זיך ״עבענען צו דױיטער אײך פאי זײן

 אינטעדנע״פא־ דער פון טעמבעיס פאי
אי.  האבען פאר״שטעהער אײעיע כעלװע :

 דיסיןרעדיטי- צו עינסטעכ זײער געטאן
 דען איהר זעהט אפיצװאכען? און רען
ט  קאודט דער װאס דעם, כייט דוקא אז ׳:י

 אײער אז דעפ, פא־ ענטיצײדעז װעט
 דער זײן עס *ועט ב^יבען׳ 4זאי ‘י־אקאי

ח׳ פאי אונניליק צרעסטער ײ  זיכער א
 ניט זיך װעט קאורט אז איהר, װײסט

 סכסוכים אײעיע אין אײף פאר אננעטען
ט  אינטערנעיפא־ די און ; באפעפ די פי
 אײך װעלען אפיילו זאיל זי װען ׳:אל

 זי אױב ׳אבער מיר צוױיפלעז העלפעז,
ט טאן קעגעז עס װעט  עפעיזט אזא פי
 נע־ א ארױסגעקומען איז זי װי ׳דעם נאד

 אײנ־ אן געגעז קאכין״ א*הר אין ^״ילאנענע
יאקאיל. צעינעם

ייי י
j

און

אי װאס ;,r.yt דאבען ;עיעגט ניט ז*י  פ
 זיך אױוי ראנען די ״אריע יעעגדי״נע א

 זיי ראכען ;עהענט גיט אין געניטען,
וזאנדייוננ. זײע• אויז ״אבען ־ז־טל ײי

 צױ יױיוען פדייצן ױיע* ט,יכ ;,,,אי
ע־ :צ״־־-ען ״  לענצן אעדדצאנ^עאן, ז

 -איצטי אינזעי• אז ע־י־א״טען, :־ט ־
 פון קאנזעקװענצען ד• *‘אויו ?’א;*י•

 םון אויך אפ״צר ׳ןיא לאנדי״ונג זײער
/ דיער דנ׳  וױײ פון אפ״אי^טען זײ ,זאי ״
 װעג. זעי*נען דע□ אױוי געלן צו טעי

iro װעיטער דאזי;ע די פ־ט אנע־ y v 
״  ו,כיעכ״כע־״׳צ דער צו ׳אײך צו זץי ״
 איחל אז וױיסע;, כייי .17 אקאי̂ פין

ט  דער םיט אײנפא״יצטאנען טי: דינ
 ײעי־ טענ״עען׳ עט״יכע די פון יאנדײל;;

ס׳ אינדדעאנ^צאן דעש לא:ען :ע מי  א
ט דך יזענען טיר ;עגודען.  פאר״צטע* ד
 אין דענקען אנדעױיט סsא’ אילר אז
 ױניאך אלע דאר זייגט איהר פױזר/ןן.

 דעד צו אייף/ צו אט איז פעפכערס.
 או;־ פיר ריכטען פעפכעריעיו, נרױסעו־

ט נאך איז עס װערטער. זערע  צו ד
אסאי פון כיערבעל׳שיי די ״טיעט.  17 י

 ׳עטאר- איחר כייט איצט כיז יײדער, ׳איז
ט גאןי װא-ט חעז  זי ארויסנעקומעז. ד

ײנ׳ אזױ נעיזאילטען איצט ביז זיך האט י  נ
מ, ט ט דאס וױ אזױ ניי  געװען גיט װאי

יעכען. סאסע איהר אינטעיעס. איהר

n n  tv v w{
r ' t v t n M *  r i  t r a p  n  * n y 

i 1״ r r1 ׳ m i11• י^י«י׳ון o<u o r
1«k  in[ ו י׳ a 1 אי n״, י נ רו S ו e lf

w ׳1  c s  p p m
e און in׳ s י ו ״׳ n א s  w  l i t w t t

v: ראס a e p iv ט אכט ד מ ע׳ו )•• yn•
m ״ א־חר *ון ״  )י׳ר«ו,*9איי ׳נ® ״
tpipini a א־י׳ר ױ«) m  w  w n 

a o rt, 1«ײ איחר» ivjvj י ד ו אג  ח
» ו do מ ׳ י ו ״ w ײ׳ ®יײי׳ני! א a n

ח חאט א־הר חיי ת ל ס aiPOP( י  ,IK'jrv ד
n י ו ״ »י א ט «*? <אי ײז סווי ד אוי  װ

im y B in * •  i n  n s  jm אייו אין 
r פי| <spv< גרויסץן p e ^ i r w f P 

י נר״ט^■ אין «י ,mיא ד  ajvr איײר אנ
ט M״p apn ייי; ד pj ט ײאוןן, ד  ד׳ן

o f i ן ר ». » י ffVI'BHJ I אי f f  IVBfJ 
iwjn ibsp s רי ‘p w v rro ra 

1,'* o fii י נ< סוף מוו ײו סו  אדיין א
 אימו ,ivifK׳ נר«סטען חוס נר«נגען

ר ױעט »יחר װ^ן רענט,  ■H װ«י«;, ס
מן ד«ס ט־נען ט׳ נ iw 91 «ו װענ רי fi. 
ט ט«ו־ט איהר  פיח׳ איי^רע דעריטי^ן ני

ע־ »ונפאראנט״ט*ס״ טזױ חווגדסןן «ו י
ייר•

A
 נ*ך יוון נטר וו׳דזןרחטיפן טיר

ט טןורט א־הר אמטר,  w «'1 װעיען ד
*י ,א־גטערנע־עטנאי ד■ ס װערען ו אדנ  נ

תן אפייו, נאך. םע*,ר אײך. דורך  ׳1 ו
 ח»ס סאנען װעיען זאי• א־נטעמע׳טאנאל

ניס יויוןר דארפט ריפטריט, רינדעסטען
^iv רעריאז«ן t. (»א״ער װ

ױספטמען וי¥ט a פון נא׳פלוס דעם א n 
 מי נעהטנדעיט, נאר ער ח«ם נ. ע נ.
הי און חאנדיען, דארף יאקאל *  ojni א׳

 פטד• און ויך פאר׳טטארפען דפרריט
 םאר אינטערגע׳פטנאל. רי שטארטען

 »י אוים, םיחרט איהר װען אנער, ד,ערט,
ענזן׳ אייף זטל א־נסערנע׳טאנאל די אננ ; 

ען ov װעט  • פלאפ, ׳טטארפעו א ר״נ
אפ טטראר־׳פפר  אינטעו־ א״ןןר סאר פי

אי, V א דערםיט און נע^אנ P iw r 
ע .אייפרפ פז*ר ק-אפ ענ  אינם«דעסזן, א״נ
מז דטס, ־וױאן־םערנערם. אלס י ו ױ, ו  ס

ך1 איהר זאלט ד אינעריעגפן. נוט י דז ״  א
ם אילד טז ד פון םיחרער יכע1עס די י  איין

ױי װייםער אנוװנפחן ייניאן  פטל־ דעם א
 אױס־ האנען זיי װאס װענ, ?מדען ׳טעז

. ראכען ןײ װען ;קקל־נען, מן ו נ מ פ י  או
v פײם זי״ער m\ אי. רי פאנ טעמע׳ אינ

ץ דער מי מ מו די מגי ר ניפ־גודס ױ פון ז
וו*רסהרס

 *אר א פון מע״פה א ׳מױן איז עס
 ‘גיט די םון פאר׳עטעהער די וױ ׳יא*ר
 פאר״ דואבען ױנ״אן *ואירקעדס נודס

אקאי א װערען צו לא:;ט  אינ״ דער םון י
 דדצענעיאי^ דער אכע־ טערגע״צאנאי.

לאט ער וױ *שטאיק :אאלד, עהזעקוטױו
װא-ר־ ;יט־נודס י 1 טיט יללט טיטכעפ

׳בעסע-ע פאר :•,ײ ?א ד י זי «ין t קעדס
ױיע־ע אין *:גוגנען vz באד עגישלי כ דעהר

ױנונג באי ;יעסעלע א פאר אח ivsysr
גיט דאך ער ־אט mi א יעד זי פאר
ענט־ זיך ט ;ע צ״ א פא־ ;עקענט

 רײהען די אין די איײגצוגעטען ״טי־יפען
 אונ־ אטת׳ איגטערנעיעאנאיל. ־ער פון
 גע־ םייל זײ .האט שא:אייאי:טער;ע זעד־

 האט קאטף ילעצטען זײער אין האיפעז,
 מיט זײ געהא^פען באאױד דז״צאינט דעד
 דאס װי וױיטער אבער ׳טאט און ראט
ט פרײנדיטאפט די איז  צו געגאנגען. :י

 אינ־ דער םון טײל א פאר זײ םאבען
 גע־ ניט ב. ע. ג. דער האט טערנע^אנאיל

ען, דף קענט ס ^י ט  ;ע־ האט ער 5װײ< ענ
 זיך אױוי ;עמען מײ:ט דאס אז װאוסט,

 ארנאניזירען צו ארבײט. ׳עװעדע זעהר
 װי כמעט ;אך איז װעלכעד םרײד, א

ארגאניזירט. ניט
A

נ. דער האט לאננ דעפטװעגען םיז
 דעם װידערלזטעהן ;עתענט :יט ב. ע.

 װאירקערס. ניט־גןדס די פרן םאדילאגג
 דאס געיוען, איז הױפט־ארגוכיענט זײער

 ניט ורעילען װאידקערס :ים־גודס די ביז
 דעם אונטער *שטעהעז זײ דאס דױםען,

pc n דירעקטען r א-5אינםעתע? דער 
אי׳ ט זיך זײ ײעלעז נ  אן אג״פליסען ני
 עױשט ױניאץ. װאירקערס נעדגודס דער
 טא־ װעם אינטערנע״שאנאיל די װען ז־אז,
 איה־ pc אײנעם םאר ױגיאז זײער כען
 קומען ארבײטער די װע^ען יאקאלס, רע
 די האם גרונד דעם אױוי מאסען. pא

 איהר ארויסנענעבען אינטמרנעישאגא׳ל
 װאיר^ןרס גימ־גודס דער צו כךשארטער

 ניט״גודס די איז איצם און ױניאן.
 אינ־ דער םון טײיל א ױניאן ײאירקערס

 אינטערנעמאנאיל די און טערנעלזאנאיל.
אמעז זיכער װעט  יא־ גײעם דעם סאר ז
אקאי, אנדערעז יעדעז םאר װי קאי,  י

 נײער דער וױייל מעהי, :אך ׳אפ*שר ״$ײז
אי ק א  אין סעחר םאקע זין״ נויטיגם י

הילף. איהר
A

הבטחה, די װײט זױ ניט, וױיסען טיר
 אדײנ־ וועיעז װאירקערס ניט״נודס די אז

 װאירקערכ ניט־גודס די אין שטראמען
 םקוים איז םאסעז, גאנצע איז ײניאו

 בא־ חאם נ. s ג. דער אכער געװארעז,
i דם ״יןיםעז t ,דניײ די ניז װאמזזנן*

 ױגיאן, די אין קומען װעילען אלײן םע-
 ארנאגיזור גרויסען א אנצוםיהרען און

T װאס זאלען זײ אז ציאנס־קעמס״ן׳ r 
 אז ױדאז, דער אן אנלוייסען זיך יער

im גיכער װאס זאל ױגיאן זײער in i « 
 ניס״נודס דער אין םאתטאר א און טאכט

 כע^י איהרע װעיכען מיט אינדוסטריע,
ו קירצייף גאר םוזען זאיעז בתים י  א;* ז

רעכענען. צו הױנען
A

נים• די ארנאניזירען צו אױפנאבע די
 נע־ איבערגענעבעז איז װאירקערס נידס

 האליערז, וױיס־ארעזידענט צו װארען
 אינאנײ״ פעהיגסםע אונזערע פון אײגעם

 אײן פאר ניט צװײפלען כיר זערס.
 זײגע אאגעבען װעט ער דאס ׳טאמע;ם

 אבער קעמייץ. דעם איז כחוחל כעסטצ
 װאירקערס נים-נודס די אז האפעז, סיר

 אמס 1טא זײט׳ זײער פון ײעימן, יז£יאי
 קעםיײן חןם סאכעץ צו כחות זײערע אין

 אײנעי, יעדער זאל ערפאילג. אן פאר
 םאכען ױניאן, דער אין ^וין איז װאס

 אי| ארײנצוברענגעז פייכט זײן פאר עס
 םעם נײע צוױי אדער אײנעם ױניאז די

 אתאניזײמאד גרויסער דער אין ׳בערס
 םולעז אין באילד זײז װעט קעטפײן
 1W ניט־גודס אלע אין זאיצ לשװאונג.

 די אז ׳םאהט דער װערען באקאנט ער1
 נים שטעהם ױניאן ײאירקערס דט־נודס

 דך געםינט זי דאס נאר אילײן, מעהר
po n דעם אונטער דירעקט r איד דער 

 װאיר נארמענט יציידיס םערנ^אנאל
 דאס זיכער, זײנען מיר און ױניאז׳ קערס
 װאיר נים-גודס די מיט קנעלען צוםיל
cnyp, אז אנמיליסען זיד זאלען זײ אז 

 װי< נויסינ. זיח ניט װעם ױניאז, דער
 ניכדנודס די זיינען םא^םעהען, מיר װי

 ארביי־ אינטעלינענםע גאנץ װאירקעיס
, , r. טעי♦

A
 גײ pat’*hp דארום ערװארטעז טיר

 װאיריןערס ניטמודם די זעהן ־ צו כען
 די דאם םעכםינ, אוז שטארק אזױ ױניאז

 וױרקייו איהר םים זאל אינטערנעשאנאי^
 «ח אאנערעדם מוין מטא^צירען, סענען
 וזי םיהיעז אמא^ 5זאי זי דאס דעם^

 ױי האם ױ װארום האבען, צו חדטה
 עדװאו״ םיר כמוארטער. א באוױ^ינט

 די רחנם ניכען אין גאר דאם אױף, םען
 װעדעךאזױ ױניאן װאירסערס נינדנודס
 בכח זױױזייןי pn װעט זי דאם שםאחן,

 זיתחנ pא באדיגגוננאז דיקטירען צו
i אױסצופייורען מעיער, t י םטכען י ם  א

it עקסאלואטוחוי^ שרעתיימגר דער 
«ו בח איז װאס י 1»י לי9 דאר אי  ײ
ת צ e דם1ד w w  n  n w r |? י י

r

יגטע־ א טער ײ : י א
בוצען גרויס פון

װי י כענו חיאם,
ע ט י ע עכיפ ־י *■ ייי«י I <| י
;ע־ ד בלינ ;בען
אין ין M V* j• י * 1ערײען.
ליכעז געכער CJ • י• מ הן

V
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״קאוםסקי קארל ; , ״ * ־ י׳ מ י , ? י «

ע•>י ז־ין צי ״ »ו.עב־יצ©ע»ד. ז
 סארל זיא איזטאבעל טען1;♦ דעפ

 כיילי־ יאדזר. 70 געװארען אי־ט האוטסהי
 דעם אט נעםײעיט לאבען אי־בײטער א;־;ז
 פערזעגרי־ א ױארום ױם־טוב, ארפ טאנ
 באיזאגנט י־עבען קאוטסקיס אין ײבל :ע~
 קאיטכקיס יױ אזױ, קיאס ארכ*יטעי דעט

 איז שארױאקהען פערזעגליני־ױיט. גאגצע
שע־ דע־ :״ט •;־ אייהטי  יעגוג; בא סאצי

: יזעדפע אי
א טע •;־׳:־ נ

יייזי וי• ו
p ׳. * ז 1« « יו ו

 טיגקעיע; ־עב
פע-יאדען

 איךזרע pc װייזע• ע;
ט  אין א;. טיי

 איינצערנע פון :אאס
J( װעיכע צ״ט־געיעיכטע, דעי אין 

 י־אט דורכגערעבט, א־צט ביז ״אט ע־
 שאד־ אל־ס באוױזען זיך *טטענדיג יןא-טהיןי

vcאלכ און קריטיחער כטארישעריר. ־־ 
 מא־־קסי״ דע־ םון י־עי־ע־ איגעיטידי־יכעי

 איהפ ־אט מײנטאי־ א*ן תורה סטײטער
 גײסטיגע די און כח דער געפעלט :ישט

ט י ד ־ א  איױי קי־אס זײן אנצואוױיזען ײ
 ד• ״עםידען װאס כחות, באהאיטעגע רי

 פרא־ אינטיטע; טאציאי־יזפ פון צוקוגסט
רעאקציע. דעי םון פײער י־ע־ד־נעז
עי דער ײסטיג  יןאיר פיז ױרש ;
איי איז דאס - - טארקש .,קאוטסח ק
 ער פאי־דינט זין דאפעיטעז א אין

םאר־ האט חאוטסקי :נאסען דעם אט
 פאר־ טארקסיזם, םון א*דעע די שפרײט

 ארבײטער םון םוחות רי א*ן ד טיפט
 אנט־ וױיטער האט קאוטשקי און קלאס,

 כײט אידעע, כיארססיסטי״פע די וױקעילט
 באטראכטו:; סארהסיסטיש־היסטארישער

 און צײטעז םארגאגגענע אױסגעפארשט
 דעד פון םי־אביעטען אנאליזירט קריטיש

געגענװארט.
אנבאלאעט װאס  זייט עױפטע די ס׳

די :לעבענס־ארבייט קאוטסהי׳ס פון
 מארקסיסטישער דער םון םארשפרײטונג

 קאוטסקיס אז זאגען, םען סוז אידעע-
 ניט אפשר איז םארססיזם פאר׳ן אױפטו
 ׳דעם םון סארדינסט דאס װי קלעגעי

 בא״טאפען, און אנטדעקט ד האט ו<אס
אלײז• םארקס׳ען קארי פון

 פילאזאפען די צוױ׳טען איז מארקס
 אנ־ האט װעלנער ער׳טטער, דער געװען

 ארבײ־ פאי׳ן געדאנקען זײנע גע׳טריבען
 כאגליקען צו איהם כדי ני׳עט טער־לויאס,

 צו איהם כדי נאר לעבעז, בעסער א מיט
 זיד “זאי ער אז כח, אײגענעם זײז וױיזען
 דערזעהן cv האט ער באםרײען. אלײן
 פונ׳ם באםרײאונג די אז ער^טער, אלס

אי קאן ארבײטער־הלאס  אויפסו אן זײן נ
 ארבײטער־קלאס באװאוסטזיגעען םונ׳ם
 אידעען זײגע טאבען• באװאוסט נוםא.

 װע־ געסוזט האם d«sp ארבײטעי אין
 אבער *פטרעבונג. וױכטיגסטע זײן רעז

 דעפ אט אין אױס זיף דריקט אםשר
קולטױ דעש םון טראגיק גאנצע די פאקט

ען  אז חי-אש, ארבײטער פוג׳ם טצב רע̂י
 לויפט די זײגען טאג הײגטיגען צופ ביז

 םאליעי־אסען קארל־טארקס׳ען םון ױעיי
אט. פון מאסען די געב^יבען אלעטאיי  פי

איגטע־ באזוגדערס יגצעמע, א אפי״ו
*Vkקאנען ארבײטער-ע;טע

 װאס ײכט, געויאי^דיגעז רעם :אבפאיינען
 םא־נא־ י• א*ן א״יײני״עט־אגען װערט

קא־ פונ׳פ :ערװע; און אדערען געגסטע

 יױ;׳ הײפט
 ־ע טאל״.

מא־לסען

 הןי א אפיט־ דך רוארטען לוערכע ׳טעז
 פ״איעטאר״טע־ דע־ װעגען גע׳חר־״נט
 אוגיװערדטעטעז, ר• אין פיי^אזאפיע

טע די א־ן אבע״  א־בײ־ פון כיאכען בײי
יעװא״וציא־ גרױסע ד* ״ואי־ט י־"אכ טע־
היי־־י־ רי.זײ̂י

 רער אט — ח^אסעךהאמםען״ םון ׳שיבטע
 כיאלקסיסטי^ער רער םין גױנט־צטײן

אכטינ;  װ*ל& נעיעיכטע דער פון כאטי
 אױב ׳דאגטא א אספיאמע׳ אן געבלעען

 דער טארקס׳ען נאך געפעיט װארט עס
 פאל״צער. היסטארי׳עער ראיחסיסטײצער

 “*טי־״יע דעב אריפנעדעזט קאיטכי־י ־אט
 ;עוױזען אין פא־־גאני״ענלײט דע• פי;

עכ ̂א־ נ-אטעריאײסטי׳עע פון קאניז י לזי
גע־ טע 4אי די װאי ־ט, א סעדגעגענזאצע; י 1י*!י 1 _>1 אס װעיט־הע־פע־ ;yi״

ו י-עגען עדט *v; ה»נען שינטס־י־ערע״ * * £ א ר ־א: עז םאירפ׳ r פו
אירע- גיעזע לע^ און אגאי*ע :אצ yכי־־י פי; ־ה ײע־ לפיזפ רי אט י נ*א ־
״אור־ ײעגעז :טיגגען ע א^ען. נאס־־א די: פי־ א בען “געבי װאלטען א פ \
פילם יפעי ,S*N2״ זיינע ה־יסטגטום״, טעי־י־ ע ט י י ע ״ ך ר : ניא " א “א
1 תדיד עי־ע; *ו יזפ״ כאציא^ טאדעמעפ נײיה״ איס שטײגעי דער ײי t ׳ י
1 *ועי־ק דסטע ײטענ די צי באי־אעע; אד נ ;ע;־,4י י:טע א בירזשיאזע “פא

̂י •ײיהעניצאפט איב W k Jי«ײ

» tt » * סיייײי *j r • ן < י ו 'ע •
 לאט איז הא״טסח* ר.א~י־ ;עהוטען א*ז

 א*־ נאנאגיאל טארקס׳ען פון ירו״על. די
 ;ע־ ;ײע די אױסגעדרייזט כעיגע״עאםעז,

 איבע־נע־ װערטער׳ אנדערע טיט דאנחען
 דעם אידעען רעװאלוציאנערע רי געיען

 פאי־ #אפולע־ען א אין אפ4ארבײטעד*לוי
 פאפו־ די אט עריעט ל״טון. •פיטענדרייען

״ דע־ צו געבראכט האט יאריזאציע א  פ
 װײ מארקסיסטי״פעד דעי פון ״שפיײטינג
 פא^קס־רא־ ב־ײטסטע די אין סעגיטאפט

 האנט־א־כײ־ א״יגענטליכע די פון ׳סען
 פון קרײזען ברײטע די צו אלױף ביז טעי

 נײט האבען װאס ׳איגטעי?ינעגטעז די
 זײער בארײכערט ״פייפטען קאוססחי׳ס

 צו צוטרעטען לאנען צו כדי פאיבײ״דונג,
אלײן. טארקס׳ען

מא־ די פאױ ירארקס קאייל איז אזױ
 אײנםאל נאף פו־אלעטאריאט פינ׳ם שע;

 פין .פעדער דער אין געװארען געבוײעז
 לע־ עקאנאכיײפע די׳׳ קאוטססי׳ז. קא־^

 ערפויטער ״דער כיארקס׳/ האדל םון יען
 פאפױארײ די אט ׳װ. א. א. פראגראם״

 זײנען םארקסיזם םונ׳ם ^ריפטען זירטע
 װײ פונ׳ם געװארען פונדאכיענטאל׳װעיק

 דע־ טיט סאציאליזם סעניטאפטליכען
םאסען. די אויף וױרקונג נ־עסטער

 באדײטונג קלענערעל נייפט א פיז
 זעלבסטיעטענ־ קאוטסקי׳ס אבעי זײנען
 װעא־ טיט םאדשונגעז, היסמארישע דיגע

איז כע  געװאיען אגטוױקעלט װײטער ס׳
 ירױשח די טארקס׳ען. נאך טארקסיזם רער
 ביז ״די אז עננע^סען״ איז ד^י־קס׳עז פון

נע־ א איז געיטיכטע כיעניטליכע איצטיגע

yc*o<8יג

שארןש און קורץ
ג. ב. יי. םון

^w ^oo^^ooaoom oceaoo^aouoc^acb^oa
 ־;רם6נאם סעכיוער האט װארם גרויסעז »

 דעילע־ רי צו באגריסונג זײן אין ארויסנערעדט
 װעז ׳ר,*נװעג*עאז י. אװ ם. א רער םוז נ»םען

געױינס דויערהאשטער ״ק״ז :נעזאנט ה«ט ער
 די צװאננ״. nc ארויםנעקוםען װען־עם־איז איז

 ׳שעריו 8 סוזעז נאןי װעט ארכײטער־באװענוננ
 דורכ־ װערעז װירסייף װעט זי ניז ?ערנעז, ניסעיל

 דעם םון *ריגציי, נרױסען רעם םו: נעדרוננעז
 אויסנע־ זיך האט נאטפערס װי ״וױנקעישסײז׳/

װאיונטאריזם. םון דריקט,

 האט ראס אגבריס ריהרעגדער א שאר וו>ס
 פון איבײםער־םארשטעהער רי װעז זײז, געמוזט

 עננ־לאנר, קענערע, אפעדיקא, םוז נאציאנעז, םינןז
 דעםאנסטראםיװ האכען םעקסיקא אוז רײטשיאנר

 םאר־ די האבעז דערכייט הענר. די זיד רעריאגנס
 שטארקעי, ארבײטער םיליאן nc 14 מטעהער

 נעקאנם עס חאט איםיצער װי אײנדרוקסםוילער,
 זײעד דעםאנםטרירט װארט״ א רורך אויסרריקעז

 װערם׳ רער אין םרידעז םאר ׳שםאנד פעסטעז
ת, צו סוף א םאר  װאס טרעהרעז, רי און םיחםו

 נאם* איטעז םוז אויגעז די פח נערונעז חאבען
 םרייד״ םיז םיעהדעז זיכער נעװען זיינעז פערס,

.חרםה. םיז ניט אויך אויב װ״ם, װער אוז,

 נע* גאםפעיס האט ערעםענונגם־רערע זײן איז
 צורי?־ כײם האיט ער אז אנצוהערענייע, נעבעו
 אז רעכענכ־א־ב־יט, נרויסער זײז םיז זיד ציהעז

 םארםצוזעצעז אנרערע צו איבערנעבען םוז ער
ר לעבענס־ארביים. זײן םי א  אי־ רי אז האפעז, י

 א*ז ה«חות. יכל װערעז, איבערנענעכעז װעט בײם
מ ווײר הענד, עהרריכע אז?<כע עי  םעתינע אז

 דערװײל םיר ועהעז נאםפערם, פוו די װי הענד,
u נים n r n t דע^עגאםעז םארזאםערמע 400 די 

קאנװענמאז. ר. «װ ס א. דער אויזי

 אײגיג־ די דעםאנסטרירעז :עװאיט דערפיט האט
 פאזי־ טראץ ארבײמער-באױענונג, רער nc קײט

 זאנען, מוז איך אבעד אונטער׳שײדוגנעז, םייטע
 צום גאדניס םיר איז האגריוגג ראזינע רי אז

 פאליט״ט זײן זי םענ ראגד־לוננ. אזא הארצעז.
 פאר פיעמױש א װי כטעט דאך אבער איז קרונ, װי

פארראט.

 קלונע, נא:ץ א נעװעז איז עס אז ןייז, קקז 5ע
ם דער פון האנרלוננ םאקםימע ײ  מוכד H• ז

ױ צוםײלעז צו פערס׳ו ר םיל אז בו  דזמאחן צוי נ
ר םוויײועז. ע כ תי ס לעצכתר דעד איז האט ו  סינו

מו א מ א ע ײננ ר  דעם םוז רוקקז דעם »יז נמסער » ו
גאכיפערם אז זײן״ פזמ עס :1ײ1ופ»לעם־ה«ם

ב םװדעסטװענען נא־ ט, איף ניוי  םים אז ני
 איז סאיױועז צו בנוגע האגדיוננ גאםםערס׳עס

 גאר־ װעט זי ראס אין געלײזט, םיאנע די שויז
 לאנײענעאז׳ דזגד סאר װעיעז םארנעבראכט ניט
ם ראס װי  דער פרן לאיעספאנדעגט דע־ ניויב

ד אזא אןיף ״װא־דלד״. י  אישן אנרער אז א
 פארימי׳שער איםאפלזעגניגעד םיז ם־־אנע רי װעט

 עס אין ויזדעז״ םא־געב־אכט געוײס םעםיניזײט
 װאס הער־עז, צו זייז אינטערעכאגט װירקריןי װעט

 װע־ םיהרע; איז רענקעז דעיעגאטעז מעהרסטע רי
 א־בײטער־בא־ דער ;,א שריט נײעש דעם נען

װענוננ.

 האטיגיסט״שעד דע־ ראב באדיכט ;•־,ד אױב
 קאפ- פ־עזירעגשעי־ רעצסעז רעב איז חאם טייזעט

 *,אב נימ איז י־אוטכ, םויזעגט 2ר. געצױנעז פ'*ז
 ז״רלריך אײ באייכט דע־־ אױב םנזם. י1,ס

 א װידקײך יאט*:־זם דע־־ דאף• איז׳ דאז אםת.
י םא־׳ז נעפאהד גרױסזן אנ  ז*ז :ים. פאיגעכט '

 *טטאאט •עדעז או••* אי־ש קוטט װאוט דעם רוים
ת ד• פוז ײניננ •־»־ ::i איוש יהטאכען פאדא

י דאכ איז םוניסטעז י ד - ױ  vךי’>יrר•;r ניט ו
ם זיינעז אוז  באיד באלד, דאס אוישז-כטעז. די ני

 ור״סען lie ס*אנ רױמער דעד פלצטערעז וחנמ
 םיאץ קיי־ידדש׳עס דאס או; װאשיננםאן, איז תויז
 יענין. אםעייקאנע־ אז פאמעהטע; באלד װעם

דיגע נים װידיזי״יד ענצזנד־םו־א׳ ? ני
------- •

ר עי רן ם ײ ב  די ױי ײסלאנר, א־ז גדעדז אי
 ס«י*עט־־ע:ידוננ דע־ םיז מרײגד איבערנעבעגע

ו ח*בזא י  בעסםע! אש קעז אויסצ-דרייעז, ליב ז
ע־זז נעשירדע^כ ק^איססעז אם אוז  םאי־ א*ז ״

מ נ?גדע ל חו װײרזיפ־סקײי דער !ײנען ו
ײםער, סארםעז r*< מוז םיײעמ־ ד• ױאס #יב

pc ײשעג־צאפט. סאציאי־ישט״טעי דע־*
־ גאר ד י א*ן װי ד  ליסטא״ײצע י

 די זיא פארנא:נע:חײט דע- װעגען װערל
 אנטװיחױנג ־ װײטער זערבסםיעטעגדיגע

 װעלק די אץ זעהן צו :יא־הכיזב פונ׳ם
פ.,4סאציאי צים אנט״ײוי־ונג דע־ ױעגען ז

 די פאראױסגעזעוון ראט כיארקס אײב
;,‘אנטוױקי  סא־ צום חא&יטא^יזם םיג׳ם :
ט ציאליזס, א  נע־ dst: דאף אנער עי י

 דעטאי*ען די אין ביז פא־אױסזעלן קאנט
 װירט״ןואפטליכער דער פין תקופה יערע

עי פון לױף אין ארדנוגג ײג  יאל־ צעהנד
אגע די און רען  ארבײטער״קראס פו:׳ם ̂י
pH קאוט־ תקוםות. דאזי;ע די פון יעדע־ 
 אליכעיגאגג־עטא־ די געוױזעז האט סיױ
 ״דער װערס זײגע סאציאליזם. צופ פעז
 ע4פאציאי די׳׳ אין כיאכט׳' דער צו װענ

 אױעקנע׳שטע^ט פארדינען רעװאלוציע״
 ״קאטוגיסטי- דעם ;אף תיכןי װערען צו

yv\ /טאניפעסט׳
 ער4סאציאי דעל פון פדאבי^עכ-ען די

 אױפגעשװאוטען זײנען װאס רעײאלוציע,
 ■ראלעטאר־ פונ׳ם קאביוי טענליבען פאר׳ן

 װעלט״ דער םיז צוזאםעגכרױך נאכ׳ן יאם
 אװעתגע־ קאוטסקי׳ן האבען מי*חדה,
קאמוי. םוז בלעז אינטיטעז ישטע^ט

 נאונים צוױי — לענין און קאוטסלױ
 —װיסענ^אםט מארקסיסטישער דער פון

 םלא* אין צוזאפענגעטיאפען זיך האבע^
 רעװאלוציע. דער פון פײער קערנדיגען
 האבען געגעךמדיפטען און ישריפטען

 דענקעגדיגע אי*ע באיטעפטמט באלד
 און םאר ני׳טט מוחות. פראלעטארי^ע

ך האט מארקס׳עז געגען  די געפיהרט ד
 צייטען, אי*טע איז אטא^ װי פא^עטיק,

 דעם, םוץ אױסטײט״שרנג דעי אלום “נא
 דעד ארום נעזאנט, האט ײארקב ײאה

 באגרײ און װערטעל די פיז אױפפאסונג
 פאר׳ן געיטאפען האט עד װעיכע פען,

דער־ ארומ — קאפיף פרארעטאריי^״ען
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ס לאנעדיגען׳ אין אגד4מ
bon 1ױטע1 זײן טיט

ט געיצי״א^ן ײאיטכלי׳ן  פויס• '1 טי
^ - ״תיאסגא א םון טעז ט י י ײ א ײ  j ג

m ^יענענאט, ײעמןאר רי y n f lo, ד ו  ס
i װ. א. א. יןײפטער״ tn׳tv ר זיד  אינן

ו .4סיטעי יעדען אױןי כי  איז נ
פ זיו טאחטײן, ^ענינ׳ס ;עװען עה ^  ד

 אגנױף ^וים יז״ן פאל טעי*עז1צל״6א
^ען א-יפ׳ן עטי jf• געגנעיס טעאי f if- 

ײט“י ס׳ןן צו איהפ כדי )כח או  פאדסי
 iftf אין מאס^ן. די םון אױגען די א*ן

 פאזטסקי אנער חאט עגטםעײ^ריםטען
פ טננוכמןן אכט אין ני״עט חײנטאל ׳ נ ד  מ

 אױפטד האס ער אמריםען, סעי-זעגליכע
לס חי^יכעז  וױסעדפאפסלי• ׳פארפע לעני

 נן• די אױו״ האט ארן ארגומע;טען כע
ט עגטפעייט  זאנ- חאלטעי ׳רוהי;ער א מי
ליכקײט.
 סאציאליפ״ אין קאמי םײגונגס• דעי

ט לאנג נאך האט לאנעל ט״יטען ^  אױפ• נ
 ק-1סא דעם אײסטײט^עגדיג געלעי־ט,

 קאופפ• *ו אלץ נאר מען דעלגעלס סיזם
 פnכיא װון ארן לענין. — צו און פי׳ן

 האס ,קאוטסק ! געלענט/ װאלט אלײן
 טאו tyo או ׳ט1װא אםת׳ע אס1 נעזאגט

 ס׳קוסס װאס ׳איץ אױוי ?וכען נישס
 סארקס/ כײ ענטםער בםירױע׳ן א פאי
 פאד גמקאגט נישט חאט מאלסס וױיל

 ם0פו פאזי יעדע ׳גביא א
 םױס א♦? לעגין קאט<י...

^ א I טלא — איז מ  ײ1ס
 גפנװמס 1זיבעצינסטמ דע״ איז ױכל גער

 1P מיט׳ו געיצטארכען איז לענין טאג.
ץ אז הארצען, אין װאוסטזײן  וחמ ד

 חגפ ײכטימד, דעל אי? סאציאליזם צים
ר אזיױפיל באנעגענם האט ער ו ת  m ת

מן זאי װעג. אוים׳ן י&טעױנגען  חנו תנ
 mo נאו כאם׳ןו קאוטסתי יאהרמער 70

 *m װעם אלימ געטיכטע די vi לאגג׳
 •ho ׳ן1איבע כלעטעל דאס בערמישען

ילאגמי, פראלעטארימעז אין
ע1« באײאוסטזיניגע אלע כיז  חפ•1«6אי

ף וועלען ײ ד סנ  ואן אײנינען1סא אױם׳
ן דאס אט אינטערנאציאנאל. אײן  -נ

 דאפ אלס נעװיס ער באטראכט שעחעניש
 נאד קאן ער װאס גליס, גרעסטע
 חו טיפען םון און לעבעז אין װארטעז

מן דאס אלע איהם וױנשען צען  דאז
לעכען). נײע דאס (אויס !גיליס

 װי אייסזמהן,
 ציחונפטיגען

האיטסשי אין

רוננ עני  צייט. '־עצטעי־ דע*־ איז אננענודען ד.*ש י
 טאיפיםים־סיקײל דער איז דאס א"זל־, טעיקט א־ז

ײטעד ;,נ־נשט ;,שאד ד־ פא־ בעקעי א :א־נ
עי א רא;אט. דעס רא^. n יזייגט רנ א ר. סנ — כ

קוכער א ר״ 1«'־,א־פפנשער א טא;אש, דעש
וש־סאכעריעל8י־א א , ר 8כליב־װא־פע א )ד.ן
 װעש־ א ד., א — א־בײםער פ־אשטעי א ;;ו, —

 דאי״ ס — דדעםניײהעריז א ,‘<דא 8 — װא־טעיין
 צו אום וױיטער. אלוי און ד., i;j — שניידער א

 רא פוז סאװעט־רעגירוננ׳ דער צו נערעכם זײן
 כלויז אננעגעבע? רא האב איך אז װערעז, נעזאנט

 סענט, פאי־ די אױסגעלאזעז ארז ראיארפ, צאהל רי
 קענט איהר נאר דערצו. נאי קריגען זײ װאס
 אזוי אלעכ איז רוכ-אנד אין אז מיינעז- דאך

 קויסם רוסלאיד איז רא־־אר א דאס װאלװעי
 ,ד איז אפעדיתא, א־ז דאיאר 20 װיפיל פיל, אזוי

 קאסם סום אײנםאכער אז לאפויר. פונקט מע׳שה
אי.,1») ד  אזױ ■ינקט אוז דאי. 20 שיך פאר א י

 אר־ אבית׳שד אז בקיצור, עסענװארנ. איז מײער
דז.1נז־י כײםער

 צ*י• רי אין באריכםעז לויט נא^רטאן, עםא
 nc נעװארען אויםנענוכיעז ׳טעהז נא;ץ איז ׳טי:נעז

ד ע  יליט דענחענרעז אוז םארטנעשריםענעם סאכיע ד
nb .נעװארעז םאראנישטא^־טעט איז עכ ענגראנד 
 הא־ עס ײעלכעז אויף באנה־ןם. א כנוד איר־ צי

 םענ־ ■דאדינענטע אזע'כע באנרישט איהר בעז
avt אנדערע. פילע אוז ראסעל, בעימראנד װי 
ט, זי דיאם רעדע אידר איז  אנת* די ד«ס עיללעי

 צו איהד כאריים נעײעז איז רעגירוכנ רײזאגער
 נאר אטעריהא נאר ז7ריני צו צורײ ?[רלויבעז

ע־ דאט זי תנאים. נעוײכע אײף כ אנ י  רעד* נ
אדיננוננזז א פא־* ײ*ס צעהלט,  א*הר דאט כיעל ב

 דאס ״•אד א ורירק־ייד איז דצפ װ«ס נע׳שטעלם.
ט זי ד»ט אינטע״עסאנמכמל  אײכצױ פא־פעדי

זאנ<ז

 או־פנע־ ישױו איז אדיסמאקראםיע “איניע־
ײע- א םוז םרי*סעלם  רישםור8« אז כענכאציע. נ

מי טי א ר ם נעהאט חתינה דאט בחור מ  נאגץ א טי
 װעח *די, טאכדן, איהר פ״דעל. פלעבעא־שער

 כאיד״ םעיסי׳דיײות־*. ^•־p,־rB א איז נע׳שעהז,
 פיז םיאפעז הײז בלײבעז נ־ם ױעם עכ אוז ׳בא'ד

,.ברו אונזער ט ;־״, אכוע־ײזא א*ז ביו

ע אנדעי א; ט אנ ס ע־ן ם פ אע חיי מנ ע עג  איז ב
 איז געננשםע־ באריהכינתז * pd ערםארדו;; ד•

 .זײז דאס אוז גענג׳ נעננזןר״טעז א םוז עיחאנא
ה ײז אםת־יזעניגייכע אז נעװעז איז ױי ץ ז סיונ

ם דאלאר סייזעגר 10 נעקאסס ה«ט ײ אגי  ואזי נ
 אוי• סויזעגר רוה אייבינע־ זײן צו איהם כ*ז

ם אגגעםייט טי־איס, 20 אוז טאכיאבילעו  נ^״ סי
 rt נ׳נמען איז געננסטער-װעלט נאגצע די פען.

 S םערדעי/ א באנדיט, א נאר װאו לויה. 4זײ
 1T< די אפנעכעז איהם נעקומען איז הא'ר*א*ניק,

 איחי״ פארמםעהם ערםארדעטער,' רער עהרע. טע
^ רער םון הענינ דער נעװעז איז ? װ טקר  אונ

ם נעהאנדעלט ער ה*ט לפנים עו, םי ם ױ י נ מ « 
םמגצי. *לס נעסאכם, ער האט םארפענעז זײז  בו

ס »װ םעי^ דער װעדלינ לי ו פי י ד ׳שיקיג• י  די
פ פ*ראורז*כצר דער נעװעז ער איו צעהלם,  י

/ סענשעדסארדעז. 25 וועגינסםענס  מפ■ װארוס א
ס די אלי  f"t םים אננעחן נעלאזעז איהם •

ם ? ארכײם כככוד׳ער ב ײ  *מןי׳ קמיא. » ני
ױח, אזא איו, םעשד׳ די וױ מ״ ד*ס װי י  חפם׳

ת אויזי אונמערװעלם־קעגיג, אונזער האם  נוסי •
נעװארמז. נעזפנט א*דעז םרוםע אוז

טזראמוד פ*ר נאבעל־פרײז דעם  סאר לי
ר דער נעחראנעז ה»ט מ ױיי׳ מי ■ םן מ ם פ רי  ע

ײ ״םרײן די װעלי, רעיםאנם. וולאדיסראװ רנ  א
p דאמ שםיסע״ טעי i r ם ר זװריס יאהרען םי  מ

ע םוז אײנעם עםענםליכט ע ^• ר*ס»נעז, זי ער  ד
ײממ דעם פיז נרויםקײט די אנערהענענדיג  *וי

 4װערי נעזאנם ד« םוז ov כאטיש *טריםנמטעלער,
ם סענם קײז איהם הווס זי אז י יצנעבצז ני • • 

׳ טרויסזגר״. ״דער װערפ נרויםען זײן

 גיד אונזער ויצנעז זאנעו ניט זאל כתז ײ*ס
 no op אבער הולידז׳פ, ■רעזידענם צרװעהיגזעז

ם ער ראס װערעז׳ צונענעבקז צ פזי ז נ י  • «וי נ
ן סוז םתענד שעועע די גראר נרויםעז נאגץ א  ח

ם חאט ער בארקײם. ם ני ר א װ  י!* -איס לפנג, מ
^ םר. נאםלער. םר. כפשמפער, זײז צודאניזעז  ,ב•

ם אױזם הפם װאס לער״ ר םיגי  פ׳־צזיחוטי פאר נפ
י אױוי חאנדידאט ת  קאנװעמאײ רעפובריהאנער י

״י׳ הױ דער געװארעז נאכהער איז װ«ס אוז י נ • 
מר עדז־ ײז םוז נ  נעהרןאיו ׳»ויז האס יזפםפײז, ז

ר א m געאאואלס איז 1באלוינונ זײז ט  מ
 באדארפס האנז jn«n*j םא״ש*■.

י ז ר ר מ ל אדדן סצנאמאר פ H ל r מםארבזנז׳ tw 
ס r» ■לודו דער א נ מו ז»ל מ ײ ל א לצריג ב  י
ר, ורער מ ל ?פב םד. וײ בי  םיי^י על «יז ז יסי

ײו ל © פוז פאדלפננ דעם אויזי נ מנ זי רן ײא פ ײ  תי
ס ס םי מ א ר פיז נעווארזנז כ * רנ מ *ו  סאסאם־ «ח נ

ס יאחר, %*ײ נציזסםזן די פ*ר זןוזעסס  םי* »י
n h«, נ»םפו־. i  wxym-״nwwnj, י® »וז 

ם ז » ייזי ו מ מ ד ר M מ f*yr n פ ײ״יי מ יי
*&

ד dto h ו b b w i  r a n פ מינ נאאח־ ח
 דזיעא־ אבאב־אײיצא; 10 ־ז״צאנע״כ,

ע־כ א־ג־עפענלעגטס. >- ןיא נ
ט ־י; אײס״ יזאבען :••־ : *־א: גא־ל י

א ׳פוגעז;•< ס1־,־־י־א־'־־דזי ס :י עי װאכ אנ
 ױיסען איך נין ־עו^ו־ט רציכ טי9

0|{M. ן םיו»<יד׳ור די ר«ג*ן« 
״ !  pc טת״1ט«פי חןד ל-ט w ר;

.  avi lie דןןארטס׳ממ, ח׳עאנ^ פי
 ייון חיטימ חור סין נ>ויויד לויו-נט

 ד««*יטמע;ם ד׳ןר •וד■!, -1׳נר»6דו«
gin -ט יו««ן.ז*װ־•»»ט pif>p •טטטיי 
ײגו, רחו• אה *!, ט״  סיי טון טו

 ייין יי*ז עס װ*ס ׳טר-נט«ןנ דט
י| י׳וי^ר״ז 1#ו׳נט ¥״ט ער0ל«« צף  י

ו #נ«ר װי< טיו *«ס>ייו«׳ון. ג״ירן ״ י  ג
itm m n, די ד*ס B vr» ײי׳ ׳וטי״נ׳י 

 דע־ ד«ם טי| ני«י ז«חר )ynjfj -וא »ןנ
עט, םיר ןןןרםר«נם.  כיז• »f» »ז ׳ןי

טו חנטטרטד׳ננט דןר c«r< םדי  קיין נ
 עקדסטירט. עי זיגט נ«ח»ט, דם &»י
m טטט״יונ־ נײדע טין נ׳וײ׳ון »יז ניזי 
ג קיטוק דעס א־ן ,מן נ ״ו ״ ט  אין אין או

o? תס r .ױ;ג א«טיי
*pn>s .פפפייױנג

VD די א-ן »r איז װאכען עס׳זינע 
 נעװא־ אטענדעט אאסײיונג קי־אוח *•ן
 141 :סאי׳גט װי חאסטייינסס- 1ס» רןן

 •vv ייניטן ;יט נטוװג אין קאםוי־״נטס
ס רי ««ר. ט ל״נ מי טנ  נע־ גןװען יי;ען1 ס

81 jyj אאנערס  או; אסטסיייי׳ןוטדדז׳
m  \tm רזמאכערס. א־נרעוענדענם
op»t יין געײען דינען סטמיילײנםס 

 הטבען אכערס1רד: די װ»ס דעס, נן«וג
 *־P און סאכעי סערטעי נאט^טיגס

 נעםאנט זיינען קטסטיײנטס יי «רס.
 דז׳טט״ אסטסיא״׳*אן 2 נענען נןװןןרען

אי;דע«ענחונםס״.״ 4 און מרס
 ״װ״דז׳ט 11 נעחאם אױף חטנען ס־ר
 טםטסיאייטאן . 8 נענען — ,“י*ײרס

״אינדעיקנדענטם״. דרײ און חטאנערס
.180 זא,»< *״אםען,

ov? n א r אן נעמאכט םיר הטנען 
 88 פון ניכער די אין אונטערזוכוננ

אכיננ ט  ױינען טטיען 58 אין טירסעם. ח
ס די מאג די טי ס ע אע־ו  נעײט־ נעסטכם ״

 »*<ען 30 אין און *?אוגטענטס, שון תן
ס ד• דיגען טנ מ די טי ס מ נו אכט אי מ  נן

 ביזנעם־ אײנענע אונזערע סון נקװארען
מטס. ע׳ א״רז׳

 נע־ אויר םיר ײטכען *ײט דער אין
 דזטטכיננ״הייזער, נייע 2 םיט סעטעיט

ו האנען װאס י געעםענט. אקצטענם ז
 װאם 141 די סון תטסטליינםם, 105

o כאזװנ אין כטקוםען ח«וגען טיר n, אז 
 טחד־ םטכןן, פירםעס כאטרעםענרע די

ם^ין ?ױטאן  ,iv»ve׳ יוגיטן ניט טדביי
o«o>i»n m ויינןן  m m טוז o n 

•' «תמג6ט׳״  הט־ םיר װטם םיסיתס ט
מן םיר וו«ן נקן, תו ט  חמ־זמיסטרײ־ די נ
r? די װאס האנטראקטאדס סון טאו t*» 

 <וים ױניאן, ?n איז אריין טיקמן מרס
on און טרייד. אין אגרינמנט ?ע*טען 
 בא• םיר חאכען קאסאלײנטם די םון 36

imp אנ דורךn n .וחןנען
דא־ די אזוי <וי זעהן, אאםיר איזס

נע־ טnנv»ט זיינען ?אםסיײנטם זינע
n iri.»

 ?אם־ דיזע זיינען םאיען 66 אין
^ט, נןוומו ײיינטם  33 אין און נאנרי

מן ס»<לען ײ זיי  כאנרי^ם. »ווען ניט ז
 די סון 62 דאם איז, רמזולםאט דזר

m» זײנען ?אסילײגסס '? o טםעלענד 
»וואר«ן. *ח׳שאםםאד

י סין 40  חאבעז װאס סאםאל״נטם ו
, זײן «וו ארױםסװויז׳מ זין «ו ו ױנ א  נ

 כאראסטער. םייחןן א פון נמײעו ז״נען
 גע־ חאמנן טירםעס די מטײגער < וױ

 ק<ײנע אזוינע נאד און םעםמאם, קויסם
o טאר און ממנ«מ,4«ור n ן חאם » 

>nvן tm םאלעז נעטאגט נים שירגמם 
 זײ־ טאא׳מ דיז« t%< אין תיאמן. קיק
e סירםעס די נ?ן in y i in דאם נ«װאחח 

mvo נ־ם n  iw p  n< חאמן ov 
 אוינ אטען אן נאםידייד, *אדייייאמן.

מן ײיט אל ח i ון t  ,tnjm אויב זאהן 
o נאױ יאעעז זײ n ■אר׳אארעכעז*

 ?אם־ די טון 7 ויינטן *מר, חגרסאר
 ערנםט׳מ נאנץ א «ן «יד*ן יי״נסם

 סיײ די טון סאגנע <ס*ל, נאראקטינר.
 זײער אויוי א^אמגען נים טאבען

 טאנםראיד די ציםם׳ .תדדןיםםרײטאן
v נים־יתיאן אויא תאאטען וזאס סארס r* 
 בא־ גאדץ עם, חייטט האמן״ זיי יער.

ר ניט אין ארבייט ממיטט דאוסםזינינ  י
i r i| ׳W ivt,האב«ן און ־ ov ו נעזוכט» 

ivpvt»b שאר n? .מ ױניאן  די מנ
 אנמנמבען פױר חאכען םיממס דןזימ
opvpp ו» i n סיר אח ייטאז.איסאטא 

ײ זעהן ריכ־ רי כאחוטען זאלען ז
n איבערטרעםעז פאר טסי־אזי טימ n 

אנרימנט.
 סאםטלײנטם 52 די אננאאאננם וואס

 גטווארזח, אדד*אסטטד גאאד זײגען מאם
iv r t אין זיי jn? נעויען ניט אםת׳טן 

vrfm, ע דאם א»׳מ, האנעז ם׳זאא»  י
■over שאראע*ט האכקן o n אגרײ 

 נטוחק ov איו טאאאן טאנמ אין מנט
o םח חמואםאט י n םאב־ סאנמ װאס 

■ n״•״ ie w v? אן ח אייניגע אתםער מ

 נ«יוײ «ו סיח ׳מזעאר in *יז וז*יט יייאגא
B ״ני.• ו״וי m ו  at ,איו דאם *ז זײז m 
ײיו «״ו •יי * tn»> ׳ני n  t. נ«איא אי 

» »יז «••׳*•'? • ז י m א n  j w j.ו

•2 .■ .. ״

 , א פעטעל\י* פון עגען4־ דעס אײס
ייגי?;. דרעסמןנצר און ױ?י?

װאנדער ח. מון

•|.א • י

m n,) ט iy טי i נע־ די האכען ױד^ז 
yoטyאזא 1אונטע לט *;fyo, מ-ט׳ן און 

j y n w  iy 3 ir tn צוױי• א אונטער די 
V 1טי W.) ט »ן nױנ yאנער חאט וכונג 

^ן ױ אי y וײנען אס1 אז ;נ ^ y t,i סאכ־ 
lyn^DpyBUgo. *  נײטען ױי סון ם*ננ

jyn^py און געכלען י1 אפט i דעם ניט 
iy^^3 oy"i ױניאז דעי פון אםיס אין 

iy נייט לטyטyoyג וזאבמן ױי *בווי i יױ 
יצעפער. ױניאן אויוי האלטען יד און דאן

v 1* איז tי1 זײנען פאלען יזע trn־* 
oiy3 װען אס1 געוו^חנן, אינסטױאירט 

סאנטראק- א צו אלבײט ארויס דבען די
 זאלען »ורער,יסאב-מאנוםעיזט אדער טאר

 רעדז^יס־ זײנען יענע אױכ #נאכזעײן ,זי
 זעי״כען אונטער׳ן ױניאן דער אין טרירט
גארען.

גיכער. די אונטערזוכען דאס
 אוגטעלזוכוננ די אנבאלאנגט װאס

^, די פון כ  אום געטאן עס םיר האכעז כי
 יסטרײ׳עאנס1ד״1ע1 די אויב וױסען, צו

 דז^אכערס רי װאס קאנטראקטארס פון
 און ניט׳ צו יכםיג1 זײנעז ן,י1א שיסץ\

סrדז דיזע אויכ  אין ניט שיהעז אכעי
 אנ״ אין נאך ארכײט צײט זעלבער דער

y iy i ,דער אין האבען זײ װעלכע ^עפער 
 דער סאר רעדז^יסטרירט. ניט ױדאן

 גאנץ עס איז זעהט, איהר וױ ױדאן,
טיג און וױכטיג, װיסען. צו נוי

קלײםס׳/ ״וױידזש
 אנגעװײ פריהער שױן האבען כייר ײי

 ״וױידזש־ 11 געהאט 1סי האכען ׳זען
 אז קלאגעז, געװעז זײנמז דאס . קליימס
 בא־ נים האבען קאנטיאקסארס געװיסע
 װאס װײדזשעס די ארכײםער די צאהלט

 די םון צװײ אין בלויז נעתומען. זײ איז
 די איימסאנען געמוזט םיר האכען םאלען

 דזשאבערס, די פון דירעקט וױידזשעס
 קאנטראק־ באטרעפאנדע די װעלכע 1םא

 און ארבײט, די געםאכט חאנעץ טארס
 אויסנע־ כאקרםען האבעז אתנייטער די

 דער פון אפיס אין וױידזשעס די צןווזלט
 חאבען םאלעז 9 אגרערע די איז ״ ױניאז

 די אויסגעצאחלט באפוסען ארכײטער די
 גופא. ס1אקטא1קאנם די םון װײדזשעס

 לא־ עס זאלען 1םי גקװען געגונ איז עס
 םאר־ זאלעז זײ #ס1דושאבע די װיסען זען

 גע־ חאבען ?ײ וחוס דאפגעלט חאיטען
 באםחנםענדע די אױסצאהלמן דארפט

 האנםראקם^רס די איז קאנטראססארס,
 און נעלט אנען1נעס ערגעץ שױן חאכמן

 די ארבײטער די אױסגעצ*הלט
וױידזשעס.

־־
ײע צװײ די  װאם הײזער דזשאבינג :
ט געסעטעלט האבעז  jo :זײנעז אונו םי

 םע31 װעםט, 35 קאם., און םראנקע א.
 װעסט 212 מארגאלעס, א. און סטריט

סטריט. םע35
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פער.

 האבען סטריט, סע27 װעסט 40 םון ׳יאן
 די כלק... פרשה די יערנען געםוזט טיר

̂וט פירמע  אגריםענט, דעם געכראכען ה
 ױניאך ניט אין ארכײט אח־יסשיק^יג

 איהר מ*ה\םעז האט זי און 1שעפע
 םאר געםאכט איהר האכען סיר אוי.1שט

 נאך האג^זוי זי און םירמע ױניאן אױס
 ױ װאס דאלאר ערט1הונ 7 די פאריארען

 סעקױ־ ױניאז דער איז געלאט האט
ריטי.

אפטײל־נג. דרעס
 אײ דרעפ צום כײר קוכיען איצט און
דעפארטפענם. דעם םון טײלוגג

 קאפפלײנטס געװעהנליכע די חוץ א
 אץ איז אטענדעט, כסדר ײערען װאס

 גע־ לעצטענס אינרוסטריע דרעס ער1
 און ״זירײור באזונדער א געװארען מאכט

 דאס באריכטעז׳ קאגען צו מיר םרײט עס
אויםגעטאן. סך א האכען מיר

 דער אין ״דרײװ״ דעם םון צװעק דער
 ױגיא־ צו געװען איז אינדוסםריע דרעס

 שעפער און דזשאבערס םיל אזױ ניזירען
 מיר מעצליד^און נאר איז עס םיל וױ

 געבראכט האט עס דאס זאגען קאנען
רעזולםאטען. גוטע

 די אז װעחןן נעזאגט דא דארןי עס
 אײני- געטאן האבען דזשאבערס דרעס

 ארבײט. דער אין שטעיען צו אונז געס
 םון נעזוכט האבען זײ םון םעהרסםע די

 ניכרױניאךשעפער די באהאלםעז צו אונז
 זאנאר האבען זײ םוז סך א טרײר. איז

 ביכער, סעםס באזונדערע צװײ געהאם
 זײ װאו שעיער ױניאן די םאר סעט א

 פאר סעט צוױיטען א און ארבײט שיסען
שעפער. מניאן ניט די

 אי ביכער, די םון אונטערזוכונג די
 קאנםראק־ די םון אי דזשאבמרס, די פון

 םר. םיז געווארען געמאכט איז םארס,
 אינטערגײשא־ דער וואלף, פ. נייטהעז

 אקאונ־ םון םטעױ p'T און אודיטאר נאל
 זעהר א געםאכט האט ער איז טענטס׳

 געזשאלע- ניט חאט ער דזשאב. גוטען
 באקו־ צו ׳מיה קײז און צײט קיין װעט
 װי רעזולטאט. געװאונשטען דעם מען
 דזשא־ די האבען באמערקט, םריהער שוין

 םיר װענ איז שטײנער געלײגט כערס
 דאנק א איז ווערעז׳ געשטרויכעלט זאלען

 װאלף מר. פון האלטונג טאקטםולע די
 געלונגען ד^ד אונז איז סטען*, זײן און
 אינםארכיא- נעװינשםע די כאקוטען צו

ציע.
״דרײוד. דעם פון רעזולטאטען

נײע 43 סיט געסעטעלט האבען מיר
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 שעפער יעגע פוז דעפארטדעגטס דרעס
עי און קאנטלאר זעלבען אונטער׳ן ט  אונ

 קלאוק־ די רד• אגי־טענט זעלבען דעם
דעפארטםענטס.

ך האט ״דרײװ״ דער  גיט באצויגען ד
 אייר האט עס אלײן. דזשאבערם אויף

 פון םאנופעסם^ורערס די אנגעריהרט
ע׳ די אבער דרעס־אינדוםטריע׳ דער ^ 
 גע־ זײנען סאנופעקםשורערס די פון פער

 אפי־ אגרערע די דורף געװא-ען סעטעלמ
 ױג־ אונזער פון דעפאלטטענטכ און סעס
 אונזער םון רעפארט דעם לויט און ׳יאן

 ױניאניזירם ׳טעפער 07 זײנעז אויריטאר
 דעי־ ווען צײט דעי ביז —־ נעײא־עז,
 די םון 51 געיטריבען. װערט רעפאיט
עי אן אנגעיט^סעז זיף האבען שעפער  ד

 הא־ 46 און אסס׳ן לואנטראקטארס דרעס
 אינדעפענדענט אונטערגעשריבען בען

ד זײנען איצטער און אגריטענטס.  סי
 םון שעםער די ױניאניזירען צו פארנוכיען

 םאי ארבײטען װאס קאנטראקטא־יס די
דזשאבערס. ױניאן די

 אונסערזױ דער פוז רעזולטאט אלס
 געגעז סלאנען נעםאכט םיר האבען כוננ,

 פאר־ םאד דזשאבערם, אסאסיאײשאן 13
ע און אגריטענט, דעם לעצען  םיז מאננ

 געװאלעז, באשטראםט ^וין זײנען זײ
 פאראנטװארטליכ־ צו זײ ברענגעז צו און

:םידכיען פאהגענדע די זײנעז דאס קײט.
 באשטראפט — ראבינס ד. ה. ס.

דאלאר. 500 סיט
 באשטדאפט — הא. דרעם ראיאל

ט ראלאר. 500 כי
 בא״ — דעהאו און שולםאן כיארײ
דאלאר. 1,000 םיט שטראפט

 טיט באשטראפט — שוםטאק ד.
דאלאר. 300

 בא־ — ראפאפארט אוז זײדעװיץ
דאלאר♦ 500 םיט שטראםט

 באישטדאפט ־— קא• קאסטױם סײםאן
ט דאלאר. 250 פי

 :•*ט באשטראפט — װײזען בעני
דאלאר. 1000
 אפגע־ איז חא. דרעס מאנארס די
 אײנגע־ האט זי װאס רעם, מיט הומען
 א מאסקאװיט״ט הענרי דר. בײ לעגס
 ראכ דאלא־, 5,000 םון סעקױריטי קעש

 טיט טאז צו האבען ניט מעהר װעט זי
שעפער. ניט־ױניאז קײנע

רא״־ הײפעס די אט פון פינף נאך
װערען. אדזשאסטעד פען

 איז דאפ זאגען, איף װיל שלום צום
 דע- האט ״דרײװ״ םונ׳ם צײט דער

 ד' באיזומען דעפארטמענט דזשאבערס
פיז םיטהילף איז קאאפערא^יע פולע

).12 זײם אויזי (^ולוס

כןלײדער פמ וױרקונג די
(שןליעםצז)

װהילער ז. פון

 טא־ שריםםשטעלער ענגלישער דער —
 ״סאר־ נוך זײן איז חאם קארלײל סאס
 געװאונ־ שםארק ויך ראסארםום״ םאר

 עס אז םעציך איז עס אזוי װי דערמ
 ווענען ווערען גמשרימן נים גאד זאל
 קלײ־ םוז געשיכטע איז פילאזאפיע חנר
 די אוז קולםור די וחגן צײם א אין דזנר

 חוי־ אזא חנרגרייכט הןוט װיםאנשאםם
םדרנח. מ

 אהן נעװצן דעריבער איז ®רײד ?יח
 בוך דפר ערשינמן איו עס וחנן גראניץ א

 פלײ־ םיז װירהומ און אפשטאסוע ״די
un,פיז ־־״ *upopun* ,סײםעלסדראק 
 םון ארויסנענעבען װײםסניכטסווא, פון

סאםפאניע. איז שםיל־שווײגען
 צוגעשריבען דאס האט ײא5סאר

 אב־ דײטשעז דעם פון חשבון אוימץ
 בעת דמנקעז. סםראקט־םילאזאםישען

געויעז זײנעז אנדערע אלע
 מים איז חנוואאוציעס מיט םאתוסעז

 נמ־ זיך איז װיםפנשאםםאן, פדאקטישע
i חחיג זאסעז n פראםעסאר דייםשמר 

סלײ־ ווענעז וחנרס דאס פארםאסט איז
. i n

 טאקע פארבליבעז זיך אי? אלץ דאס
 םילאזאםיע, אבססדאקםע װי מפחר נים
אנ־ חאט אסערײזא פראקטישע די ניז

ם מנ ײ צ ת א מ i איז עאאכמ ני n -נע 
i מוז שיכםע n ע יד — םעגשחײם¥  ״י

i*״p שעחנע םון מנ n.
פול־ •ראאפסארישע *וקונםסינא די

עפאכעז דדיי די באצײנאגאן וחוט 1טו
i אין n מפא־ די )1 אלס ממױאאאנת 
 מימ נין ח\ם צהאמגהאיטעז «ח כן

i n ^יז עיאכע זײ )2 נשםח® a n ײ<יול 
5• *w in,-> .פון ח. ד i n שײ םולזװי

 שעהנע פון עפאכע י1 )3 און סעל,
קלײרער.

 שעהנע פון עפאכע די לעצטע, י1
 אלס װערען באצײכענט װעט גל'ידער,

i n אין קאסף שעהנםטער *ח 1<למצטע 
i n םון געשיכטע m ,דאס מענשהײט 

o םון הײםמ, n יאט.1פריאלעםא
 לעצ־ דיאבמן 1באהן־אר*בײטע די װען

 נמאיארונג: י1 אתיסנעשטעלט טענם
 פרוי m פאד זאתען זײדענע פאר ײ11
 מ*ט אנתלאמ אץ נעװען אם1 איז —

i n קלאסאד םיז עפאכע איצטמער 
קאםוי.
 — מענ״עעז מאכען מלײדער —

 אר־ דער און װערטעל, םאלקס א זאגט
 מענשען כױמ מעגש » זיס וױל 1בײטע
גלײך.
ט איז עס אז  פיז סאפריז א בלויז ני

 פאקט דער באוױיזט ארבײטער, מאנכע
 אנ־ האבען באלעבאטים די אםילו װאס

 צװײ שײכות דעם אנערשענען נעהויבעז
קלײ־ שעהנע און ארבײמער גוםע שען

. i n
 מען און ע:קט,1גע אלץ האט מעז

 דער אז אײנרעדעז, געװאלט אונז האט
 נעדימט מעכאניקער גוטע אין מאננעל

 האבען אויבײמקר י1 װאס דע־םון זיך
 לא־ אין ױניאנם אין אײנגעשלאםעז זיך
ם ?ען  די צו ארבײםער נײמ סײז צו ני

 זײנעז סצלות און וױצען וױםיל םוײיז־ס.
ם עם  nc חשבוז דעם אויוי געםלױטנז ני

D ם,1יסלײע1ב י1 iytrfiniip, פלאכר 
r* און בערם u m די םון 1ארבײטפ 

ײע- פאר מריײדס, בילדיננ  אזעל• זײז ז
םיוחםים. כע

םוז אײנעד ארױס איצט אבער מרםט

 טרייר בילריננ רעם םרן באלעבאטים די
 כיאנ־ דער אז סור דעם אוים זאגט און
 דערפון זיך נעהמט מעכאניקער אין געל

 ןיא ארוסנעלן ניט װיל עולם דער װאס
קלײרער. םארשמירטע הײן

מעהרעז, י. ע. בילרער, דאזיגער דער
 נעדאנק דעם דערקלעהרט ׳יארק נױ םיז

 א איז םלאכה בעל אםת׳ער דער :אזוי
ט און פעהיגקײטעז מיט מענש  גע־ מי

 זעלבסט־רעספעקט זײן און םיהלעז,
 אי- געריז דאתי ער װאס דערפון לײדט

ן פאהרען אדער גאס, דער בער י  א א
 אין קלײדער. םארשמירטע מיט קאר,
i n װ*;־ םעגשעז ײעז צײט, איצםיגער 
i n קלײדער זײערע לויט באהאנדעלט 

 טי: קײנעם זיך װילט טראנעז, זײ װאם
 קײן ניט מעגשען צװישען וױיזען זיך

 אננעטא־ קײן נים און אפנעװאשענער
נענעת
פארגעשאא־ האט מעהרען מר. איז

 בילריגנ די םון קאנגרעס בײם גמן
 אײגםיל־ זאלען בילרערס די אז טרײדס

 װאו פ^א״ז א דזשאב יעדען אויו* רעז
 איבעד־ זיך האנען זאלען ארבײטער די

 װען אז כדי אײנװאשען, זיך איץ ט^ז
 זא־ מענשען צװישען קומען װעאעז זײ
 ערגי׳ םיהלעז זיך דארפען גיט זײ לען

 דא־ דער שכנים. זי־יערע גענען דערינט
 ציצידזעז װעה ער, גלויבט מיםעל, זיגער

ס, די צו מלאכות בעלי נוטע סך א ײד  טי
 טדײדר די אױס איצט מײדען װעלכע

ט װילען זײ װײל  י־וײן זיא ארוםנעהן ני
סלײרער. אויםנעשמירטע

אי םארװאס איז  דע״ טאהע מען ז
 דעי אז נאך סלײדער י1 נאך הענמז

 פײנטע־־ א דער און בריקלייער א איז
 םען דערלעגס פלאםבער? א דער און

 א צװי״טעז 1אונטערשײ אן םך א עפמס
אפרײטער?... קלאוסס א אח אאיער
 געוױס װעאעז װגיאנס ש*"רץר די

o באנריםעז n פראלעטא־ די סון קאםוי 
ר. שעהנע 1םא דיער ^ לי  ווער, 'װעי*. ק

 דעי־יײ־י ניט געװים דערצו וועלען זײ
געז...

!
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m ױ וויאזוי w  f t ס ותךפ ן » ן
ער אײ־י ר םאריגען אונז צי א אין שפ
ם אי ע ען טוי ב $ ט םיר י נ ו אז אי רעם ב ה  ״

װ י א פי א ס״, ‘: ל ײ ט פ ע אכ ר ט װ נ פי ע ך ג  זי
ע;, דעם אױוי ט ש ר ע ױנ ק.1״ טען4 א א  ט

 זאי* יעגעם אין ארײן געהט פען אײךעי־
ױ עי אן דורכגעיזן םרידוער דעז ט ד אנ

״ , : ױך רופט װאס זאי*, סי א *ה״; ם  דאפאי
אי רעם אין אט אױ ר װעדען ז  פא* עס מי
ער כען ען אונז ג טי ר. היינ אצי  א אין שפ

סע; ױי ט איז זין, גע  וױכ־ דער זאי* דער א
ע אי־ע פון טינטשעי■ ײג ע ב צען אין אי אנ ג
ט איז כױזעאים. פארװאס• א

 ווי־ די װאס סעאדיעס, רי ציױיעען
 ארױס־ און אױםגעבויט האט סעג״זגאפט
 רופט װאס אײנע, פאראן איז נעשטעי״ט

 װע־ עװאױציע״. שון טעאריע *י׳׳ זיך
 יעױן כיר האבען טעאדיע דער אט גע;

 םריה־ אין און םאריגען דעם אין גערעדט
 װיכ־ איז טעאריע די ארטיקרען. ערדינע

ט, ט•; פי  אונז ערקיעהרט זי ויאס דעי
 באשע־ לעבעדיגע רי םון אשישטאפונג די

o רער ־אױף םעג״שען syn, צוױיטענם, און 
 בדײסעד זע־ר איהר כייט וױכטיג זי איז

 באתאגט־ די אגווענדונג. •ראקטײעער
 ערשײ־ די און םע^ריע דער פיט שאםט

 א געגענען אונז האט עװאלוציע פון גוגג
 געזיגטערע ענטװיקלעז צו כעגיזיבקייט

 װי ניילף, טעהר אוגז גיבען װאס בהכ־וה,
 אה שנערע.־ '־ייפען װאס פע־ד, ;אײאי*
y;yp; הינע־, ; טשא ׳טװערעיע ״:ייעפען
ס א שעשט ;אײער כעהרייייולז•װ
 ױאס בוימער, :‘־,װאו. כעוור ;־נען װאס
 א. א. פרוכטען, עסערע2 און ניעדור גיבען

 :־יש iv.ז־• צורײז יאהר הוגדעױם כ״יט װ.
 גע־ און גוטע גרױסע, אזערכע נעװען

 א-־ ■v אבריקאבען, בארעז, ,sysy שכיאסע
 .יד װי פר.כטען, אגדערע א,ין דז״טען

 זײנעי װערבע און איצםער װאקסעז וואס
 פון גרוגד אױפ׳ן iy־i*ny; טלע:טוױקע

 םעאריע רע־זעלבע־ אוי,*ז עװארױציע.
 פא״־ די געבו״ט אױך איז עױאלױציע פון

 ״ױ־ :אמטיוױסעג נײע העיט:יה:*עסיג
 פארבע־ צו יטםרעבם בע£װעי דדצעגיקפ׳/

 דע־־ אזיױ םין מעג^ליכען דעם סערען
ערד•

 יײ־ עװאלוציע םון סעאריע די אבער
 ענטשטע־ דעי װענען געיפיכםע די קע;ט
 בא־ לעבעדיגע די און ערד דער פון הוגג

VZ":V2VV\ גי־ ישריפטעז י־דיליגע די װי 
 אט האט דעריכער ; איבער אוגז עס בען
 װידעד־ גװאלדיגעז א נעפוגען טעאײיע די

 סרענער אוז פיהרער די צװישען שטאנד
 קרעריט: נעבען זײ מוז מען יעלעיע. םון
 נע־ צאהל היבשע א פאראן זײנען עס

 מאי צו זוכען װאס גייטםליכע, ביל״עטע
י־אכױס א כעז  עוואלוציע tyr'iiv יזא̂ם
ir לויט זײענדינ יעליגיע. און ' t בארווי 

עזע םעטיגקײס אדע״  און סוער רעלי̂נ
 עװאלוציע לײתענען צו בכח זײענדיג ניט
 ערשײטנג, באשײנפארלאכע צו א אלס

 עמזיפטירפ; עװאלוציע אז זיי, זאנען
באשאפעז. גאט תאמ עװאלוציע ד־ נאר

 אײנ־ אזעלבע םאראז אבזןר זײנעז עס
 םרן טרעגער ממאלזיױגע אוז געשאאדטע

 אלס עױאלדציע לי^מנעז װעלכע רעליניע,
 װידער־ פױ׳לץ אח »'ד וואס מםוואס,

 םון זיז איז ברממסאב דעם כױט ^פייר
 עתזיס־ עװאלוצ״ע או זאנעז, זײ .4ביבעי
 גאסור איז עדשײנונג אן אלס נים טירט
 הייליגע די װײי *לייץ, דערםאר שױן

 פון אפשטאמונב די ערקלעחדען שריםטעז
 דעט אזיןז אגדערש. גאגץ ותנלם דער

 פארבא־ זאל *ו ״זײ םאדערזזז גדונד
שוה־ די אין עװאלױציע לערנען צו םעז

 לעהרע א אלם אוניװזגרסיטעממ *וז
 יו־ דער םון פאראל די פאדדארבמ װאס
 רעלי־ לײהענמ עם וראפ (רעדסיט, מני.
 זײ גײ איז רעליניע און פאראל גיןג

 אדטמעגס חויפט דער ז»ןי). דיזעלבע
עװא־ פו; םעאדיע די ױאם איז, זײערער
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אוי^ פארלאז?« אײף הענט איהר
קרועין בדאמאיד קאסקאדא הילל׳ס

 שםונ־ 24 אין האלט אײער #בצוברעבעז
jn: עם טענ. דריי אין גריפ ױ אדעך 
 צר העכסס אוז וױרקזאפסטעד דער איז

 פעזײדהלונגען פאר נײמעל טערלעסליכער
 סענ״ פיליאנע! ױ באװארסם איז וואס
װעלפ. גאכןמפ• דער אמ שעז

 באגס דויםמ די איז צכטע וײ פאדערס
 און ומורסחןמ תילל׳ם םר. טראנם- יואם

 איז פעריוד״פמ יוקרם אונמערשריפמ.
r 30 איבעראל. סםארס דדאג m .ענם»
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אןויר נ*־זעא*ם.י אין ׳נו

כאראדילין ל. פין

י י י י ו ו

y^'V ײן ,ןא yjyןןיץ-yך י
 א ׳“״געס א ־ױ טעה־ ;יט איז און ;ו;ג

ײט װ-סעג^אפטב ד• קוטען טדעפאכץ.  י
 : אטה u;* איז דאס אז ׳זא;ען און

 :יט איז ^•;^י־ױציע £לן טעארי־׳[
 ךערװיז/ג־ פ^״שטעגדי; א ג^ר טרעפאנץ׳

:v ;;גאטוי. רער אי; ערשײגו
 ;;,טאכ װעיען פיר װאו ׳זא^ cm אין
 אויט־ זײגען ־*שפאצי־, היעטיגען אוגזער

 און דעי־וױיזען װאכ ׳ז*כען ;^שטעיט
עװאײױציע. פון טע^ריע די עטעטיגעןיבא

 אפ־ ;יט ;אטירליך, זי־, ;y:yp פיר
ײ ארער זאך, יזודער ניי ״שטעייעז  “יעדעי נ

אס א*ן דך געפינעז װאכ ׳ן1זא:־ ;,;יופ
 באט־־אבטען ;^ר װעי־ע; נײד ;זא״ דעט

די• ;,פ איגטעיעסאנטסטע די
ײ באיד  דע־ צו ארייגגאנג רעם :

ט רעבטער  כארימטע ד• זיף געפינט די
 ענטוױקלו:; רי □‘־•,אילופט װאס גרוצע,

 עגטרעקט האט קאי־וטבוס װען פערד. פון
 גע־ ניט פעי־ד חײן דא זיינען אטערייזא

 ׳דא איצטער זײטנן װאכ פערד די ױעץ.
d it או אײ״אפא פון ;בי־אכט’: פען 

 פאר;אגדער;עיי*א דא זיך האבען ד־
 פ<יר !לן הײם ;,אטוז׳ ד• ;דיאב דיעט.

 ̂,פארי״שידעג אין אפעריקא. ג־ארע א־ז
 גע־ דא פען ראט •;-י *yn פוץ •ציבטען

 אפאי״יד; די פון סקערעטען .־י פונען
 יזאבע• איצטיג•; רי װעי־:׳^ פון שעדד,

 איבער he טשןי א אין לאגנזאב, ז*ף
 אט אין ׳דא אנטוױקעלט. ע;ױ“יא •יי"אז

 זיך jyrey; װיגחעל, באריתדםילן דעם
 פארצײ־ אייאלעע, 7 פון סקעלעטען די

 יטטיפעי *רע;ע1פא־״ די און פעיד סינע
ר פון ז י ^נטוױקלונג. ז

 עהזיכ־ האס זײ םיז ערשסער דעי
 <פאבע,’ ;•;אי־אג״טער יענעד אץ טירט
 איז דאפ און ״עאטען׳/ זיר רופט װאב

 צױ־יק. יאהרען טיי־-אן 3 א פון ח״טכון א
r:, ניט ;עױען דאז איז םעיד דער v v ir 

 א:־ און ׳הןנם דורכשניטי״ינע־ א װי
 I צו כעזזאט ער האט קאפיטעס יפמאט
פוה. יעדעז אױף פינגער

 האט װאס ׳פע*־ד רער חיטט דערנאך
vישפעט דער איז עיןזיסטידט i*Tiy,אזױ ־ 
 װאם יעפאכע. ״אלוכאסען״ געריפענער

 א און 2 אוטגעפעהד כױט נעװען איז
אי־ע־ סיליאן הארב  פע־ר דער צודיק. '

 די אױת גרעסער״ בארײטענפ שױן ;ןיז
 נאר פיעער, 4 צו ניט שױן זײנען פ״ס

 גרעכעד, איז טיטעלסטער דעד ,און ,3 צו
ע. װי טיג די דיי

ט דערנאך ט  דער םון פערד ־jn מ
 כײט עפאכע, “״מיאסען געדופעכער אזוי

 דער שפעטע־. יאוזרען בייליאן האלבען א
 “טעה און גרעסער :אף שױן איז פערד

 םינגער כױטעי׳סטער דער ענטײילזעאט.
o:. א־זוי ^ייז איז r צי־ אז בדײט, איז 

 פינ־ װי האפיםע, טעהר אױפ שויז זעדט
 אזוי זײמנן ם-ננעך זײטיגע די און ;געך

 פיס די אז צורײ*, אפנערוהט און קלײן '
ט שוין זיך שפאדען : זײ. אױף אן :י

 וױדעד שטוםע, נעקסטער דער אין
ט !  שפעםעד, י^הר כייליאן חאאבעז א טי

 נ*ך אוז גדויס ג>ןר שוין םערד דער איז
 מיטעלסטער דער אגםװיקעלט. שעהד

 א אין אגטװיקעלט שוין זיך האמ פינגער
ײ די פון ארז סאפיםע, פןולשטעכדיגער  ד

 שװאכע גאר געבליבען איז םיגגער טינע
 איצ־ דעם ביז װײכמד, אזױ אח סמנינ^

פערד. םינען
גע־ נדופע די װאו *יאנט, דער אױוי

 טאבעחג גדױסע א ד# איז זיך, פיכט
 פא,־־שי*דענע ד* אננצזױימןנט זײנעז דא

 האט פלאסט *עדעי און ׳ערד פלאסכמז
c לעבעז נאםען. זײן n עי־ד פלאסט 
מז איז עדאג ^ז אננ א ײ צ  אץ יזאפ ,דעי ג

 הי.נטעי־ א און פאדערשםער (א פיט 2
r יעגע םוץ שטעױ) i r r. גצ־ ה^ובעז װאה 

מ. גאם־עפעגרעך דעד אין לעבט א פ  ע
 אינער באריהטם אח טאגעלע r אט

 פאםאג^אפיעט רי ו-תלמ. ג*:צער דעי
 אפגעדרוהם זײנען טאבעלע דעײ אט פון
 איבע־ װערה אעעזערענפטע אי־ע איז

ע אני  3— 2 פאר גיאי^אניע. און נעאי
פ איהב קעגט סע:ס. ײ  אין ארײננאננ ג

 אם טיט פאטנמל־הארד א הויפען זאל
טאבעיע. דצר

 די דא איהד האט איפן אזא אייול
ry םון א:טוױהלו:ג דעד פון געש^נטע e* 

 און אייגינעלע זײערע אין פארגעשטעיט
 טא־ דער אין און טקעיתטעז וױײז^בע

בעלע.
 נעפינט פעדד-נרופע דע־ אגטלעמן

ד וױ צײנמ װאס טאבעלע, r ז*ך ן  ד• ;
אבעי• אגטװיקעלט. זיר הןונעז קעטלען

- m ם פ*ד ת#בען  סקעלעטען, גאנצע ד• :י
אי  גע־ די תעפלעז. די ^ון פיס די נ

טע  קעטלען פוז עױאלוציע דער פון שינ
' דא איז  פיס. זייערש דדדך וסםרירט4^
 און םיםעד ויאס אז יאיה,- זעהט דא און

ט דער איז עפ י4עלם; ס ^ ל  ד׳י וזאו יערד י
אױסנעכדאבעז זײנעז העטאעז די םון םיס

r ;׳;װא־ען, n שטיפע די א-ז גידעריגער 
 װאכ ;,ח רער פון אגטיױקי־ומ *yi פין

 ניעהר אי*ץ חעטלען רי װעדען שפעטער
 עןיקונ ךי ניז אגטוױמערט, טער.ר אין
 אנט־ די און ׳*צטיפע העכסטער דער צו

 קוסט איצטער א«. זיך יצטע^ט ודקלונג
ט רעגענעיאציע. די יז»*ױן  צטריכע כי

אהי טויזענט  קעסיען די זײנען צורײן י
;lyvy איצטצר. וױ אנטװיקעלט, העפעי 

 אויסצו־ אן שױן זײ הױבצן איצטע־
 פיס ד• באטראפט אירר װען צטארבען״

 “אויסגצ זײנען די װי #חעטיען די םון
 רערקעגט ׳טאבעי*ע דער אויז :*טעיט

עס» א־דײ
זעיבע; םון וױנקער צװ״טען א א*ן

 צײגט װאס גרופע, א םאראן איז ‘זאי
 כײך א אגטוױקעיס זיר האט צס אזוי יױ

 ״טיטאנאטערעס־/ דף דופט װאה דויי־
 איז ז• נישט. יטױן צרזיסטירט חיה י ,

 איז ey אונטערגצגאגגען. לאנג צױן
עז אכעי װ צ ט, א ג ײ ־ ד,אט זי jyv, צ י ע  ד

ט : ײ אנט־ פין ;,שטופ לוינע גאנין א ד
^  * ײיויל

. < * i \ג

 ח*ל די אט אזױ וױ און װאפ פאר
 די :־ט ד# איז — אונט^יגעגאנגען א-ז

 פראגע׳ די :יט א-ז עס וױ פונקט פראגע-
 ‘איג אין האי*ט קעםעי *yi ײאכ פאר

inyr.yc. א;פ אלן ?W זעי־נען אין ניען 
ע פלן סקע־יעסען רי זעהן ־א" טיינ  אג־ ע

 עקזיס־ אכיאי־ האבען ויאס חילת, ,־ע-ע
 אזנטעיכע״ י־א:; ״עלין זייבען אי; ט־רט

 די אבע־ איז איגט^־עפאגט ;א:;ען.
.y o r 'ry אט פלן אגטלױקרלגג רי;ר פלן 

cy ״טיטאנ^טילרעס 
 פ ע

פלגע

א-ן
ע ס . א י טעזפ

פארשײדע־
גע־ טען האט עדד ד׳נ־ פלן

 ־:טל־ פארשײד״ענע אין חיה רי ^ט
jyc א אל; אנטװיקױנ;, פלן  :״־, זעל.ען י
 ני־י־ אי־טער דע־ ז*ך לױדערר-אי״ט ry וױ
עלעײא פין צי y: ללאס :י ; r y r*לואכ ׳

 צלייק) יאהריען מעהר טיט ה. (;־. עיםער
ניריעיי־ א"*; ע־ד, פיאסט רער אין

 פל: א:טלױקרל:ג פון *טטלפע די א־ז ;ע־
 די פון זיצהן כיע; קען דאס דויה. לריר אט

 חיה. רעי אט םון קאפ פלן אלן עןישקעלעט
^ חיה די איז פריהינר ענ r אלן קל sH 

 nyoysw ולאפ א\ן אנטוױקעיט, .ילעניגער
צ־יטע־ און ,־yDyp: חיה די איז  קאטפיי
נעבױ. ןyרייכy.י*פyp אין

 פלן *טטרי־ אזא ש. ב. צ. ט;הפט
ה: דעד אט אנטלױתעי־ט־ איהר אין חי

 איהד אױיי חיה די ראט פארט סטעד
 ער־ תןר אין הערגער. פאי מין א :אז

 ילים — אנםוױקידנג פון שטלפע שטער
 געפלנען ,פאט מצץ לואס פ?עלעטען די

 איז — נילזעאום אין אליסגעשמ/דט און
פדץ סיפז ליק »יז ;ראטער א נאז ד;ס־

הױכדקראנשדדיפעז
כי _ ~re "-'?ז’ י n .'131 כ;:=ע .* 
ע . ט עפר א אם : עפזי־יצ, י עז ז ענד ם מע אנ  ר
ז179ס : ס ' - *  ״דיגי־ד*ז»נד.&ײמען פא־־ י

 .30£ ביז n עלן זײגצז ׳יםוײעז זײנע
ײ׳ נ ע ב n י n r ד א ײ ז ײ יז פ לז ײן ב א
t*t ®עסנרעס ײ גערעגענש װערס דאלאר

מ מ איי ל ציי .e'MKHT אנג

שמועסען קורצע
 רעד»קט<זר דעם *ױי׳פען

u לעזער די און ::

לןי ה ס װינ א ט נע£ע*ט איגז ר  *y־־K ;•רגי
 י^' *וירזאב^ן פ»ר*עידענע צויי־ינ און נ״או
עי ®*י יו גאי *ננעכען ר» מיר  י*ר«יי־־י?#ן י

j׳: k ,חײפט״ ער װי '#רער y i* ,*#־.?
^ א איז ע  ecoyr’ ױנ־י; די ײצינעו נעגען אינ

ײט א־ז •;״ זײט ײפגענ  *זטן91•זןרװ געװא־עז א
ר דעי א־ז ן »ו,י.־'11י : KC& »׳ V r . i ©םאיײט 

ס יטזגי, א^ב טיאבע1׳ זאיעו  <־*n ניט װייצו וי̂־
ן ױ׳ויעו ניט ב»ר, א ײ/* כ־יטע־ ״ י •03 י

ם6«גרט דעם ק-ינעז ז׳רײן אין כעכ,  ״טי״ ם nc י
ױגנ די װ״ר דערפאר, טעיניאו״/׳  ד#& ^יפא

זײ״ אכפ,;וט<»ס־*-.,־’ןןרכ«יוי־ אזעיכע ר»כ נעי־ערנט,
סו עיגשסע ,ר זייז םוזען איז זyג אנ ^ ״ ס ײ  פ

ט. ־־•נען1 ¥י אופ װײ־*. ״  ItDV( זי־ כ״יזען א־נ
ט די  און ■רייז״ בײינערמז י•ים א פא־ א-נ־י

D א ראר נ־אכען כרי דעיפא־ T 'ur ,יענעז 
׳אכת, ,r נארט סאי סא: סא• זיי א־ב״טע;

ט א־; טוב, יים ,•בא ע־פי ײyrn: 1.ר‘אמטער ד  
עי פון עהז־רטענץ טאט^ די  א־חר ה*פט ױני*ז י

r א;׳טט«ט פ»־, ׳:׳*א;ט א־ז m עיטראנ/ג
•gt עסענעז זאיעז טע־נייט

 fjrjy־D אראי כייט א־בי־טע- סג כ»; דאס ־־״ן
 כע• װערעז ימגע די ױעט װאכ סיט אי־ד. רי־
yr' '<ױעס זי אז זיך, ראנט או;ז םא^יע״ט, ׳ 

̂; װעז ערגעי־ ױעי־;;  i דאכעז דארםען נרענ•־:׳;: י
 1ר*כ? ייז װפכ ,“י־אפ־טא רע־ א־ן יעכעז,

ץ ײיד *וו ו־»י פוו ייעיעז װעט א־ייגנע־׳־ינט, יי
6ױ« דאכזע״בע, טאז מוזע• י י t ? י*«! י*!

 עגעטעד־ רער אין ניטא. איז העינע־
עי ג  פאדאן נאז אױפ׳ן יטױן איז פאדם יי

 דער ללערט דערנאף .1האיבעי דין א
 זיף באײײזען עכ און ניעסער הארכעל

 שפעםעי־דיגע ר• םון ססגים ערשטמ די
 העתער די ותדען דערנאר הערנער.
 פאל* ללעדעז זײ ביז גרעסער, און גרעםער

 זײנעץ כיסתטא ט.4אנטוױקעי שטענדיג
 דעי אט פלז יעבעז פלז באדיגגונגען די

 גע־ זיף האט זי אז אזעלבע, געלוען חיה י
 אק העמעי־ פאר םין א1א אין נױטיגט

עקזיסטענץ. פאר קאמף איזזר
 באשטע״ זאכלינע זײנען אלץ דאס
 עװאלוציע. פלן םעאריע דער פלז םיגלנגען

 אלעמען ם^י אםען איז מלזעאלם דער
 אײנעד, תדער ארן יאחר׳ ג»ון טאג יערען

 און ארײגסלטעז אהין הען לױל, עם װער
n בא־ טען ויען אוז אנקוסען. זאכעז 

 אױסגע־ ױיטט װאם זאכעז׳ די טראבט
i שטעלט i־i אן איז זאל׳ דעם אט  רעם נ

 עװא־ פזז טעאריע רי דאך מען לײקענם
 ײיליאם . . . * זיץ פעז דאה־י לוציע,

בדײען. רזש.

 דעשארט־ רזשאכעךם דער
באארד תשאינם ®ונ׳ם םענט

»11 ײ*ט ם*ן ישרוס

 ױניאן. דעד פון Dyאפ*ש ריפטדיהט איע
 ױיעדע געגי^בען אלגז אפירל ד׳אנען זײ

 די פון איידזשעגטס ניזנעה די כעניטען,
 אדבייט. דער אין הערפען צל אפיסעפ,

 אל״ן גי-גסא; ;;,האב זײ ולארפ: אײן כיט
 אלנז דעיפען צל געולעז נױטינ איז לואפ

 גע־ילינ״ש־ דעב צל ״דרײלו״ דעט ברעננען
עישאלג. טעז

׳ד ע ד : א ו ו י ר ר ע ד
 דרעס און ?הא.*ה פעגעדדעער ׳

פ דעשאיטכיענט דדטאבערס  פינ׳
באאך-. דזשאינט

א א־צטיגע רי צ ״ ע)ו; ״ »'י «ר עכ,1י  אויןי ג»ך אוז י
 װןל# איהר ױען טאכ׳־:טאכ עיגערעז ־'c א

 iy;yey *,ז■ "!,אי ױני^ן ד־ א• ׳פ»יגי;שײאנעז
 pt«c זיין א געדאט עס ױא״ט י;ר.2ש׳; *:׳!,אזי,[

 די אױף «רעוינעי אננעגוכיעו א־-ך א־ז נאיצ־־כ
 דורכגן• ניט איז ער ה*נױע;־צ«גס —ז ';•;;־ט־;
! שיהרט ; א• ד ^. שאי־-ײדענע צוי־־נ ני אנ  *ורז

ך אב*;ר ״  • ג*ר װירקריך איז פארשי־אנ אי
t א םיצוגהדיגער u 'k ט װערט  ••yn קילענער ני

עו סעגיעען עט־־אכע אג׳טטאט וי»כ טיט,  Vf ײי
ײינעז איהם אין כאל׳יי׳יגען  הו;רערפ#. זיןי כאטי
 • ד♦ ; גרעסער דא; װערט א־כער ד׳;־ פאריערט,

 פי© שװעריגחײסעו פי'־ אזײ ה*כ װעיכע ױנ־אן,
 י^0 דאנעז װעם קאריאר״׳טאױ־טע•^־, ידײגע די

ײען צו ארב״ט םעד,ר  ק*ר״ גרויסע רי ?אנטראי
ױגי«ן » דאן װאס צו אוז ׳טע«/ןר פארײשאן•

 ױזןר^ן|# ײע^ען ארנייטער ,ר אז איכערהויוט.
 **ר״ א'״;־ איז ערגער נאך V ראגטראקטאריאו

 װירןר• די םאר שיאגט איד,ר װ«ס דערס־ט, י?-אג
 M'3 סאדגעסט ׳דעיק־איכ״ט. no אוינפיהרוננ

ער 1’אי ניט אז ט ״ כ  *ג״ יז»געז זיןי ײעיען אי
• ?•(־•ארײשאז־יאע^ער, אײערע »; שריסעו ס «  װ

 װ*» אינײ^םםעז. צו ו״אלא־ ססו ה»נזןז איע :יט
 רחן• ארכ״םקר די• סח טײל א ny3 אז אויסיזוכזען,

 סײ< צװ״םער א מעס װ«ר־ארכײט, ארכײםעז
 זץי איחר <**נס שםיח־אינײט. ארבײטעז
 MW»n םמונח־דינעז א םאר ױ»ב ־שסמי־ע?,

V סרייד איז אר״גבדמגנעז יחןט
 גאלן Ti האט אידר דאס זיכזןר, זיינעז סיי

«א• ם*ר •יאו. א״יער »יז אר״־ננקטראסם ױײגינ
ױ נעז או, ימס נזעען אפי  f%<* ונ*»«י די אז •י
מ איכער הכית נעי דער װערען ז«י צי  מ«י• יז

•9m ישמױם װיויס זי תײל שע*ער,
 ®יי עי»זיסנתגץ. אײגענעס איחר םעדנראבעז

 »» ijf:m זיני wrjv יי אז דעם, שאד זײגעז
 סוונד יײית ז«י ײ וועיכע >ײז שעמד, מגנע

 H* dt< /Oimvc אינעםײנעם ®ארז מחט^ערזנז
 בײפ טאנטראסס•־ א װז»רעו נים אכער
 ח »ז« דזרוי פאנופעימזשלרער. «ד':י*
 סחוזז, איהר »ורי#ר?ן ױני*ו די ייפ'ט

 םיר יוזי־סטמנץ*ב«*רזמםינו̂נ1
 99T 9 איחד װיײ כרי̂ז אײעי- סזגתנסאײקגען

 «י1י װעימ דאו איז סײנונג, א״יער צי רעבם
Tt rurug מ ארויטואנ!! איז אארופמז ײז  ז

 ויי או« »ימל, גדײמז om װענעז נמראנימו
 •י• ו*י בואדעי ר*ר אז אויממזרזנו, קאו םעו •

 tp אוז י«חר ׳•װ»ר«ע ױ וזל *ו אױזױזנעחז
פ»|. ידגיאו דעם *וז ורערעו אײםנעארבײם

ױעניו ניפ ויי״סעו ראטהקנבערנ.^ם-ר א
tWHMwn א םאר ײאם רעדט אימד רו*ס
ט האס דישעס? א סאר װ*ס ײיי »»»י ני  א
 ני# 1ו?»כ? װ«ס אונז, «ו םארביאנדזש׳נט כריוי
 ׳ ראנס׳פ׳ױוטסו קײגע אוז רעסטאראנעז קײנע

רי ענ י קאדיען ה ה י א י װייט - ײ טי »  ז
אזןןרמ•' איז ״װ«ס :טעטא רי אײף שרייכעז
 אױ•* 1העיס« ויקט ר»ס אז טי-גט. איחד ײ;*ר׳,

 פרײוו*, רyליב פכער, בי־אף יינקען ימם *ידעיזעז
f װענעו נעשריבעז 3ימא נ*יי מיי־ האבעז « n 

m די א« אכעי״ עם העיפס ײאה v oײ׳ ווייעז ו * 
זיןי״ ראכם ארייז, איהר *ט ײיעדגז. ניט

ווצז • ודארום׳ ‘,.נמרעבטינהײם׳ ר״י גארגיט <
ם דאר איחר װאי״ט ט אונ? צו נעקוכימז ני t« פי t

1 ן לינ-עז דעם װענעז שרײבעו צו כת-טה׳ וי י  כי
װאזי׳ײעמנםריזי. סיר םיעז דאס אז

ע ד ײ . א י - , ר צ ל ל י  ‘®י^ נעװעז איז נ. נ. מ
 װענעז נאםיץ ♦ײז כײט נעדעכט שטענדינ

^ אוז, םעאםער'«ורווימ, ײרי מ א ס’ד* ג ‘איײי ;
נ״י י*״״ י—*“ —--------------------------

:
ם איץ פאר אנ ך טי י דמם הא■ ®דז ארזיס זי  נ

ײז פוז ד» אז ׳ד«נ- \ ס• w%V ז מ רי ל ע דז ^ן מ  ניי
a נ ב. י. n  tr o  tnrn ר כממשעז* ס • ה-נ י  נ

שי *ןןרזמגלימ םינרסםע די נעהאם מרדיידענ  •4 אי
י א ®׳י״נס ה«ם נ. ב. י. אבער ^ עי״#1כי י י י י  י
ו יײר װ*ס מ ע o נ n מר, אויו• עילס  יײ *יז׳ ?י

» עס ײז mm o אי״ס ױ u t* א ײ * 1^4
» ן. ג. * תרכלזת זײנע ח ח on-m מ י •

v גץנ א• ^*(דןיניג• o t r » to;yn*0 יי
yiyf* ••• • r * i * Z ג י ׳ש-נל j 5•־ g ״איט 

r ן),* ^  K׳.' r* א••' דניז r ‘5g׳•jer- y 
3, ,f ׳ג־ע • ־יןל •אf r a y דיס י־/ים* 
vi i י< • א י-גלפ סי11 v - r v r  yoey-j ד־ייר 

r r:’,); £ד »ן ע״ י ײפ ת ר * א ר׳ יי״ !*י' ײי
^י ־־^עז ,*‘׳ ־־•י^ ׳-------נאט ע/אטעי ,

נ י ‘ת »נ ־־- »:יז -:־••נ«ז u*t י ״וי - אח גי  י
y;y6g 1n ג ־ ײ נ r י*ז נ נ • - t

 *יעע או׳;־- lyiy^lg נ-ט יעמ
ז ן  ».־ פי- ■y ד^ס *א- /•••ט ד• א*רנ ^

װ•- ט ןןך f ריט נאנמענ 'M )  8yT, ״.*יט אים» 
ײ£1ד א די א׳-רר*•* •;עכץ * fi־f ונ ענע״יפט 

• :~*פט rvo אוו^/־א־ז. פ1׳ פyי י  “Vא״ ײ
ײ *- *jr*»r א •;t ע.יד^,. ^נ ״׳ן ע- ד *ו׳
n־ •*ג א א• ־“■ א - e*׳״y/•־ x כא/־אדיט

א-ג׳ דאי דעףןן,  איחד א־ז דשס אן ~-’א ?ע1י
 ייצפם י־*ס (*ט'צ#י׳י^ןי ^yד א••׳ ינ<ח א םנ>8מ

*אײ׳גפט־;{. £א* י*־;ד*ט *ש א א•־־ טנ־ אױו •יאינ איגי :*ט ־•־;ראי -■ט ע- ?ו9יי
דו־ר

•r נ
s .ט - —א .••־־ נ־יד טעיח א ;ערא:ט ־•

•נד< ײ >׳••־* • י * י  H * •אי «» < •
.•*.!*,־יט

* ;ערײנט ע . " י ו ־« י
ס־געי״״גט & נ־ט א־־ס ■

jr״.• ד• y t, י ;־!«, ״  ייזיכעי איוד
׳‘:־ א»ר• ט1י פ ־ ז ל י י - ; ״ r r *־א? א r y 
מ ן  טע-ג»1א־״6 אי־פ r״K נעסאגט יאי.׳ י

sr#fg איט•• •;ryt jyvj* א־;ז סיז ־עכט ג*ט 
י י ׳ »v:v? עי 2א־י פא־ ״ ף נאנווען א י י ׳■כעי : נ

»r צי;*א;ט#א--- דאכ ; f״ r פ י י י  ז**גען סי
uא״כ, *ײ*זט עש / •א־ א*א נ־א; ;•־ .,#ע-־ ׳ 
• #ז אי ״.׳־••נ׳וו V/ טי־-־עז יא- א••;;־ י ״  י

אי נע נ״י  נײמאד׳טטשנד א־־ע**•• םא- י״אץ י
פ ד־<י *•ן ניסע ר־י א־ y דאפ איז פ .  ,*ycy*j: 
 פ״: ייעיגעז tie <trr;yo א פ*ט נאפ־־ט דןכ
ט נזןין ,אײ איז •  װע״עז צו ®*©•אריעטאג^ ;
ד פיכ־ דןי ״; ־ י?י**נצז ,v גיט א**, י עי  ;א־ פ

tymp ײ;;, נזן ע*זעני־1 ל א אי׳יו מז ב  •• ;•,אי י
ט ־,(•נ; ?y־■; סינ&»*-.־ג־;;ד:יפ׳; ײט-נ אז ײע־ נ

 האנט. דע• פ*ט ;•אי א י**!י ב־־*-, א — רןז
ױא־ם *;ן“נ*ט*מ;*צע: איױ ד׳;פ —ר־ וױ

צר ב עכי ר • - ^אpי־א זיפ ר ײא״טמו פי
ד א אי׳;£׳;נטי*:ט2 ?ינל* ת, ״ ״ עי, ב  ‘,“י אנ
 פיט נויטינען יעפ נע־אט ניט א־ר־ ־אגי דלי,

yjivtg:,!; א־־ער • ;tyc דער א*ז פאי איא א־ז 
פז;  פיי װיגטינ-י״פ באזאנד•;*׳!׳* גאנ־ז ®ון ני

סזז  *;צדיא־ -אפ־י׳סזזטאד-ן ד׳לד »ן£ גיט מיי
ע־ א ענ  דאב רליןען אין ״■•;א ד־לם פ

t -אי־ט^ פ*י i״c א•? it אױיסטרעטען tyeg 
״ זאנ־;ז און ..רענע״עז״ איצעינע די נענע;  ז

 ײענעז typ:y*t פיר ײאע דכידיס -ייארע נא;•• א*ז
ט אײ• !♦׳. א ־ י  האנדיען. באדארסס או*ך א־ו

ו 01דא־ א־;ז טוט 9« ״  נע• האט איהר ײאס )י
 ;*,ה זיך £א*נאחא׳טשן iv נו־טיג סאר ליסיפעז

אי ״פערבצי :אסעז דעס *ער אי  איוי איז ״.,I י
ט נ ױי א r ײגיאז א״ער נ e דyכאי׳אנםפאנוננ ד 

סאלס. ויינסיגעז א ■זז
ד נ* ע ט ל א ד׳ כ  אמנע• «״;ט איחר - שו
פא• *;צעי:עי’א אז tie יעױס א ציד,ע;דינ ^בט,
י w נאנצע דאס אויןי סירמן ז מ מ נ ״ פאי י

 םוז םיפפסאס א^ס נ:ו*ז יערןן‘ כאט־אכט פקנ
ס, ןזןוױסער $ ״ ײ נ א  א^ע ניט דאס אױך איז ײ

 זי• אזא טזפ ארויטןלולוסזוז אנער ר־גטינ, סאי
ס אירד ױ• טאז מישז ז אז עס, פי  זײנלן אי
״ ;א״ •ש*־.*כם א?וי •וגיזט  נעחאם ניט חאכעז ז

 אונזער לויט ׳א״ז דאס דעיץו, גל^ענענל-יט ך•
ט איהר -־•נםינ. נ*ט דעיר סײגיננ, שי  א פאר׳פ
trr פאטע נרויעע ;ro, אײדער נאזי -  האכעז ז

vr ;סאישוײדינט עטװאס אי iy ,ע אז זאנעז י  י
yד אז איז אזו*, נעטאן ױאיסלז r,.מ פאר רד על  װ

 סאקטעז פירע פאיזטעז. ;ע,יי ;יט י^ט אידר
טוננ. א־יעד נזיעז ריידע: ײי ח א ר נ  קענעז פי

t׳r .זזז האכעו רק4*זק ײ:י»דסיד-עד װי א  םמז נ
y ir r ײי:גקז ע tic רעזיגנײשז nc ״א; ״י ״  ז
V937,*• •ם איז דז-שאכ *רך א  י«ןד1דמ זײ נ*י ני

pf ,אז א^קב • ט איז ײניאז י יז םאר ני  א ,
מי, ר קוה״ 1גייכ־ערר־;ד א ייחו  םילע, תענעז פי

 איכעדמ* יעכעז אדז ל**נ ד*ט זייגעז ײזלמ
ז מ מז די iv מ ק ע- ט ײ  איז ױניסז. ד*ר פוז א
 שיז סיהױ^ר די פון רזאנדיתג דער ty;j*i אפייו
ד ת ו םיר חמנעז ײאקאי, נעװעזעגעס יי ״ ם א  ני
tfW װ דער אז זיכזןרדײס, פיט טי מו כ * ט § ױ  זז

װןן דז1 מז, פיר דזשאכ דyד מ ענ  יכעד1 אז ד
 םוז נעסיחל v ׳עקש:ות כלינדע *ז1נ?י «ל ייז

y e r ir ff iולעו איז׳ איינענײכע סיײנייכזןר ־ 
ו ״ ע כײ דאס ויין, זאר *כ א מ ע  דער האס אי

מי ז פי א מג irw ו co הויטגדראייע, די געמסילס 
ר ײ״סק? מי׳שפעגס, ייז. ס, סי  איז דווס אויב ני
י », איע פיט אי8 ת «י  זײ־ ןוחײםענם, איז »גו
ffJ ע די ײשנען 1יי*8א סײ־ ײנזינ ם א  ««ױ ני

ס מוהויטסשז סענעו op י*יאז פיד אז ?♦מד,  פי
ר זײנמז דערפאי נאססימדז״ם  אייער נענעז סי

n כאשו^דינונצ. יגײלז n  tpo ״ זײז ר י מ . 
ז ל װסדפקז זיי זאיען ר.pמpנ אונוערע זז ײ

•r מו ג עז ד ל מו o סו w n ת מ א י * סו ?T o ;
ר «יי מ  אין דאסזציבע. ט*ז «ו סוז חיסעז «

•r■ מ םיר ד) :■וניוסאו אײערע יײ ד״«  ־גי• ו
ז ®סי׳ יײ• ײי ל*יואל א no סעיןרקםאר רער י

ר y נ
Me ל פ •jwfl יניוי ע־ ב על  ט־־ז׳לגר ל ־;!t־־־• t•4 י
» יי *• 4יו4י tyo• אבע* “י 'tyn ?כ א rא די

״' tytpfi וויוי גיי״ע  ,ד •y2g~ ו־סייפ ־•*,P נ
ס «אאי*- 1־נ»«י׳ ^ ינ ענ פ פ ס v i* י r o ' y r -*־א־' 
ר איפ א^יי׳׳ ״•ט ^ן עי ײ ע ו§ טני פעדכער ג ׳

י און  ז״גען ״•־*ד־נ אז tyiot רי
• לי איו ג־עפנ^יפ י g־,־•; ־־;ט א־ o* יט;

נ ו ז’ y'y?>: t״r וyי י י נ די c;yo י  ב־־טען אי
ײנ יאוז־ א ם•' IJ יי׳־ערe די ש־• די א עי  טעסנ

 i־i גי־־כדלטינ איױ א״ו **.*טיפ^״ניצ אויי איי
מז ,י ע ער ט ־ nfi איג ןןײ• פיר <2 •««51• א־י

אכ סא•, ײיא nc ג*ט שעז ע’ די י ס ס א א דנ ס  וני
vn־ty ט טע א׳נ  דילר פון נע״־לײט גיס איז אי

עי ר׳צפנע־שי•  איי ראס אז אנגעגופעז, אנ
r יעיײכ־ל איז ני*־:ט y e ־ ••* ד־• ;;,*־.•׳!פ ו ;
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>וג* . 1/ ע־ י א־ז ד־;כ ph יט
נ־« יי י *ײ1י יי : yoPK*עב׳

‘*C t r ••אה ד• איז ארייס
IV*־ ד• • רעס4 • •וים יו
PP «י < *• • • א•־: ; ־ר נ• ••סעז
;ט־;ז £«־ X צו C t'K יי‘c 1;גלע
MC עס ׳;יג־; •• ר xt

ס*;י•* 1י • Mטלן. up <«וי ו1̂<::•;׳r נ כ־א:* • • — * 1י' צי ז ־.•ט■- ■דאז,גי,ט*יכ־ • —1 ><«*•*< י ד*ל ז דאר אז א:ע:1 ;«ד כ׳**
 י*נ׳;;•־1א־:ט־ ג«;ונ עז’־.”נא ײעט פאכע ד• ז***;
 איי־ אין ןא־אנט־יא־טייד״ע איעיי;ז£ די

 ׳;*־• בעשי!*. ניט ײעט יי:־יו1,פ;רב ד־ ••• •א:ג,
די ״י •־ ־ ‘ט*א:׳;:י«־ י־נ־צ* ,א ••;־אז אי  ^א:: ',

—t r i ־.א;ץ ־־ל־ינ■־ כ-׳ן dcp יצ־;ן.יד •:־םעדז;; 
סיד־ I״‘'* ־־ ‘שא :•־ט ־ ז ;:,פאכ נע ••׳;

, voיעסי״ער ב r; אט א:צי;• א־:ל י
־;־;־״ט״ c ר •י ד ן י x •'־■־;* ט ין• דעם ׳ , , X יײזעו

א*;ז נ־ט tr א*ױ < w ׳- י ײי • י י י - > »•־ ע־ א״ד נ*ד
׳־<: ־נ סצפיענענד איייסשניט, דעם 11:יי־ ציצ״:
י.ע;עז -־ ם ד• יז iv אױ.־י זאג צו עז אנ י סיר

ײטערא־ y :r  nc האנעז סיר אי זאנעז׳ ;*י
,ז די ., ס1ב־;כי י ערױארט נים י־;ס ל•1ז*ע ••עע

ײכ די פיז סדזיתים  דײטןרזיצינפריס, א־ז זינא״יע
p אין חאי־פקן ױעלכע *h שסייעז א-ז .ײעדנעז 

,ז "ב״אנד. זיא ויא־ס i־”*>c ראכ  בא־ *•׳;םעה ,
ovo ט ד• איז זיך באדען ־ו  איז טויזענטע פח נ

א־ טױזעצטע אי נ פ עי  אז ני־ײבעז, זײ וױיל ׳ד
ײכט :־ט טא־־ טאיי יופ״צע דאכ  ״ערעז בא־

עז, /־י יעכט ז־־ז פיז ײ אנ  צו איז דעניען צי י
,ז פא־יצטע־ס עי ױי רײדעז  פאר עס קעכ׳סעז ,

העז ײניאצה! או:זע־־; אין רא דעפאל־אטי־ע
ה־ססל־ים- נרעסעדע א זייז ;אזי

 אינםאר־ דאזיג•; ד• •־עז דעדפאיל אין סט׳יאץ
מו *לעפטע טי טי כ י אי-רי•1רי רעי ־ב־־־נ׳!! ■י
 װי איחם, עס א־ט ״.,*אגא״כ־ ש. אירער ט״צעי

ט יאנא-־טק• א*:ז, ני־יכט ױאנט ד• אי  זיך ״
ד לי אס ויזז נעקיעוןט, העככט נעסיהים ע  י

tyo^g-i ;*צפית ס^ראייינטע די אש כאנדיטעז,
ט נוס אײז נעיאט ;אד t זאגעז צו ױאי i : n 

 ױענצז זי־ץרע יאכ׳טשןר*• נאגצע די ;••ז, אימס
ײער ד׳;י ױי א־:ז א־ט או;ז א־־  ש״׳. פאראי
 א־ז נעזאיט ניאי עטי״יכע ־ט״ן *דאכ ־אנען פ־ד
ר אוז ײסי׳ום דעכ  װידע־האיעז עה וײלעז פי
 אונזער יענען כי^כ־אנ^טעז ;,דא׳יג די ד«כ

ט ײו האכעז םיר י־אס רעסוםןאויע. אב  םיט תס
• דעי אין ארבײט nc ;בעזיי־־ נאגצעז א * מ ״נ ע  א

ט באײ*;נוננ  טא• ־אליע בטע1פי;ד־ דאס אײ,? ני
י עד איז יע, עס זײ יענטז אוז כעז. ;  כעכצ־יר ד

לדאסער א :אי־ פדז א־ז יע«ופאציע א• כאװ״ז,
• .yn y ii

אן 3  עיגס־ נא־־ניט ייאט עס נ״ז־ — זלסכי
 פון ;?,אפגטהאי־ט אינז תאט װאכ *אסירם, ם׳;ס

יז ;ױ  דעם פוז ערעפענוננ דער ניי אנװעזענד ז,
 אבער םרייט*:. •עצטעז סיזאז עדױדױי׳צאנאל

 עטװאס דעם אז סארגעסעז פ׳טוט ־אבעז םיר
ט יזאס  זעלםעז. זטהי זעדןד, אונז tro *אסיי
ר וועז ט, זיך האכעז פי  נעדעז *שויז איז דעיסאנ

n .דער דאס ז־כעי, זיינעז םיי־ אנער שמעט 
אזט זײז סיט האט אװענד  אינםערע* אוז ענטהי

מ םאנטק״מ עע איע פאישעםט ני  שאדנעננעי. זי
 אז ס*פז, א נאבםי־ענטז, םאר דאנק » יעד^נסא^ט

ר חןוכעז א*יד װענינסטזזנס געשעיט. פי
 לים זײם אוז םורא, חײז ניט האט — דלד.

 »נ* קײז גארנים איז עס נקוײס, נערױעז. אזוי
ױגנ. נענעםע טי א n באװעגמל דעי איז אבער י o 

ײמז אײזי, םאיבארײטעט זײז אייזי סעז
 דקם סזז געטיכטע דער איז כרעטעיעז װעט אירר

p ער טןןט אי,0?א ir ״ז  אזא נאסאלט מאל א
 ניאס. אפנענאננעז איהם דאז איז ױערכע קונץ,
 קמ*< poty׳* זײן זײז עפ ײעט סאל דאס אבער
 דער אין זײן אימס מידער ױ^מ באלד באלד,

ע כעסםער ו נ ד י  איז אנגעלענענחײט נאנ*וע די ס
א, הןןנם. סעסםע נאנמ «ןי«  געשראסעז גיט איו
ײ ד*זי שויז איז ױג״ס? די דוד. נרודער זיך,  «ז

 נע־ םיר אוז שטורעסס אלעריײ iv נעײאיינט
ס דענמשז איז ov װעז סאםאגפ a ני

מ, ניט םד ר םו ם סמרומועט עס װלז אדער ט  ני
ױס P שםודס. א נ t w i ’ t r i  o n אנװעזסגחייס 
ם tpuyj איז םינ, ני  ®ייי״ מי הפוט דארוס נוי

tn נײ ל*«עז ir די פאר •?tg r ip m דקר סיז 
.gogo עי אין ל. אױ פ א.

פ נ ע ר ה ח י ה א ע ? ןז פ ו נ
̂בעל װעלכע אירנצנד איד.ר האט אויגען? אױערע בױם טר
 ס#עציזגאמ א ח^ס עטרים, ם*17 וומום 131 םענבמר, העלט ױניםי דעד

r חותמור אועמ סאם*עטעגםער קלאס ערשטע *\ װאו קלעײן, ^אדניז u ־ ד  מ
ך ®מ ״ «ח יעחמ דיגאז וױ י מונ ש 5 םייז יסיסװאך, מנננ J ג  מוכסיסא^ •0

זעומנ״ טם גיט אדעד מדאנקצ אי״קרע באחטנדימז *ח עקזאכדגירעז מיר
גמורזיכםמ זדעחק בדילצן און ארטגזשירט וועמנן «ערטצחנס3 אױנע?. די

. ס ס א מ מ צ

ד*א#י• ודיז איז •רײז דער •דײ^ רעדמױרטעז סטימױעא א לײם אלעס

T O D P n
22 לאקאל פה מעמבערס

יז :ײטכיי־ירער פאמענרע ד• א: ;ןי:, •;ניטע־ פא־־צירענע ד• פא־ ;עולארען טי*:־־י:
t אינזע־ פלן Kp»s :

:םעכןיעטאי־־ס־־עזשויעי־ פא*־
;ע־ײארד דעקס.

:דזיטולײס שארטנאי,
איזידאר. שערינהא־־ץ,

קאמיטע: בענעפיט קראנקעו
אס ׳בלאק ױלי ער, ו סעם ךאדנ

קי, ב אוו אנ ר םרענק שערםאן, סעש :
ד ק ס מינ א u,5 פערלש^ײץ, מר. ק c

ה-מאז ראעאה^רט,

באא־־: עקזעקוםױו פאי
 כזאקס :ריגבערג,
 פוירל האלפערן,

ם,י־ ס * י ר א  ם

 וױליאם ־.ימעי־פארב,
 אנײטא הדירש,

 מאקפ האדשיעלד,
איזידאר האמעגבערג,

 םארים יה*דאוױץ
 סאניא האראוױץ,

 מר. יאבלאנפקי,
 הערי קאלמאן,

 אסתר קאכדנסקי,
 הערי ׳:אלםץ

דזשײקאב ׳קענט
מ«לי ״ל,עץ

 הערי קעםלער,
 בעסי רךסייק,

ם. קאלםאק׳

 סעפ םעלאםעד,
 פאוליין טינטאן,
 סיליא גייםאן,
 שאנ״א נײמאז,

 פעני אלידוענספױץ,
 םאקס אלשטײן,

 סעם פעקער,
 אױרע ראבעאוױץ,
 דזשא ראבעאוױץ,
 הײפאז ראפאפארט,

 בעלא ראםאנאןע,
 רא״ז ראזענבערג,
 איזראעד ראזענפעל־

 לואיס דאזענטהאל,
 הערי ראטה,

 שעםעד ראםהענבערג,
 קאבידזש* ראװנער,

גאשי ידדבץ

) I I , ty m« .•י
 פערי אױרוצקי,

 סערע בעגת,
 סערע ;ערנשטײן,

 לינא בלעקםאץ,
 וױליאש ׳בל«ק

 אײב כרעגער,
 אײײק קאנעי,

 שעני קענטאר,
 בעבי קאסםרעל,

p r r t tראוז ׳ 
 דארע קאהען,
 דזשאי קו»ער,
שץ  דארע ׳חט

 ל־א*ס עעעלאדױץ,
 פעני עםשטײן,

 סעם ׳עםקץ
 שעני פארבער,
 מאריס ׳פארבער

 איײדאר פארביאש,
 סײער פײן,

 קלאיא ®אקס,
 אײדא פרידםאן,
 מאלי־ פרידמאן,

 םאקס ׳גאפף
 דזשעני גאלדען,

 קלארא :אלדבערג,
 מאקס גאלדבערג,
 סעירע גאידבערג,

 דזשאזעןש גאידמגדין,
 פעני גאלאס,

, ך נ ם נ י ט ס א א נ י ל י  ס

סעם נראגאװסקי,

ט זיינעז נאםיגײשאז רי אננענומען האבען װאס קאנדידאטעז ^ןאע אױפנעםאדעי
דער פאד ערשײנען צו

ל אונזקד פוז ®נדפגן אנוזשמקשאן מ מ
ז װעמ רועלכע ע פ זיצוננ איהד ^

באװעםכהר מסעז דעם שב^
עױה דעד אץ אדעער 9

ױני«ז. דער פון אפים אץ
סבזדיפ טע2ו װעסט 16

ט ודעלעז וואס די, ר דער צו קומעז ני מ י ז  *דויפנע־ ט4נ ײעאען מ^וכייטע חו
באלאט. אױנויז ווערען שטעלט

מניאךביכלאך. זײעדע ברעננעז זיך סינז םוזען האנדידאמען *לע
 קאנדידאט איז עס ווקלכעז נענקז אויסצוזעצען וואס האבענדיג םעסבערם

קאםיםע. דער צו װענדעז זיך זאלעז
אײערער, ברודערליך

ד עסזעספזז ר יוני*ן דרעסםאמו מ
י. װ. j ל. א. ,22 לאקאל

ץ. י. ל א ה הנ ע םעקרעםאר. ש

םער;י ר״בץ אאראז קלייץ,
רעי טאמערסםיץ, מאריש קאאעקין,

ס״דױ שיף, ראיז לאםקין,
פאולין שולטאז, הערי לעוױן,
אײד־ע שאפירא, דזערי לע־״רק,
פאילײז שאפירא, סײר ליבערבערג,
סעם שעײנער, איםער ליםס,
פאולין שולמאן, װאולף לאבעל,
אײזיק סילװער, אברדים לופין,
רארז סאלקץ, ס. לוריע,

ראוז טארנאפאל, טשאם. םארגוליפ,
סעם טאובער, גײםען םארגוליסס,

דײװ וױידבערג, פעני מארקינםאן,
דזשאנעט װילענםקי, בעניי םאםיפ,

א זוקער, ז%י עני םאלטיסאז,
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שויעו רינג ארנ״הער ױ זון דנדער ױ שיהפ
n־*a: חי־*׳•״• דעם א־; :* :v רעש שרן 
r :H i א־ דעי ״אט דעב :־ז

ע1:א־ ז״ן ־*;; :־';•־;־ \< א;  ״.י׳ױ־־וא*. '
;r א־־־ איד״עע אײע ײ־ פי־ינצ ל• א־ל 

ך  יעדעי אין **א:־־ ך;־: איבעי :־•טי
א :א:•• א :•־; אי *  םא־הי״עגע־ יצ “'

 •!*צ״־וגגס^ןראבייע־ *י דיעגע; ז*־ לע•
 דעפ װענען ־•:•*•;־. אינזע־•; £•* דע

 ױגעגד, אי־גזעי פי• *טירזא״ י;••?ט*:ע
 סי־אגע־ און בען—;,*'*,פאכ ־־ •••;:ע•
רעי דאנק א • y ב n ~ :**־ ײאב ־••;ט

• if ד י ר ח ייי*טר”י ^ ״י•,י
 א אין און ׳ציעס :•א•;::־• :•יעדדע אי;

 דאכ *יצגיאספערע. *:;׳־ nyy םי־עט״ע־,
עב פ ייןr :־ע א׳ל בא־ אײז פין אני דא: ײ$ך. א :•'־ ־־:א־־ טא; :פ־:־ד;׳ 1114• • |Jt> ll « 4 U ̂«*״•*ייוין י• י י' t! י 'V* א א u/ U ij V >Jh » * » .1Ik.. ״

w «*•«-•»«•«« •• * ױיז־ •ײיי י ר א ר w < — - א < א■
 די אײו! ענטפעיען צי ;y:*ry; איל :־;:
 ד• אייײגנעהכיען —א כ**ט :*־<:־<;פיא

 ד*יך אטטאטפערע, אי:ל־;־ א*; י־;•■;־
 אײ־ בייט **ינדער א־:יע־;י באיזענען רעפ
n ’t רי טיט י־טעיאטלר, אי־ ״:פ־אך 

 ט*ט יוײטור, אי;זע־ טייייען •טע;פט<
 אטאי פא*ק ;־,;* א פי׳ ;עיטיבטע ו־ך
 י־עצטע די פין ;,געיצ־נט דער ־ט:• א*;

 איז רעבען ב־־׳; :*־*_ ׳*א־־־*;רע-טע;
 אי־ א־די״טע ־* פ־׳ *טט־עבע־ דעש ד*ט

 יזקא: זײער :״•ט א• טאבע; נ״*ט־;;דזן
א פאר און א־צט ;;,^ענ בעסעדן א פא־

יי v יייזזר?! יייי*ייי ,*ייייײ• י• ^ •*•«»•■»*
ד • עכ צייױנפט. ד  הרפ־ א באטת א

ב; :•־־ ױא־ב א א־ ־  ציױצע; **•ידער ;
 ײאע א־פ״טער, אל־;י:ע ײיהען איגלע־ע

 אי״ט־פי־עגקי־ א־ן קי;ד־;.* זײעיע טי־־על
 ױאו ׳תורות ־.י:י*ד ;,א אדער :,*־r ׳טע

ט קי;ך ראב ײ; ײ פאי־״טען א ק : א :? 
 פי; נעיטיבטע ;*,:־,א־־• דער *יע;ע; כ*י

 א־ן י״עבע; א*;לעי *וע;; ,פי ־ א אדא^
 פיטוט ױערט :־ ־ ־אכ *ואי איצט, 1יזאד־

 פי־אפײען זיר ,;,אױרצליעי: געדאטע־ט,
נ  טיט אז ׳דײ;ען :,א תפײ־ןר״ אין .“,בי

,ל בינדען׳ דע־ט־ט ך איגזע־־ע צ• ,  יויניי
 פא~ די ;;.,*־;ב איצטינעל אלגזע־ ט*ט

n n 'c r ,דערװײטע־ען דע־טיט אז :יט 
״ ״־־ א־ בױען ט*ר אל או;*. פון ;אך ז : 

ט״־יט װאס װאנט, א נאך דעם מיט צי

ד א-;א;־ז-־טע דע;יזע;דע, ד* אפ טי ב״  אי
עי,|'* זײערע ;,פ ד ;

;;,כא״איהטזי;•; ••;דען
 זא׳ יױנדעי■ זײגע אז •*יפטיג, ל א טא•

 א'* ?יניפאטיע כייט באצילען לי״ ;־,י*
 עי־' זײגע פלן *״טיעבוני״ רעי• צי אפט•;:

 בעסע־ען א דך :י-א:ען’דע-־ צי ;־•;;,ט
 באפי״ע; צ• אי; י*עבען ישע־זנע־ען א••
צ;; א ד־ א; איו עיזספי־ואטאציע םין ;:

*אבײידסיזוהי, דע- אין % *
צײסוננען, די אין ; סוײי נײז

rif דד ;•יאױ*כ, ד• א*ן ? ייײ • ו• <״ י«י י * יי־
א:, רעי :[י *וא' ג א־; . . < י

y'L'KSD'D ;, , י עי ן ; 7יי|

 יוןחיי 16 ני? געלא^טען רײד^אך די רען
ז«כ««חן װערט יתומוז ס װי :«וכדעם

r נאך ז• ױע־כ •אהר n ,ויײל ;עוז^םען 
דק> א v ״■; נ :n׳v;ניט האט װאס <»-־ ־ 

א־ חעז עיכ*א: 'טאטע קײן  יא־;ען ניט ;
זיך. פאי

ױ—דע אין  לאלכ עסי״מם א־פא; ב
ה פאל ר  ;ע־ ניײדי־אך אזײנע װע-ע; ײי

״ ייא' ניאנאטעז, אײגינע לאיטען  ײע־ ז
 נא:* ארנײגיעז. הדיז א״ע גערעיענט דע;

 דער א־ן אמגעװען דינען זײ וױ דעם
 יד פא- דען זעלט כיאנאטען, פיגוי האלם

 :א־צעסטיגוננ. א-ז ניט װעייכע צוהריגען
 מײדיאר די פא־ ווע־יט מעהרסטענס אט

ט עדנ ױסי  פ־ױואטער א :<*; כיי“ א א
םין יאי־-ען ע־״״טע ד• ;,א אין פאכייי־יע

ײ £' ״B-W יעי ײינט׳יי ווי־י ג»ו זיו ינ«ו»8נ« זיו ««י 1<«ת1 ז״ור
 ~ tyt’srs ערםוןחרענע און עיטערע
 tvr<׳ ח^ום דער א-ן

2 אפט טרעסט עס נײידי־אך. 14 % 
 1גן ז״גןן זײ וױ נ*כרעב כייײײה

ום דעם א•;  ײייייטכמנצ אז נעכיעז ו̂ז
 גמסאן איצט עס האכען אזױ דך. סא-
 Sgny{ זיי חאס ח^ום די טײדיאך, ם*י
 צוױי ד׳ױז. דאס אױסםארנ״צען פען
 n אין טיט*עערס זײנען טײדי־אך די

̂ורט אנדער אז טוען ציױי דערע  ס
♦ נײט.

 יד» סון גע׳עטיצט װערט האום רי
 »ד ם״״אנטי־אפי׳צע םון פעדערײ^אן

״עטאי־טען.

 ניט א״כייטע־־א״יעאיעז אינלע־ע צי
 באיויטט אפט פאדקע״ט בא״־לכ״ע;.

 פא־־צטע־ ונױ׳ריגע:•••.• *.א;ץ ־א־צ ־ײ
 וײיידע, װעגען •ײ אײז ױע:ען ,;,י־ו;;

, ״פא-ײגע־־פ׳/ : ד ב א ד ־ ד אנ י ־  :י;* :
ײײטע־. אזו* אי־ טאי״-טיצי״צט

ע;, י א ־• • א  דיגען ײאש :יי
 *,א ־ענ<יפא־״:י ד• ־־;א־ב ציאײאי־־פ•;;

 ;ױ א־ז וא־טאי״עז—א־בײטע ־:־;,ר•
 קי־יװייאנד. באשטאן״ פיי״אדעי־פיע. ־א־י,

 איג־ קדיגען *.*•יטע־, ,,אז אי; *צ*הא;א
טע-ער• א*ר*״*ע א י־יגדע* ;,זע^ ביי  אי

v•;•-• -;ך א*;ט  כפע־ פין אויפזיכט ד
ד  ״יך־־ד. אין ע־צ-־ע־ צײ.ע;־ײטע צ״

 איל־ א־; יױנדע־ אײע־ע א־*ץ ״:־רצ
 א פא־ װאס רע־ז־ע־־י;, ;•:ע; אין ״עט

ע־י;; טיײ;  ניאכמ ע״יציהונכ אי:ז־;־ עגי
א•• ני:ג<זי,:י *׳;־־;,ז • א

 איז ••״•ױ־ױאף רע־ פלן צוזעיז א*;ז־;־
 אי' ברײעע יר פא־ רעטאנסט־־־יען ,צ

n־y j פי; אידעען ־י דאסען א־פײטענ־ע «• ײייי  ד־ און ׳*-*וי־־באױענונ; א־־נ״טע־< י
״ ;,:4*ועי נויט־;/ זאי־ .,ייגדע״ע ידדען ז

 ־ענװע פװ נ״עס
סאניפאיױם

 איז כא;יטאלױם דעג־וע־ דעפ אי;
 װאפ צײם דער א*; םארניגיעז. זעהר פע־
ט האטיטע אײ; עי  ניעל־ װאפ ־י־־גען צ• ז

 פאוױ־ נעפי־אנטען ד״;ב אײםציבויעל גע^ט
א  א":־ פא״״ײדענע י:פ*״יעיא און יי

 האילטען אי־בבעב־נ־רגגען און ריבטלגנעז
 אױסארבײטע• ,,א קאטיטעט אגדע״ע ,ר

גערט. דאס אױסצוגעב״;; װי ©'־ענע־
פארט';. :ט;-ט רא*ד נ^ער דער
 טע; ײערכען “אלי ראי־ נ^ער דע•

 צײט חדיטים — א־־ב געא־־בײט דאט
 אין פארטינ א*;;א:צעז בטעט ױן ״ א*ז

 דע־ װערט דעדטיט װאס ׳דעם אײםעי־
ױם טאי ע־ װעט ״פא־*צע*:עלט “פיי כאני

א;;  לא-עז טא;־א־ד:ו;כ. רעפ א״־ל פ־
ײ־ ריטתוטייע; טיט;י*דעל  ניא־ א*ז א

ײן :־י בעל  גאגצען דעם ױעגען ר.יא־ אי
y.;•; רעפארטנ־ענט ער-יקײטאנאי־ רער 

liny* צו צ* נ־ייט א*ז א פין
 פ־אפא־ פא־י־אנדלן, וױלט **אס ייאי־אי.
א' '**טעי־^־טי־ *.אג־־א  רעד־ װאך, ־*<־ פ

 *טט<דט די אויב ׳ט*:נע*י,כ*אפ־כ פא־ :׳;־
יארה, נױ פון ױײט *ryt ;יט זייגעז
א:־ א*ן באכטא; ׳־•יא־־;י־פ־ע א, ••:•*־א % % י ו ,»י־•< «
ט ר• ק*כ•;;  אנ־ זיך זאלען ;ײר װי;ן ׳צ״

o “,פא זארגען צי n דא־צען ;
 ; רyרן*;ד אונזערע פון צוקוגפט ־in פא־
 ארגא־ y־yt;*K פי; צוקונפט ־in פא־

 איל װאפ א־בײט׳ ל1יאונז פ*ז ;*זאצ־עפ,
ד און י*ב א*;ל י י בע• פאר אין ט ^  װ
 ךי״ ראזט1’א*בע־נ איצט פ*ז ־אבע; ד־־
עי ד• יפייט •*־יציט ;*; ד ג  אייל־ע יי
בייטע־ n א•; ! *טוייעל ־*;; אי

• m 1< ג ♦ «י - י ♦
גע־ א-ז עכ :׳.'.־עבטע־ א•; עי—-

 שון פעדעדײשאן ־ע־ פון נייעס
אנשטאלטען פילאנט־אפישע

פאציענטעז. י ד פא־ הילה גרױס פיז ; זי*
א*ז װע; < uJ S> j ע j יײיייסיליױי• יחזײ י • ^יי /•1.1<־ • oytt oy *  » v* • • * r j וי*«י י  . I  ,  7« . א .*כ א־
פא־ ד• פון I in י * י  v» • * • .י:איג* דאב טע־־עז י״ י % — פא

• גגסעז ׳ <
םאנ־יטא־ איז ט ענ פי שער קטרי ✓ / י%די% אן

I ;- י י

טי : י ר i' פלן ויז A* •י•
ט. פטרי

% * •« • ״-<! - *«■i • י־ ײ י ײ ̂ - ר . 1 ג זיבעציג איז ;
סע־ א• 1> • U » ויץייר ־•א״יצ^; ־־עק

ט. W w ■ילןי-י י וז ;♦is קריסט

רײב.
 דענװע־ םיז י«ט*טיל טאטי:*;יי די

 אונטערגענוטע; איצט האט סאגיטארױם
ט עלעקטדי״טען אז א־ײגציפיהדעז ענ  פי

ט דע־פאר און סאגיטאריום א*ן א  זי י
 פיז אינזשיניר בא־יהטםען א אײגדלי־אדען

 טע־ אילע איבעי־קוקעז זאי־ ער אז •טיקאנא
 סאניטאדױם אין אײנריכםוגד;; כאנייטע

 און פאלחאמעז זײנען y2sytt זא;<ן איז
 איבעדגע״ ^דער פא־־רינט דארםען װעי*ביע

ט ײ װערע?. א־נ
אן ש ק ע פון עלע ט ם א א ר אין ב װע  דענ

םמגימארירם.
טיננ ילעצטעז דעם בײ  אװ באארד פון מי

עס אסטי  עאעק^אנכ פ׳ארנעקומעז זײנען םי
 אויס־ זײנען פא^נענדע און באאטםע פון

 הייקא* םיליפ די־. :געװארען געהליבען
 ׳פ£'יואק חײם דד. פדעזידענט, װיטיט,

 ײייס ערלצסער עװאדץ, י. ח. סעהדעמאר,
 פרע־ װײס ציױיטער ראד. י. ׳פ,*עדדענט

 אײ־ טרעזשורער, נרײטס, בעז איז וידענט
 מקזעקוטײוע דער א*ז זײנען זיי סעי־

עי געװארען אױסנעקאיבעז ײיז  פ״יד־ סטי
םרומעס. איז נײסטעםער כיאן,

 סע־ דער א*ן זײניען cy טעט״עטעזט.
:יטי  םעז װאו קי־אסען, פינל פא־אן ע;טי;

ײ  כיוזיק, לערענט כי״ען װאי ׳*״*s;:y י־דנ
 א דא אויך אי־ז *;ה אין טאנציען צײכענע;.

ק^אפ. ד־אטאטיטע־
j ד• :y ^ sirvD* דזשימנעזױם, א האט

 קאײנװארג דער פאר גאדדעז ריױ א לאט
געסיאך. און נאסעז עננע א־וט־גע די פון

 צאהאען קלובס די פרץ םעטנעלס די
 די ׳וואך. א סענט 10 כיז סענס דרײ פון

 קעכיפס, זומער דרײ האט כעטרעטענם
 זױ איכער׳ן באזארגט זײ םיז ־עדעל װאס
 פוםציג און חונדעדט צװײ א־וב טע־

 סעטלע־ די האט Din אויסער קינרע־,
 און הוגדערמ נע״טיסט יאהר יעב כיעגט

 שױן איז עס װעלכע פאי קינדעי פיפצי־
 זוטער איהרע ן א ^,*Ss קײז ;עײע; :*ט

 אנדערע פון קעפס .~ynn די אין קעטפכ,
א טי אנ ײ ymפ s טען.לטטא,אנ

 אט מיט אנצונעהן מעגליכקײט די
ײט וױנטינער דער  סי^ט־ די קרינט איב

 פי־ פון פעדעדײשאן רער פין יעטענט
 זי װעליער אז ׳טען4טטאייאנ לאגטיאפ-טע

אנני^טי״אסען. איז

פון ארױס געהען אט%% ײ
אםיילום. אדפאן

װע־ עסײילום ארסאן ־־בדו דע־ א•;

? נערוועז איהר זײס
ז עם ם אי ל פ ײן כ ^ א נ ע עלכער ם ף זאל וו י פן *גרעי־ אדער ?ז׳י או או

ען ני£י , ײד ®. «ז ס־ן ל ײ ה ק קרפנ ען־ ױו ע ג
ר׳ וױים® ה י אן דער דאס י י ג ז ױ ו פ ^ ע־- ח ענג ט 131 ם פ  m האם ס«רי®, שע17 אי

i , ם ם י ל א י צ ע פ ף ה י ז או ע ם ײ ה ק נ א ר ק ד ע װ ר ע חי ? נ ס לע;ס אי ת ען לעחן אי ד ע ר/ י א װ ט ױ  כ
3 ביל 5 »*ז • אבענדס. 6 0

v : uz ײן ר א א ל א י גערעבענמ װזױ־• ד ס ג עי ב ב ע שענזנ פון ט ^פ אכגע

i

35 לאקאל ־וניאן פרעסערס סקױרט
אױפמערלזאט

m׳rs סיםינגען סעקשאן
ײעלעז ^ילאי־ט1אפד װעיען

נאװעמנער טען25 דעם אווענם, גזאנטאנ
פרעצעל: injy^"^c ד• אין

פרעסער קלאוק יא-קעײ־ נץ אלע
li’O'D ;ysy*t

אז אין ט ײנ םטריט. קלינטאן וי־.ו ־.אי :

פרעסע־ דדעס יארקעי־ נױ אלע
*.*y^y; ט־טטז

עטען אי; אנ־י ש, ד סט ;ח ײיטעא־ ע אי ט שטריט. ו

פ״עסעי• ב-אנזוױלע- אלע
ט*ט־;ן Iysyװ

ײגאר :־־אנזײ״י דעש ןיא טסריט. סעקטאן ייוצ ײיסעא־ט, ל
־ גען'זי פ־ניזטען פאמילנדע ,ד : טאנ־א־ר;*נג Din א-

n פא־ :אדיגײ־טאנט ;צט־;“י אין •;־•טטע .1 n t iy n n, פרע־ שאר

״ (

*אי 1 -י* • r* יי י זידע:
טע. r :א ־,י <•יױרי

.11בט־ א־ :
א*ז װאיי? ציכ

ז ר ־ ד ט ״ : > 5*
• * A z מיט Ml •) > י

I ־ י•

• I -

.35 לאקאל באא־ד על,זער,ומיװ
ע. כ־ענעדדעער־םעקדעםע.־. ברעסלאו, דז

ג נ י ר ר ע ם
ר און גרעסגוער דער אין מע ם ק ר א ט אלער ש ק אדי  ר

ר ע ש די ר אי םע ײ ף ארדען ארב װעלמ. דער אוי

 $2׳50סס.ססס,ס — םארטאבט
 83ססס, — מיטנלירער

740 — כרענטשעס

ג ®דג דער נ  יע־ שםיצמ רי
כ דען ען1ײי ג ײ י מ א ^נ  עק
*.1קפם און ״עו

ג איב. דער נ ז רי ל־ דער אי  קו
ר ן צענםער םו ײ דער אי ד י  א
ײ»ער שער ג. «רב עגונ ײ צ ב

 אידיי■ אײנציגער דער איז ריננ ארבײטער דער
 םאנימאר־ אײגענעם אן האט װאם אח־ען, שער

טיטגלירער. קאנםאטפטיװ זײנע פאר ױם
כמ 18 ®ז עלטער אין אריינגענוםען ווערען טעםבערם

י»הר. 46

ײט איחד אײב ײו זיך מליסט םימגליד, קײז ניט נ^ר ו !tv גל

ע נאך פ מ קינ ס י ך או י ״ ז ח ח ענ THE WORKMEN’S CIRCLEײ
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16

פינישןןוס, קלאוק
!אויפםערקזאם

ס ך ר ע ש פיני א־־  גע־ דעם פון קי
רפען n ־י^קאל ןועזענעש א  ױך ד

ן ע נ ״ ר ש נ ״ דער אין א

 פינישערס סלאוס
99 לאסאל זניאו

ט װערען ױי אוץ עי ד א פ ע פג ײ  א
ר דאש אי טאן. צי ב

אי1י פון אפיס דער ק ט 9 ‘א פינ ע  ג
ף זיך אוי

עװענװ לעקםעגטאן
ע6 אדן חצטע ען ט שטס. צ

̂אל באארד עקז. 9 לאד
, ל. ן א מ י י ר. ה ע מז עד ענ ם

 צו האנ^ערטען קלאסישע
■רייזען. רעדוצירטע

 או:* בארעכסיגען װאס קאררס,
v'vr 12 צו טיקעטס צו פיעטבערס 

 האלבע צו ק^נצערטען •מיללארטאניק
 אוני אין באקוטען כיען קען ■רײזען,

ט,yארםרsyד עדױקײ״טאנאל זער : 
סט. ;יט10 װעכט

 א בענעבעז װערען האנצעיטען די
 י־£א'2טעטרא אין און האל קאױנעגי

הויז. אפערא טאן
 בא־ זיך םיטגלידער אונזערע זא^עז

 הע־ צו געלענענהײט רער מים ;ןי;וצ
 צי ק^נצערטען פילהארמאניס די ־ען

פרײזען. דעדיצירםע

(• ס
* י

העלפעו ניט װעט מעדיצין
תז  סי*טי?א רוסב*נא, סין לײדעם איהר ו

ר ן  װעתםאגעז רוםאטישע אוז נערװמז $ו
 װײנינ םיםיעז »«םײסארסקע «ייד וי«י?ז

אײערע פאררײכגמרזזז צו הערםעז װאס
שםערןועז.

במס־ דאס איז קראנקהייטעז »זעיכע פאר
 םיע־ נעװיםע םים קורייתו צו זיר טע

באק־םאשינ??״. ״עיעהםרישע ציעיע

סענטער העלטה יוניאן דער
סטריט םע17 איםט 131

 אײננעריכטעטעז נוט א זעהר האט
ם,  עיעקםרישע כעםסע די מים דלוארםסענ

קראנקהײםעז, דיזע קורירעז צו םאשינעז
 אױםזיכט דער אונםער ?יד נעסינט אוז
 דער איז וחנלכער װארןי, הענרי דר. סוז
 סיני מאונט רזןם םוז ט־דאהם»ר8הוי

 דע־ טערעיױטיק עלעקטרא האבפיםאר
 נעםינעז זיד װעם װאלוי דר. •ארטםענם.

 ם«נ יערלז סענםער העלם יוניאן דעם אין
 קראנקהיעמו דיזע אויף לײדענרע װאו

ט זיוי װעיעז  אוז באראםעז קעגעז איהם סי
זיד• קורירעז םאר אראנז׳״ירעז

ט א ט װיזי ם א דאלאר. איין בלױז ק

אויסשליסליר קויםט

 סהעע ^אלאםכיא
טשאי צוזעםאםשני

ל ״יהײט םחעע ל

 אנױקורםור א־וישע '«י
n־B® הירש) ;(נאראן r•

אײס־ םים םארםערם צוקזגפםינע איע
אויס־ זיו װי אח סארסערײ װענעז

 קײפם איחר װעז שוױנדילרס, םח ו״םלן
םארם. אייער

 נ»יאם איהר אײד^ר דלפאזיםס קייגע נ*ס
vr או«. סיט

 נור״. אגםאיוש איז סאם איז ראט את?לי
ותרז«;ריי. קוסם אדער ?־ייבם
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i לאסאר פינישערס סלאוס
כ*זא:, ‘עדױקײיצאנאי אונדער פון ע־עפענוננ די פײערען צו

איאנדצירט טיר י־^בען

ט ר ע צ נ א ־ א
 טען21 דעם אווענט, פרייטאג

נאװעמכער
איז

ד ספײװעסאנפ פהול ז
םטױט וטע5

 עװ. צװײטעי אין טער1־״1י ד*;ר צװײצען

טען װעלען רעדעס אל ה ע פון *יערען ג

קאהן, ימ פאניא אץ לעװץ מ.
ט. פדן אל אינ אנ ש ײ ק ױ ארט. עד דעפ

ש דער אין  װעלען פרז^רא
ען זיך ײל״ג :באט

שיירעד ס^דעי באי־ידסטעי• דע־

פיאסםרא מישעל
־איען, אניטא מים

פון זינגעדין נאיייסםע א
,myas דײטשער

לוצקי א.
 פאעט סטער באי-א דע־

יידער. זי־נע ירען רא־יא•3א'נ* יעט

ר. היימאן, ל.טשערפאן. נאלדבע״נ, מ. שע עדז מענ

פדעסעוס
ס ק ו א ל ק ן ו פ
ט ״ ־ n דאס וױסען ז  ביעט־ ױיי;

 !*,ב און װעיװעט שיעסען צו י־אך
 א־צט ביו האגבען נײר ויאמ י^ױויע,

 יײ״ y2ri’Ey;tv די טיט געכיאכט
ען אדעי װענד אג ^ ע  האלז אױף צונ
 אונ־ pc געװארען ערקיעיט זײנען

 אוט־ פאי פעקטארי־ד^קטאר זער
 1פי גערוך רער דען ױזען, צו נעזוגד

 צופא־ די און [־yg צואװארימטע רי
ץ רעטע ^  קאג״ צו ברי;;נעז ק^ןן ה

אן.1כ^:*פ״
 פעטיענט נײעם אונזעד ;אר ױזט

 װעאכע לײװעגד, yרנyקופ די :ײט
 די םין געװארען a:yp־y:K איז
 װאיטינ;״ אין עהספעיטי;ן yטDyגר

װײ׳ כאניםארי^ע העכפט אלס ט^ן
ברעטיאך. ער

די בײ ב»ר,ומען צו

 פלאש אמעריהאן
 פרמס־ װעלװעט און

סאםפאני נאארד
ע 123 ט פ ױ פינ װענ ײ ע  יארק נ

■2220 א׳טלאנד טעלעפאז
 לײטעסגי די אויך סאיקויפען מיר
 םיש סכים םרוקענע סםיםערס. סםייל

גאראגפיע. א
 נ»«שינס •יגקינג אויך האבען םיר

מארקעם. אין ביןסטע די —

ל א נ א ש ן ן נ ר ע ט נ י  א
ן א י נ ק ױ נ א ב

סםריט טע21 ארן עװעניר פינפטע

ר ע נז ק אן נ א ב
אנגעלעגענהײטען. באנק אלע פאר אײנריכטונגען אלע האט

 איהרע מיט פדאפיטען די טײלט און אינטערעסט פראצענט 4 צאהלט
דעפאזיטארם.

פדײזען. ביליגםטע די צו ױראפ נאך געלט אײער שיקט

 אונזער יעצט באשטעהט עקזיסמענץ אונזער פון מאנאטען 9 די פאר
פון פארמעגען

ײ א װ ט אלנ םי דאלער םיליאן ה
 פאר־ צאהל די־ און איצט, ביז דעפאזימארם 4,ססס ארום האבען מיד

טאג. יעדען זיך נרעםערט

 אײעד ברענגט אקאונט, אײער טרענםפערירען צו צײט די איז יעצט
פו־אצענט. צאהלען אײך אנפאננען גלײך װעלען מיר און ביבעל באנק
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אןףי־ הליויז פוו מטנערםיפינג כרױסער א . האל ווענסטער א־ו פאופ
)1 זײט ̂ון <«לוס

 װען געװאי־ט, לז^בען ןײ ־יאי ־־־:•
סינחט. צומ גערעדט ניט ~א:ען •••

 א פאיגעלונ״ען איז ריטיגג דעם אײ־•
 cv װאס פ־אגע, דער איבעי ־•בר־כיע

 הייא־ח יר כיאבען צו װערען ;עטאן דא־*
ס ו׳ ו טן ״ ד * ־  נע־ אין יעעד;ער ױניאן :

 ביצ געטע״דעט זיך יאבען עס א•; בע־.
 ױאי־ט ענ דאכ רע־־נע״, פיי* אזױ ױא־ט
 כאט״•׳ ־אי־ א־ן דצען צו אויף געװען **<;•;

 ט־טינג דע״ װ• אזוי אבע־־ טענ. פא־ א
 עי־וי גאך הא״ב אױום ;עענדיגט זיך ־;יט

 רע־ אױוי פארבייבען רעדנער שך א זײ;ען
,ז און ־םט,ר ען ,  צװ״טען א רעדען ווע̂י

 טעט־ ‘רדצענעראי צוױיטען א אײף נ־אי*,
;,טיט בע־  ויעט װאב ,‘י״אקאי דעם פון :

ך די װערען. אפגעהאי'טען ק־־
הא״ דיסלוסיע דער פון פא־ײיף א־ז

 פא־יטײדענע געטאכט רעדגער די בעל
 ױגי• די אױסצובעסע־ען װי פא־׳״יאגען

 גע* זײגען פסרשיאגען די צװייטען א;
 פון באאטסע גענעראי־ די דאס ־. •־;;

ד ז ; \ ט זא^ען 4אינ׳טערגײיטאגאי י  עױועהי
מונג. רעםערענדום א דורך ױעיען שטי  או

 ניט זאל יוניאן רער םון כאאטטער א ר*ש
 צװיי וױ י״ענגער אמט אין זיין טארען
 װערען *רױםנעילענט זאל עס דאס יאה*.
װארטליכ^ס טעהר  עק־ די אױף פאראגט

 דעילע־ די און מעםבערס באארד זעקוטיװ
 זײן זאי עס באארד. דזשאינט צום גאטען

טיאנאי  בײם רעפרעזענטיישאן פיאפאר׳
 ״געי־עכטיג־ די דאס באארד. רזשאינט

 סענטיכיעגט דעם ״אױסדריקען זאל קײט״
 די פון בלױז ניט און כיעכיבערס די פין

אן און באאטטע״ אנדערעס. נ
 גערעדט דזאבען װאס איע כםעס אבער

 הױפטזעכליך אפנעשטעילט זיך ראבען
 נע־ ניט האט דױס די דאס דעם, אויןי

 יעדענפאיס װערען... געהעכערט דארםט
 האט — אננעוױזען רעדנער די האבען —
 דזשאינט דעד טאן געדארסט ניט עפ

 איבער־ נעדאיפט האט עס ;אילײן באארד
 צו מעמבערשיפ דער צו װערען נעטןבען

 געהעכעדט זאי דױס די אױב כא^טיסען,
דך האבען רעדנער די ניט. אדער װערעז

 ;ע־עדט דאבען איז פ־ײ גאגץ געלא^טען
געײא״ע י־אכעז די וױ

 פעקשאךמיטעגען רעגעיע
אץענט. מאנטאג קומענדען

 נאװעט״ טען24 דעם ׳אױענט טאגטאג
 יע:עי*ע װעיען אפ;ע-א"טעז װעי״ען

 אפע־ יי'אײז א"ע פין נײטיננען כעק״:אן
 א£;ע־אי*־ ױעלען טיטניגען די רײטא״ב.

־ פין טײי־ען א״ע אין װע-ען טען ע ט ״ ד

יוגימ»ון המוסנמכהר
ױט שימני  םיפ מנפעו

םאנופעפסשורער
)1 דיט םיז דע?וס

 זע־ן עכ יןאגען י־עזע־ די װי ׳•אײז ו
 .ױעיט ײאפ ;1 י*איא- פון אנאנטיע דע• פין

 אפע־ יויאיח די זא^ן אינטען. דא געדרוקט
“;־י פין ;עגענדעז אי-עי — »•פ רײטאיכ

 יןיטען צו פארפעי־ען ניט יא־ה ;ײ טע•
 דא־ט וועי״ען r< טיטינגען. סעלן־צאן ד־ צי

ד א*;טע*עכא:טע ױע־־ען דיכקוטילט ״ ־  ט
 איז עכ ן א ׳א־;א:יזאציא;כ־פ־אג<; אין

טאיאפי;־ יי־איח די דא^ װיכטי;  זא־ ט“י
ע; זיך אין קומען י*עז -י; טי א  דעי איז ב

;.,,דיסהוכ

 22 לאקאר דניאן דרעטמאכער
 װאהלען די צו דך גרײט

באאמטע £אר
)1 זײט ®ין (׳סי*וס

̂אקא̂י דעפ פון פעטבעיס די געפאדערט  י
 נאכיינײ־טע, די םון ליסט די נאכצוזעהן

 ארט צװײטען א אויוי געדרוקט איז װאם
םון אנאנסע דער אין צײטוננ, דעי פון

 עפעס האבען זײ אויב און ,22 לאקא^
 פון װעיכען אירגענד געגען אױסצוזעצען

 זײ זיינעז קאנדידאטעז נאמיגירסע די
 אדעד טינדליך טאן צו עס נעבעטען

 ,22 אקא?ר םון אפיס אין ^ריםטייף׳
1H סטריט. טע21 ײעסט

 פיטגילײ די דאס האםען, צו איז עס
 װאס םארשטעחען 22 לאקאל פון רער
 ליגט עס פאראגטװארטליכקײט א פאר
 בײם *שטעהען ױאס באאםטע די אױוי

 דאס לא?א#>אוז גרויסען אזא םון רודער
ף צו םליכט פולע די םאן װעלען די  ד
 פעהר די דאס זעהן, צו ױניאן זייער און

 קא;־ פאסענדסטע סאטע די און פעהיגע,
װערען. ערװעהלט זאלען דידאטעז

 אשאסיאײ* רוןגופעיוט״עודערס ק^אי: דע•
 װארום אורזאיען רי ערקױעיט האט יעאן,

 זאל טען וױיען, טאנופעקט׳עויעדפ די
 אגריפענם. נייעם פון פ*א;ע רי כעטרען

 דער אין לאגע די אז אנגעוױזען, ראט ער
 ניט איז ׳טייזאגא אין אינדוסטריע יזיאיק

 רען אין צױעטאגד גלע;צע;דען יןיל אין
 אײס* װי סי־ענער אויפא־־כ״טען jryt כיוז

 אינרוס־ די ־נאדינגונגען רי צובעכערען
אי־עטען. פאי בעבעי זײן זאי• ט-יע

ט זיגפאז, ״טא־יס  דער פון נלעדדעג
־ אז עיקלע־ט, האט איגטעלנײיעאגאל,  ד

א א;  דער אין אײשגאפ. קײן :יט איז י
 ;אנצע די ז*ך ;עםינט צײס איצטיגער

 איבע*גא;;פ אן אין א-גדיהטליע היאיק
כ“צו פע־יאדע  ניאגױ ם,ין עגדערונגען די י

אי די און פעיוטיעויינג, טעיני״טאנ  ‘אינ
דט, א-ז פי אינדוסטריע רי פא־אעטע־י

גו־ און אקטיװען אן אין געםיגען זיך
 טאן 4צוױיפעי אהן װעט איז צויעטאגד טען

DysH איז װאס ^T s;y ײ אז העלפען, צו 
 די אז ,y^כyאז זײן ןysnr זyבאדינגונג

 ־y: א איז געםינען זיך 4זא* yאיגדוסטרי
צױעטאנד. ;yרyס

ט ״װאס אננ םארהאנדלוגגען די אנכאי

 אן פיהדט קאונסיל דיסטדיחט
 ארגאניזאציאנס׳ לעכעדיגען א

קאמפיץ
) 1 דיפ מון ויי־ייס

 ארגאניזיר• ניט די װארים ױגיאן, nyi װי
ע די אין ׳עעפער טע  דריקען טרײרס אי

פ ארבײטס די ארונטער לד א ^־ ט  און ס
 עדEyש ױניאן די סון ארבײטעל די אויך

דערםון. וױיגיג ניט לײדען
אנפ דער  איז קאכיפײן ארגאניזאצי
 װײס־פרעזײ םון אויפזיכס דער אונטער

 מענע־ דער לעםקאוױט׳ט, סעמױעל דענט
 אין לאונסיל. דיסטרילט דעם םון דזשער
 טע16 װעסט 3 קאונסיל, דעם םון אפיס

ט שוױבעלט סטריט,  טעטיג• און iy3ŷ מי
 אלגא• דער דאס זיכער, איז עס קײט-און

 yגוט בדענגען ײעט קאםסײן גיזאציאנס
 װע־ געיטטארקט װעלען עס טאטען.4רעזוי

 אנגע־ זײנען װאס לאקאי״ס, אלע די רען
 װעט און קארנסיל דיסטליקט צום יעלאסען

אינטערנײשאנאיל די מאכען יטטארקער

\j ׳ W*> £1/ וו< IM* j

nn i
i» ןרקלעיט, n  f

אױסארבייסאן אין איצט ם1חא כאאלד
n ^ •  nמו i ײין רוג f i j m r w r w אי 

 פײער או און אגריסעגט דעם
i ׳יארק נױ P* »יצט vא װעיכער i n 
 •in *ון ׳ציקאגא אין קוםען װאך געלסטע

 $ פאר גױטיג איז װאס אלעס צוגרײטען
ט קאנפערענץ םארמעלען  מאנופעק״ די טי
 אפי״ םאדהאגדלען װעט כיען און ט׳צורערס

ײ םארערונגעה די ציעל  זעמאן װעלכע נ
 װען אנװעזענד, זײן םילײכט װעט
 א•״ דך פאזא על םון רועג אוים׳ן װעם

שיקאגא, אין ׳צטעלען
 ראגו״ קלאוק די םון סאלסרעטער ״די

ד צו ציגעיצטירט ןyהאב פילקטיצורערס  וי
פ אנפעדעמ דער און םי*אן טאג׳  האט יז

אסע;.4**ײ7ג זיך
ען y־i;yrnD ״די .  פאײ געײעז דינ

- : קאנםערענץ כײם ןyטראט
,•yt״ א. : באא־יד דדעאינט פyד פאר

בכלל. יארק גױ

B־yד טyד  און כאארד דז׳צאינט פyד פין נ
j פון טיעעלטאן Mj*E׳y״D "ס, ;59 ״אקא 

ט  דזיצאיגמ פון ,סעק.^טאר ראפאפאי
 פון טענערדע^- ס,yביאל ם. ;כאארד

אן, ר. באא־ד; רזיעאינט ס ^ ט ײ  ט׳עער• פ
 גײס&א!, ראי ; J8 4לאקאי פין דאן

 דאלדק, כ. ;81 לאקאל פון ט־^^־טאן
?:3 נאוױק, פ. ל,yרום ה. 'Dy אײדז״עענסס 

 ט-עזיצו״ סעסרעטאר גאלדשטײן, ם. און
באארד. דזיטאינט םון

״םר :מאגוםעשט^ורעלס די ״םאד
 •PWWW קי*איק נטyזידy-e קיליעכאופ,

 וױיד טר. ;אסאסיאײ׳טאן ט׳צורערס
 #אלכײטססאן םר. ; סעקרעטאר יעטאק,

 טא״ פר. און svry פר. ׳r,y3D^y םר.
 ללאוק ד*י םון מענערושעל 3̂Dy:r ביאפ,

אפאסיאיײןגאן. םאנום^ט^ורערס
טyזידyפר̂׳  אונע״ דאן איז זיגכיאן נ

אן פאהיען  מןד צו טעקסעס, פאזא, על נ
 פעדערײ• אמעײלאן דער פון לאנװעניטאן

לײבאר״. אװ ׳טאן

אז איהה װײסט
 לעזד XK.(14( זיך געפינען װײס-רוסלאנד *ין

 1»י אינמ^רסאציאז ״רוסישער דער לויט רער,
ױרא׳/ ז *זיטונג אןיןניעלע אן ב י עי י  •11 י

 פוז ? לאנדאן אין סאװעט*דעלעגאןןיע ערrסי
 329s װײס־רוסזןן, 770i זײנען צ^חל דיזער

ן יאליאקעז 10r«0 און אידען ions רוסען, ו  י
 <ו באלאגגען לעחרער די «ון 900 אנדערע.

 דןר גו 500 און פארטיי קאמוניכ׳טי׳סער דער
 איחר, וױיסט ליג. קאמוגיסט״פער ױגגער

 סי• םערקי«ע חעימאי־ קויפפ איחי װען
 אונטעײ דעם אײן י«;על איחר זעחם גא־עטען

 געװעחנ־ און טאבאק טערקיאזע *װי׳יען אזײד
 ענ־ װעם איחר ? טאבאק חײסי׳סע לינע

_ אויןי ״פאזעינדז׳®״ א דזעאיען ע « קי׳ ר ע מ

םארסיאפערסראוה
2 לאקאל ױניאז אפערײםארם קלאוק דער פװ מעמבעיס אלע

אטענדען צו אויפגעפאדערט זיינען

ע ד ט ס ק ע ע נ על עג אז ר ש ען םעק טיננ םי
אווענם 7.30 נאוועמבעײ טעו24 דעם מאנטאג,

:ילעןיעד םאלנענדע די אי]
:בראנקם

 כולװארד. םאוטהעק א.ץ םט. טע163 פאלאם, פא״נט האנטש
 עװענױם. ברוק און עננם םם. צװישען םט., טע145 איסט 542

עװענײ. דריטע און פארקוועי קלערםאנט קאס״נא, לאנדאן
:הארלעם

סםי־ט. טע106 איםט 62 םענטער, םאציאליכט־שער
:דאוךטאון

 בראדװ**. איםט 175 האל. .פארװערטש״
סטריט. םע5 איכט 210 האל, כעםהאװען

וױליאמסכורג
עװענױ. םאנטראוז 105 אין .7

:בראנזװיל
סטד־ם. םעקםאן 219 לײםעאום, ל״באר בראנזוױל .8

:פארק בארא
עװענױ. טע13 נעבען םטר־ם, טע43 — 1373 .9

:אײלענד קוני
םטרים. טע23 װעסם 3033 האטעל, בארדװאק .10

װאוינט. ער װאו געגענד דעם םון םיטינג סעקשאז נאהענטםטען דעש צו ק־טען צו אײםנעפאדערמ איז 2 לאקאל פון םעםבער יעדער
שםרא.ז. דאלאר א באצאהלען װעלען טאנאט איז םיטינג )1(א־־ן אםװײניגסםען אטענדען נים װעלען װעלבע ם^שכערם, יעניגע די

 םטעםפ מאנאטליבען דעס האבען נ*ט װעלען װאס די װײל ביבעל, י־נ־אז א־יער םטעםפט נױםינג סעקשאן דעש פארלאזט איהר אײדער
כ.1שטרא דאלאר דעש צאהלען דארפע; װעלען בי;על ױנ־אן זייער אױף

 םיבםיגן א נעטעז מוז םעםבער יעדער ודען געקוםען א״ז צ״ט די און םעםבעערס טויזענמ 12 ם-־ז כ;יםבערשיפ א איצט חאם 2 לאקאל
 אץ םעמבערם אונזערע פץ באשיצערין אםת׳ער דער פאר ײניאן די םא:עז אקםײדיםעם דיזער ד־רך א•; ױױאן דער פץ ארב״ט דער אין אנטײל
פאםיליעם. זייערע

גרוס, בר־דער ם*ט

2 לאקאל באא־ד, עקזעקוטיװ
ױגיאן. װארקערס גארםענט לײדיס אינםערנעשאנאל

א' אונזער פץ מיטיננ דזשןןנזןראל צוױיטזןר דער ב. נ. ק א דזמעםבער. טען1 דעש מאנטאנ װערען אפגעהאלטע; װעפ '
ענ 7.30 ^^אןןן^^ו ^ ה שג ר :ז*ין װעם םאגעש־ארתוננ דעס א-יף פראגע ד• סםרים. טע4 איםם 66 וש.א^^ ע ר ד ע ט צ ע ל

7 \;־
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CS.RECHTIGKRIT—(JUSTICE)H•

תי ה חז ר התי צד ב
א^״ה. א ײ
, ו:, .)0 ב״ו (ייי

געיעכפזיג־ דײן י אז
r זיך איך הא קײפ

װעל א*ן *סטאיק.

סי־״פזעז• *

C < ......־״

ני איהי־

ױניאו װאדסמרם גארממנס ליױיס אינטערנעשאגאל וער פװ ארגאו אפיציעלעד
J'HIC'E 3 CENTS\,.U York. Friday. Nov. 2H. 1924. .1924 , נאדעטבער ‘׳*328 פר״צאג, •

f—
N o). VI. 48 .י ; ״ .

 ןןרשטי כאנופערס סעמועל
w'nrK 17 ממאל דעם פון

־׳•?׳
כאגריסם נ אװ .2 א. ױ פזז קאנזוענשאן יןןיר<
<vA

י&־  ,1 א״נדי־ו?, דעס דאכען נע*י*וםט הןונען 17 י*לאי פיז פ־־־ע־ רי
 די זייט ױיער אױף ״1 האנען ,‘אי;טע*;עי־.־(ו;א' אינזע* צי אז־צ-ע2<ו

̂וכעז טענשען ••כט־נל־ינינע‘' ראנכע און *נ«■י1׳ אױ םערע־״ש*;  אפשל ה
 , א נעײען א*ז חעלער אז געװאוםט, ה<וט ניעז אזױ• טארע ׳א־ז עס אז דיינעז,

 באא־ד דזיצ*עט געכעז 1י׳נדזש*נ?ש* דעם »*ויס;ענודקן ח*ט ~v אײדער װ»״.״;;ט«ן
 געסורטעלט, ה«ובען דעניצעז ;אאיװע מאנכע ייין אעטעמעיצאנאל, אונזע־ נעכען און
 ש. א. דעל פון צושסיטונג ,ד האכען 17 ׳׳אקאל פין פיה־עי ,ד דאס דין, ?אן עס אז

 װילד, ;א;ץ נאט־לאיר, איז, געדאנה אזא האנדלונג. א;טי*ױ;־א! ז״ער צו ל פײ
i עולם דעל גאױנט זאכען װיאדע וױע־ג ! חכם א זיי נעח פנער

 פאר־ ה״:עם פון קא;ען ;יט רעחר סלאמען וױלדע אזעלכע װעאען אנע־, א׳צט,
 דער םון ■־עז־דענט דער גאמוערס, םערױעא םון טעאענראטע ד• |.jry9 שפ־־־ט

 *אוא, עא פח צונעשיהט האם ער ויעאכע דא, פארעפענטאיכען רי־ װאס ל., אװ ם. א.
 פאר רעדט — נא-אוי, אכ. סעקרעטאר צו םעדער״שאן, דעי פון קשנײענשאז יעל םוז
 ד• םאד אינער כאײגם איצטער קיאנגען. *ענע איע צו סווי א טאכט איז אי׳ין זיר

 רעם אױסצופאלגען לאקאא רעם פון םיר׳רער רי *וױמען צו 17 לאקאל 1פי ר־טגא־דער
 אין א; עס װייזט נאםפעדס■ סקכ׳ױעא וױ באאדד, עקזעקוטױו נענעראא פון נאשאוס

:פאלגט ײי דן־ אעיט װאס טעיענ׳־אמע, רעל
.1924 )טען23 נאװעמכער, טעקסעס, «אזא, על

םםריט. םע16 װעסט 3 כארא^, אכרוזש
 פריהער־ דעש פון מעםכערם אײניגע ראם חערען, צו ערשט-ינט כין איר

 ױניאז, װארקערס גארםענט אינטערנעשאנאל דער פון 17 גוסער לאקאל, דינ;ץ
 גענען אינטערנעשאנאל, די נענען אינדזשאנקשאן אן ארױסגעדסען האבען

ײ עקזעקרםױו דזשענעראל דעם א »  םעםכערס לןךאיע אבדערע געגען 'יייץ ב
ר פון «, חן  איז וואס כאשלום, א פון דוךכפיחרונג די שםערען *ו אוס יזגי

ד. עקועקוםײו דזשענעסאל דעס פץ גןיואו־ען אגכענזשעז ר «  ט
ך ,־■ אד ח*כ א,ץ געחאפ חאכ «י צסיי ען אלע סיר אי ם ^  דער צ־ :ע בנ פ

ײז, מ די און אננעיעגעגח ט אק ױפגדפ אנ ה  םץ װיסען צו געקראגען איך ה
 םיטנעטײדט םיר עש האבען וועלכע אנדערע, אײניגע און חעילער נר־דער

 געננערשאפט זײער ערקלערענדיג שריפםליך, נאנהער און סינדייך צ־ערשט
 ג. דעש פון באשלוש דעש אנכאםרעםם ײאס כ. ע. ג. דעש םון באשיוס צים

 ־נאפערער א פץ איצט איז דאס — פראנע, אנאנדער אדער דער לז־ענען ב. ע.
 גע־ כ. ע. ג. דער האט צי פראגע, די איז װיכםינ, יא איז וואס װיכטיגק״ט.

ט ־אם ךאט  דאש םעשט, ערקלער איר פרמ. דעש אץ חאנדלען ‘צ אדי רעי
אויטאריםעט. זײן אדער רעכט ױין איכערעםיגעז ניט ח»ם כ. ע. דער

 די פון אינטערעשען די גענען אץ האנדיונג פײנע קײן נ״ט זעחר איז עש
תדער פון ױים דער פון ארנייטער  נעהםען צד אנדערע איעיגע אץ העילער כ

 א אין שטרײט אינערליכען אן פון אױשנלייבוננ די פאר קאלרטס די *ױהילןז
םר״ד־ױניאן.

שםאנדפונקט, לעגאליסטישען א פץ חאנדלען געוועחנליך, וױ קאורטס, די
 און שטארקײט עקאנאםישע די םאר חאנדלען טוזען םרײד־ױניאנם די צעת
 *ו אז־ן ארבײטער, די םון אינםערעשעז אץ רעכםע די פון באשיצונג די םאר

װירקונגשפול. םעחר און שטארק םעחר ױניאנש די סאכען
 קענעז נים זאל קײנער כזײ בריף, טעלעגראפישען דעם אייף שיק איר

 פון אויטאריטעט די און רעכם דאש פראגע אין שטעל איו דאם גאהױפטעז,
ם ס  םאל• דעם אין נאשלום א פאםען צו איגםערנעשאנאל דער פץ ב. ע ו
ר «ו םעלענראםע א אויד שיה איר ע ד ת  אי• האב איך וועםען םאר חעילער, כ
 ומילטעו זיר ז«ל ער אז איחם, פת םאריאנג און אכטוננ, פיי געחאט מסר
שאנק• אץ שוץ זײן זוכען נלט׳ אמ טרייד״יתיאנס, פץ נעזעצע ד- צ׳י  אינח

ל שאנס ע ױ ם ע , ס ם ר ע פ ם א נ .
צ. אוו ם. א. יחהידענט *־

צזם אינטערנעשאנאל אונזער
ױכילעאזם רעהױגען5

 קאנװענשאן די פדעזענטירמ אינטערנעשאנאל אונזער
גאמפערס. סעמױעל םון סטאטוע מאלמאדנער א

מיט

 װאו פי^טפארמע דער אוי־ םטאטוע די אװעק שטעלט זיגכאן ■רעזידעגט
און ®עדעריישאן דער פון קאנודענשאן די אפגעהאלטען װערט עם

באדאנקט גאםפערס פרעױדענטרעדע. הארציגע א דערבײ האלט
 אונזער ם״ן רעזאלוציע די — םתנח. דער פאר איגםערגעשאגאל די

 װאניי אץ םאקא פלז אןד מוני פ.ץ באפרײאונג די פאדערען צו דעלעגאציע
 —םאי. טען44 צום ערװעהיט אײנשםיגדג גאםפערס—אנגעניכזען. זעטי,
 קאנװענשאן — ערודעהלם. וױזיער קאונסיל עקזעקוםיװ גאגצער אויך

 אץ ױבילעאדם ־יאהריגען25 צים אינטערנעשאנאל אונזער באגריסט
ארבײט. איהר לױבט

 איז נאםפערס, סעמױעל פרעדדענט
 געװאיען ערװעהלט וױדער אײנשטיסיג

 םע־ אסעריתען דער םון פרעזידענט אלס
 ערװעהלט איז ער לײבאר. אװ דערײשאן
 אויך איז עס טען44 צום געװארען

 גאנצער דער נעװארען ערװעהלט וױדער
סעדערײשאן. דער פון קאונסיל עסזערןוטיװ

 אנגע־ קאנװענשאז די ה*ט דינסטאנ
 פיז iPiitHPOTifl Jtvftbtiin א נומען

 סעיזלעטע^טיעזשודער דער ין,1נ וױריאם
נײטעד די סון די דאם ווארסערס, מאין ̂י

 “פע אמעריקעז דעד םון קאנײענשאן טע44
 אונזער באגריסט לייבאר אװ דערײשאן

 װאר־ גארמענם ליידיס אינטערנעשאנאיל
 ױבי־ יאהריגען 25 איהר צו ױניאן קערס

 שטארין װערט רעזאלוציע רער איז לעאום.
 ױניאן, אינטערנעשאנאל אונזער נעלויבט

 אר- דער איז אוםטואונגעז םילע די םאר
 נאדעי־ די פאר און באוועגונג בײטער

 רעזאאוציע דער אין ספעציעל. ארכײטער
 איגטעינעשא־ ^וונזער שיז געדעדט ווערט

פ אויןי (עלוס ײ .)16 ז
- ■־ ■ ■ ■ ---- . • -. >•

 סו פון ױיהע א אפ האלט 2 לאקאל
מיטינגען ערפאלגרײכע_סעקשאז

ת דעש מעמבער־מיטינג גענעראל צװײטער א  מאנהעטען א־ן ^,5בי'ט שנ
 עק־ פלז רעקאםענדאציעם די נ־ט הײםען מיטינגען םעקשאן — לייםעאום.

 פײערען צד קאנצערט א אראנזש־רט לאקאל דער — באארד. זעקופױװ
םיזאן. עדױקײשאנאל םון ערעפענונג די

 ̂אנפערענ אן פאנגט נאאו־ד חשונט
סאנופעקטשורער דרעם ױ מים צען

«סם׳ז• דרעס־דזשאבערם די נדט אױך ק^נפערענץ » וואך קדםענדע

 חנר אץ אגרימענם קאאעקטױו דער
m גױ םון אינדוססוייע דמס1 r חם1ג 

 דעצעםכער, םען31 לוםענדעז דעם ארס
o נעמםען וחורען שייםע איז n •ומדי 

 סארמד געוױסמ ם1צ כאנייעו צו צמנט
o םאר סעדינגמז. n שוין זײנען צוחןס 

in ^ונע^אי״םען ^ ip i םיםינ״ אײניגע 
i םון בעאמסע די םון מז n ,?יוגיא 

o באניחנז ײענען פראגען יי ױאו n •אג 
 עס געװאחנז. דיסקוסירמ איז ריסענט

 חר וחמען נעײאחח געתדט אײד איז
 נײא םאנמנ וחנגאן רעפארםען, ודסע

ארויס־ זאא די וואס אתקםען,
 כי־ צו תוםען וחנס עס רמנן שסעאען,

o n  m J .אגריםענם
 אוין שוין איו מיםיתוד פאראכםאנעז

irn ^•נעהאלטען n w סאנסעחנמ א 
 נ*#חי •m סון סאמאתסאר דשעז1|

m און דעי •מ m 
n סארשטוחאד  no» ח 4W #״* .־׳*״Aim* »'*•׳׳ ׳

 איז דאס אסאסיאײשאן. סעסמשורערס
 ״פרעאי• א כלויז זאגען, צו אזױ געוחנן,

 דאר־ זײנען עס קאגםערענץ. םינערי׳״
ס שלו ס ( ׳ י י ו ^ י )4 או

לא־ האט אװ״ענט כיאנטאג אעצטען
 באזונדערע 10 אפגעהאלטען 2 קאל

 םארשײדענע די אין סעקשאדמיטינגען
 םון יארק, נױ גרײטער פון סװארםאלעז

 אאע אײלאנד. ־ יןאני ביז בראנקס די
yvi ערםאאנ אן געװען זײגען םיטינגען 

הינזיכטען. איז
 בא־ זײנען מיטיננעז םעקשאן די

 און םינױ איבער םון געװארעז זוכט
 סאאוק־אפערײטארס הונדערט דדײסיג

 דיס־ זאכליך גאנץ רארט זײנען עס און
 םון פראבלעמען די נעװארעז סוטירם
 מײנונג, דעד םיט זײנען אאע םרייד.

 סעקשאך גוט־באזוכטע אזעלכע ׳ דאט
 הלאױן־אפערײטארס די האט םיטינגען

 לאנגע א םאר שוין געהאט ניט ױניאז
 סעקשאך די םרן טשעראײט די צײט.

 איבערראשט אײנםאך זײנעז מיטינגעז
 אפע״ צאהל נדויסע די זעהן צו געווען

 אנ־ די ארן טיטיננען, די אויף רײטארם
 איגטערעס גרוים םיט האבען וחמענדע

 דיכהוסיעס, די אין נענומען אנטײא
 װעגען םארנעסופען דארט זײנען װאס

ױניאן״סראגעז. װיכטיגע
 עיןזעקוטיװע די האט באװאוסם, װי

לעצ־ צום חוקאמענדירט 2 צאקא^ םון

 די דאין פעפבער־כייטיננ, גענעראל טען
 יערע.־* אז באשלוס, א םאסען זאל ױניאן

 סאא אײן געצװאונגען זײז זאל םעפבער
 םון מיטינג א באזוכען צו סאנאט איז

 ניט דאס װעט עס ווער און ױניאן, דער
)6 י1*וי (׳•דו׳ס ם

□
»ינה»לט־«ארצײכנים

.48 נוםער ,,גערעבטיגקײט׳

 אין כאר אינטערנמשאנאל פץ ממערט דעו
אווענם םיפװאו פעאפער פרעםיער

v %

ר אינטערנמןונאצ דער א  » ניט כ
מן tn נחיםאדטי w x p םיט־ קוםמנדעז 

«י o, 3» זו n  ,enmחמפםבער, נתו 
» אין  עײ• סאםער גתאםקר, סרעטיש״ ח
גדאסוױל. 4• מינםדייי און

 וואונחד אםשר ױו וו«׳מ םאגמ
pn סיר װארום ivm ווים דאם ,אז 
 אײחני סאנמרם גחיסארסימר א זיק
op .\v את trUMp ךןןך tm rm

 פלס־ די איבערצוסוקען נענונ אבער איז
 הענען ב*צד ז*ל םעז אווענט, םון נראם

 » 1זיי וױרהציר װעס דאס .*ז זאגען,
האנצערט. נרױםארםינער
 אינטער־ דער אויױ טרעם ערשטענס,

 םיהרער־ דער אונטער באר, נעשאנאצ
 םוזיקער באװאוםטען דעם פון שאפט

ה«ר טימנלידער אונזעחנ <יאװ. לעא
04 ײ־פ vin («רים -

ןc םיםינג .2 זײט r * י f«  םון ב««««־ד «'
אן ^סםאעי ח און קל^וק דעי — ױגי

שעהגםעלד. מ.
 די «דן טיכגלידע'־ די צו װ^רפ m .3 זײט

—0 לןןקאל יוני^ן, םינישעיס קל^רק דעי־
נײעש. קאונסיל דיםריקט היימאן. ל.

ט ײ  נאטיצען. עדױקיי*אנ#ל .4 ז
ט ײ אן עקזאמינערס .5 ז  ״ ^2 לאקא־ ױני

. י. מ. ז שפי יכם א א  —.50 לאק. פון באי
ױינער. וואאף do ‘־,אלא4׳ אין ײאחלען ו  

 אי־גאניזאציאנס־ןיאגען. און םרייד .0 זייט
ט ײ ם — ״םענערס״ .7 ז רי װ. מ א צ ארפי  ק
ם ײ  נאטיצען. עדיט^ריעלע .8 ז
ט ײ ױ r - באראנאײ ם. געג^סע .9 ז או אנ ' 

. ה צ ב.—הערבסם־לידער סקי א ט ש ד ו  נ
ט י  די בײ ונגען1■אסי װיכטיגע .10 ד

• - שיק*«י.א פון דרעסםאכער און קלאוק
 ג. ב־ י. — יןזאי,־* איז קויץ ביאאיס. מ.

אל ^נ ע רנ ע ם י אינ א ד נ ע ל י ז ה. — ק
. ססואםאן

 לעבענס־פיאב־ עק*|:^םי׳*ער דער .11 זײט
 כאזא־ לעאן—םפײשדרוסלאנד ®ין לעם

— םױיען? ?זעהנע װאס *ו נאװיטש.
לעבעדיגעד. דער

 חאלםזין ספגי«#ריוםס םעהו־גןטע .12 זײט
 .5 ץ. — פאציענפוען זייעייע גענוכ לאנג נים

מםועסען. קורצזג
 עלוםען^ און אדװערםײזמ. .15 און 14 זײם
אדװערםײזם. .1 זײמ פון שלוסען .16 זײם


