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י ע ד ט כ י ש ע ן ג ד פו ע ל ד ע נ א ש ע נ ד ע ט נ י ם א די ײ ױ פװ כאל יעהרליכער ל דרעםםאכער אװ וױיסט ¥ ־י * * ׳ ' ¥ * ט נ ע מ ד א ס נ ר ע ק ר א אן װ י ן ױנ ע נ שי ר ע
 — פדייז. האלבען א פאר בוך דעם באקומען קאנען אינטערנעשאנאל אונזער פון מיטגלידער די

הינזיכטען. אלע אין פראכט־אױםגאבע א איז בוך דער
$ן אץ ספ $ נ

ער די וױ עז ען ל אב ס שוין ה ױ עו  ער־ ג
ען ר ה א ע די פון פ ר ע רי א ט די ען ע צ טי א  נ

ע םון ט צ ע ״, די אין װאןי ל ט קיי ג טי כ ע ר ע  ״ג
ז ױן אי ם ש י רו ק פון א ע די דרו ט כ שי ע  ג
p q ר ע נז ל או א אנ ש ע רנ ע ט נ ס אי י ד ײ  גאר־ י

ט נ ע ס ם ר ע ה ר אי אז. װ ס ױגי א ז ד  א אי
ר םוז כוך. ע ב 6 אי 0 ען 0 ט ײ ר ז ע ס ױ ר  ג

ט א מ ר א עהר און פ עז. שעהן ז ד בונ ע  דער ג
ף  יטפראןי, ענגילישער דער אין איז בו

ען ב שרי ע ם םון ג ען דע ט ס או װ א א־ ב רנ שו  ז
ט,י ס $י ס דר. י אי װין, לו ע ר דער ל ע ס א ם ר א  פ

p q ף א ר בו ע ב ר דער אי ע ש טי ס לי א ק די נ  סי
ג נ ו ג ע װ א ף אין ב ײ ר ק אנ ר ע און ם ר ע ד  אנ
שריםטען ר , ע ב ע אי אי צי א א־ און ס אנ ק  ע

ע ש ען. פי אג םר
ר עז םי ײנ ט ז י ען נ ס ף אוי ױ ם א ע  ד

ץ5& ם װעגען רעדען צו א ע ײ ד אר טער  ילי
ען אוז ,שען א א צי א ט ס ר ע ם םון װ ע ך. ד  בו
ם א ט ד ר ע אן װ ט ע ר פון ג א ט ק א ד ע  ש. ר

י ק ס װ א נ א ף י ט אוי י י ען פון 9 ז ג םי ײנ  ה
ר ע מ ו ״. נ ט ײ ק ג טי כ ע ר ע ט ״נ ר א  װעלען ד

ען יצעזער די פינ ע ע א ג ױ ענ ג ג נ צו א ש פ  א
p q ס ע ר ד ה ע ץ ז ע ט אנ ס ע ר ע ט  און אינ

מ ס כ ע ען ה ב צי צ ף/ ני ט בו י ר נ א ר נ א  די פ
ר ע ר לי טגי ר פון פי ע ז נ ל או אי אנ ש ע רנ ע ט  אינ

, אן י נ ו ר י א ך נ י ר או א ־ יעדען פ ױנ ד־ ײ ר  ט
ט. ס י נ א י
ר ען םי ענ ף ק ר זי ע ב ט א י ל־ נ א ה ק רי צו

ען, םון צזעץ אנ ס ז א ך דער ד ז בו  וױרס״ אי
ך5ו ע א י ב א ג ם ױ א ־ ט כ א ר ״ אילע אין פ הינ

 סײ און אינהאלט זיין אין סײ זיכטען,
 אינ־ זעהר איז ער אױסזעהן. זיין אין

 א איז און בארעהרענד און טערעסאנט
 יעדען פאר גענוס גײסטיגען פון קװאר

 איהם װעט װאס מעגיטען, אינטעריגענטען
 דעם יײענען אן כיען פאנגט יעזען.

 עב ;אפצורײסען זיך יעװער איז בוך,
 טעהר און טעהר אלץ רעזען זיף װירט
 קאפי־ נאך קאפיטער בראט, גאך ביאט
 געוױסען רײנעם גאנץ א טיט און טע^

 צו בוף דעם רעקאפענדירען טיר קענעז
 צו און ױניאן אונזער פון טיטג^יר יעדען
כיעניטען. אינטעליגענטען יעדען

י ע ך ד ט איז בו ק רו ד ע ארע; ג װ ע  פון ג
ער ר ד ע ט ס או װ א ג ב נ שי אי ב א  ״היב־^*" הויז פ
ער און ײז ד ר פ א־ ײ ט ך פון רי ז בו  5 אי

ר. א אי ס ד א ר איז ד ע ז ד ריי ם םון פ ע  ד
ף ער אין בו עד ר. י א ט ס ײ די בון י כ ע ב  א
ך דער ײן זאא בו ר ז ה ע  צי צוגענניליף־ ם

ע די ס רוי ט כיאסען, ג א ר ה ע ז נ אי או ר ע ענ  נ
ױו ט קו ע קז ד ע ר א א ען, ב ס א א ש א ס ב א  צו ד
ר ע ד י י ג ט ר פון מי ע ז נ אן או  דער זאא. ױני

ך ט בו פ י סו ר א  האאבעז א צו װערען ם
ז, י רי ר פ א .$2.50 פ

ר א ם פ ע ײז ד ר ען העז פ ען פ מ קו א  ב
ם ע ף ד ר בו א ס אין נ י פ ר פון א ע ז נ ־ או נ  אי

א, א אנ ש ע רנ ע ן ט פ׳ י ען או ט רי אר. ד  די םל
ר ע ד אי טג ער םון מי ץ ד ײינ א ר עז פ ענ  ק

עז ב ײ ר ש ס ױ ם א ף דע ן בו רכ׳ ס דו םי  פון א
ר ע אן ד ר אין ױני ע ײ ט. ז ד א ט ײ ש *yp ז

 סעקרע־ דורכ׳ן בוף דעפ ארדעיען גען
 זאי*ען ױניאן. ראקאי זײער םון טער

ך זײ  םון סעקרעטער צום װעגדען ז'
 זײ פאר שוין זועט ער און ראקאר, זײער

 האל• פאר בוף םון קאפיע א נאזארגען
 אוגזער פון טיטגייר יעדעד פרײז. בען

 פאר בוף 1 בלױז באקוטען קען ױניאן
 פערזאן אײן צו ביכער צוױי פרײז, דעם
 פארקויפט ניט פרייז דעם פאי װעט

װעיען.
 אפ־ :יט מיטגרידער די ראטען כײר
 אײ:־ זיר גי־ײף זײ זאיען דאס. צואמגען
 זײ און ׳בוף דעם פון האפיע א שאפען
 םאינעניגע נרויס האבען געװיס יװערעז

 איז װאס װערק, נרויסע דאס יעזענדיג
 שעהן אזוי און געיעריבען אײנפאןי אזױ

א־־ױסגעגעבען.

 װײסט די םין באל יעהראיכער דעױ
 ,49 יאקאא באסטאז, אין דרעסמאכער און

 טען27 רעם םארסומען טאי דאס ײעט
 םאלרױוערי שעהנעם דעם אין פעברואר,

 נע־ װערען אראגזשמעגטס אלע און האי,
 דער זײן זאל באיל רער דאס כיאכט

 עס װען האט באסטאן וואס שעהנסטער
געזעהן. איז

 אוגזער םיז באל יעהיליכער דער
 באס״ אין ױניאן דרעסטאכער און וױיסט

 ער־ געזעישאפטליכע א געװארען איז טאן
 פון באל דער ארJ ניט איז עס שיינונג.

 אויך איז עס באװעגונג, ארבײמער דער
 pc אס אינטעיעענץ דער םון באל דער
 דעריבער איז עס קולטור־טרעגער. א^ע
 גרייט אומעדום װאס ניט, ײאונדער קײז
 הײן איז עס אס באי דעם צו זיר מעז

 גרוײ א זײן װעט כאי דער אז ניט םראגע
ערפאלנ. פער

 גרױםען א רופט קאונסיל רסטױקט
ױניאן קופער אין מאס־מיטינג

שאן שעהנע ײ םטאל עז אינ טינג  טי
סו לאקאל און 22 לאקאל

k ע א ע צי ע פ נ ם נ צו י ם פון ז ע ע־ ד סז  ע
װ8 טי ד ו ר א א ר פון ב ע ר ד ע כ א ם ם־ ע ר  ד

*ן י ג ז 2 י ז 2 ען אי ט א א ה ע פנ ע־ א נ
ת, 'וזיארען שב ם י ע 2 ד ען7 ר, ם ע םנ ע צ ע  ר

ן ען אי װ א ה ט ע 2 האיל, ב 1 ט 0 ם ע5 אי  ם
, ט. י ם ם װע^כען בי ז ע ט אי ר אי א ט ם נ  אי

ען ר א װ ע ר נ ע ר ר ע ײ ױו נ ט קו ע הז ד. ע ר א א ב
ר ע ד רו ם נ ה א ײן ס ט ש או ט ב * ע• ה  נ

עפענט . די ! נ נ צו י ז
ך ײ א ײ ג ר נ ע נ ד נ ו ענ פ ע ר נ םון ע נ י ט י  מ

ען אנ ז ע א<# ! ד ענ עז װ ף אנ ע־ ד םנ י או

װיםאשסיוו
שם^רכקן בע

ט ל ע ט ם עהרעץ צו ש ע ען ד ק ענ ד  םון אנ
ר ע נז ס או א װ ר־ א ם נ ע ענ ב ר א ט ש ר א ױ פ ר  ב

ער ן, ד הי ש א ט ז וועילכער װי  םון געײעץ אי
ע די ט ש ר ען ע ר ע אנ p פי c ר ע ז נ אן, או  ױגי

ער אכ ע ז װ ען *י אנ ט ש ע ײ ג ם ב ע  װיגעילע ד
ר םון ע אן, ד ר ױגי ע ײג p א c ס די ר ע ױ  ב
ר םוז ע ז נ אן. או ף איז ער ױגי י װען או  גע

ר א ט א ם ײ ר א צ ע ט מ א א ר םון ב ע  ד
אז״ ױני

ע א ט םי א ר די םון ק ע ד רי , ב אי טנ ר א  פ
ץ ב, יהא ר א ם עי מ ץ הי װי א בינ א  שא״ און ר

ז &ירא ט אי א ה ע װ ארעז ער ײ ע א־ צו ג  ב
ך םײיליגען ר אין זי ע ה. ד ף לוי י ז או  אי

ען ס א א ש א ען, ב ר א װ ע ס ג א ער ד ױ ד ס ע הז  ע
װ ד םי ר א א עז זאיצ ב אז ל ס י רו ם־ אן א  אוי
ר, די צו רװי ע ד לי טג ס מי א ײ ד  זאילען ז
ף ען זי ג לי ײ ט א ער אין ב ה. ד ױ ל

).15 זײם אויף (שלוס

ער די װי עז ״ די פון ל ט ײ ק ג טי כ ע ר ע  ״ג
ען ס ײ ט שוין װ ה ע ט ג צ ױ אין אן אי ארק נ  י

ס אן אנ צי א ז י אנ ג ר ײז א ם מ א שען ק ױ  די צו
ר ע ט ײ ב ר ס די פון א ױ נ ע עי ס כ םי ד ײ ר  ט

ר איז ע ס ד די ײ ט ל ענ מ ר א ע ג רי ט ס דו נ  אי
ײז דער פ מ א ט ק ר ע ט װ ר ה פי ע ר םון נ ע  אונז

ל, א אנ ש ײ רנ ע ט נ ך אי ר ם דו ע ט ד ק רי ט ס  די
ל, סי נ או עז פון ה כ עי ס ײ ײ ט װ נ ע ד ד ע ר  ס. פ

ש ט װי א ק ם ע ז ל ער אי ר. ד ע ש דז ע ענ  אלע מ
ען ג נ גו ײנ ר ט ש ט װערען אנ כ א מ ע ר ג ע ס ע  ב

ען צו ר זי י אנ רג ע די א ס אל ד ײ ר ס ט א ײ־ װ  ז
ז נען ױי לו ײ ן ט ר׳ ע ט ל אונ א ר ט אנ  די םון יז

ס ל א ק א ס ל א ען װ על ט ם צונויןי ש  דע
ט ק רי ט ס ל. די סי נ או ער ק ט ד ה רי ט ס  די

ל סי נ או ט ק א ט ה ל ע ט ש ע ג ע אנ ג י ײנ  אר״ א
ס ר ע ײז אנ ץ און ג ט אי ער אן װ ט ע  די נ

ס ד ײ ר ר ט ע ט ע ען. צו ב ר י ז י אנ רנ א
ען ד ענ מ אג, הו ט ש ר ע אנ ם ד ע ע8 ד  ט

ר, א אנו ך י ײ ל ך ג א ם, דער נ ײ ב ר ט א ע  װ
ען מ קו ר א ר א ם ע ס רוי ג ג נ טי םי ״ ס א  אין מ

ר ע פ אן, קו ע8 ױני ט ט רי ט ע3 און ס  ערוע־ ט
ױ. ם צו נ ע ג ד ג טי םי ־ ס א ען װערען מ ם ערו  נ

ר אלע ע ט ײ ב ר ס די םון א ױ ענ ל ע ס  םי
ס ד ײ ר ן ט ער אי ס ד די ײ ט ל ענ מ ר א ־ ג נ  אי

ע, רי ט ס רי װי דו ע ד אי ר ב ם ר ע ע ט ײ ב ר  א
ט ײ ס־ ײ ד ר, גו ע ט ײ ב ר ם א א ט ס א עס״ ס  דר

ר, ע כ א ס מ ענ ר ד ל שי ר, ט ע כ א מ ס ע ר א ד מ  סי
א ב איז נ או ר ט ע ר, ב ע כ א ם מ ר ע ש ט טי ס ם ע  ה

ס ר ע ק א ס, און מ ר ע ט י ל ם י או ק ײנ ר ר ע כ א  מ
אז און ם א ר. ב ע כ א מ

ז עט ט די אי כ לי ־ די םון פ ר י ז י אנ רג א
ע ר ט ע ט ײ ב ר ע די םון א ע אל ט אנ מ ר ע ד

‘S't »3a

ען אנ ט כ א ר א אנ פ ט ש ר ע אנ ז ד ע־ אי  ג
ז ע ב ר א ט ר א ע ד רו ן ב םי א ש דז ענ ש־ ב א ט װי

, י ן ר קי ע ײנ ע רי פון א ט ש ר ע ע נ טי ע ־ ט ט  םי
ר ־ ע ר י ) ר םון נ ע ז נ צ, או א אנ ש ע רנ ע ט  אינ

ר די םון ע י ו ר און נ ע ר נ רי  םון נ
ר ע ס ד די ײ ט צ ם ױי ס ו ר ע ק ײ אן, ם א• ױני  ל

2 ר .6 ז ע עז אי װ ע ױז נ צ ע ב כ אי ט  ע
ענ ט ס -י אנ ר ז פ ז או ען אי ב ר טןו ש ע  םון נ

ררננ. רינ טן ענ ען- ׳ גרכג
ר ׳ ע ר רו ן כ הי ש א ט ז װי ען אי עוו ־ נ ג אזו  ב

ם1׳ ר נ ע טי ע ר אין ט ע ז נ א־ או ש ע רנ ע ט  אינ
א ' א ן ג ר אי ה א 1 י 9 0 ן ,9 ער אי ט ד י  םון צי

ם ע ען ד ש רי א ס ם ם הי די ט ציי ם ײ ר ײ ע נ א  ם
פ. ־ ײ ר ט ז ער ס ם אי צ א ם ע ען ר װ ע ־ א נ א  נ

iv t M S ר םוז ע ר ן.8ױגי ד ז ע ען אי עוו  ג
H iר ףז ר ח מ י א ב י ש ל ענ ז אוז ם ן אי  פו

iwsj»>g ט ב אי ע ן נ ט או ע ם כ א ע עז נ ר א עוו  נ
ן - - ר אי ח * 4 י :8 1 0 ^ ר אוי נ ־ ח נ ת ו מ  ־ מ

m ft ן ר םו ע ז ת צ א א אג ש ע רנ ע ם  אינ
ז , י ר א ט ע א ח מ רו *־ ע װ ע  נ

ם נ ע ד י ז ע ר פ ד מ ױ ״ן ו ג י ט ז א  ה
ם .. נ ט ח ט ז א י 1 ב 9 1 4. ■n m~

ו ד ן *w ן ת ו ? to ג m  i n r a  M t
׳ m־>:.*vrjjw

ען ױ ער אין קזרס ײפ װעדזיפעם ארכ עו אוני ענ פ  ע
ער זיד ױד ^ ו נ עו דעם ש ס אנואר סז י

ען כ א ט אויזי ײידקען צו פ ״ני ־ די ר י ז י ג א מ  א
ר, טע ע ט ײ ב ר ך א ען זי ס שלי צו ר צו אג ע  ד

אן. ען ױני אי ע די ז ט ר זי י אנ רג ר א ע ט ײ ב ר  א
ען רי פון אכ ר1<ןו דער אז זעהן, ם אן ע  ױני

אל י ה א ט זיין ז ל פי ר ע ב ט אי ען, מי ש ענ  ם
ס א ער ד ג ד נ טי סי ־ ס א אל ס ײן ז ר א ז ע ס רוי  ג

אלג. ס ר ס ע מ אין איז ע ײער ד ז ח ע ם נ י  א
ען צו סען אב lu א ה o ט ענ צ א ר אן. פ  ױני

ער ײ ע ז צי י אז ט פ ע ך א ראן װ ר ס ע ק ר א ט  ש
ײן, ת ז ער א ײ ע ז אג ם ל ע ר װ ע- זי ס ע ב ר א  ם
רען.

ע די ד ענ אלג ע ם ט ס או װ א ר ב ע ת צ װע־ ר
ען לעז ר סי ע ר ד ם א ע םיננ ד םי ״ ס מו :כ

ס רי א אן, ם מ ט זיג ר םון ®רעזידעג נ  ח
ב י. װ. ג. ל. א. ף, א א ר א ױ ב ש חנז ם ־ ס. ע  ס

שי י. װ. נ. ל. א. רער דז י לו נ י נ א ט נ * א  סעס.
ר ע ר שו עז ר ען םון ט ש עני לי א ט ײ אי םי ס ע ר  ד

ס ער ל ק א ק א 8 ל ה .9 א ר א אי, ס ב אנ p ס y a־. 
ר ע ר שו עז ר ד םון ט ע ם ײ ל ױנ טי ם ת ע ר־ ט אי  וו

ערס. ץ, ס. ה מ װי א ק פ ע ל ל א ר צ ענ ע״ נ ענ  מ
ער ש ט םון דז ק רי ט ס ל. די סי נ או ס

אן ם ר ע ש ערי ט רג, ה ע ריגב ט ג ענ ד עזי ר  פ
ט םון ק די ט ס ל. די סי נ או ק

אינהאלט׳גוארצי״מיס

 אונזער םון קורסען און קצאםע] רי
 אוניװערזי־ ארבייטער אינטערניישאנאר

 בײ־ שבת עפענען װידער זיך װעצען טעם
 זעצ־ דעם אין יאנואר, טען10 רעם טאנ,
 אוירײיננ װאשיננטאן די אין ■צאץ, נען

 װעיען, קצאםען די .630 רום ה״־םסוצ,
 זונטאנ װערען נ׳ןהאצטען אויך נאמירצין־,

 דעם יאנואר. טעז11 דעם םריוז, דער אין
 אין פורםעו די װעיען זונטאנ און שבת

נעשצאסען. זייז אוניװערזיםעט ארבײטער
 יאנואר, טען10 דעם שגת 1.30 איפ

 דעם םארטזעצען סםאדםער םר. ותט
מר קורם  אםערי־ אוז ענגיישאר דער אי

 וועט dim 2.30 ציםעראמור. קאנער
 :ווענעז סורם רער װערען פארטגץזץצט

טאפםיסם״. און ■אציםי .«*ײד־יתיאז
ivo. 140 *וגסיג ii o n יער איז

•ארםזעצעו אװןרםםרים דר. ומט סריו^
m ®יײ A M יז •סימיןזגחנ®

 דר װעט 12.30 אום קאנםליסטען״.
 ״די איבער הורס דעם םארטזעצען הארמאן

 אינרוסט־ מארערנער דער פון עגטװיהלונג
געזעלשאפמ״. ריעלער

 אינטערנ״ישאגאי דער אין קורסען די
בילדינג.

װעט םיטשהענרלער אלעקםאנדער
 פסיכאלא־ איבער קורס זײן םארםזעצעז

 דעי אין באװענונל׳ ארבײטער די און גיע
 טע16 װעסם 3 בילדינג, אינטערנײשאנאיל

 יא- טעז7 דעם אבענד, מיטײאך סטריט,
.6.30 אן זיך סאנגט קורס דער נואר.

 סא״ סילװיא ס?ס וחגט דאסגלײכען
 ראנערשטאנ סורס איהר םארמזעצען םאלד
ילאץ. זעילכען אין 6.30 אום

אנגעהאלטען וועילען חורםען דיזע
 זעלבעז איז סיזיז, גאגצען דעם וחנדנו
rwHi ת צײט. זעיכער ר*ר «ױן י

1 נומער ״גערעבםעקײם״

 מעם• אוז כאאמטע די צו זיײנעזונט א .2 ?ייט
לאקאל ױניאז, דרעסםאנער רער םוז בערס

שעהנהאלץ. י. - צצ
ט ״ אן. ל. — UC5 י*הד נײעפ *וום מ. , מ ײ ה

״ נײעס. ױניאן
ט ײ  לעצטער דער נאטיצען. ערײריישאגאל .4 ז

י«קא< באארד״ עקזעקוםיװ איטעז םיז םיםיננ
ץ י. — 22 אל ה הנ ע  *up אינטערנײשוונ*? ש

אן. ה. — רענדאר מ ל קו נײעם. ױניאז ם
ם ײ  *רװןנרםײזמעגםס. און נײעס ױניאז .5 ז
ט ײ  םראנעז. ארגאניזאציאנס און טרײר .0 ז

ט1 א. D — משונע׳נע די .7 ײ ק מ  װאו אוז בי
 װהילער. ן. — (םעריעטאז) טארקס איז

ט ײ  נאםיצעז. עדיטאריעיע .8 ז
ט ײ  אע• רער םון קאםף און יעכען יארר 25 «. ז

װאירקערס נארםענט רײדיס טערנײשאנאר
קי. ש - ײני*ז ס װ א אנ  י

ט  און ?ורץ טראנס. אנאטאי םוז רעדע א סנ. זיי
נ. ב י. — שארף

מ ײ  ארבײםס דורזי פערתעײדערגעהעגטערוננ .11 ז
אז דר. - נעזעצנעבוננ ם ר ע ס. ה אנ ר  נע־ ם

 מריטםען. ג»ם*ערס׳ פוז געדאנקעו קייבענע
ט מו פח פאזעז םאר׳שײדענע .12 זיי לי׳  •נמײ ױי

ד — סעםיםיזם ר. דו ע ײ (נעדיכם) םוב ױם מ
גראס. גפתלי —

ט יי * ממועסעז. wnvp .ia ז ײי ם ר ע װ ^ אז  ױני
ם ײ ז .15 *ון 14 ! מ ו י י  \0«דװערםײז*תגס »וז ׳
DMt דװערםײוםעננ» אוו גײעם ױגי»ז ®נ«
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אט —  ‘גא־*נ ד» אױסגעל^-ט י
pc די y jy rx -u c נא־עטעגײגע

p » n w ;r  / וץ 

ײו פל;׳ם און חאריטעס ײט ע  ב#ארר ע^ז
j״ ;vvjm: n אי־־כ r r i  jyjy טצטידיױי׳ 
ד פא- טען  ' Mf •לאפ צ־יט, ־

 יוי״י אז ,9נ״ rit יייז ארט יין געױעז
 ייי״ם ״“באײ א ;y;*-py; זײ פון האט

o די ;עװען ז״;ען עה y v rrc ב פונ
נאארד. ע־־זעיזיטי•.• jy;n:y.iy;o*rא

ט עס ״נ  ד»:ען צי ;*־ :־•־ -hc בי
 א ט־»;עז ױאש ׳חונגען1באטע •א- *

:א־אלטע״. !ע-זענייכען
 א״נײ״ דע־ פ•; טנ^ידע־^אפט ט די

:v'vnr ד־ אי; דזאבען -yuvy וײ״יעז* 
ט״י דיע־ איויסגענעבעז  נא־ און *וי

i איז עס אז *טי־אכעז, y i ללאודע *T 
 א אי־כ -ען-עזע;ט*־ען ;יט -rye זײ זא-

ילגיאי. דע- פון באאטטזױ
ץ/ סו; רעהרכטע די  לײ;ע יל*ש אי

ד דעם pc די ס״ אנװעזעגד, ד« פנז  א-י
 יי ”ל באי־ד, עקזעחוטײו העגדינען

ײ, עקזעקוטײו ערוױי^־טען oyi פון א א  נ
 נאאטטער א געליעז נין אץי *? לױיסען,

 צצזזן יע^טע די פאר ױדאן דער פרז
 ,-4אױסגעלןי צוע.*שט כין איןי יא•;-.

ס^חד פאר געװארען בען אל- אטאין  וי
 דרעסראנער pp וױיסט דער פון סאד

ס דעמ האב ױן ,26 לאמאי ױדאן, ט  י
 נאכ״ גילי״״ך .1919 גיז אנגעלאום^

אלס געװ^דעז עדלױייט איך בין דעם
pc lyiwiyio-iranpyo לא״ זעינען 

tiyo ייז קאי vzr איז 22 לאחאי װען 
 כייןי כיען לזאט jyifiiyj ^מידדרט

 -ײעי אמט, זעינען ׳ן1סא אויסגעקליכעז
הייגט. no געהאיטעז האב איןי כען

jn צאדול די n r חאנ איןי װאס• 
 כאאמטעד 1נאצאהינדן א אלס לעדיגט

 ד• :ים זײנען ארנאדזא^ע, דזןד אין
ס י^החח, יײנצינע  נע״, נין איך ו̂ו

 v: ביז איך אײדעד w אקטױו. זוען
 ^מאגיזא דעד פון סעקחנטאר .ז^חנז

r iעפזעחוטױױ אן געוחון אין נין ׳ 
הד וױדי םאד מעםנער נ*ארד  און ̂י

̂ן טעטיג זעהר געװען בין ייד  די א
 אױו כין איןי י^מיטעס. פארמ״דעגע

i געװונן n  fie imnnpyo -אמאדזא 
 יענע איז ח*ט וועיכע תאסינת, צי^ס

 גע- דעם אויף פיל זעחד אױפגעס^ן סענ
אינדוסטריע. ד/ ^תאדזידעז מון בים

 א אלס ארנײט סײן נעםאז חאב ייך
ר ניט באאמטער  נע• איז עס וױיי ̂נ

up it o סליכט סײז וועז n. איו עס 
 נעיס״נא״ א וױ מחר נעותז דעם איז

 זײנען זעיע און חאדץ מײן לױנוגג.
i אץ נעוחנז n ,און ארנײט ov איז 

 ײעלכע וױ םעחר געוועז ווערט םיר םאר
 ה*נ איך װען געים״בא^הלוגג, איז עס

 וױ געזעהן אםט ײיז דיז םײז םאר
ן אונזער ישטארק און נדױס  איז ױנ̂י

o אױסנעװאתסוןן n  ?71st ,רעסטיז׳מ■ 
̂וט זי װאס  וײ־ ov דערװ^רכעז. Tt ה

̂וב איר יתן «ײםעה נעײעז נעז  ״y; ה
 פיײץ וױ סעהר ױני*ז דער סאר סאז
 פוץ צײט אין עראױנט. םיר ה^ט כוח
 *רנאניזאציע אוגזער װאס ססרײקס, די

,1916 זn»ה, די אץ אנגממיהרם ד^ט
1918, 1921 JL919 איך האב 1923 ױן 

iyonr אדבײם. ׳סוחורסטע ,ד נעטאן 
גם ניט װערם דאס  ו¥ זעלבסט זיך גע̂ז

 סאקט, א פאחוײכענעז צו ג*ד אױמז,
y3̂ אױף yii| יא איר® oy . ^ o r  tt 

 בי\ איך וועז צ״םעז׳ נעײעז זײנעז
 אין האב ד^ד און jyiiy; תראגק םיזייט

■ײ דק׳ר איז םא; א ̂טycyגoאױ זyאטyז
jp’©î troyp׳ y’vyw^ איז o n

 fyiiy; איז iy^jm ,1919 פון סט-ײק
.iv:vyMn*z א אוז רyאא;ג א

o האב איך ײזגז n  \v^:v::n onyiv 
־-אב ד,yורr?yטאר־טדyקרyס אאס אסט
y איך 'l^ v  on  jyon»o,? ̂ס iyi לו

̂ ,4,דט; די און באאדד זױןזצקוטױו
rאcט jyô n נ^ײנקט יעטאאט כייר 

 פאדאגט״ואדטאיכ־ yo*n; די אויך איז
 ־y: זיך אױןי י-אב איןי .ידאס יזײט׳

 איז oy אז ,osrvty; דזאב איך נוכיעז.*
 ry;*T*T:yi אנצוגעלז-ען פלינט ט״ז

iy בין איך דױיד אטט, :r  pH ׳צ״ט 
-v* -v איז oy יyosײע וױ טעהד ui;h* 

 און iy2H;c’iK די טיט באלאנט ײצן
אטם. דאזינעז cyi פון ארבײט דעד כי״ט

fyi1 אפ״צי^ ד.אכ איך fyo^yryo'H 
 אדיס־ איך דזאב אפיס, פיז קאגטיאא דעם

jyrsy3, י אז  ;יט אפיייו fy^T'Ht די
פז סטדיײז oyi נאך איז ׳o;yo א

 *י ;V2'*iv: ״צואדיג טיי זײנען ,1919
 א• oy דאאאי. טױזצגד oiyirr בעך
 לז זyזזאyדצn צו »אאץ רזר ניט דא

 yo*n; yדאז•; די אט זyד-אב יייד אזױ
yiyiir זזובות lycytr .אאנצצאה^ס oy 
onno אינפאדט-דעז. צי אײד אבעי כײד 

 א איצט סא־דאנט *,אאיזא אונזעד אז
סאנד. גדײסעז

צז •אד די  :יא״סצ• y:yoy:y^: או̂י
^n א״יןי ײצאעז ן די אז iy־ ח ח : 

ילאמ אדגאגיזאציע ארכזצר וואס

ז -גיע ײ ע ^י ע  איונאאײױלוג דעי «ו ג
t*t נןאיד.) ע^מדיילל ע«יינ

א״ד j; ;אל Otar ל-נצוטא:/1 ;עלאט
דע- ד*ט צױאדען דל-:;ענ*אנט דאנ
myt ooiyj 1אב אמאג’vvot איך

iyo 1 א*ן זארג פלן y ry.ש ד פך א
נין yj; איך *יען לױיד; זעדן- ‘V2*

iysHt נײדע איז ן אי גי־יק-־ך. jyuy;
עפ או ;ע־ױבען, ׳ז jyvy; oy uh נ״ט

yi- .א״גאניזאציע פא- געטאן ־•ע-ט
װאס יאררעו, ד• ׳ן ic ני׳טך zym א*ז
iy :sv s  ly r orn ב״ן א־־־ :yvy; אן
אלס אלן 1נאא- ל v^לטyחזy עם ד פון
לואס ,yטoyנ אפ1 א*!י ־אב  ry o :HR:״
1פא y:y;y;iyvp ן ׳ט*- אין א1 א־ז

ונ־אז. yi- י
אזױ אטט אין איז ניןארטע־ א ;yn
4זאי iy ,אטי-ל״ך; איז, •אררע;, ŷ*c

צו אטט oyi איז sv iw יטעז, mnvry
רעזו־״טאטעז די ־ט cא-יi,אy1.רוי און ז

-yi צט1א איז לען, yovys לוא1 pc די
»jyoir צײט, די jyr ם״ן «י-דא איןי 

 סארדדיסט צלױיטען. א אפגענ^ אטט
oy נא דער איז דאס וױיא ׳דט טיר- 

iy:^i^o ״ןןייןזאא jyiy^ pc אר- װאס 
 £אר״ ריר װאס יװיאן. א פאר נײט

 אוױ וױ ׳אופן iyi איז אנער, דריסט
 ואך אײן דיט •אסירט. האט דאס

 דף iyp oy או ^טאאץ, איןי בין אנ^-
 װײס דו^כער אײנ^^ פײן jyrcyj דט

oycy ̂י- פון  זאא iy אמאגיזאציע, אונז
iy סאר או אניױיזצ̂ן i ,װאס צ״יט 

 איף דואב אפיס, pn \vvvi ניז איך
 א אאס פאיכטעז y;^o סאמאניעסיגט

 איך נאאנדנט oyi מיט נאארטעד.
j n n M*rw m y דס אין« p ’ih אזױ 

y' ?אן א*ך וױ *עטארלן :v וyo?yi הא״ 
i ןי1דו בעז n צ״ט o n  ric יואהא״ 

̂גצנס ײט£1אד?» נײזוױאיג קאס*ײן  א
 ױײ אז גצ׳טמגח׳ט, חאנצן yאכyלו און
iy מן1איעצוסי איז אנדכט yאנאסי^y 
i איז n .אוטפאד״ איז דאס ױדאן 

 האנמן װאס ד/ פאא׳אק״ם, yo^yc״
o פון אױפצונדעז פארזוןי א :עמ*בט n 

 דצד אז גוט, זעחד וױיסען #ir^ א;
 א״נ׳פסמאען 1פא סיר קוטט דינסט1פא

iy אין צקאגאסיפ i ,איו חגם ױניאן 
 זyoMאהyאײגצ אין ארײנגעחן דט קאן
 װײא נאחױפטוגנ, מ״ז נא׳גטעטיג^ צו
oy ץײט, צופיא פאדגוסעז װאאט yii* 

פא• פאר א אױוי א;וױיזזןן 1אנע אי;י
 1־k ערה^וחרט, סר״חער ה*ב »יךיעז•

ר װ*ס « m דער ל»;ע >upf> וז*ט 
 א*ן ייי״ן כיז *ץי װןן נעפונען ז•*

 דענזטיס ײנז־נט הוי«ס טיין אמם.
 »י| V'QWPV יוײנזוושירען ;עווען א־ז
 »״) סיז ה«נ איןי *ר;»גיזא«יע. דער
 *ipramf נע׳לם jytur i» נעזעהן זייס
 «װויימד דער jib און חונוח או;זער יעז

t״o ו פינאנןויעא נקזעהן איך• ד.אכ* 
 אונזער פון עקזיסטענץ די פארזימרען

 קײן נע־וען ניט איז זואס ארגאניזא*•?,
ארנײם. (״כטע זעהר
 סאר םאראנטװ<»רם<יןי זיינןן װאס די״

̂דיים איו יואס ל׳טעראםור, די  שאר־ש
 אדער סאס•״?, ?עזםען אין נעװאחןן

 אמאגיזא- אונזער װענען נים װ״סען;אר
V't, חןר* op ו נים זײ זיו לױנם* 

 ד#ס ווײל ן,7סאקט ריכם־גע די קריגען
 וחןר אינטקחמקן. דיקיק אין נ*ם איז

:dp dpbpip ,ארבייםער וייסיל ;•ם bp 
 אונזער אין אננזמם?יט נמײזז ז״;?ז

 און דעיאיםמנםס, פינאנץ און -עק*-ד
 fPrpj ז״נ?ן װאס ,“0£,״ם^ «אהל די

 ניז ד י א .o'C* א'| כא?ע£ט*נט
 op סעקר?טאד, יראטאתאל דער נ?ײעז

 ס?תר?טאר נאנץי£ א ־וען1:י אױך איז
 opr א״גער, ;ע־וע] נאך איז דעם צו או;

 רעקארד אינ?דן אויפדנט ;עיואט ־אט
 pDfp0rpj:p “צ*די די דע*א*טדענט.

 נאדײ־ שאיײאלטונג ד״ז אונםעד ז״:ע;
 ;־w און נע״אי־עז אדקאע:?דט6 נ־1טי

 \Vii*3Vim אדב־־ם די איז דעסטווע;?;
 «ױ :אך איז ז• אדיבא, אומ;?זט?־ט.

op זוי :*:דעט ־,P'J״'׳ ־א5 נע;א:געז

0-ip ip r p j  i א m v t m
9<ePDS א«ױ ץי ip ר חאלא*ןpppרדס

 •ריײ׳וי׳ די ני• Opfl opr )«אך א —
p r i ס ^ ^ ר ט ס ד ט׳ ד ט א w׳«f>p ד ry-

 איי OP 1P1"0 ,»«V 1PJP׳ אין
BPuy' iy״ i |p*iprpj U סון װ״סט 

ר3ד־ע אנ/ pj iir*׳ איואא‘' א׳ז נסארד, ד
i ר- יןען p t 'bivjo tttOV‘*.pi*pp 'סד(א

ס אנ א^ ט נ׳/ ״ דנ ip א>ן א tro ד  אי
p<iodii, ט׳ר און ipjjpn די p jrp i 
ט ט mom ארנ״ ד נ׳  •*רי), דו א־ן נן

n ארוס אױןי נאר  ,pip* n ג־אונט 
jp j rp r, או| נוארש PPP9pn oopii.| 

pנvד׳ וו• אוױ ר OJp'ypf'BPnp 0’1א'
iprpj |p r r  ip: pj א pro pnprr אױף

p 'p p r jo rp  npiro, א>ז p»  ipp*״
w רוסט  ,ipppriM ׳opn -,popip די 

r p o r o*״״pjp? ^ צ׳  ד• א׳נערנ^ו
ט. רpJיfpד ,*pp אױף או־פדנט ״ נ אי
p^-e ׳p tp 'B ^p נJp3" טH איך 

 ריר אוױ •r טױאגט^ד׳ג פארנראנט,
ppptiip (ppppvp3 ipjpp ippyr .ס  ניי

 jpp ppi IPD1PP1, אי) op fpr און
m א»ך IP (PJ’^ p p rp  obpppj i t r א 

ט  '9י POPp»rp;ip pjprru ppi א די
 ppt op ,P'PpfjPB-.p ppt םאו לאר
 אין ppoBj^p^i ppp iprpj א-ז טאנ
>IPBP? ר״ן

v o  opr אנ״עגואדקסט^ טוט npr 
pw,? א ipoippj »1 א»ו op או א־«,
*IPB’P |1C pjppb 1-0 op װאו

;pjpbp״ip o דער Apr ,P’W B P rp
 סאר״ PpB ,Bp IPPPB' OPPBDPD ,י

op ,dppp סראגע, א אי*ט איז op ppr 
popr (pp*, ׳pb״ip, די opn |p*;r 

h׳up ט ײג תי ס  װאו ,pBiosp א ip ד
ט סיי טדדג  piBPO’npo א ׳*■יאט ליינ

p^p* און PtpP onpoopo| זיו e׳pnn| 
 pPppmPB lie opiBpPoiPD ipipr* און

M pb‘pv, ,|pi׳ip iporp ip j |Pi נא״ 
n  p ippppo׳»|ik ipop} iptoio o 'm 

pppp, ״ אין הנס»pnp חp»רpי Tim 
ױנ ניוחות,  IPo״ii ,pbPpip |popn זײ א

/ י  אוסד סאר׳סורייט גסר )popr זיי או ז
p «ײ סארמיסמננ?ן. נסגרינדסטז o r* 

ipP סאר זיןי p״j אן  ~ipi ip op נ*ט ז
r׳r נר״נ?ן p ?סארלױדדסריט .IPP’P 

 '1סראז? pprp׳ ipr ,o״p די איז איסט
ppo’r »א אי ippn.

 IfiiPJ |PJ״t יסהר inpp poppP די
rnp ' inpp סון iopp.* ט וינ  jpii ניט ני

\ ipPnדאננ v n r i  p אייגר״דסן, א״ןי 
Tim ipPp א איז op אז p t p  no pmtpb 

pipops p (popn ip |p»’pj*p■ ר• 
IP אונזסר אין ז״נען op גיאן. 'ir 

iptpj i r r סיי אזױ p;jh” (npo נא״ 
ip«»pr און p p איז די סון אייגפ 
r P p r i• ט ”pip נ׳ i opr ,opn iprpj 

.orippopp• |popn ipjjrpp pstPpb 
i op״IPi'PJ ipb י a*? י irm איװענטס״ 

P’orpp סאמסגוגגען. אנדערע און
op די pooj’j’r ip j’P pjrpp סרנא״ 

on’oo’tpp ipopn a v 'n v i ניט ip 
ipePpn א»ז סאדסטארקסן אוןpר IP’Tr 

v און n m\ יכט דפהר> w ט די  ;י
p o r v « r p זיי או אזױ, ארנייםער 

ipppi ד׳ור ארום פאדאײנמסן ויך IP’j r
— ohpoapo ipppr אוו jpo’Prjp v i 

tp די porn’woip אדסייען. ארנייטסר 
ט דיקר ip: נײן, שסא׳ איז ארניי  נא

ip: אין n v w\ פאתיכטען. און op 
o זיינפן r ipppi p i אוגזסר אין ,b ’Op 

tp rrr  opr, 1סא 1א p ip i״o p r ,o 
 ipp opr rP’0* סאס״חדסנאספן די

pp o r o אמזער p '; r| אלס pPpjpP r 
o e m p p ip p, אויף איז p״i מי• אייז 

jp נים tpip'm טינג iprp: TPswpjorp 
op poPpr איז p»«’ po’Ppiri| ׳p«no, 

:’P |p חגס r  p i :p:« oo«  pP’t״*pn o 
ip: דױס גסאײגט; :oo’iip אױף ip i 

ooRtnppipp ip :rp i. נין איןי :i״o 
ip opi באװ״זפן R iRc׳p r׳:*po PJ 

irb ip ip  ,ipe* 1 א .po'opp' ■טא 
tpopjpppi האנען ip o  ,i  i” i oPptpi 

5*ipPo, דודן poppii די :p o r i •טיטנלי 
oPpr ip p p p  n  l*R ocRtnpi זיןי 

ip !איא־נטע־עס־דט דעד״• i pp *אד 
ם ״ P'PRi’jRnp ip. 1 נ i Ticי n p i* 

:ip  oPpip: ipspn ipopjpPp i  • rs* p* 
;ir :  ip3p:־ip |po אין אדנ״סער די
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iv ך♦ iy r, נדי n lyoniyo’iiR 
6 oyi»צו אדאא T? iy i^M0R3

yi םלן או*פ;אנען און פיאגען ד♦
m n m.

 Nyi ihc אז זאגעז, אײןי לןאן איך
 nyp זyנאםyיyד *צא■ די װאס צײט,

u c o riy i עקדסטירט, האט f i  \v:"i 
^#1 ysoyע מעןימיט דג די  ג^ד באזוכט 1ו

fyifii איע אין וױ yiyi;o .ס צײטעז  סי
 ״עװאךבס• דאד;ע די פון ואטאט1y1 א

yo2if אוטטעטיגע און ^ ג נ טי  9אי מי
 גע• ניט ארנײט קאנסטמקטיללע ין»ץ
 װיכ״ א*ין r>rny; איך ען.1געיוא טאן

 ,1920 אין jyiiyi איז דאס פאי/ טיגען
 דמם י1 העכערעץ פון y;oic די װען

jyny; vn מ אי־גונ;. טאנעס אױפ׳ן 
ײ״  1920 איז יןאנװעניעאן אגאי1אי;ט^מ

 פון #^-קאפיטא די געהעכעלט י׳אט
 דארײ איז עס און סענט, jiyy אױף פינף
iy אז גױטיג, jyiovy; נע- i יאקאא 
i זאי*  lyiycyn, .טש\י א פאר דױס 
־ האבען טאגאטען ה-ײ פון  צאאםyג ד
y א ivzvn 1וy•איג^ דער צו טא,־קא 
 הע• דיעכען y^-*; י1 און אHצאנMגי1yט
ט -yi 1פא איז דױס ,ד ןy1yנ ״ סאץ נ

iyay;iviy3,R צו iy ;,,^y;sH iy i םינך 
ooRinyrM איז זי און cארהאנnאט 

ײ זyלוארyג ;’־^iy2oy^ ,i נ ; ^.iy 
 פדאנע די רועז פאי. א נאך איז אט

 fyi,?:noy צו yiyiyciRP א lycii סון
o y n  oyi ד1באא דזיטאיגט וױיסט און 

 בין iyiy:,• כאטדאכט פט1כאדא חאט
iy i •ד ?ןאyאyגאטyן Oy ^D ony»iyp 
 רyדyי אז ,ryuya ניט lyc״iw ס״ז איז

R״iy j האט ;D .̂i*cy 1אי עס נױטיג װי 
 run פון oyy^jyia yאא זyאy^טrנצוMא

o n i ו1אינo1ט,y א אװטעד R-tojyY ̂
 ;י־ױסען אונזער צו אב^־ קאנטלאא.

 -iyp ןy;אטyאyד ׳צאי די האט יעטויג^
o c o riy i צו ניט ג^עטימט fy j^M0K2 

in גץ^yרycקאנ אזא אין זין iyo 'v, אז 
^ די  רעםאאט זyהאב װאס באדינגוגג
 רyאײנג iy:yp ,iy«ysr די אין טrרy^yג

i אז און, iyiyii טyדואדyג גיט n אײנ־ 
; ^yiiD’iR iy; אין iy?:iR ך  פאמו
 א אױןי אינדוסטריע די ןyאyטnvpyאװ

;ynyny; כײטסזאם1אyבאד זyצו איז ז 
yטאכא,nװעאיי באארד, דז׳טאינם אזא ז 

vz נעביײניטאםטאיר ואא Dארהאנדאyז״י ז 
fyiRio יע״ אז ניט, און ױניאן .־ י םון

i n זאא יא?אא y3Ro| זיך. פאר שבח
R״D"WR?piyoo'iR iy טסװי• איז 

:v\ גyװאnדידאזינע צו ז jy^ric כדי 
ױיז^, צו אײך y די אז באו inoi •״כא 

lyjjwjm/  וחך fyonyi ניט זאאען זײ זוי ׳
iy30i jy i ן i גוטס ^י n ארגאגיזא־ 

'*V םי• אױןי םארקערט, נאר געטאן, ניט 
iy אופנים אע i Diyoryi צד ױניאז  אנ

;iy( ארבײט. איחר םיט
 אין אקטי־ו געװען זיי׳במץ ײאס די
iy i •ד ̂שאyאyנאטyאין באלמגוננ ן 

 א פאר באטדאכט םיר זyהאכ ,1920
v :m  \vm *ovר T״iny. וועל איך 

v גיט w "5 * n,\ האב איך אז ;Driny 
i איז חאנט א n פון אייפאפונג iy i 

 האכען דאף אוז ^criny»iyp ױגער
 נע• זyהאב yאכyװ jyriyo yjy’ אפיאו

 Ny3:y; iypiRDtr א פאר װאס װאוסט,
 inyapyiiR oiypyi גיט ביז, איף זײערער

 םארזוכ^ םײגע yאא אז םאקט, דעם פון
iyp:Riy; v w און V2"d אנ״פױאונגען 

w אימער m אזוי װי :ly^ioy 
i דינעז צו iyiynyiynyyR און n יד 

 זזןא־ די .myoy3iRD איחר *ון דאן
jywyo vvz איז האבעז i n ,וחןן צײמ 

t״iy זיד חאט םערםץ oi'ijyyi, מיד 
iy3y;yi א oiyrni, אאס ♦iii2ypiy3R 

 צױ v"ii*V2 איד האב צײט יאחר צװײ
 וחן• באארד, צ?זעקוטיװ אן טױם זאסצן
 נע• זײנעז iy3iiRnriR •אאיםימע מענס

 op ווצן אגער םיינצ״ װי נרערשא ווזנן
אנ• ״אט װאם םראג^ א צו געקומען איז

i ט1ו^דיה n ,ע אז איד, זאג ױניאן 1נ
 נאר זייז צו אזוי איר פיעםצנדיר נאר
iy ביז איד i פארטייוײ- ^םארקס^ר 

in 1' ®יז דyג yאדיpאאyװא םאם, רb
i צו םיהרט n אוגיי פון ״טטארקערוגג1פא 

iyi .האב איף ױניאן looya ,װאס אאז 
jiy צו tmiyi מעבאיד סיר 1פא איז r אז 
ע די ג ^  נע״ אנטײא זאיען oiysoyo ט

vv\ ג די איזytryםטyפון אדבײט און ן 
i n .1 ױניאז

lyj^? oy אונזעחונ םיז מאנכע דא 
D iy^yo, אעצמע די םאר ז״נעז װאס 

 oy אבער אקטיװ, נעװעז יאהד ■אד
 זײ• אויסגענוצט האבען זײ אז שײ:ט,

iy ע ד ^  ריכ- א איז א^בײטyג איז ענ
א יוניאן דער טוט װאס טלננ, ^n.זיו• ז 

9 iyון ?איך1וױ האב^ צו ניט איו ױא 
nyoy3 ,צו נאר ױניאז lyinp אױ• די 

i 1איבע בעײזאנט n ,אנ*ר כדי ױניאז 
iyi| מיט t y i m ^ r  m סאר M 

yo^ry; טײ.1■א ■אאיטימע
ה די  yp• נים וחואזגן אײו ®יז סנמ1מ

yi? סווד דאס. איז אזױ אז *•אייקזמעה 
n^ \ײ r  w ^ y  yo»j^ סיאא חאביז 

W’nyjy איז געארגײם i n ריכמוונ 
o םים n ^ײמן צו «וחנק אײנצינ  צזג

r די v nנױר יתיאז. אתועד םיז ן Sw 
vi\ ז י י ו ^ן אןי> n װאו אאגז^ א «ו ג

. otTio זײס או*ס - XU

אר8י פר»שאג, 4•1928 טעז,2 נו
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ן .ל סון א ם ײ ס לאקמל מענעדזדער ח
 1פא \V)W איז 1924 יאדזר רע־

pŷ סון יאהר א אוגז D, און אױמ?ײט
 ניט, גאר כאדויר^ מיר און ענטריסטלנג, *

iy אין vvv* איז iy װאיס i אײניגקײט 
 צוריק״ ניט מאא קײן שױ\ זיך ױעט און

 רואס צרוו^ די זיך iy>H? האואי מערען.
רכג^אכט האכען סיר  יאהר, דעם דו

אוכזסערען• ;יט מעהד
ט װאס מ ר א װ  V1925 אין אוגז ^

 װי צײםעה yiyoya זyהאב מיר $וערען
 ?אנען דאס יאהר? םyנyפארגאנג אין

^ ניט טיר ס  אוגז iyj"p ikp דאס װי
ovyr ניט ^ ג א  זיך םיהרט ov כאטש ז

ײ  לשרײבט סיזאז jyiyi ערב אז ׳אל:ז ג
 םאר האםג־ונגעז מיט םוא ןyאpארטי מען

 ׳שווארץ כאװײזט iyo ס,1כעסבע די
 אז צײגען, ססנים y^ אז וױיס, אויף

^ א זײן ורלט עם ט  y?H און סיזאן, גו
 ר־yאיב נט^יםטע.y מיר ברײב^ טאל

yiy א איז ךןוימט ' y ^ o| 1יאה אנםאנג 
 yוױכטיג די םון הכא סך א כא:*;ן צו

 יאהר, Dyjy::n;iKD דעם םון |אסירו:געז
 אין ערװארטען lyjK? מיר װאס און

 זyצײטונג אאע יאהר. קלטענדען ךעם
l? און y t o w פון ארטי?לען דרוסען 

 אוים׳ן yp^yii ז,yרטyBסpy yאזערכ
 רער איז פאסירונגען yo'iiya פון גררנד

אג^ ^ארגאנגענהײט  עס װאס אונז, ז
iy אין פאסירעז װעט i .אסא־ צוקונםט 
ת איגע jyaŷ גניאי D די םאראויסזאגען 

 די קריגען iy;yto זײ װײא ׳צו?ונפט
 זyרשטyאויכ oyi פון אינפאי־טאציע

 גלויבען, ניט ov כיעגט איהר און אאײן,
 שטא־ הײגטיגע גיט. װיאט איהר אויב

 דצורנא־ ̂רyאא־פאליטיקyר אטסטענער,
 זיך לטטי^ן זyובליציסטB און ןציסטען

 סברות. אוז ראױת y3,^BHK:׳yD,r, אויף
 ,4 איז 2 מאא 2 װי אײך, גאװײזען ןײ
 יר אאיטישע,8 עקאגאמי׳ט^ געװיפיע אז

ע כחות, סאציאלע און yרידיע ^  ־py װ
i אין ויסטירען y ; ^ y '  iy i 

 זײער נאך םאראורזאכ^ כרוזעז ןשאפט.
ײ נון, פאסירונגען. vd"m: מײנוג;,  װ

yb| אז ערפאהרונג, פון טיױ fys טאן 
 .זײערע און דעם, אויױ בויען ;יט סיעא

 פארװירק־ אזוי &וג?ט מ1װע נביאות
 אפיאאיגע די םון נביאות די רױ קיכט,

 ג^טטיצט זיך ןyהאב yאכyװ נכיאים״
iy אױף ניט און גאט, אויף i יוױסענ־ 

^גאפט
 װײ און גאיז iyD*na אזא האט אט

 אוימ׳ן םאר?ס, ?ארל װי סענעאפטסמאז,
 פאר־ jyyyry: ע?א:אמי^^ פון גרוגד

 זיך טyװ ?אאיטאא אז אויסגעזאגט,
y i 'T ji^ K p? העגד. ווײגיגער איז אא״ז 

ly ךער j^ip װ י?אנט1פאבyאונטער״ ט 
iy די און עד«ז5 o ''n H א-־ פיוזעז װע<עז 

 ווע״ זײ jyp>i3KD yonii איז זyכײט
jyJ דאן py?r'H, אז i n אײגציגער 

DDR^iyi iy םון זיך צו ועג1 i
 צו איז קאפיטאאיסט פון
jyp'i:KD די

 אינ- אונזער אין מיר¥ ;yny? .וואם
iוסטרי•y איז און yiyijH vM 'z אינ־ 

 גרויסע די גאר lyiyii סyדוסטרי
pyoא טאדיסBגyבראכyארביײ די און ן 

&iy צו כעצװארגגעז זײנען ^iy o ''r אין 
w קלײנע v v, װעלכע יסא,1אמע און 

 ׳מאר?סיזם דעם י8 על באדארםט האט
 סױ ערװעהלט סאציאליזם, םאר רײף וײן

מ^. סיליאן iyn 16^ םיט ?ידז׳פ׳ן שטי
 םען װי ניט, טpנyדyנ אונז םין

 אײראסע״ די אז םארזיכערם, אונז האט
ly, יש*ע1' tnyr צו װאנען נים װעילצז 

iy װײל :,ynp ?ײן ואראורזאכען i 
 Dyii אזן ארגאניזירט איז וראױעטאריאט

iy3Hq דער װעז און רעװאלוציע. א 
 האב^ אויסגצבראכ^ האט ועיצט״?די^1

 בא־ lyoiyBDpy וױסעניטאםטסליכע אונז
vvxi\ די <לויט אז וױיס, אויף עװארץ 

l̂אר?וסטyמענ^מען, אין און גצ<ד איז ן 
v זיך ay'ip דער סוז w v\ אין ?Dpy 

, ר  וועז •lyoHjyo 8 אין העכסטענס, ^
iyny יצדענס געגען דך, האט ?ריג דער 

 יאהרצן, אויןי ןyםארצויג ןחוארטונ;,
iy אז בעזאגט, טען מאט i האט ?ריענ 

n אן .ןעםאכט :y צו oyi יטאליזם.8?א 
 און ווערעה ג^טאאטען oyii שלום חגן1

 און אױסכדטוכ^ זיך וועילען מאסי^ז די
in *וחנלעז y n n חורבן, דעם iy:tfim די

 •y«H האבען iy«nyn יטאליסטיעע8| *
^ זײ װעלען בט,1 אכ ם מ ע צי אלו  ^ו
n דער םון א^וי׳פען ון y ט די ^ א ^  ה
.5לא«יטאי די ון ^ן ם מיר זעחען װאס י

ט מאסען די זײנען 1נא ניט לס?י  ני
 נאך זי^נען נאר נ^ואחנז, װואי!וציאנער

p iyiH9jאנסyרװאטv#1וy פארין װי 
 םוםאלײ lyrum איטאליצן איז

מר אין באגחנס, מערזתרחסע ײנ  ד
מז א  און ynyp3i> די Dinyi ה

ען, םאנארכיםםחפע ױי ענג• אין •אמ
ך גד ארנד^ קאנמרװאםיווע- רי ־ י
J2 3•אנרא א אח מוואמחנ א — ױילען 

33n'3n, די — אנמנזייסא אין 
o סין י n ,סיר — בקיצװ קיצז 

ij מן «ו סין װײם נאך א  קא• א ח
j ניסםימי m m M w

two tw a y w  s s s w . a w sw?..?!  ̂
w י י ״ ז י י י י i« י י w•,י m im r n

 jyopKB עהגליכע און yp>yiH מיט
iy i iyDH ט ■יאץ ב ױ ^ oy .כייױ ניט 

l y n n i  jy?yii ^אײן נאר ברײנג 
 װײר נוגע, ^טארס אונז איז װאס פא?ט,

טדײד. אונזער וועכען זיך Dlyi^tn עס
 א האט צורי? יאהר אײניגע כיט

Bראטינyנטyא ״טרײבער רBנyדרורlאן ט 
 באוױזען, גוט האט ער װאו ארטי?על,

 װעלען צוקונםט lyojy.i^j דער אין אז
 פאי־ אטעריקא. אין ׳ענײדער אויקםעיעז

 ארגוט^־ זײנע איהר האט אט װאס?
iy׳ : ןyט i ,,jy' איכינראנטי־ אן איז '

 איכייגראנטעז נײע קײן טרײד. יטער
 yiyosy די ארײן, גיט iy»iK טעז ייאזט

״c׳ :iy i ע קײן אױסיטטארבען, װערעז ״  נ
^ly^vi אכיעייקאגער, די ;צוקופיען ניט 

iy ךײ([^ i:'P די אפילו און iyi:^p פון 
 עס שנײו^רײ, םון װײכעז זyיגראגט,א*כ
 צוזאטעז ןyארבײט צו אן ניט זײ הטy׳טט

 עס - שנײדער־^^פער, די אין yגרינ מיט
 יאהר צו יאהר םון jyiyii ivz'ihi װעט

ry די און שנײדער, װעגיגער p sycnn;: 
 װעיען נאטירריך, גיעסער. ווערען װעט

 גינ* זײ פאי די אויסניצען ער1שנײ די
vix*? y :^o בא• הײסעז זיך װעיען און 

iy םאר צאהיען i װי כיעהר, נאך ארבײט 
דאקטוירים.

iyo באהויפטונג די אז צוגעבען, טוז 
iy פון 3 ''i^  oyi געיטטיצט געװען איז 

 רעבען ־*yi iya^ גרינדע לאגישע אויף
 ,װיי אלע^טעאריעס, פרן אױס זיך לאכט
 vo:vy"iv::x אין געהן ניט אופן ב׳שום

 װענ, נעםyאײג זײן זיך הטyג און ליגיען,
 גוטע ראכענע8םאר^ אונז פאר די אוז

. ניט זײנען צײטען ען ס ^  y;*־': ?ײן ג
 ענײ־ yiyosy פיעיע ניט, טא?ע ?וכיען

 ־lyDun די נ^יטארבען, yp»o |y:''T דער
nyp:: פארנר^פרט, טא?ע זיך האט 

 ניטא, איז ענײדער איז prm ?ײז רyאב
ly^*:'' אוז i,, צרה׳די־ א איץ נאד איז 
 :יטא איז לאנע אונזעד אוז טרײד, גער

 אוד־ די איז װאס זײן. צו מקנא װאס
 בא־ די װאס איז, אורזאכע די זאכע¥

 אױף פארלאזען גיט זיך האבען לעבאטים
 אפגע־ האב^ שנײרער די װען ניסים.
 w'oyiiD Dy־i ױגיאן זײער דורך ׳עאםט

oyoo'D, קײן ניט אײגנעםיהרט jDy?tf־y 
oy^iT 'ii באהאנדלוננ, טענשליבע אוז 

 םאר ;yc^yp צו זyאגנעםאנג האבעז און
 די זײגען ?אנדיציאנען, yרyסyב אלץ
 פארייע־ מיט lyDytyi ניט Dבאטיyבאל
 אױסגעםונע• האבען זײ — הענם, טע

 םרן וננעז1yפאד די ןyמפypבא צו מיטלען
 א*ז lyt'D'o די םוז אײנע ארבײטער. די
 מא- אױף ארבײט האנד זyארבײטD צו

o: װער שיז־ארבייט. p jn y דעם ניט 
ט האט 9 לאקאל זyילכyװ האמוי, ד ^ ג נ  א

 לײנינגס העזyאױםנ ןyרלאזn צו ניט
 בײ די סען ענדיגט יעצט כלא׳טין. בײם
v r t גארםyסא־ בײם גאנצעז אין נטס 
 גאד- nyoyn די איז אםילו און שי[,

האגד־ארבײט. ווענ-ג דא איז מעגטס
^iy די זיך האבען אלײן דערמיט 

 סיר זפן כל באנונענס. ניט כא^עבאטים
 אונ־ ארבײטען צו fyinEW lyiiya זײנען

 לוין, iyn:n א פאר שטונדען &רליבע
 גיע־ האבעז.זיך D'DKny^n די ניט איז

 די :יט און אמעריהאנער אין נויטיגט
ly נערKPריyאם o ^ i ארבײ־ געגאגגעז 
 הא־ ז.yקאנדיציאג y^yio רyojw טען
 שטונ־ 8 אן מסטypאויסנע אבער מיר בען

 רעס אפגעזצאפט און ארבײטפ־טאג, דיגען
lyD^^oiKD סװDyיננ cyoo'D, האבעז 

 ג*ע־ די פארגונען ניט אונז באלעבאטים די
 זײ װײל טײלוױיז, אויך און װינסעז,

 lyryii סיר אז יגעשרא?ען זיך זyהאב
 הא־ ;,y:K^*i:«p yiyoy□ נאר רעזyפאד
 י?אנער1אמנ ארײנציען גענומ^ זײ בען

 און ?ראו? די אין םרױעז און מײדלאך
 גיעפי־ טיר אז אזױ, טאריש.pyם דרעס

w אין יעצמ 'iyiy יטטעד־ אץ שטאדט 
 םײד־ י?אנער1אפע מיט יס1םע?טא טעל
 ערגערע, רyאונט ארבײסען װ^כע לאך,

iy;^;riH ױניאן ?ײן ניט און 3.
 הא־ א:רערי?אנעד די װאס אנשטאט

y v n ^ w y i  iyn^ םארפא־ זאר מען אז 
א, פון טויערען די זyכ ק ^  די וױיל אכי

y r i i סטאנארארד דעם ארונטער דרי?עז 
 אדביײ י?אנער1אמע די םון iy3ŷ םון

,^ : אין אז ,y^ ?עהען ט ^iyi פאל 
 פוגחט ג;דשיכטע די איז נס,yניגסטyאמװ

ipypino^ אונז בײ jyp 'ii אמעדי״• די 
nyi iy o :n n  lyjnp :די םיז אי־ד1סטא 

גריגע.
אגעגעז,1 ניט טיר האבען נאטירליך,

 אר״ זאלען טײדלאך אכעדיקאנער די אז
 װילען, מיר װאס ר.yiyש די אי♦ בײמעז

t וס o אין אז בלויז, איז וױגשען 
y זײ זאלען n p| טזןהר אביסעיל 

 זײ־ iyoyB אביסעל םארשםעהן און שפל
n y ס ע nא yסy,אנשלײ זיר זאילען און ז 
 סים צוזאסען אח ױניאז׳ m אן סמז

^ א tyooypow אונו ^tyd1 א און 
 אז ניס, גיױגעז סיד וױיל יאווד. גוםסן

ר מ םי  אנ• 1סטא אין אונז סאר חאם צ
in נסגרייס n o ' yoBySr i n y  you.

i n f  j3 iT > t• f tm  m n r ואױ 
m ,aaorMr סנן y n b  *or ♦Ht 098R

o״yiy י•Lװyסטy• אײ״ אין כרידעי! און 
H yiy: ע י*ײ.ט דזיעגט y;y״  צו?ונפט. 1א״
מיי א  צל יאהר dvm: צים כא־עריסען י

 םאד צוחוגםט iyiy^y3 א פאר ?ילטםען
.dosp אדבײטער גאנצען םאר׳ן און זץ־

 ;yw5 דעם זונטאנ, קיריענדיגי;!
 ?׳vo lyiyii ;yosHiy;אפ זysyװ

yi:y;lHC האייס:

:yi
 'אנואר,

די אין טיטינגען שאן
ל־אי*, זyטהאיyב איןדאלז־טאון

yo5 ,געכעז סטייט sy iyo2.
o y n o i -* -^ביי*די;ג רינג איבײט(

סט. yoi02 איסט 142
 ׳ױטס קי־א: ,2 אר)ראל — כיאגהס

װ.y װאשיגגטאז 1581
 229 ל״כעאום, רײבאױ - כראגזװד

כט. דאןpyס
iy i טיט בר^טיט רײדיסyאו:־ אין ט

^ iiy.? 69 בירדינג. זער j r o p y
 די פון טא; oyi lyo'Bya האבעז נדר

טאגטאג, אױוי דאנערשא; פיז ינדלז
jy טיר וױיר p :n בא־ איז טאנטא; אז 

in y iiP ש די פאי ^ ^ ן.yנדyאט צו ט
i:y:yiy: iy־i בײ ;זיװ*ר טיר r״!o 

אן yiyrr.K אז זאג^, ש  טיטינגען ס^
iy אין בלויז אדװערטײזט זײז ןyיyװ i 
;^oryiy,?;,. '^ iy’ טyװ אויד ' iy 

 די װאו ׳ini:y?HP א ?ריגעז טעטבעי
 טיט באצײכעגט זײן זysyײ טיטיננען

?אל^דאר iyt'1 כוכשטאבען. רױטי<

טיט

5

 וזאלטען iyciui 1טעסנע יעדעי טyװ
 ױען וױסען זאל ער כדי װאנט, !,אויפ

 אפגעראי״ jyiyu סיטינגען רי װאו און
 ריוען אין געסינען עי װעט אױך טען.

 װען ראלירעיס, <יגעל yiyoin מאיעגלאד
yo| טען און ארכ״טען גיט טאר np no״ 
iy אגכ באצסרי־ט. טאג פארין געז i  vn 

ש ?אלענדאד  האיטען צו גע;וג איטיסטי
 Vi"i oy װאגט. ןיאי*פ צירוגג א אלש
 ?אר פון כי^דער די פאראן ט1דא

dpiho. ן ײי רי ושא• עגג^ס, ם
oyi, ,ליכ״ ,,טראצ? ילעגין, טאלסטסי 

מ, ?נעכט, ^כו ס ח  שלום ,via .9 י. ױ
ם כ י yiyuyo. 12 און ^י י  lyiy1 ^-.1נ

כייד. אנרער א; טאנאט
 די אוץי וי.ט11גע8א טיר האבען אױך

 פון -yvy״B די און טעג די ניכיאך נײע
אן די ע ^  יע^ג• Dyn לױינער טיטינגען. ס

 iy אז ,ivpopy קײן געבעז \vivp ניט
iyא lyn װאוסטyג ג*ט האט i די װאו 

;.yo>H»iyiBH jyiyn פייטייגנעז
lyiioii םאר iyK’nyiyo און yipy• 

 װע־ געהאיט^8א װ^ען כאארד ?וטױו
^15 דעם לאגעלשטאג, רען  יאנואר. ט

vih טy1טבyך פיוזען יא?אי סון ס  כא־ ד
^ ײייג  ־iyB אסיגע8 די עדװעהלען איז ט

זאנען.
 שכת דעם לווטען צו ניט פארגעפט

 םין יעקטשוױ צום לאחאי אין בײטאנ
יעוױן. טאקם

 גױט שיקאגא פה זניאן קלאוקמאכער
באמכאםים די מיט קאנפערירעז צז זיך

ױדאן. דער פץ לעבען דעם א*יפ גײעס אנדערע נאך

םעחרע־ דע- ראפאפאדט, ט. בױדע־•
 באאיד, דזשאיגט יט־קאגא פין “טא

: פארגט וױ או:ז ״צרײבט
 שיקאגא די םון באאיד דזשאינט דעי

 ערװארט ױגיאן רyפטאכyדד און הראיה
cyi פארהאנדיוננען די פ*ז דעזויטאט 
 צוױשען פארל.וכיעז בארד דאלפען װאס
 טאנופע?טשורערם די און ױניא; דער

אפאסיאי״עאז
ױן ערװאיטען טיר  זyוטpא: דאפ א

pc זאי עי זעטאז, טאריפ פרעזיד^ט 
iy אין הערפילן אלנז i ,הויפט־ ארבײט 

 טוזען טיר קאנםער^ן. די ביי זעכיץ־
 ארן טרײד איז אנריטענט אן אײנשטערע;

yc^n; באלווט צוyן ^nyBynoB y r r״: 
iy םון ארבײטע.- די פאר בען i אינ״ 

דרסטריע.
 ענטשײדונג אויך״די ײאדמען1ע טיר

 גא־ םון ען1■װע |yBy3y:D,r,o דארן* װאכ
 יארק נױ אין ״עעזי?ן<ט פטיטה׳ם װערנאי

 ־yi ayi אױוי באזירט ט,yטארלן ?לאו?
ט lypy^yiB iy פון פאי i ;:אונטערזוכו 
. איצט װערט עם װאם ט כ ^  -iy טיר נ

yoiHii; םון ענטשײתנג די אז iy i א־? 
 פאר׳ן 1נדבאyאנװ זײן אויך זאר םישאן
 דאס איז שי?אגא, פין טאדלעט ?לאו?

y דיזע ^ i  iyop:is| אונ־ אין ארײננעהן 
אגריטעפט. באגײמעז זעי

* * *
n iy i״yi שיקאגא אין או:ז בײ איז 

p מעהיפסע די א-בײט. קײ; :יטא ^ p 
 װײניג, גאנץ ארבײטען הײזער דרעס און
 צײם אזא אין זיר, םאדשמעהט עס און

. גיט טעטכערם די זײגען ^ן ר ם  עס צו
 די םון ?אטפילײנטס סך א ארײן ?וטען

 אײדזשעגטס By:t'c די און א-בײטער
 נױט םארװארפען זײגען ױניאז דעי פון

 שליב־ צו טאןyג ארץ װעדט עס ארבײט.
iy צו ?אס*רײנטס די טעז i -^צוםריד 

 ^־װארםעז כײר כיעכיבערש. די פון הײט
 א זײן זאל םמאן ספריננ רער אז אבער,
 גוימינען Biycoyo אונז^־ע איץ גיטעי.

 סיזאן. גוטעז א אין זעהד זיך
טע א סאנ סערע  א אץ פאס״רוננ איג

שאפ. קלא־ק
iy״ קלאוק די םון אײנעם אין e r איז 

 פאי*־ דאס םאדגע?וטעז צו־יח י*אנג טי:
:גענדע

 רים־ ברודעי סשערטאן, ׳צאפ דער
 זאל םי-טע די אז באשטאנען, איז ״טיט״ז,
 מאכען בײם ארבײט די גרײך טײלען

 פידמע די האט דערםאר און דופיי?"טס,
iy פרן זאנטyנ2א הפ%א i .זײנען ארבײט 

 ארונטע- שאפ דעש םון ארבײטער אלע
 פראטעסט אויס ט״טעימאז, מים׳ן גיײך

iy םון האנדרוננ דער צו i .מ ר  די פי
 שאפ־ דער געװאר^ רסyסעטyנ איז ?ײס

ן טyאינםטײטyד איז ^ ו ^  ג
 ארבײ־ ײ באצאוזלט האט םירמע די און

i םיז טײד א פאר טער n םא־־רארעגע 
סטאפעדזש. םון־ צײט אין צײט

o םון סרבײטעד די n האבןו) שאפ 
o n rg i באשלfםyםאר׳ן דאס ן >iy ̂

i םון באקוםעז \V2*n זײ װאס n םירמע 
^ זיי זאלען כ א ^ א ם ? טי  ל,yטyבאנק ש

o םימנדעז צו n אײנינ?ײט. םון זיג 
B in' ױ א iyouy«f זײ חאבען ' ל א ^

 םיט D"run'iDW אױסדריסענדיג
m םיז כאאםטע 'ד' םון הסנדלוננ m 

o *יז ײניסז׳ n םצםיצז o n אין ־םכסיר 
jhiv  o n איז n  i nזfלוצr ווצרם

ר די צו אנעדמגוגג אוי^גצזדיסם מ ױ  נ
• י ^ ^ not ג י זייצר iv« דאלני סי גו

^y אונטעױ ארבײט. i^fiy i iy i איז 
yanrynyo-nx; א pאטיטy שאפ, פון 

ױ ל ^ iy׳o י. :נ i, .יע־ ם*;ם שאחטאן, י 
דיםשיטץ. י. און װיז

 אײ־ ביזנעס פאר עקזאמידישאגט
דזשענםם.

עצט^ לעם אױף  אונזיל- םון מיטי:נ י
 םארגע?וםען זײנען באארר דזיטאינט

 אײ־ Dy:i□' םאד ע?זאטיג'י*צאנפ
אי דזשענטפ iy ױניאן. דער פ i מיט״ננ 

 אלע דאס געװעז, o:ooy־yo:*H אזוי איז
w:"i n :y?yn:f םארבליבען האי אין 

נאכט. בײ אזײנער 1 נאך פיז
D עס. vrsnipy iyi"t עלױ

yDOTi:»p.| דך האט *יי פון אײנער 
iy צװײ צורי?נעצויגע;. איײז rn ארוג״ 

oo’orynyD ,זײ נענען װײל געײארעז 
 אב״ yjpr'H ivifiiyi געמאכט זײנען

 זײגען צװײ yiyiio נאך און דזשעקשאנם
T n n y i lyifny; ;yiiryi ניט זײן צו 

pאםyBטyםאד גט oyi .זײנען, עס אסט 
ן אלזא, ע ב ^י  oy: ,lyooi'iiop opyi* ג

 םײטעל- ד. דאלני?, ב. ביאליס, ט. :ליך
 רו־ ה. איז נאװא? ט. ,looiyiyi פ. םאן,
iyD. די ypyi fyooTiiop cpyr| ארויוי 

 ־iy iyijm זײ םון םיר און באלאט אויפ׳ן
oy jy הלטyװ iyn רעד פאר בלײבט 

B^^iy^j^ באשטיט צוyזײ פון װער ז 
jy װעהלט iy זאל עס iyn

 סון מיטיגג lyoopyi oyi ־אויף
מט8ב װעם באארד דזשאינט jy שט' iyn 

 אוץ װאהלעז, די זyומpםאר זארעז עם דוען
 ?אס״ זyדיגyלעב גאנץ א טעמ1צרװא מען
#פײן

, כי. ט ר א פ א פ א סעה. ר

װאלען די פון רעזולסאפ
^ ל א מ ל ץ א

שאן ת דעם איגסםאל^ אג. שב ט ^ ב
 זyוטpפארגע iyi"t ׳שבת יעצטעניס

 יױ רײנ?אוכדטאכער m איז װאהלען
ע די איז «20 יא?אר ניאז, ^ ג ל א  פעי־ פ
^ אנ ”of'nyv.iy iyi ז i עץ:1געײא
i זש^*,1טע:ע 1םא n ;פאײ נינגאלד 

pyD־.irryiD־iy, סאר ;װײנגאדד הם1אב 
 י;1א1סא שכי^ן יא?אל, פון טאז1yטש

 עהזעקו־ ?אפלאן; סpyט טאן,1װ"ס־טשע
 הײטען ,Yrnfpiyo סאל דם:yטבyט טיװ
 הײ• םאן,1י1ם סעם אן<,pזאי־אט ל. בי?,
 נײטען לעװיט, יאל1גב גאלױצטײן, םעז

 תביז, 1טו1א ליװײ, טוגה טאן,1י1פ
^ ט ײ שאה זיט^ײטאן, ל. אברהטס, נ  ח

 טאן1טשע סלײ\, ישדאל און ?עסאעד
<o:kp פון

cyi אינ־ זײן װעט פאו־גאכט ישבת 
 םון yאטטyב yאל די 1פא סטאלײשאן

yi□ .לא?אל i n װ אינםטאלײשאןyט 
iy איז זyומp1םא i אל שאנ ײ ם^נ  אינ
 שבת יט,1סם טע16 װעסט 3 'ננ,1ביל
iy צו נאכט.1סא אזײגע•• 1םיע i אינ־ 

D זיינען םטאליישאן innyi■  inn^yi 
 װ"ם- די באראף, lyoyipyo זיגםאן,

aiy3i"B .' : ly o jn 'tn o םיג־ ל. און 
p'oe^yp די םון o " p iw n y iwאון ״ 

8b• סון סשעתזאן m גדינםורג, ח. o n 
op 'i .חל ?אתסיל רו  האם גרינמנרנ ב

in געחאלםע! 'o o in ן וואחלצן די  א'
o n ,ה לאסאל« iH B in חם װערס  א'

w א אויסגצדוײאם M nm o• ^ אנ ד
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סוי *״נזער pc אראנזשירט פאױגזידענע אין דעפ*רטמענט עדדקי״טן
יטטאדט. פץ טײלען

נראנקס, די אין
o 2 סרייטאנ, n|*1925 יאדאר, ט,

 יןײאנ״רוסס די אין #װעגס, *ין אוהו *
pc עוחונײ, װ»?ימט*ן 16*1 ,2 ראשטי 

in׳ ןאוזןן >וסן» װוס i ro p r אינער 
u און ״גא©§ורס rn פאר אױססיאונגעז 

tow nד׳/ וריןאנןר טי *רנ״
m אוחר 11 זונטאג e װ*מ *p •זעי

ץ נון י י  אי״ יןוױן opw יוקששויון •
r* ״די מנר r i o o n r פון •גסוױחיוגג 
ר דןר מו גוז*ר׳»אפט׳/ סאדו

o 9 *װ*גט, פרײטאג nיטנואר טען 
 2 (דד. ןןנױן •יאץ מיג*ן pc װוס

ר: יוקס*ורןן חאפמן) ״פרכיײ אינו
m ן עו רו ד  דיורע א״ר*•*, אין מ

*ױפסואונגען/ *?אנאס״צע »ון ליםישע
האריעם. אץ

 1629 סו;טצר, חלאוקסאכצר אין
 סט טע103 ^ומער עװעדו, לעקסינגםאן

 pniroptf 0*oc*n נ. (דר. »נױן וח»
i* 10.30 זונסאנ, דימן n  p אינער פריח 

f י*חר 36״ i r m דנײטער״נאװונונג* 
קי׳׳. אין אמרי

 ילעיד 6 פון כאיטסזנתן װעם קורס רער
 *M געשיכסליסנ * pn opu און ציעס,

 •ראביעסעז, צילשן, n אינער האנדיוגג
 אי- דער סון אױםטואונגעז און סעטןדען

נוװעגונג. ארנײטער דישער
כיידינג. 9 לאקאי בײ

 אפעריײ מיאוק pc *ױדיםארױם אין
 לעקסיעמאן 67 ,9 לאקאי ױדאן, טארס

 1 יאגואד, םמז3 דעס שכזז, דעם עווענײ
 שןרכד יעוױן םאקס װעט בײטאנ אוהר
im r קורס ?ײן *iro ipon  p .כיעטאחו

 וחנרען ®*רםג*זע*ט ורןט קויס דער
 P* ■לאץ ?עיבמז דעם אין שנת יעדען

צ״ט. ?עיכער דער איז
דאיץ-טאון.

 טע5 איסט 210 חאי, כעםהפווען איז
 ?. (דר. צכױן ודעם סי, רזם אין סטריט,

 דעם םרײטפג, דעם יעקט^ורען חפפמיוזא
 איבער אװענם, איז אוחר 8 יאגואר, ן1ם2

 אמריקאגער פח ■ר*מנ ערשמז ״די
 זעיבסנדשםענדמען א אין טר״ד-^גיאניום

קאספײן/ ■אייםישעז
נו«ר^8, טעז9 דעם אװעגד, פרײס^ג

 ראגאוי חיל ■י״א״ו זעינען דעם אין װעט
 אי• יעקטשורס p 3« וןורס א אגפאנגען

 אמע־ םון אנטוױקיוגג תויטודעי״ע ״די נער
שא/ רי

h ר שו עקט רוסיש. אין י
 דעם אדחוגט, אין אוהר 8 סרי״טא^

 סם^ טש10 איסם p 316» יפגואר, יןטען
תט מ ט. ו ד או פ ר א  דד אין יעקם״פורעז פ
r^o ״וחןיט איכער S v o r p n

 די םאר אחוגז׳עירט איז יעקס״פור די
 נר. רוס^״פױלימען דעם pc סיטגריד^ר

ױניאן. קיפופסייקשרט דער פון
 ספע• זײנען יעקט׳פורס p8 שורטען די

 אולזפות פאר נעוואחנן צוגשגרײם ציעל
ײ סיטניידער  לעוד אדן יעשט׳פורעדס n נ

 -jn עדױק״מאנאל כיט׳ן ¥וזאםען רער
■ארטמעגס.

 װעיען קורסעז און יעקט״פורס ,ד
 אין סעזאן דורכ׳ז ודערען פ*רטדןז*«ט

ווײם. זעלנער חור אץ און ■יאץ ועינען
םיםנלידער םאר םרײ איז אײגטריט

י. װ. ג. כ א. דער פןו
עקסאנדער שחענדלער מי ץ טים  א

װיי. כרןןנז
גע״ װעט םיט״פהענדילער איעקסאנדעד

 די און *«סיכאל*גיע איכער קורס א כען
 דעם דאנער׳שטאג, כאוועגונג״ ארכ״טעד

ד, טעז8 י ו נ י  אין אװענט, אין אוהר 8 י
אר ײנ  סטריט, סעקמפז 219 יײסעאום, י

.301 רום
 זײ׳י יעקכדעורס 6 די פאר טעכיעס די

 ״דער יאגואר, טען8 דעם : פ*מט וױ גען
ש  ;חיה״ געזעי׳שאםטליכע א איס מני

און רעכטםערטיגונג ״די :יאנואר טען15
 קאסף ״דער יאנואר, טעז22 ; טאדיונג״ די

 ״פיהרער • ׳יאנואר םען29 ; אינסטינקם״
 ״דאס פעברואר, טען5 ; גאכפאלגער״ pא

 ״דער פעברואר, טען12 ;אײגענטום׳'
באיפאםוננס־אינסטינקט׳/

 פון מיטנ^דער צו םרײ איז א״נטריט
אינטעדנע^ונאל. דער

 #קארד די םאר איז אױספינסטע םאר
 אנאנסירט, װערט קורס דער װעילכע אױןי
 דד&. פון אםיס אין ווענדעז זיך מען סען

 pא לײסעאום לײכאר כראנזוױל באארד.
 װ. 3 דעפארטםענם, עדױקי^אנאל ןיום
• סםריט. טע16

m האלט ױניאן װארקערס גודש וװדים
סיטינג וױבטיגען א

 נעטד.«ווועז »יז «יז ^װענט דינסטיזנ
 פיםיננ » נעוו«ושן «ו»נ׳ןה*?טען ה*ל
 יז*יצ דעד ארנייסןר. ווה״ס־נודס סין
 כיעש״ די און אינערנעיאקט געװזז איז

t’ חנר סון בערס r ; i םים זיך האגען 
 *וגע״ אױסמערקזאפקײם גרעסטער דער

 האבען רעתער די וואם דעם *ו הערם
זאגען. iv נעהאט

 םענע־ דער םניידער, אנ. נרוחנר
w r n• ערעפענט האם ױניאז, דער סון 

ם i אױטםאדערוננ »| םיט מיסינג ת t 
 פאר־ דקם סין אנדענימן דעם עהרען

 אפערי־ דער פון פדעזירענט ׳פטארבענעם
 לvvovכ ל״באר, אװ םעדערײ׳שאן ק«|

ע זיד. אויפ׳פגמ׳לעז דירך נאספערם,  אי
אויפנע׳פםעילם. ױד חאב«ן

 רעדע אענגערע » אין האט סנייחןר
o אינערגענעבעז n ד נ א ט  דער פון ^

מ אינדוםטריע, > מ  זיי״ עס ענחןרונגען ו
 האם ער םארנעקוסען. סרײד אין גען

o אױף אנגעװיזען n, אנריפענט דער »ז 
 אין זיך ענדינם ■סאסיאײטאן חןר םיט

מן עטאיכע א  ױניאן די אז און ארום וו
 אםא• דער w בריו• • »׳פיקם ׳ןאין האט

 םא׳ גארםקנם ״קאטען די םיז סיאיײואן
 װערעז זײ וחזלכען אי) גופאקם׳פורערס/

ipuw אויפגעסאדץרם iyjy סאנפערירען 
 ױניאן. דער פון םארמרזםער די םיט
 ױג־ די ») אױך, ערקלערם םניידער נר•
 ײעלכע םאדערוננעז, נעװיסע האט יאז

 בא״ דער ביי װערען פארנעאננט וועאען
 ער־ ער אנריםעננ^ דעם פון נײאוננ
 םייע פאראן זיינען עם אז אנעד, ק?עדט

 ,17[<ױב איהם סאכען \ואס אורזאכען.
i t r p w w מן  נענעראא־ססר״ק א n תו

 גמס״ די w *פפ<ירם «ר און טרייד אח
ס ר ר pc מ ־ו זאאןן זיי ײניאן, דן  ז

i n  n  jjrew earnr אדבײט w האל־ 
m ־ ױניאן. די •אר׳אסארקען  ריפט •
 ית־ אין ארנײםען ײאס יתיאדלייג^ די

ו אןן »ר״ די אױך רופם ו
ר א ט  ניס־ימיאן אין י«טא>ארנ nOm נ״

i r t w f  w ן ן ד ״ ) *•ר־ אין נ
ט tw סי  n r  i p  m ־יאדראגא 

t i m  u o ro v״w .m n r  n t* f W W^ Xm'* י ^-י ~w f
.«• .. .* - . • . "/.r

 ארכ״טס־באדינגונגע; די אז ׳אן וױיזט
 אזעילכע זײנעץ מעפער ניט־ױניאז די אין

 קײז װען צײםעז די םאר פאסען װאס
 און געװען, נים טרײד אין איז ױגיאן

 זאלען זײ אז אילעמעה צו אפעלירם ער
pא אי^אםען צומטאנד דיזען העלפען

ס מײײנמידזרעז ^נ די פנ ק ר פ איז ױני
שעפער.

 געענטפערט האבען כיעמבערס די
 מים רעדע סנײדער׳ס ברודער י1אוי

אפלאדיסמענטעז. מטארקע
 םאר דאז מםעלמ סנײסגר בדודער

 װעל־ לעםקאוױנדפ, ^ וױיס־פרעזידענם
 סענעדזשער דזמענעראל אױןי איז כער
 זיך האם װ*ס דיסטריקט^קאונסיל, םון

 אתא״ צו צװעק דעם מים ארנאניזירט
 ארבײ־ ניט־ארנאניזירטע אלע די גיזירען

 די בײ באשעפטיגט זײנען װאם טער,
 אונ־ זײנען װאס טרײדס, פאחטײדענע

 אינ־ דער םון ת^זוריסדיק״שאן דער טער
 װאיר־ גארםענט לײדיס םעתעישפנאל

 וױיזט לעסקאװיט^ כר. ױניאן. קערס
 װי pא װיכםינ װי אן רעדע זיץ איז

 איז. קאונסיל םיז ארבײט די קאלאסאל
 די ׳מװער און גרויס װי אז זאנט, ער

 ניט״ױניאן די ארנאניזירען no ארבײט
 גע״ דאך עס םו? וײז, נים זאא שעפער

 םעם־ די אױ^ םאדערט ער ווערען. סאן
 און ארבײט, די טאן העלפען צו בערס

 דאר״ ײעלען ?ײ אויב אז ערקלערט, ער
 #אלײן זיח ניט זײ װעלען סםרײקמז, פען
 ארבײםער װחײט־גודם די טים *? נאר

 אנדעמנ די סםרײקען אויד וחנאעז
 אן אננזדפלאםפן זײנען װאס םדײדס^
 םילײכם דאס וחנט *וזאמען פאוגט<

 מרױעך פח סםרײק נראסםער ותד זײז
גע• וחנן האם יארק נױ וואס ארבײםער

״ן m ז n אױמגאנו־ ווארים וחןרם
 P’P אנוחןזענדע אלע אאו־ V* עט כמז.

> » תן, גיס «מיי ױ ן טאגנט עס או נ י  ז
iw r גײע א איז לאבמ נײער א אן 

 אר• גודס װזזייס די צוױ^אנן סאנדגקייט
^ אי מ ט min מ  צו עגדייד^איהותן װי

y א n r m m ן יוגיאן ו ד « nr י ו מ

ר ע ר ד מ מ ג ל מ י ן ם ז ר ו ע װ אלסער ו מי מ מ ה  ע
ו ו « ד ױ ר ס ע ר ו מן א סנ ע ר «, ו י מ אל י ש 22 מ

 נאאיד עקזעקוטיװ דשר pc דצונג א
 #22 לאסאל יודאן, דחנססאכער דער סון
 דינסטאג געװארען אפגוחאישס איו

o 3 אנענד, n1924 דעצוסנשר, צטען, 
 װעסט 61 #ױגיאן חנר pc אפיס אין
 םון םארדץ דעם אונטער סטריט, טע21

ניוסט״ן, ט. נרודער
 דײ אװ נאארד דעם םון נאריכטען די

 און טען10 טען,3 דעס pc דעקטארס
 דזמאינט די pn דעמטכער טען17

 |Vo9 טען,5 חןם pc באריכטען נאארד
 אויפנע״ וײנען דעצוטנור prol9 און

 mv< פארהאגדעיפ ייח גוװארמן נוסען
װארען.

 איגע״ חאט מאטיטמ ױניטי-חױז די
 חור pc באריכם פינאגציולען א גשכען

 װגיםי• דער פון הוצאח pn חכנסה
 א אױד pא סיזאן, לעצטען פאר׳ן חױו

 איוד אױו אנוױיזעגריג באריכט טררורען
r װאס צײט, חור פאר טעטיגקײטען 
אםט. אין געוחון איז ױ

 געװא־ געמאכט דיגען ok וױ נאכדןם
 געוױסע *ו נומװג אין אנפדאגען דען

 ס*כד די חאכען באריכט, אין ׳»ט*יעז
 pn קאמיםע מג^םי-חױז מנר pc בערס

 pc כמגעדזשער ראטוגבערג, נרודער
 עקזזד פאר׳ז געטאכט חיאר הױז, דער

 דערנאך שטעיען. די כאארד קוטיװ
 געװארען גוטנעהײסען כאריכט דער איז
 אױס״ האט כאארד עקזמקוטױו די און

 סאר תאסיטע, דער דאנס-צו א געדרייזט
ארבײם. גוטע איהר

 סארעפענט־ ײעלען כאריכטען בײדע
״נערעכטיגקײט/ דער אין װערען ציכם
עטלי״ כײט איז װאס קאמיטע, די

 צו נעװארען ערוױיילט צוריה װאכען כע
 דעד סון ילאגע דער מיט זץ־ כאקענען

 ארײנצוברײג־ כדי וױיסט״אינדוסטריע,
 עקזעקוטױױ צום רעלאמענדאציעס :ען

 םון פאײלאנג צום באצונ אין באארד,
 מעט־ זײנע זאלעז םיר אז ,26 לאקאל
 ױני־• אונזער אין ארײננמהממז בעדס

 באריכם איהר אדיינגעבדאכט האט אן,
 די זאלען כײד אז רעקאמענדידס, זי און

 ארײנ־י ױניאן וױיסם דער םון םעסכערס
יאקאל. אונזער איז :עהמעז

 און 26 לאקאל מיט אראנדזשסעגם די
 אײנ־ די pא אינםערנימזאנאל דער מיט

 טראנספערירען צו אזוי וױ צעילהײטען
 אדמיניסט־ נײע די וחןט סעמבערס, די

 אדיס־ איז אױםנעזזכיען דארפעז ראזױע
ארבײםעז.

 די נעווארעז אױפנענומעז איז עש
 אראנ־ נױטיגע די כיאכען וועגמז פדאנמ

פון אינסטאלידונ; דער פאר דדטסענטס

 איו ‘עס pא אדטידסטראציע דיער רער
 י. כרודער צו געווארען אינערג^יאזען

rאײגצואדדענען. אלץ עחגהאיץ
 לעצ- כײם איו װעלכו קאטיטע, רי
 ערװײלם םיטינג באארד עקזעקוטױו טען

 חנקאסענדא- ארײנצוברײגגען גוװארען
 ״16אגור אויסצודריקמן אזױ װי ציעס,

 י. כרודער צו דאגקבארקײט און גובכ
 האס ארכײט, זײן ם*ר טעחגחאיץ
 סיסיננ א גוחאם האט זי אז כאריכטעט,

 כדד אדוםנעחזדם האם ױ װולכון אױוי
ץ טפטיגקײם מעהגחאלץ׳ס חגר  דןך י

i r iv, יתיאן דעי״ סאד האט ער װאס 
 סאר האם עד אדביים וױםיוי אוז געסאן

i דער r a r א ׳עז1אװוקגונמp זי i n 
 וקזעאוםי־ די אז דאריכעה קאסונדירט

 רעזא• םאלגענדע די אננעהמען ?אא ווע
יוןױו.

 א( אויןי דוקם1גע איז רעזאילוציע (די
 ״נורעכטינקייט^ דער אץ פיאץ אנדער
ד רי pא באריכם קאמיםעס דעד  ח

 אנגמנוםען אײנמטימיג זײנעז ואלוציו
געווארוז. גוטגעחײסען און

 ^אמייי סינאנץ דער פון באריכם דןר
 <א״ האט זי װאס סיטעג, איהר פון םו

 אין דעצעםבער, טען23 דעם חאט
 באט- געהעתנע נאד אוז אױפנענוםעז

נעײארעז. נוםנצהײסעז ראכסוננעז
 דור נזףןזלאםעז זץי האם דעם סיט

 ארױסנעהעג• דזזם pc םיסינג אעצםער
מנארד. עקזעיזוטױו דיגעז

סעקרעסאר. ^עהנתאלץ, י.

ט א ר ע צ אנ ץ ק ם א ע ל ר א  ה
א• די ®ײערעז צו ש ^ ק דיו  ע

ל א . נ ס ײ ק ע ט ע ט
 װעם יפנוןןד, !סעז7 דעם א״וענם׳ *בת

 ערש^זך די ײערעז גע»ײעדס ח#רלעם אין
 םעםיגקײם עז־ײקײ׳ישנ^ל דער מדן נונג
 גע־ דזןד צו אינםזןרנע^שגשל. *ונזער «ון

 ׳»עח* » ךךעדען געגעבען װעם לעגז^חדױים
 ®אר• װעם ד^ס ^נץ, און קןנךערם נער

 p®103 171 סקוחל, ■^בליק אין קומען
עװעס. םע5 און מעדיסאן צוזי׳אען סם״

 ד«ײ » װעדען דודנגעמיחרם װענז עס
 דער פון מיםגלידער די ■דא;י«ם. כעד

יערע און וויגםזגרנדנשנןל  £*םיליען ̂ז
געלפדעז. ז״גזנז

ל א ^נ ש ע רנ ע מ נ ר אי א ד נ ע ל מ

pc .םקולםאן. ח
צוריק יאהר 12 סים װאך חײנםינע

״שי־ 7L יאלאר םח סעררעםאר ;כטערי1- מ
ױים יי דאכ •שר״בם םײיארם ר״דיס יזאנא ה

םא־״ארעז איז םסר״ק זײער ײאדום אורזאנע
ס.1נ* איז םאננעי נעװעו איז געגאננעז דער י
מויזענד ררײ אאגעלאסט זײ ד-אם סםדייק

10 כייט דאו*ר םוםצינ אוז הונדערט םי̂ג
האם אפים דזישענעראל רעד װעיכע צו סענם.

דאיאד. טויזענר אייז כײגע^טײערם
* * #

סארברײםונ• אוערילײ נעםאכט װערעז עם
יײריס איע םיז סםרײק נענעראר v םאר נעז

PB קאםיטע א יארח. נױ םוז כיאכער וױיסם
ד דעם באישסיםעז *ו עררועחיט װעי־ם םינף מ

נערו*ען זאל סםדייק דער װעז סאג סזןנדעז
די riB אײנער אי« דעבס וד. ױדז׳שיז ײערעז,

ד האם ױניאז די ײעיכע דנער7ר םיי^ נ ײנ ו
 סםרײקערס. די אדרעסירעז u ראדעז

* * *

נעווארע? באישםיםם איז ײאס קאםיםע א
 עקזעקו־ יאי.איע איע םיז קאגםערענץ א נײ

 *אינענדעז דעם אדייז כרעננם כאארדס טיװ
די םיז װערעז נע״פאםעז זאר or״ באריכט:

 וועל־ דאיאר טויזענד 25 פוז םאנד א יאיזארס
 באארד דער װעדען איכערנענעבעז זאי כער
 פאר װערעז כאנוזם זאי אוז דירעקםארס אױ

 אח מאנופעחנדשורערס סאכ נענעז קאביף דעם
 סםריקם קײז נים ראבעז װאס קאנטראקםארס,

 דעד ■אר צאהיעז װאם איז ^עאער. ײניאז
 מע*ער״ אינסײד די אין וױ ױענינער איבײם

 גלי▼ קראפם אין ארײן נעהם נא׳שיוס דער
r די פוז םאיאריםעם א וױ דז*ם5נא u m• 

נוםהײסעז. איחם װערעז ראקאים באארד

ר ע ק ו נ ע ר ק פ נ ען מ ענ ען װ סלןז ט ײ רנ ס א ענ ר שו  אינ
ד *נ ער זדן פ ע סלאוק ד ױ פ ס דו אינ

 אין איז דעצעמבער טעז20 דעם שבת,
ג דעד נ ^  אסאסיאײשאז כאר דער pc בי

 דעם װענעז האנםערענץ א םארגעקומעז
 דער אין מאנד אינשורענס ארכײםסלאזעז

 זײ־ עס וועלכען י1אוי אינדוסםר־י^ ללאוק
 טון צדדים V5* סארםראםעז געװעז נען

 גאװערנאר אויך pא אינתסםריע, דער
לאסיסיע. סמיםה׳ס
 באםראכט איז קאנפערענץ *nn אוי^
 םאנד אינשורענס דער אזוי חייי נעװארען
 דער נעייעז, איז הויפם־םראנע די ארבײ^

 סאנכע צװישעז םאר סוםם װאס סכסוך
 קאנטראיזםארם, זײערע און דזשאבערס

 אײנפארשטענדי־ נים זץ־ קאנען וחולכע
 צו צאהלעז 8דאר ov ?ײ סח *וער נעז,
 סאנד. אינשורענס ארבײםסאאזען דעם
o כאצוג אין n נעײארען נעםאכם ?ײנעז 

 קאספיײגםס די קאםאלײנםס. אײנעא
ם \92וײ  t% די «ו גוװארען אימדגעמײן

מ ס ס א פ ס ריו  אעדזס־ קאאוק דור ײין לו
^ רי מז װאס ט א  דעם אמםארנעשרימן ח

^ אעצסען םיג רי  אױפפאדצדוננ «ז סױט אנ
 ײורע^ גצש^כםעם באיד זאי זיר וײ

tr נים *$ול פאמי דער ro ry a  pn יױן 
 אנ־ קאנען באלד זא< *ר אױסנאמג ךײ\

ס וױ יחנן1פונקןױא חויממ  * כאדארף י
4יײ

 נעווען זײנעז קאנםערענץ דער אױף
 אערזאנען: םאלגענדע די פארטראםען

ך :אינטערנײשאנאיל אונזער םון ח  פ
ײד י. װײס־פרעזידענט זיגמא?, זידענט  ם

הילקװים. מאריס און בערג
 אל| האמיםיע םםיטה׳ס נאווערנאר

 גאר• דזשארדזש דורך םארםראטען געײען
 jroMDUP דער םון טשערטאז במנמל, דאז

ד יינדזי יראםעסאר י«15ײאי ד״ ארטור  די
 im <עהם*ז הערבערט קאא. דזשערס,

 • שיגמאכ בצדנאדד קאםישאנעד סטײט
to אסס׳ן •ראםעקםײו דער םח rn 
 <ד <ןױ*ר, דןר P̂,4% װיאיאם :געײעז

 pm ראיאפארט דזשײקאב לוסטיג, איט
דזשאבלאו. דזשארדזש

תן איז אססץ אמעריקאן די  אאלי <וו
jo w רורך טראסען m r a ,־ ?וסגאיז▼» 

 J«,צאיאר סאלאסאן, ji צואיט
ד 1»י טאיגראח־ בענדזיפאסין *וביאיר,  ח

. כ«רם מי י ו ג
1* n j r w m* (ד נ*ײא איז אסט׳ י • 

nhm טדאםינו nrt ■pn יי* מ n• ע r• 
Ttotoc jDJjn ^מוםבאר fw im p. 

פ ח ר שז ליײיי, jd ח
ov אױך איז »g u m  u w wm 

סאנד
■....... ״י*•*■ יין'י*י

טI9fl6 סױןן,2 יאנואר ^רײמןןג, י י ק ג י ט ב ע ר ע ג

ם פון רעז»לוציש  <מז. דע
ו ר א ו פון נ ע נ מ ס ן ח  ו

או/ ל יוני א ה 22 מ
 באארד עקזעקוטױו םון טיטגליעדער די י

 שעהג־ כרודער מיט באקאגט גום ׳זײגען
 םאר אױםטואונגען און ארבייט ה*אץ׳ס

 ׳די יאהר. צעחן לעצטע די ױניאן דער
 דער צו נאהענט געשטאנען זײגעז װאס

 ענער־ און מיה זױםיל װײםען .ױניאן,
 אװעקגע• האט שעהנהאיץ ברודער גיע

 גאכ־ און 25 יאקאל םאר םריהער געבען
.22 לאהאא םאר דעם

 אונ־ זינט עקדסטירט, 22 לאקאל זינט
 נענרינדעט איז ױניאן דרעסםאכער זעױ

 גע־ שעהנהאלץ ברודער האט געװארעז,
 פונקט ארגאניזאציע, דער איבער װאכט

 ניײגעכארען איהר איבער מוטער א וױ
 לאקאל דעם האט שעהנהאלץ סינר.

 דורכגעלאזט ניט האט ער און געבויס
 ילא־ דעם זזעלםען צו געלעגענהײט «ןײן
 און םיס זײנע אױוי שטעאען זיף־ מא<

באםעסטיגען. און שטארקערען איהם
דער אין טעטיגקײט אינטענסיװע זײן

 צו איכעמעבעגקײט צ*יפע זײן ױדאז,
 איכע הארציגע וײז ארגאגיזאציע, דער

 האט ער װעאכען סאר אאקאיל, םארן
 טעגאיכקײטען זײנע װאס אאץ, געטאן

 ערלויבט איהם האכען םעהיגקײטען און
 דאדגע די אט טעהר, נאןי אםשר און

 איצו־ גארניט דינען ארנײטען אלע
 גיט זײ פאר איז אױן שום קײן שאצען,

גענוג.
 אױף געװען איטער איז שעהגהאאץ

 סאר־ געטרײער א װי pא ■אסטען דין
אמאניזאציע. דער געדיגט דאט
 רער פון קאמיטעס םארשיעדענע די

 שעהגהאלץ אז געםיהאט, האבען ױגיאז
 *אויף זײ םירט טהאט און ראט זײן סיט
 קײן איז עס און װעג ריכטיגעז דעם

 בא־ איז שעהגהאאץ װאס ניט, װאונדער
 דער א^ס נאר גיט געװארען טראכט

 סעקרעטאר, םעהיגסטער און בעסטער
 גע־ איז עס װען האט ױניאן די װאס
 װעג־ און אעד״רער דער אלס נאר האט,

ױניאן. דער םון וױיזער
 אנבאסראכט אין אל״ז דאס נעהמעגדיג

 אױסדרי־ באשאאסען קאמיטע די האט
 שעהנ־ י. ברודער צו אנערקענוג קען

 האט ער װאס ארבייט, דער םאר האאץ
געביטען םארשיעדענע די אויף געטאן

 כייט׳ן אז האםט, ד און ױניאן דער פון
 ױ־ זײן ער װעט אטט םון ארויסטרעטען

 װעט און אױםגעכען ניט ניאךטעטיגקײט
 קוטען איר• טוער ערפאהרעגער אן אאס

 עס װען ׳טאם און ראט כייט דױאוי צו
 װעלען. םאי^יאננט איהם םון גאר װעט

האםיטע: רעזאאוציאנס די
 רא• דזש. און ׳כיארגאאים בעקע־, ד.

בינאוױץ.
 רעזאאו־ דער םון קאפיע א ס. פ.
 דעי צו װערען געשיקט אויר זאל ציע

פרעסע. ארבײטער און ױניאן

ען ר טי עג עז ד פ פ א אן. ש מ ר ע ש מ
 ביא־ קאפייאן םון ארבײטער די ׳דיר
 אין כײטינג םפעציעאעז א ביי דערס,
 באשאא־ האבעז באארר, דזשוינט םרן אםיס

 טשערטאן אונזער פרעזעגטירען צו סעז
 5 די םאר פיעזענט, װערטםואען א מיט

 אױף וױ יטאפ פאר׳ן ארבײט גוטע יאהר
ױגיאז. ■,דע פאר

 2 אאהאא םיגעא, דזשעק
 2 אאקאי: װײגשטייז, י.

 36 אאקאא מינטץ,
 10 ‘אאקאי דאריס,

ס לאקאא ג^אדשטײן. סעם
האטיטע. די

ר 8 ע טיג רנ פינג ו װ םי פ
25 מקאל

ר יאגואל סטען רעם ריגסטאנ. ״  גי
 טען4אפגעהאי װעט ׳טי,א*ב דער :אך

 םין כײטינג װיכטיגעױ ־,זעל א ײעיעז
ױיבטדאנע• דער  .25 לאקאי* ױגיאן, ו
 ױערען אפכעהא"טען װעט כ*יטי;: דער
י*, בעטהאװען איז  טע5 איסט 210 ̂ד

סטריט.
 ראיגעגשטערן !,‘םאוי יצײעסמער וױ
 דעם אױף װעיען וױסען, אונז יאזט

 םון םראגעז װערען אױםנענומעז טיטי:;
 דער סון לעבען אין וױכטיגקײט נרױס

 א§גע־ אייר דארט װעלען עס ױגיאן.
 רעזוי־ סולם באריכטען װערען געבען
 און 25 לאלןאא אין װאהמן די םין טאט

.22 ראלזאר אין
 26 לאקאל םון כיטגלירער די זאלען

 “מי דעם בײצואװאױנען םארפעיעז ניט
 אינ* אײגענע זײערע איז איז עס טי;ג.

ך און כייטיגג צום יזרכרען צו טעיעסען  ד
פארהאנדיוננען. רי אי; באטײיינעז

A Happy and Prosperous New Year 
We wish to All of Our Friends.

— American Express Company.

f ר ע י י ם א ו ל ש א ם ב ו ם צ ע ײ ר נ ה א י
* ר ך  גליק, פערזענליכען א*יעד אין אויך װי אונטערנעטונגען, אײערע »לע א*ן יאהר נ״עם צום א״ך װינשען םיר װאם ערפאלג, גרויםער ע

I א*ז עם געשעפם־אנגעלעגענהײטען. אײערע אין פארבינדען זיך װעט א'הר מענשען סארט א פאר װאם טים דעם, אן פיל זיך װענדם
 אײך דראלפזען םיר יאהר. נײעם צום נעשעפט־פארבינדונגען אײערע פאר אנפאנג ריכםיגען « טאכען צו כאשליםען צו יעצט ראטזאם

 פיל יאהר קדםענדען דעם עם װעט אױםפיהרען, איהם װעט איהר אױב װאם, באשלום, פאלגענדען דעם םאכען זאלט איהר «ז ראטען, װעלען
הײם. אלםער דער אין פרײנד און קרובים א״יערע פון גדיק צום אויך וױ גליק, •ערזענליכען אײער צו בײטראגען
ר ע ס ד לו ש א פאר םוירװיםעם קאםפאניע עקםפרעם אםעריקען די םים באנוצען זיך וועל איך — ב היים דעד.אלטעד אץ איבעדשיקונגען געלט

ך װי ױ ר א א ען, ם ײז ט ד ר א פ ם אנ ד ע און ט ר ע ד ע אנ ל ע צי אנ ג  םי
ען ט ײ ה ענ ג ע ל ע ג ר אנ ע ב ר אי ע ר ד ע צ אנ ט ג ל ע ו ו

ד ל ע ן ג ע ג נ ו ק י ש ר ע ב י א
אן די ק די ע ט ס DJHBDpy א י׳ אנ פ מ א  וױכםינער יעדער אין כמעט אפישעט איהרע און װעלט גאנצער דער איכער פארבינדונגען ק
ט אין ארגאניזאציע שטארקער אדיםעתעוועהנליכער אן םיט שטאדט ע וי או ־ ם אנ ל ם ע, רו נ אי ר ק ען או ל ױ מ פ ע די א ש טי ל א  ב

, ען ט א א ט ע, ש עני מ א רו נ טי ס ע ל א ע און פ ר ע ד ר אנ ע ד ענ ען פון ל ט ענ ה א ח, ני ר ד, מז אנ ל ש ט י רן די א ננ  רי־ די אױן־ וױ — או
ע ג ע ד ל ע צי אנ נ ען םי ל ט ע און טי ל א אנ צי א נ ד ע ט נ אי - ען, די ג נ דו נ בי ר א ען פ ר ע כ רזי א פ

ע ל ע נ ע און ש ד ע כ י ג ז נ ו ל ע ט ש ו צ
פון - געלדעו אנדעדע אדעד דאלאדם אמעריקאנעד
— דורך — , א י ד א ל ר ע ב ײ ד ק ע ד ם א ם א פ

צוםרי־ גרדיסער א־יער צו אץ אופן זיכערסטען אדן שנעלפםען אויפ׳ן געלד דאם ערהאלטען װעלען הײם אלטער דער אין קרובים אײערע
אן אן דענהײט. ק רי ע מ ס א ע ר ם ם ק ט ע םי ע ע א איז ר טי אנ ר א ר ג א ם. פ דע

: ן ע ז ײ ר
 עקספרעס *מעייקאן נו>חענטסמעז »ין קוממ פ*חרען, גיט ז^יט איחר װאוחין

 »ופפ*רםײ*י׳»עו און בעסטען דעם פריי ^עבען »ײך װעלען עקס*ער«ען װאו *םיס,
v®־toגעלפ. אײער זיך םים פיחרזגז צו »ון ®ידזרען «ו בעסמען אם אזוי װי ׳

ענדע פ«ר פמזעקס :םשעסס) (טרעוואערס רײז
פיה־ װעם איחר ײען ז*רג, און ערגערגי^ סך א אײנ^^רען זיך װעם איחר

 לע«םע די מןןר זײנען ווןם פמזעקס. מרעװלערס עקמרעס צםעריקאן ?יך םיט רען
 קע־ זײ רײזען. אויןי געדם סיחרען *ו אופן בעסםען דעס פ*ר מנערקענא י*תר 33
 געגען ®ארזיבעױנג א זײגען זײ און איבער^ל, כםעט װערעז אײנגעקאסירט נען

 ד^יםיגע אין לענדער ®רעםדע אין אויםגע**הלט װערען זײ גנבח. ?דער ®•ןרלוסינ
געלחנר.

: ם ר א פ י נ א ר ט
בעםםען אם איחד קענם וועלם, דעי »יז מייל יעדען נןןך אדער «ון ׳איבעי»י*

 אין עקספיעס־אפיש דעי־ קאמפאניע. עקספ־עס אמעיי־אן דער דויך דורבפיה־ען
אריסקינפםע. איע געבען אייך װעט געגענד אײעי

:באקוועם בילם צאהלמ
 סםײטס, די אין געיד אריבער^ייקען פאר אויך װי הויז־בילס. צ^ה^ען םאר
 זעחר זײגען זיי ם*ני־ארדערס. ראמעסטיה עקספרעם אםעריקאן געברויבט
 עקסירעס אײערע אפליקײ^ן־ביאנק. קײן אויספילען נים ^רפם איחד באקוועם.

 עקסײיעס־אפיס װעלכען אירגעגר אין ײעיען אײנגעתאסיים וועלעז ם^ני־^רדערס
 זײ •ערז^ו־ ריכטיגע די זייט איהר אז איבערצייגען, וועט איהר װי נ^כדעם,

נזןן, ■ריװאט ^דער ביזנעס־לײט בײ װערען אײנגעקאסירמ אויך קענען  װ*ם ■ער̂ז
 פארזי־ ײ^ס ם^גי־^דדער. יעדזגן מים ארויסגעגעבעז װערם רעסים א אײך. קענען
 די גים און .,םיץ * נ*ך ביל זעלבען דעם צאחלען דארפעז ניט ױעם איחר *ז כערם.

 W ®אילוסס. ®ון יזד אין גוײק געלד זײן קריגען י1 ^•י*ער דעב םעגליכקײט
̂רס און קי»רעס־ז^ים?ס7 »יז באק-דםעז איבעי-אל. דרןןב־סכז
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- : יעדאיטא־ ץע־ט־ע- ־
 ;*,ל אי ;אטיצע; אײע-ע אין

 דעצענ״נע• «'עעז דזלב םיז וענטיגהײט׳'
 ז••;׳;; ״אפ ׳דך אי־- װאיגדע־ט

ע ,,:יע;׳:־׳; ײגיא; אי;?<- p* ךא : ד  ״
 פטא ;־,ד י־אט ;א־ ;•ט אז גי־ײבע;,
 אין גע־אפטע ד• ;עב־אנט ;יט סעדז־ט

 ;אך *אט :א־ ,,יעזײטאטע געוליגשטע
יא די
״וייי ̂ י י

צי א אניז אונ
; נעז ^ • י ד ד  א און לאגטיאיןטס ** ײ

 װאנען צאלר ;עולישעל א פא- גאלאנט•
ביזאז. א א־נײט
 “פא די א־יױפצעיצגלדט -אבען ד״ל

 ־,s די pit באי־עבאטים, די צ• לע־־;;•;;
 סון דאגדאט א ;עק־אנען ־א:־;; לע־כ

טעי ד• *:״  רעשע-ענדום־ א דײך ׳א
 אוכ פאדעױגנען די ליינען צל ייאיט,
p יערע; - a ־ידאפ פטליײזען צו אין; 

ײ ״.־ט״די:; די ;ײטי;, ײע;  מאפען די נ
 דעי :אר ;ינפטינע א ־,ז•;־ געױען איז

 פיען פאדעלוגגעז. די ;,c ר־*:£־־ײ;;
איז פען אז אנגעריטעז, אײי זץ־ ־אט

',V
♦ ר«י
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אן זײ נײלט pk פען י־פ טייבע די אײ*י דאלטלי־ צל • י 1 V * אנגעליינען
 פא- אנגעני-עז עפ האט איינער רים
 פא־ צללײטעל א יןראגקה״ט, כא־ט איי;

 לאט דדיטער א און סאיט, אגדער א;
 א:־ עפעפ נאל איו עפ אז געזאנט,

 א*לב לאט איטיצעל װאגען ביז דעליצ,
 איז יןאט§עטע;טען א צו רעהאפענדילט

 לאט ויערכעי־ סועציאי״בט, עהיי״כען
 ז״ן pc דיאננאז גריגדײכען א געכיאכט

 סעסטגעשטעיט. האט אין קראגסה״ט,
 ער גאיי־״עטײנע• pc יײדעט ער אז

 אפעלי־ ד,י;י* זיך נעה״סען איהם ראט
 ט״ן וועיען. געגעזען װעט על און רען

 ׳שײ;יי:נ שטיקער א זײעגדיג םרײנד,
 כיע־ אונטער׳ן געלן צו געהאט פורא האט
 די צו געיאסעז וױדער איז עי און סער,

 ארײננעיאס* וזאבען זיי און דאקטױרים,
 פאר״^״יעדענע דיט ים א איהם איז ■עט

 זײגען ^״טיינער גאי זײגע סעדיצינען.
 ער ײעז ױן געװאתסעז, דערװײיע זיך

 אונטער געהן צו בא^יאסען עגדייד ה^וט
 אי ;עװעז ״עוין ער איז #א«ער״׳טאן אן

 זמה־ זײן און אױסנעמאטזןרט, אי ישװאך
 אױסגע- ניט האט *וזארץ איגע״^״װאכטע

געיצטארכעז. איז עד און האיטעז^
 פאד קוטט קי#וקפאכער ארבו מיט

דאםזעיכ^
 זי:ט יאהר, עטייכע היכיעע ימױן

 רזעא־ דער אגטוױיזעיט דך האט עס
 אין סיסטעם קאנטראקטינג אח כיננ
 יאגע אונזער אז אינדוסטריע, קיאױז דער
 יש*ײ איץ געװארען איז ישעאער די אין

 האט דז״טאכער דע• שיימער. און םער
 א אנטװיקעי^ט קאנטדאיןטןוד דעם דורך

 אר־ די צוױ״עען סאגקודעגץ גװאידינע
 אזא צו געיןיכיעז איז עס און ארבייטער,

 איע כא^אגגען סיר כאנדע אז סדתח,
 אין אבער דיר זײנען ׳ױגיאז א״ז אין

 ביטערע ^עיער, די ?,א ■ראקטיח, דער
 אמי־ידט דזיטאכעד דער קאנקורעגטען.

 קאנטלאקטארס, צאהי גרויסער צו א מיט
 אױן• זיך צװי״עען יזאנקורילען ײעיכע

 דער און ארבײטעל, דעם סון חשכון דעם
 האט װאס ׳עא•, דער אז איז, רעזוילטאט
 ״צװא־ א איז אדער ארבײטער, ביליגערע

 ניט צאהיט ארז שא•, ױדאן כערער
 הײנע פאר און אוחנרטײם קיין גאײ

 און ארב״ט מעהר האט האילידײס, ליגעל
 ױניאן גוםער דער און סיואנס, לעגגערע

M r, רולס, ײ:יאז די אס היט וואס 
 אזא סיזאנס. וואכיגע זעיןס״זיבען האט
M r אד־ זײגע און ׳אױף ש:על זיך גיט 

 יעסאן, א געלערענט האבענדיג כײטער,
M צװײםעז א אין קוםעז זײ ייעז r# ורע־ 
i רען r,! די פיט גילײך חטאתים אױד 

 אונזעד ווערט אדום אזוי אינעריגע.
 ױניאן״ די p# דעמאראיידרט, ארמײ

 סהײלס, די מיט רעגולי^אנס, pא רואס
 בלױז ביײבען אנדער אץ מיט אילץ מיט

ר. אוים׳ז איי י
ם א מז צ״ א  געבלאכען זיך כייר ח

 איעער דעם. צו טאז צו װאס קע■, די
o: האט ^ ry, װעט דאס iycsyn, א 

 לפואה אנדעד אן האטyג האם צוױיטעד
 גע־ האט דריטער א און ׳טכה דyד םאר
 טע״ פעט^ט אנז^ר אן נאל ע»עס האם

 האט עס ויאנעז ב*ז טחלה, דער צו דיצין
 אונ־ פון ב. .y נ. דער פארזאטעלט זיד
ל זער א אנ ^ לני ^ נ  געמאכם האט און אי

 ״y^oyo האט דיאגנאז, גריגדיליכען א
 און איז, הדאנקדױיט די ײאס מטעילם,

— לפואת די פאר׳עריבעז האט
 האט pא ױנסטען צעהז באריהמטע די
 טעפבער״פי■ דזןר פאד םאתעבראכט זײ

 אױף און מאסעננארזאכלונגעז אױו•
 זײ האט פעז יידן סיםינגעה םעידמאז

שס^ אוז װארים זעהר  אויםגע־ ענוזיא
מז י ע נאגריסט. pא נ  אבער האבען אי

 פאר טעהד באאםסע די און פאחפסאנמן,
ם די אז איעסיז,  װײ די ■וגתםעז, חויי

מ אױף ■וגהמז, סאלע עי ו  הײננט עס ו
m דער ?n t\ קילאוקסאכער, דעם פיז 
בע *יז מי ען ו ד מג חי י ד מן ו א  א ם

אוג• דעד ויק פארמסערונג עאיטאדיר
yUrPII ffJIOrWI

ײ אאעראצחג rאסת די סאמנץ ןוזדעז זי

 קײן װאו ע־געץ יטטיטל, א א•; אטאי
 לאט טען זעלן. גיט זײ זאי* איינ בײז

 טעז א־־בײטכ^אזע. אלגזעלע איניטולט
 באיאט ;אט׳ס אליף ;עי־אזען אנעל לאט

 *צעסעד. לי אין אלבײטסזאטע אי:זע־<
 בײ טאיטינען 14 געקראנען לאבען די־

 דעם אױף ,4לועי קאנטי־אקטאלט. יד
 זאגעץ געלױסענלאפט טען קען פיגקט

פרואױ ״די :װעדטער ענגי״טען דעם
 אױב איטיגג׳/ די איז פידי;; די או•

 אדער ;עדײנקט, פליעל :אל לאט טעז
 אז אײגיעטועסעז, :עלאזט זיך ־אט טען
 יעצט רyאב זעהען װערט, עפעכ איז דאס

 אוגזער זיך האט □yi דזרך אז יאײז y‘אי
/ געענדערט. :יט האר א אױוי י*אגע : 

 ״העפלאך״ עטיליכע נאך צוגעקוניען איז
 זיך ערגערט דזיגיאבער דער ׳א»1״״ אין

 קאנ־ דער אלן ,nvi םיז וױיגיג זעהר
נים. אױך טיאקסאר
 ק. נ. יד האט װאס פיט פרעגט, איהר

 טיט טויזי באלעבאטיט די ;ע־איפעז
 דאס איז איהד אהן װאס •׳ארײז דעם

 גע״ דאן זyװארט םיר װאס yסטrלױ:צ
 ״טטו;־ פערציג די נ^־וען װאיט ״זyסראג
v y i ,דאך איז דאס װאס ארבײטס־װאך 

oyay ארבײ־ דעם םאר טכדעות׳דיג יע 
 y-: וואילט טײבעיל גרינעם בײם טעל.
 די קריגען, צו דאס ״סינטיט״ א ײעז

 :אר רעדי געיוען זײנעז איײז באסעס
דעם.

 פאר א נאר ערילייבעז טיר װעט אילר
 איך ן.yענדיג װעל איך אוז ז,yסלאג

 װאס צו :יט, יעצט ביז :אך פאר״טטײ
 סטאפדעדט, דעם געדארםט טעז ראט

 ־y3D'W רחמנות אהן אזוי האט װעלכעד
ט דינ ״  אפ־ האט איז טרעדטורי, רyאו:ז י
 איץ װען ענערגיע, מיט ים א נעהאסט

 ױ׳טר. כ״טר און ט^סעטעy; געײעז איז
 בא־ איהר אדױסגענעבען האט ק. נ. די

 בא־ Dyi האבען צדדים ys* און *טלוס
 ר:[ר װאס צו הײנט אננענוטעז, *צי*וס

 פיר זyםײט ײעטען כלט >' סטאפעדזיט
א׳ זיך  טא־ yעטליכ די }פארװאס און י

 צונע־ קאנטראקטארם די װאלטעז -טינעז
rטyדער סםאפעדדט, א אהן אויך לט 

ט [ל1לײב  דאך זײנען איניטורענס די פי
ר.yמyפr ערשט lyoipyo װי סײ

'ovy סטאפעדז ײענעןy rאל• איז ס 
 דער איז מײנוננ מײז נאד נעט״ן.

 אז דאס איז עפעס װיכםינ. זעהר ענין
 בײ מאכערײקע. אידײטע אויס״טליסליך

 זײ בײ ם.jn פון ניט w* װײס גױם די
 אי ניט. רyאד סמרײק, א אדער איז

 דאס סםרײ?עז, אי סאפױסיעס, צו נעהן
ניטא. זײ בײ איז

 וױיס ״נערעבטיגיןײט״ די לעזענדיג
 אויך פסתמא און האלט, איהר אז אץ*,

 דער אז ,i''oy:^K איז יידעריטי* די
 לעצ־ רyד זײז זאל pK <1דאר סטרײק

 זאל ארבײםער רyד װאס ל,yט,מ רyט
בא״ די סיט קאט;^ זייז אין אגװעניעז

.%)
זײט בטלײק טיט׳ן כאט״: איז סעכ.
 אבער אילר זײט יאגסעליואטילו, אילל
 אױך איז עס ללאס סטאפעדז״.*/ טיט׳ן

 1א איגטעד :אל סס־ײק, זעיכער דעל
 אונ־ אין ,4ייבעיאי זעלר :אטען, אנדעל

 ״צױן א-לם טיט זיך באנלצט ױגיאן זעל
טעלדכ די אפט. צו אביכעל  און :י

 סטא־ דל״בגעפאי*ע:עם א ;אך ענטו״טי:;
 אן גאר װי •yr.y פיע̂י ;אך איז פעדז״צ

ײי, ן’אטת ט־  װאס אריין, דעי־פאל *טלין :
 :ון באיצעפעגי״ט ל* א*ז כטאפעלז״• דער
 ולאס צײט לע־ אין באאטטען, דעם

 טעטבער דער איז ;—רט דעם יהאו
דער יצפעלענדים, זײןאי ^ *■ *•% • • • ד• >  , י #1 • י

’V ׳ 0 י • <- י7<-

צינקץ. ײ

באטר לדץ האבען P 4 ,

35 לאר,אל אין L. J

ע כ א ו ו ן ש ע ש נ ע מ

אבפיחר־םיטלען שטארקע פון א■ זיך שרעקען װעלכע
נעחםעז זןזלעז

ר ם)ע ן י א ל - ם
ס א ט ש ע ץ ג ם א ע ר א וױ ט ע ר ע ײ ה ר ט מו ה ע פ אנ ת

 קרעםטען W נ«נױרייד און געיאסען וױרקט ם־יאקם
איעםען, כײ באליכם אזױ עס איז דערפאר שםעמען,

גרױס• און קליק י״ »
D 80 און 26 40 m א אינ איז נאקס• א ח jbtwo י

מן »יז געקוכמז זײ זײנען מגיאן, א  מ
jro זײער חערען געיאזם און 'o r; 

״אף! ״הענרס
 ד< אנבאטראכט אין סט1דyנ מען װען

מr צאהל  גמ״ ןyכyגyגiא איז װאס ̂זyטי
jypj^^ c פאר װארען n" ,קאנדידאט 

םr 240 אינגאנצעז  אין דא װאס 4׳זyטי
p r קאנצעגטרירט געװען jny^r גאנצע 

 םארהעלטניסםעסיג םיר האבען קרעםטען,
״ליגחע״. װעניג

ס ׳טטאלץ זיין. מעג 35 לאקאל  םי
טעפבערס. זײגע

אליעזר, בן
,8396 יעדדצער ,35 ל. טעפבער

— : רעדאטיזאר ל.על ױע־טעל
 לױ ע^עקיטאז, אײגלרוקכפורעד דער

 35 יאקאל ןיא פארגעהוטען איז <ס
 ביײבען װעט דעצעטבעל, טען15 לעם

געדאגקען. אין אי״עפען בײ אײנגעקליצט
 גע־ דיגען טעגיטען צאליז ג-ױסע א

 די פאר *טטיפען זײע־ע ;נ*;זיאפ; ;ן,חוט
 דער ביז פריה דעל אין pc בעסטע.

 זײ־ יןyלאסrגע זיך האט פ^ייס פולי:ג
 און אױפהעי, אהן געגאנגען פעגיטעז ;עז
 םע^צן־׳פטראם דעד זיך לאט אזױ אט

 אוהר 7 ביז טאנ גא:צעז א געצוינען
 און גרעסער אלץ איז לײן די אבע:ר.
 טיי^עז די ארום און ;עװאיעז׳ ;רעסעי

 באלאטס די טים געזעסען טענ״יפעז ז״ינעז
 נסילyפ זימיט און פארנאנדערנעלײנט

 פאר־ tyoyty: איז יעדער האנד. אין
 שטױ ׳טטערן, דעם קנ״טיטענדינ טיפט.

 װאל־ זײ װי אזוי באלאטס, די דירענדיג
 פראב־ ״עװערסטע די רײזעז דאיפען טען

לעט.
ײ אז געדײגק, איך אנס,rpyלy yאל נ

 כיז םאכט,yדורכג האט 35 לאיזאל װאס
 א כאפעז טאג דודכ״ז גטyםל יעצט,

 און יטטונדעז, עטלאכע אויף טטיליעטאגד4
 כא־ צו צײם האבען זyפרעג װאטשעדש די

 ־pyלy הײ־יאהריגע איז בײם. א פעז
 yאל װי אזוי אױסגעדוכט, oy האט ^״אז

 װאלט^ יאר? נױ גריייםעל םון פרעסער
 שטײ געהן זאלען זײ צונױםגערעדט דך

װאונדערבארו ;עװען איז דאס טען.
זײ־ פארװאם ? אורזאבע די איז װאש

 הײ־ 35 לאקאל pe טעמבערם די נעז
 ׳סירטyרyפאראיגט פעהר געוואלעז יאלד
i יאד.ד yאי לוי טעלר

 מיט פיטוט. און פלײז איז דאס
 די האט עיעידטאן פארyנ װאבעז צװײ

 באראבאנע־ צו אגגעהײבעז ״פרײהײט״
 ־y; ןyפארלויטדיגוגג ארעררײ טיט ײעז
 מיט געטרײעט האט און ײניאן דער גען

 אײניג־ די צובדעכען צו פיטלען אלעריײ
 לא־ אונזער פון ארבײטער לי פון יױיט
y אלעלײ פיט קאל : ^ w ארטיpלyז 
 אםילו האט זי און עדיטאריעלם, און

 צו װעמעז פאר ליסט, א אױסגעמאכט
 סלײטס לכעyאז האט טעז רואוטען.

װאו די םארנאנדערנעטײלט־אין  גאסען\
 נים צונױף, זיד ?ומעז דyסyפר נאר

 נאך װאס אנבאטראכט, זיא געהמענדיג
 אינטער־ רyאונז פון קאנםטים^אן דער

 די ערלויבט. ניט דאס איז נײמאגא?
r פון אניטאציע ניט־זויבערע n. גארעצ־ 

yנעדזyם אלס נעלאםען איז װאס היץ, rר 
 געהאט ניט האט ברעסלאו דדש. נעגעז

 דאם ״הרטypםאר װירקונג. שום <זײ\
 לא־ םון מעמבערם די אויםנערעגט האט
 איז גע^מען זײנעז זײ אוז 35 ?אל

 בע־ זײערע םאר װאוטעז פאסעז גרויסע
אטטע.

 די װעגען זאגעז ניט זאל סעז װאס
 לײט ױניאז באװאוסםדגינע — פרעסער,

 האבען זײ נאר װי דאך. זײ זײנעז
זײער אנריהרען װיל מעז אז דערהערם,

 שאפס עםענען ױניאן די זאל
םטאר̂כ ריטײל און

:״נערעכטיגהײט״ רעדאקטאר װע־יטער
זא• רסyטעפב די אז װאוניט, אײער

l לעז y m r 9פראגע| איבעד טעהר װאס 
 םאך אינטעדעס גרױסעז םון זײנען װעלבע

 נס•yרויב איז פעטבער״טיס, גאנצער דער
 זיך װעלעז עס אז גרויב איך אכער װ-ערט,

 jnyrr^ שרײבער. װעניג זעהר געפינען
 מענ־ פעהרסטע די װי זײנעז, טעטבערס

jyr# נאר און ארײן, זיך טיט פארנוטען 
טזיךאלײן, ט געמען און מי ך:י  צײט די זי

 אדען װעג א װענעז װײרע א טדאכטען צו
 »! טאן געקענט ט״װאלט װאס טיטעל, א

 פארגע• זײ בעסעד. װערען זאל אלעטען
 בעסער, זײז װעט איועטען אויב אז ׳סעז

 אויך אײנצערנעם, דעם ארײן, איהם װעט
בעכער. זײן

לי אז נעװאלט, װאלט איך  אלײז, אי
 אםע{ זאגעז טsזא רעדאקטאר, װערטער

 פאר• די גענעז רפואה רyאײ פרי' איז
n r i i r:  אײגיי אויר אוז באגהלאך, די פון :

 דעם װ«;ען מיינוננ זײער זאגען צו לאדעז
 און םאױטטעגדגיס גרעסערע מיט טעניטען

ארבייטער. מיר װי װיסעז ברײטערען ׳
 םאל״טטענדיג^ א אז איז, מײנונג מײז

 דו פון םאדעוױנדעז דאס געגעז רפואה
 ארבײטסלא״ גענען הײסט דאס באנדעלס,

 םא^• רyד ביז נליךyט ניט איז זיגהײט,
rטyנדיגyדעם פון לײזונג ר iyD*^p־ia•־#־ 

 וױ נאך, פעץ דארןז דעם אױױ און ׳םyבל
oy דערװײצ װארטעז. לאנג אויס, וױיזם 
ט ?אנקורירעז צו רםואה בעסםע די איז  מי
 וויא קאנקורענם מײז אויב באסעס. די

, נים ^ ט ^ א  א אויך האב איך אז ם
 יער װי אזוי לעבעז, א םאכעז צו כטyר

 דעם נעברױכעז צו fy«wwya איר ביז
 פאר?ויםען צו — רy װאס ̂לyםיט ןyלבyז

 איבײםס• מײז סחורה, מײן רyביליג
 ?אאפערימןאנם מיט ניט רyאב ?ראםט.

 יע• דאלאר 100 סיט ארבײטער 100 םיז
 הונדערט געהײסען װאלט דאס מגר.

y r^ p ,װעצען ײאס באסעלארשותםים 
ly ניט rriM ד אײגערyדאם אנדעיען ם 

rטיpט%נ בכלל וועט דאס און ברויט, על 
y:yp| לאגג pyזיסטירy,מען װען אםילו ז 

 םאר־ גארפענטס yפאכםyאויפג די זאל
i v w ריטײל־סטארם. אייגענע אין
 rryayr עפענעז דאיױ אלײן ױניאז די

 איו טשײךסטארס ריטײל אײנענע םיט
Dy3T'3 yoMW־p^B״lv. זאל דאז איז 

yװ טאבלירטyװײדזשעס* אװ סקײל א ^נז 
 פאר איצטיג^ די װי yרyריגyניד א

 נאנצען אין באיטעפטיגטע אויסנאהם אהן
 געמאכפ נאר דארף אויסנאהם אז טרײר.
 ד< םאר קעפ, גרויסע גאר די פאר װערען
v o w ^ טו ם  םוז פראפים דער און אוי

 כל ?ודם געהן זאל מונגyרנyאונט דער
 גע״ א און געשעפט דאס אויסצושארײמען

 *3 פאר געהן אויך זאל נטyראצB װיסער
ארבײטער.

D •ארבײםענדע yאל .̂yDoyo 1זאלע 
 גרעםע- א צאהלעז צו טyםארםליכט זײז
 מוו אנדD’־bנyורrאינ םאר׳ז פי^צענט רען

 . דעה רyסyגר װאס און װײדזשעס, זײערע
 ויעלמן nyoy3 אלץ זײז, װ;גט ®ראצענט

 ח*סנו װאס יענע װערעז באזאדגט ?ענען
 לעדיג• דיזע אט װארים ניט, ארבײט הײן

 קאנקךי הרליכסטעyDyג די זײנען נעהער
 •*ע• אױױ שטעהעז װאס די םוז זyנטyר

yלעr אס צער iז ^ ט רונ  און p־i■ דעם א
 ארויס פינגער אונזיכטבארע מיט זyציה

.Djyn די אונטער pם באנדעלס די
 באנדעלצ די װאו איהר װײסט איצט

pומyהענט די איז ^לייז אײד בײ אהיז• ז 
ty^pw ליגט pnw  Dy באנדעלסאין די 

ו זשע העלםט .ny®yr די  איהה אלײז. זי
נאד װעם איהר אויב ,tviyp דאס וועט

װעיען.
הוירש, ה.

»2לא?א<_ םיז מעםבמר

ע 19  סאגי• דענווער אין בעםען ניי
םארױם.

 Unto איז צוריק מענ א״נינע םים
 םאני־ דענװער אין םוב ױם עטיקעא א

מ די געווען אי« עם :טארױם םיזוין *,א
ר א tie ערעםענוננ מ  י םאניםאריום אין *י

חן םון און מ ײנ r נ ' i • ז טז - מ
ײ ײנןן שםוזח דער נ •M אנוועזענד ז

ט ווען ר נ^ר־די ני ת ^, און ס  סאגיסארי
e אױך נאר o n פון «jn r u שט 

ײניז כעםיז די v.ו e rn n: זימנן 
ײ י יאר^ נ י  ־ ־ סיז ײי
w ם אייז האמה מ

jomHn j o j m n
m i

6
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ע נ ע ג ו ש מ
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̂ע  ־א אלי* ;פא־ש^אפע־ ״צ״עסע־ א־
״ בען **ידע*עי'1“ לאלע/ ל.ע*.*נ*ען ז

א״ץ דך ראט פ־ײ לי אז :,א יי־ט־ינע;
י• • יז* • w •״״וי »>». •••>•)<• ״י • י

J ׳I( 1 < ״* •־ / j

- - >f* IJ — ->-> א ,1׳׳ ד J
 פעז
לאל א•;

<-?! אי י «• • •* י■ y י די
טען *לעי

.ו
פענסטע• ל•

» ואט :עיאט• י
מאגע־ א הויכע, א געװען איז דאס

 ; םנים צערטyאפנ אן . מיט שלוי רע
 אראפגעהאנ־ האבען ערBרyp איהר אויז

 די אין און מלבױשים, צוריסענע די נען
 געזעהן איהר מען האט ישנײען גלעשמע

 געשװאלענע מיט בארװעס, ארוכינעלן
.פיס . .

 געפוזט דך כלען האס קינד, א כײס
 איהר איז ?יגד א אז איהר; פאר היטען

 זײ האבען אײגען, די פאר געקוטען
^ די איז אױםגעבליצט איהי ^  און ל

 א ;האלז מיט׳ן ^Dya כריל א האט זי
 צו עהנליך מעהר געװען איז װאס בײל,

 ‘:ע שוין האכעז םרויעץ ;״שרוקעכץ א
 זײ אז און שלוהעכץ, םyד פון ולאוסט
 זיך זײ האבען דערהערט, איהם ףאבען
 די פאר ארומ?ו?עז גענומען נלײך

געשרײען: מיט גערופעז זײ און קינדער,
 קוכיט קינדער... אהער, קופיט —

דא... איז מירל משוגענע די
 איהר האבען הינדער דע״װאקסענע

װי־ אלײן שוין פלעגעז און נעהענט, גלט
איז ; איהר פאר אנטלויםען צי ׳כע:

רײצען זיו זײ iviv‘*' יפענדיג אנטי״י
:שרײען אח דהר, זי פיט

פירל... v פירל... פ״צוגענע :v y w —

געבליבען רל מי פיצוגענע די ז א'
די און ׳ד.ענט די פאילײגט ־, שטע־ן

גענומען זיד האבען אױגען סריבע
װאלט זי װי אזוי דרעהען, פײכטריך

:נעהאט צעד םך א ; ]ידע־פ
קינדער״ י ע... פייני קינדערלאך

לאך...
פי־ נע מיטוגע ן פירל כ״טלנעגע ... -

הױבע י ד און ׳קי:דע- די ״צדײען ־* - !רל
 yנyאפנעריס די מיט פרױ, אפנעצעיטע

 שלוקץ א גיט — לײב אוים׳ן קלײדער
 סינ״ די :געוױין ציטער א כייט ארויס

 און כיורא״ צייס אװעה לויפען רעי
:שרײע;
 די וױיגט... כיירל מיטוגעגע די —

װײנט... פירל כלשוגעגע
 ;עהט פרױ אפכעצעלטע הויכע די

 געסעל, שמאל קלײז א איז אװעק דאן
 אײנ־ אלטע אן אלנטעי זיך פארהריכט
 אװעק זיך זעצט און חורבה, געםאלענע

 אויסנעבראכענעם אן שמײז, א אויױ
 דעם באהאלט אײז, זיך דרעהט שװעל,

 בוזעם, אײנגעםאלענעם איהר אין קאפ
 טענ yגא:צ שטונדען, גאנצע און —
 נימ פנים איהר מ׳זאיי אפזיצען, זי קעז

ארױסזעהן...

 בא* זײ און געהאט, זײ — ״םדױ טע
 גע־ כיראך־דזכיות זײער אלײן גראכען,

.װען . .
איטל** איה־ איז טאפע, הײסע א

 אין אײנגעבאקען געװען טיף קינד כעס
 םריהער־ יעדען פון טויט מיט׳ן ; הארץ
 שפעטערדיגע דאס איז — קינד, דיגעז

 אפגעהיט, געווען איהר ניי נאכמעהר
 אעפער א טיט ציטעריג... נאכטעהר

 איט־ בײ געהיט... זיך זי האט װאסער
 בארעבענט... פריהער זיך טריט לוכעז

 ;עזו:־ טאקע זײנען היגדער איהרע און
 געקרײגקט, נישט קײנםאל געװען, טע
 אויסגע־ געװעז אודאי זיך װאלטען און

 נ״צט אלײן זײ זאר זי װען כאװעט,
דערשטיקען...

 ד• געהאט, שלאף הארטען א האט זי
 ;דעריטטיקט זײ שלאף אין און פרוי,
 געװאי־ט נ'*טט דאס זיך האט זי אבער

:געשריען און ג^ייבעז,
 קומעז פרעפדע !ליגען א ס׳איז —

 איהר ןyברענג אוץ נאכט׳ בײ איהר צי
שלאפט... זי װען יאום קינדער די

 לאזען צו געהאט טורא דערפאר און
 דוקא נאד װיגער, א אין הינר א שלאפען

 האלטען בעט, איז זיר בײ האלטען עס
 אדער דערבײ און לײב, צום צוגעטוליעט
 *טלא^ ׳הארטען אזא אין ארײנפאלעז

 דאס וױ געשפירט, נישט האט זי אז
 לינ־ און פחד גרויס םיז רטyװ קינד

ארעטס... איהלע אין דערשטיקט ^טאםט
הע• צו זיך געװאלט נישט האט ד

 גע׳- איהר האבען װאס װײבער, די צו רען
D'rwy : אפ־ קינד א איהר׳ס זאל זי אז 
 עס און אליין, חענט פרעכידע איז נעבעז

עבען...4י בלײבען זאל
:אדער

 •טטלנ, אק װעניעז ארייננעהטען
 ״אפרד* יעבען סיקי:ד דאס זאי װאש

טען״...
 איהר זי האט — כיאכיע, הײסע א

y♦ל,ופדy פרעפד ?ײן אױהy ניט העגט 
 גע־ פורא אויך אלז ;אנטרויען געװאלט

 ארײגצונעמען, שםוב אין וועמעז האט
 דאס — זיבעד געװעז איז זי װײל

 אין ארײן איהר צו ?וטען פרעמדע
 קי:ד דאש איהר בר^גען און שטוב,

. ! אום . .
יטלאפע;, געגאנגען איז זי אז און

אלע פון ט'׳*עז אלע זי האט ׳םרוי די

 אי־ז •:׳•:־;־׳ט די ;פארשיאסען ״טטובען
קט אױװען פלן קאפע דעל א : פאייי
צ• : ;עי־ײנט פעגשטע־ יעדען א'יױ פפר

 טא:׳פ דעם לי;ד פלן קאפענש
 ׳טטא:ע;יאליפ:ע איז זי אז און ײן...
 ט*־ט א ;עפינע: :אנאי־עדע; זי לאט

קי:ד...

r • ־

רױנד׳

 זי א*ז *צטיב, לע־ א•; אי**:;ע־*בען
 זי־־ בעט, ;,פ ״.י£־ינ*״עזיאי־ײס:ע ע־־טט

 ;־;* ־:־*י; א-ז ב׳י־יגד אז ט,2א*'פ:ע:א
טו־ט... •ועז

־,א ־אבען  ־צט,“א**פ:עב ;;,אי•; ;,־
 לאפ גענאפט ;,א ג־־יז, פינקי־ע; ;;,נעניט
;ע:יטען א־ז ׳לע;ט די אלל־י קיגל טײטע

שלאף... טױטעד א
 איל־יפ קינד יעצטע דאס

דעי״טטיקט, ״טלאף אין האט
ו»ו

:״צ־יײעז אין דאפ
> ;ע״ט א צט־לט
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דע ניח;־ א ■ .. <׳
א:;עי*> זיך

לר״טעגי לע־ םין זי ילאפ
לז ״.־:״:;־ k א ־אט

כדצלגעגע אי־ע :ט
דאר לי א*ן :ע־ ד־ ,

פ; אי ‘ײ דאט געללאי־ט
אלן לע:ט בײדע בא״־יצען

יעדע־יו טירע; יע
. :עי,פ . . א",־» ׳כט
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פ־ל־ די פלן איניציאטילוע דער דורך
 ארגאנ־זאציעש אלבײטער אילע םלן ־,רע
 אן געװאיען געיטאפען איז יארק :ױ אין

 פא־ין יאטיטעט לאטפײז אדבײטע■־־*
 ראטי־ דעפ אין ״ארט״־אױפבױ־םאנד.

 פאייצטעהעל די פאדטראטען זייגען טעט
 אדבײטעל און ױניאנס גרױסע ארע פון

 ם.ץ פאױזיץ דעפ אונםע״ ׳איגא:יזאציעס
 ײעי^בע- קאטיטעט, דער באיאןז. אב.

 פלן אפיס זיא אפיס אן געעפענט האט
 ;עװעיקשאפ־ אידײצע פאראײניגטע די

 װענרען זיך װעט בראדװײ, א. 175 ׳טען
 רינ: א־בײסע־ ױניאנס, איד״טע אי*ע צו

 אל־ נאצי^נאיוען אידייטען בדענטיטעס,
 א־־ אנדעלע ארע און פא־באנד בײטער
 אליך װעט איז איגסטיטיציעם, ביימער

 טעא־ קאנצעיטען, רײהע א אראנדצירען
 טיטיננען גרויסע פאייצטעלונגעז, מעד
 אונמעיגעה־ אנדערע פאריציעדענע איז

 טײ־ פוםצינ רי זאכירען צו כדי כיוננען,
 איבײ־ איד־יטע די װאפ דאראד, זע:ד
 בײצרטיא־ פארםייכטעט זיך האבעז טער
אי כײריאץ דעפ צל גען  ״ואפ )פא:ד דאי

געזאטעלט. א'צט װעלט
 ׳אײך צי דאייבער זץ־ װענדען מיר
■ױניאן־טיטנרידעל א־בײטער, אידישע

 א״רי־ ׳־י;; א־בײטע־ פ־יז טעטבע־פ א*ז
 םאיבאגר ארבײמעל :אציאגארען •טען
 ארגאגיזאציעס, א־בײטער אנדעי־ע אין
 דעי׳עגאציעס, אונזע־ע זאי־ט איה־ אז

 ;אך אײך צו װענדען זיך װעי־ען ױאכ
 טיט באנעגענען יטטיצע, :ײט־גער דע־

 זאי*ט איה־ אלן פיטפאטיע אלן פ־־ײל
 קאט־ אוגזע־ דע־פיהלען העי־פען אי:ז
ע־םאי*; אן צל פי*ן

 א־צטיגע לי אז וױיסען, ני*־ ל;פ
 אזױ גיט זיינען באדיגגוגגען כ־אטעריעדע

 ארי״טע־, אידײטע ד• פאל ;י־עדצעגד
 װערען זײ אז זיכעל, אבעל פייר ז*י:עז

 אזא םאר זײער אפזאנעז :־ט אי:ז
 איז עס װי צלועק, װיבטיגען אלן :לליכען

 די אין ״אלט״ פון אױפבו*־אדבייט# ד*
 טזרח־אײראפא. פיז רענלעל ־לאינילטע

״ אירייצע די אז ׳זי:ע־ ;;,ז״י: כליל  א
 ‘,םא אלע װערבע.האבען כיאסע;, בייטע־

 זײע־ע גע״טמיצט לא:ד ב־ײטעי א טיט
 ײעלען הייס, ארטעל דעל אין בלילע•

 טא; צ* פאלפעדזרע; ;יט טאי ראה א*יך
פי־יבס. זייעל

 ״א־ט״• פא־׳ז קאטיטעט א־בײטעל
אויםבלי־םאנד,

פלעזידעגם. בארא,^ אבדהב
סעס. פײנשטאן, כאריש

ן ר ר א א ר ז ר י ? א ס , ר ־ י א מ
(םעליעטאז)
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 און םארבײ, איםיצער ס׳געהט אז
 ?לאפ, א םוס שפיץ סיט׳ן איהר גיט
 װי אזױ וויג, א ?ערפער איהר זיך גיט

 א גיט’מ ;שמאטעס ?ופהעלע הײל א
 דאס און — ריהר, א נאך ארן ״ריהר

^ ׳זאך דערדזויבט הופהעלע ר ע אג  מ
 אױס, זיך ציהט ?ערפער אפגעצעלטער

 א טיט און זיך, םאר?רימט מױל דאס
:זי שרײט קול הײזעלע

 מיר זyאדײנל»ז ניט אײך דועל’כ—
 אײך לyװ̂כ ?יגדער... כלײגע צונעמעז

ארײנלאזען... ניט
 אםאל האט זי װי יאהרעז, שױן
אפגעצזור• ׳מא:עי־*ע די געהאט, יקעדער

ען ^ר ט ענ עז ד אן פד ע ט ײ ב ר  א
פ פון א  דין צו ש

ת נ ו ת ח

—* רעדא?טאר װעיטהער
 נא־ שיקאגא דער םון אדבײמער די
 ארױםנעצײצט האבען ?אמפאני װעלטי
 ברידערליכ?ײט pא אײנינקײט זײער
ביודער םא?ט: םאלגענדעז דעם דורך

 שי?א־ םyד םון משערכמן דער שער, א.
 יע־ איז ארבײט באארד, דזשאינט נאיער

 הא־ חתונח צטyי נעהט און יטאפ, נעם
y האבען ארבײמער די מח. r'iw| זיך 

 ברידער די םון ?אכױטע א ערװעהלט
 און םײטעלסאן דוד *צלער,ים דזשײק

 א איהש קױפען צו גלאםםאן מעקס
פדעזענט. חתונה

 כע־ דער װאו שאפ־מיטינג, א בײ
 טאריס ברודער ױניאז, דער םיז נעדז״צע־

צ ןyגעײ איז כיאליס  די און נדער,yפא^י
 אנװע־ געררען זײנען שאפ פיז ארבײטער

nyr,פרעזענ־ איהם ?אמיטע די האט ־ 
סעט. דינער פראכטםילעז א מים טירט

 םלן ארבײטער אלמ pd נאמען איז
 םרױ זײז און איהם םיר וױנשען שא•

 ®רעזעגט חגם זײ זאלען איז מיבי סזל א
!:עזונדערזזײט נוצען

:האצייטע די גרוס, טיט
ם ײ א ,שאפ״משצ-כיאז אלצמאן, ם

שיי*ער, בעני ,.
״ ליבערמן. סעם

לײע־ צו םחויב ניט טאקע איז םען
 צײטונג׳ א זיך דרו?ט װאס אל״ן, *ען

 אויםרוי* אן הטyרזyד איהר אז אבעד,
y^ די פון r n סא־ אין קולטור־טוער 

 קולטור־ אידישע די צו זױעט־־רוסלאנד
 cjyp אננדער, בורזשואזנע די אין טוער
 ניט און םארבײגעהן גיט דאף איהר

 רײדען רyולטור־טוp װאס ן,yאויסהער
 פ?ול־ נדול לגו מי װארום אײף. צו

טור*טוער!
 סאוױעט־ םון קולטור־טוער די ׳בכלל

 אלפאי־ אוים׳ץ איצט זיצעז רוסלאגד
 צוזאמקנפאד ?ולטור אידישען באנדײטען

jy זײ הגם און ^ n בי־ היבשע א דארטען 
 םונ־ די האבען לעזען, צו זyמyפראבל סעל

 אוגז אן פארגעש^ ניט ד^פטװעגען
y די םון w ^ n u לyנדyשי־ זײ או; ר 
 זא־ מיר כדי תורה, לyביס א אונז העז
 דער אױף זyלעב צו וױ lyD'ii אען

לם.yײ
 םיר אז אונז, זײ זyװארענ ערשםעגס,

 צױ־ דער צו צוהערען נים זיך זאלמן
 ׳סעyרB םענשעוױסםער און ;יסםישער

 פון אז אײנרײדען, אונז וױל *ױעלכע
 סאװיעטעך אין ?ולםור אי׳רישער דער

 בית־ וױסטעי א געװארען איז םארבאגד
 הול־ ניט• גאר דך הױבט עס עולם.

 טיצער* סאלויעטעךםארבאגד אין טור
 ״עס סיכין: א עדעיס. כריט מען טyפ

ג די זיך שטארקם ^נ אוו  אל־ די םון ב
 דער נוג:.yבאלו נטעזyאנדBסyאדpר-yטyב

ר ^ ב ר  (ארבהאר), נטyאנדBDyארp - א
 קאפונים־ אידישע רyrאונ געכלאכט חאט

 דעניא־ סאטע רyד פאי yojnB טישע
pראטיrסםyאין פלײסטער איז ר yi* 

װעיים״.
 שילודעי״ט ciy אז שגוועסט, בקן\ אז

.שױף, ניט דאד איז ׳ולסורp כיט ־ .
 איז קלאל ןyגעװ נייר איז אלץ און

 געסיטען ;יז איף ביז םארשטמנדליך
p ^סנױיסםענט^ א צו• t קייטרר־ די 

איננאנצען -ם*ך האט װעלבער םחןך,

נעשאנמ. פבולבול
 א*יד ״דעל אז דאלטען, זאגען זײ

 װע; אױסגעפרואװטע־ איינצינעד און
 דע״ די בלענגס ם ז י : י נ y ל פון

 אי• לי פי״ן באפרייאוננ פוי*הטע און א^ע
 1ב* װערטעו־ די אט פון פאסעז׳׳. דישע

 ״ואס געפי־עפטע־. א װי געבליבעץ איך
 אל יאהלען, פיער אזוי .Dy הייסט

 דעי אז געקנעלט, פיר מיט האט פען
 אױסגעפױאװטע־ און־אײנציגער * אײז
 ־ ק ר א פ פון װעג דע״ איז װעג

 דע־ פאוצים גאר דא און , ם ז י ס
 ! ם ז י נ י נ y ל װעג דyאײנצינ

 בלטידקע איו פארקס? איז װאו און
זקניםזן פויצב אין צי

 יאח־ פיעל אזױ געיציכטע: א הערט
 פען או; נעהאיעלועט פען האט רען

 צעזייפאר?סיסם א אויסגעארבײט האם
 דעי־ געװארען זיא רyלכyרו פאס״צטאב,

 — אױסנעפרואװכ^גר אײן־אוךאײנצינער
 PK סולטול־טועל נעהן צל איצט ?ופען

 אלן לעניניזפ א אונטעי אונז טראנען
Bידלyםארפלי:ט ניט זיך ןyאפילל ט 

״ װאפ אונז, דעלצעהרעז צו  לאבען ז
פא״קסיזם. פיט׳ז געטאן

 די זיינען ארעדאר נ״ט טאקע. אכית
 *צטא־ק געװען כארקסיזם פאי חעפפפער

 א•6דעי תורת־פארקס, אין נטyבאהאײ
 עיגעץ אז געװאוסט, פיל האבעז אבעי

 לי אין אדער שװײץ דעל אין ײאו
־ ולאס ײגגעלײט, זיצען בלאנקס אי : 

 קא־ מאדהס׳ס איבעי פוחות די זיך פען
 :ע־ ישײן האט אבער װעד פיטאי.
ט פיח p? ״צארםט  איז תורת־רעגץ? פי

 פסעלל־ א איי־ץ :אך דערױייל רעגיז דאך
לאנים!

 פארשטענדריך, ■ געררעז :א־ לואיט עס
 צושפא״ דאר?סיזם צופ זאל מען ױעז
״ דאך פען האט לעניניזם. א בען  נ

 ״איזפען״ געגרכ צוגקשפאנט שױן אונז
 צײ־ טעײםאליא^זם, דארהסיזם: צום

אױך דען װאלט ניט. װאס און נ״זש

 פאלה־ האבען נאוױ:•; א פאי ;עפענט
אילנםער־ אבעי לעניניזם. סיסטישען

טלאן pם נאנצען א־ז ײאליפ׳ען זעצען
רע־ אלס זיין ־» אױ ארליםזעצען אלז

נע־ ו ;יט :אך איז זאף אזא — * * ) .Lיל ך י * י •
:עװאלען! ■•V רי-

״פט״ט־ צלוײטען א ען רײ איף אז אלז
האט רערעל ײצע־ איד ״דעי אז ׳ פענט׳
k *i י• א צוש פ:ים יט׳ן ט־ עשטעלט ,נ דף
פא־ דע־ צו ׳:יק האלעפאצ ציפ טע־
*צױן, איך ריצטעה פא דויעט־יפאבט״
לעז א־ז אזױ וױ ט. בארײ דאפ *ואפ

פדילעל געשטאנען ־<־ רע אידײצער דעל
טי: האלעפאשפל, ציפ י א־בייטע־, צלפ

• פנים^ פים׳ז
איין איגז׳' פלן לײ יען לרי ילאפ רבײ־,

גקײט: קרייני
ללעילט־ א״עי• לען יײעי רענינ־זם י־

איהר װאפ ׳דו־ דעל זאד א״::, א:*צױ
װעם װאפ :י;־דור, הע: לע־ זייז ימ ע־ציה

.“געזעלשאפט פאפוגיסטישע די י׳יײעז
 גע״ די זײ געםאז אלדאי איף װארט

 םײן רעניניזפ געפאבט אלז פערינהײט
 פודה זיף ז%ב אי־ נא־ לוערט־אגשײאונג;

 אזעלבעס איז װאס ׳:יט לוײס איך אז
לעג״ניזפ.

 געםױלט :יט נ־אדע זיף־ אי־ הא:
ײ ;עפ־ענט אלז  דער פון בױעל פאל א :

 זאלען זײ געזעלשאפט, האפי:*פםי*טעל
 לע״ אזױנס איז ללאס עי־הלעדזלען, פ**

 דעי־ װא־עןyנ זײ זײנען — ;יניזפ
 אננעהוהט פיך אין טויט או*.־» יצלאהעז

:ע־ זײ האבען — טי־אצקי ח*צד: ײיט
 אײנצינעד, דע־ :עלוען א*ז — זאנט
 װאס אויסנעפינען, געװארט לאם ללאס

 װאס דאר איח״ וױיםט גד, ^עגיניזפ. א-ז
געראט... האט ע־ סלף א ,פא־

 אזא איז זםי^ענ*ג אז ׳דאפ דײסט
 װאם רױסעז, :יט טא- פען ילאפ זאך.
 איר פלוכיער א וױ פוגהט איז, דאפ
 פאר געלרעז איז װאס וױסען, :יט ט^ר

 הא־ נאד דאד^ פען פעשד־בלאש״ת.
 זyרציהy און װערט־אגיצױאוננ אזא בען

 לאס א*ז *ױר, ;y:* אז רענין״דלד. א
 פאר/ באװגדעלס זאף. :טעy•של ה**ז ניט

־כע,  ׳ צום פײל אב״פעל זי-נעז ױאס אז̂ע
 װאס א״דען, נעװאלד, אבע־ דענקען...

 פא-י־יז״ לעפ םין געײאדען םאיט איז
פאוי^ס? אהינ;ע?ופען איז לראל פיזם?•
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 סא^ידאריטעס, כעהד אחדױו, רעדור
nnyo ציױ׳צען פאד״ןוטענמיס iV3oyo 

/0י יוו יאקיא ivrmv סעסנער, טון י  ?י
ד’ fn pg װיאךכיצרמנרס’ די צלױס^ן  ו

rg — יאךנאארסע,  ogn י»" אונוערי- 
vnyrrg iv m כעסםער gngiv סעכד

___ . יאחר• :״עם oiv נערס
A
ongn ogn *gr ,ױניאז ogv דין 

p”0 ט״ט״ע r :” g vn, ,סיט״ סירסאטיע 
y: און סיהילען ro ” i:y:y פון היאוי pm 

nyooyo נ\ט צװייטען, צום pn סעהר 
 אױס״ עד *gi ng: סא»:נ, nyooii ק״ן

ypnn| ל די זיף סיטv2yרy v -וױדקייכ 
 סייע ivogn nng’ אעצטע ogn ק״ט,

:’o:g סון r  ynyrrg סיט סטמע׳צסעאט 
מד, nyn:g r:g: » זיך  my? » און נ

yrnynno! מטנכע ביאה o:g’:v פון 
ivogn *gjgfirynyorg nyr:nt ניכער 

 ״ציסכנד * pc אײגדרוח דעם נעטאכט
 ,lvny:g* yirnyrnp צװיי סיט סעיד

ro g jy כײדע 3 rn ױ:״ מון כאמטאגעץ 
 ,n:gomv g pg ogn יןוךסעסנערס,

ogn 5 *ין נעחט ivnwהי«ו o n נא- 
ogi .□!,jg’j פון גריף r יז* g צױ 

 פטדקערסע g rg סיהרט ogii ?וט»ד,
.gj;g?ngD ױני^גיזם דזגר וױ ריכסמג,

A
g?^ מיום הער״פען pg nnng |ig 

 jig- טגחױנען זטיען דײחון, אוגתרע
j טעהז^rרgB סמסנערס מרע r  h  ogi• 

*1 i” g Dgn fgוועק# v z r \w  p’g,\ טון 
r g  ogi ו* □ipeoypg םעגייר וױים וױ

g jir  iy3^ 0grj^op i ojn גע״ םיט
w ^ e g r j ^ o .ען כחות ^  inytug ז

 דאס דנען, f’g ^מער |y:gn כמנסכערס
 כחוו^ צוייצעיטע pg *ױט»ייטערטע םיט

ט קײגמווי^ ױי קעגען  דער״ צו ה*םען ד
 זין הטנען זײ ogii #יר1 דעם נרײכעז

 -jg זיך חטכען זיי װען ג^טעילט, טאע
ig ivogf»ry2 גרויסען דעם r g״n ro 

ogii ^ jg ^ g g ױגיאן. הײסט
/•

• f»gi ם״גוג• םון פאר׳טײדענהײט די 
r נען, g  ogn דא fig צװי^ען דין כיוז 

jn w j jn װערעז געה^טען ׳מענ?ןעז pg 
 עה- iig טג^טענדיגער פון גרענעץ דעם

 קײנ״ עס ז*א דיסקוסיע. רעגהטםטער
go> ען ניט ר״ז שי  גרע־ דעם pg ^בער׳
 יפכיױדװטרםעדײ און זידיצערײ םון נעץ
 יע־ ?gr צוױיטעץ. I'c’ig oy:^g םון

 I’g רנוטענטעזg זײגע םארכרענגען דער
 סײנט געננער זײן rg גלויבען, םולען דעם
 ;עד װי עדזריליך, טזוי pg גוט טזוי עס
rg זיינען גײדע זײ tvong ני^ויז g1״ 

rg ^g i כעסער װאס זאא װניטז זײער 
P3gicng. יהרg ערפיאען קעגען

A
gr^ נעכיען ענד^יןי עס g צו סוף 

 םון עדײBרgרדװo^ םוז t*״ogp דעם
ptfgt .n די ^’ig טײנע in ig שמדד די* 

 קען סען ogi געדעגקעה nyo’g רפער0װ
 )יון כילאםע, םיט *ײ:& רםעז0כטװ גים

p’^g ריץ. כאײבען jy^gr מעםבערס די 
 rg געדענקען, ig^v נרויסער ivwrg םת
 העצען װעאבע ^יםסײחןרס, שנינע די
 ryj^r ,pmtf-ugn w^yrg צו ^יוי זײ

n^ אױסצן p ,,r r’i ער- נעמײנע גצנץ» 
^ אבער ציאען, ךענליבע נ ײ  די נים ק

.Ig1'!: דער םון םובה
A

gr^ נעסען מס g דעם צו סווי p jn r־ 
 עמענ*5ע נעװיסע Dgri םיסםרויען, ^יכען
 יונ־ ערTונg אױסער מטעהען ogn טען,
yo^iB צו געםרײט rpDgn •?ן, ^gc 

 צװײ און פיזןטבער און ממםבער •װימען
rv די און כיעכיבערס די מען r ig ^ r. ^ 
 פאר סם ערגסטער דעד איז מיסטרוי דער

g .פונדא־ סאכיע דעד װארים ױניאן 
 געגענ־ דער איז ױניאן דער פון םענם

 אכ־ געגענדיטיגע די צוםרוי, !ײטינער
 אוג־ םונדאטענט דער אט װערט םוננ.

 נעכיײ גאנצע די rio דאן םעתעגראבעז,
 pwtfypgt? grg אױף מטעהט װאס דע,

 עטער8״פ ^נרg סריהער םונדאמענט,
 כאגוץונ?! »יז םאױשיםעז און אײגםאאעז,

ך ווונסער דאדם. דך גמפינען ogii #y^g ד
A

ית• אונזןר םון סעכיכערס די זאאען
תן «פילו יאן,  PM נים ויי איז ןםװאס ו

ivrntn bis vsm i, זייז ניס o r  xt* 
m אוז אורםייל זיסנר םים j j w m w 

ײ ר י הי ױ •־י e י u ארימםראכ־

ז ױ מ נ ע ר ע # נ שןן מ װי ע * ער ר *ונו » ו * י נ ו  י
י *װ שסעחקר ד ו ע ם נ ד ער *ין נו • ד ס ע ו ו

ע ױ פ ס עוו *

 ״1P דאס פארדאסעןו וײ אײדער טע̂ן
 •fםאר׳ציצטימ דט ?ײנראי ^gi די גען

 pg ךאנדאועצן 1דיצר pg וײ זאיעז
ג ^ sw ױיןןרוו צו ׳ױדאץ דיער צו נ t 

 *-ovnr pg נרירער זײערע איע צו חנר,
u דיער פון װעחנן נעפיהרט #טער r n 

 דיצר pc דט־ און ^גדgטrרgc אענענדען
rהאסט y y יפנרױזענדעו^ ^̂gBgnvi,

A
vw זאיען » n  Tig ױגי^״סיחחנר 
rg ,pw ניט ?ײגראי ngfi חענ• דיער 

 H ן ע ג י ד צו vn אױפנאכע סטע
 דאס ogii jg«jv דער pc איגטערעסען

 movD יעדצן pb ^נטעחנסען די מײנט
^ gn "i נמר g r  ,T'mfOJiM ing• 
jyigo ig’j דער pg rg #ד;ען pg נאן r 
ט ם; ק״גע i"i ד סד ח  סהען ^g rg י

 fyno אימ pg רעצםע גיײכע חאנען
^ jnyriig? װערען- נאדינט גיײף g 

go3^p iyin^o> ט  מיס״ rg pivoyngB ד
 ״yi די r^g ogii ^oogo n נדױכעגתג

i ̂זyרg1נעו געבעץ n g r דאד די Ig^v 
iv וױ רעהר i ,עמסטעד iyo,^iyo,ig 
gjiir װאאט go oiypyi oy<| די זאיצן 
 my״r pb lyig^ro^ng כחות 1אי סיט

o o n  •yp^ דינ ח׳ ת  o’ig ppigiy; ט
ogn lyo^yrg דר oy'ou'yjj’Hg ײ  נ

ען r rg ׳די ע igB etg’i ד r  n 
g ogn p;gny; grg ר9ױס1גצ igiB^’״ 

v:vv lyyM ײן! ePng^gB Bgp״
* A

y i ^ ’g h  rg ,\vm iyi y*g jy^gr 
oooyn g pg yigf<# חצכסט ;yoony 

oy rg חאנדפאט ?nyoiyngi iv i  pg T 
fyiyn >0 Biipiy חןר m g’nnya'g, חנד

n ’r ^ g ^ g u n:: מיז nyyigi nyrjig 
ת ד ט ^ ד נ ^; lynyn oogoy: no oy rg 

no g• 1צ u g o n i  iyo^inony2ig oin• 
iid יאגגצ׳ די oy rg ; opyf'o y r^ p jn r 
no ו סיט׳ןg1רצyא pnyn lyonyio^rg 

 p’g fy^yn nyong ,nigony רyד
jymipigp .no nyoayo-ig’j r מיט׳ן 

g lyo’n o ’iig  iig lyo^ny״nyi בײן 
o n  pnjnjg ס,נyז lie .כיױא r’g ogn

g ngB nigony nyo’^iynonyug ig 
jg ^ r. 1זתרצ g jynyn o:goyi m 

y^gpngn n g: ענזתחנג ig y^g !,g״: 
pg ,jynoon rg  ynyr 1רצ1דז o ingB 

 PB כחות y^g pb i3i:gic*:g די זיד
Ig^v nyy:g; nyr:ig.
A

iv jyoyi f»gT •no g "״■ *לערל-g 
 nyn !,g ’,nyzgo-ypog^t pg איטיקס״

’^vvvi ^gr •no g .ig1\ צi לערלײ* 
yojn:nig3:ig׳ njn po םט1א ;yoniy- 

v: אמאים ן1א ים5י1באכ! g po״Ig’j r  i״ 
pg n g  •lyo’nii  g \vm  nyaoyo 

rg  ig'3r nyn וױרקאיר ,ogiioy gn 
ogn ogn נים h  \v:vp ,pn oongng3 

nyn iid onyaoyo ,מניאן pni ךײ •gr 
no pn  ngi ry^1צ ״ yny^r ,^פאיכט 

מgגי1י אאס  l^״g א״כם גאנץ ôרyטכyך
r o ’ig iig yo3y^rr ogn fyogno^ig• ״ ; 

lyongn wnyn .yo^iangD ogn iyn 
jyonnn pa. היאף ooyr’p נים די

A
ogn ,y^g ,yf»g u^gr ביאדyז ig״: 

yrר ig’Jr, רי iig onyaoyo 'ר -jg ^ r 
nynn'D, גיט ogn ,o n  iy;yn |yo3gno 

jg, קרינ^1אמיסצ טעהר ^ r  nyn po 
nnyo• ogn ng: נ 1צ y ב y 1צ ן nyn 

ig ^ r, 03 און^',lyoipong p ir  oyn g 
n ogn, ,ת.־ף ײניאז gngt nrvg: ̂ ,״

מט מ*בט, טער כפא די ו
כפלים.

A
gr^ טים וױדקאיך oy••: cyn -,יאה 

 ־nyorg ,n דרען r־g• cyn כױט און
:g :gry^ טרעט oin pg png צוױיטען 

yonyc־f'״onyn:innng פnn’g p 1לעבע 
עט- קאכיוי, איז ױפ:  נײע g rynyr ט1א

 ױנ״ nyr:ig lie yo3Ty: nyn אין בא*ט
 ניט זײז אטביצת o:ycy5g זאא יאז.

ס מי  |yo״3ngivoTg ניט ,lynyii 1צ נ
ך nyn pc p אױױ ד irn  oyn ,עניאן 

n  fyogo ngj גיױס מניאן pngotr pg. 
g ognאyס no iig ryp ־ onn’Dy:ong 
jynyn וחון nyn omi ig*:v nyn pg 

nruym yn פיהא9ג: g ,nring”־ 
 סקױם gr tig .Dy»5םngnאיgס גיגסײם,

j* n r :n n r 3 v  nyo^iu nyn pnyn 
y^g nga n״ y r’g אאזן און g ngB-״ 

0m.

נים, אונו ivngj ססדם אאע אױנ
 g װערען ivn^yiאױס מאא ogn װעט

nyn jyrniv •iogp ױדאן ngo n  jig 
r״ong yjyn״•oynn nyn pg ny:yroo 

n  ,png* v: pg ynoomi’g ואאיסי 
u:gpga ’n #|g’jp nytpg po׳ ’ii r̂ g 

(״,ogp g iyn״oivoMg װ״ט
 ״yio’ig DDgnjynny ng) ivp ny אוינ

•©iynyn |yn1 ״! ig’Ji’ nyrpgט כט  ד
rog3 ;i*np p’p ױ nyo^g rg יןרנסי 

nn'g ww  onyn ny3?yig jyn ,g’nga 
n  ooynog3jg ogn ,lyjjigiiyyiB’ing 

-onrg-oynn nyn i*g ny3yroo” ang 
yno׳ r״r ” r Tig rg #oy oj: ט |y״  ד

rootf^ogp nnyr, אגכ #”r |yo” ii 
 tynli r’g oy ’11 pngor rg מסתט*,

rg  ,nyrrno ig’; r  ny3go-oynn nyrjig 
nn’g inn אטyןgn ^צט ד  pngor 

w ir r ’gngc סיט nngga oi’gjfn oyn 
p nyn ynoיP1gםgכogn png jg ’jv ny 

o״yn ימיאנס pg nyygo-pig^p po 
oynn״nyogo מיט ביאחח Tr צט^ g1״ 

<-ytg nyo:ig ,ig’j r  yro3yo yo’im 
iyn:yoiroig vi װאאט lie fyiiy: oy 

nyn דיט V2 n  yieבתים אי nyo’in: g 
po 03gnoy: yyô aym ” r yyn ,ny^nyo 

nogp g lyoyjfi’ig םיט *Ig’j r  nyn
A

nyn go•: ypgo r’g oyn nng -כיע 
iogp g ngo n:m: nyooyn.״ •yngo h 

r ig’jv nyn pb iy::m:  nny? ypgo iy״
ogn ngc ys’osni יאז״ן1װא nyn iid 

<-yr nyn i’g ny:g ,•’myooyo nyi:g: 
nya צײט r:  O3yngroo3yn•:• די |y״

ya h  ,yo?’ נתים i” f>g, מ״נען סיר 
gn רי onymropyBi:go-oynn׳ r:  iy״
i’g ■נצי^■ iy:gorngDr’g׳ h  rg 

3ng-p’o r״r jyongn nyo״on»o:gng: j 
rrrn^iroio’j. 11 מיט ’o lyoniy: g,״א 

 P’orr po o״3ng nyo״ong nyn צי
nyag ^gn po nyng אyבyז ny no 

 א-r’g ny ,nnyo r’g ogn pig e 10דgז״
o:’03ynga א 1צyכŷז vp ogn nyog\ 

ny iyn pgn iynyn onn’oyio’ig ng: 
on’o:gng: r’g 0- מיטTi” ii jyo’ry: g 
yym .cio’ro ,יט: r:g: oy \vp א״כט 
ny rg pyn’og• זאא ngo 0” 3ng iyogn 

 oyn •rig jig ׳1נאױ ^gn i’g :go א״ז
g \V2Vi iyno אנ^ג: ogn ogn Tgn 

yo^goag ig r’g ניצ:איכקײט.1א:
•/

V2 n  lyrn^ ,אויט כתים nyr:ig 
3yny: h  iV3y;wiy 0” ng3 ,pinn:” g״ 

 :״gng: g pc ::myngc nyn po טי:קײט
0’rrn” iroio’:’o iyon׳ :jgru oy ng• 

ynדרעגעז זיך אט oyn, מיס װי: nyn 
 jy:yn r’g זײן, ^ל סיגיטום״וױית^

m no pi«r jyo \vp ,to  jy r^ : ,oyn 
iyo .iinyii ,װײס h  iyn rg יתיאן 
g pc onyn ױ פײ:ט ױית״ש,1םי:ימום־ 

g אyבyס־װ:”n̂זogn t̂ הײסט g 
ngc T^yo jy3go 5>gr ogn ,crn” ii 

ong ig״pg nyo ןײז y^’ogt לע• 1צ 
p:” g pg lyoאg:: מיט ny:gpnyog אy״ 

o:y3־o:g .onngn:goo וױיס ogn iyo 
nyn r’g oy :א’ם-ס?י1מ’םי oyn pc 

pאp1g״ny•g”טpig*p oyn pB n̂g־-’:’D 
pg nyr קא^ק״י^סצה r’g oy pg 

rg pyoy:iy:g nyiir רי oynn״n:go 
jy^gr onymropyo יט: nyn rg pyo’ii 

oynn״oynn nyn ,ngo” nyig־nyr’rD 
i nyoynroyn nyn pg:  op:ib iy״

vv*לr ’ii ,iy«r:yo V2״n  ,nyn’nn yny 
pאP1gמgכiyogn |ig n̂y װתט■ gזyאכy 

r pg ,yo’:on’ng3״ r:  g3 ny3’r iy•״
orooyn 1צ ly^yr oyn אyבyס־־: 

.rm ” ii
A

nyr:ig pg OB’.mnyn’g ,צײם iyn 
 צװי״ iyny: אgםg r’g ogn כיחיצה, רי

oynn nyn \vv״ynoom:,g אוץ nyn 
pig5p״oyo3 r’g y’noom:’g וױ -ngc 

nyn rg pyroy: n*o iyn ; iyn:ignr 
pig5p־,oyoynn O3go nymewyci:go 

oynn nyn pg״nymropyoi:go מאכט
”:n pg y’ חא^סס g o:’ocyrg3 pg

gmg jyo iyp ,nyo” 3ng y^yr’ יט> 
jvoti: p ’p jy3go צמ״עען חיאוק oyn 

oyn po DTV’iro io ’j ’D סיp1gמ-gכny 
ypgo ngenyn pg .ny3go-oynn pg 
ooyn iy rn :yo^go  o ’o ig’:v n  ogn 

gח’y:o׳yטyט  gng: po ::mvngD h•: י
g iyn’o רידכיh  ngo g n ” iro i •טיק^ 

oynn nyn pg nyo” ang״#ynoom :’g 
rg pirg 3 װעןng ig״gr nyo* אױס־י 

tiv v 2W iyogo מי iyoo’otrg3 oyn 
oi: lyogo oyog3 n #פ1סי:יר  ly^gr 

oyn ה טעךצ״ מ  oyn ly^ngvig pg א
5’B’irg nyo” ang, ױיפיא r״•D’o rga  i 

g pg .onyngB r n ” iro io ’: ’o nyo״: 
•ng nyn py:gr Tog* : nyonyn ynyn 
3”g o” 3ngy:o’ig ogn nyoאס •p’o r 

gn 30 r’if»3 0 ” 3ngאpg Tgn h  ng 
rn” iro io ’: ’o nyoo'orga p ’r׳p ’g o 

iy:gr ה  og3 nyn •mgn n̂gאgn 40 מי
jy:y^v 1צ Dy^rn” ii ^gn p ’r גײה 

10 .nĝ gn
/•

11’ I’nr jyogn vd עnקאnŷט y:” r| 
oynn h־ngD:” g onymropyBi:go• 

pyrtgn nyn o’o ■’vrn• pg iy:gop 
ii i0n’B t o  \m p:mynga’ 1צ :•gn 

r jyn îo״ ngo r’g ogn .ngonyn 
rg po’o nyooya nyn r:ig די |y3gn 

 po אױף oyn pg D:ynyאy: פיא פיא,
nyn יט,’צ r ogn pg״ r:״iy ,ױײס 

n״pc pyiig o רי oynn yr^gog״•go 
V)̂  ,onymcwyoi:לng: jy3gn V2 יט: 

•nr nyo” 3ng n  rg pyD”n:g3 o:ypy: 
orooyngo iy: 1צ g אyבyײ1:ס•וrrn 

pg 1צ Dיהאyדך ז nyD’r םיט .on’g
A

:*gp ,n Dcynogn:g nyn’ii ogn 
i^:ynyo ̂ען1צי  ngo•־ig’:i’ ynyr:ig י

onyngrn nyn pc ,n pg nynyor 
oynn nyn pg poog־y’noom:’gי•1:א ׳ 

Tig rg ,t o  iy3 ייף ירעיעז זײ tyrn:y 
g T ig' פnיnאיכyאוםן ז# ongn די go- 

ig’:r  nyn pc iy::nyn 1צ -giprn ’n 
oy7 i nyn pg onyo־r y’nooinrg:  iy״

nyn pg onyogrrn h  y3f»yn ,y^yr h 
PאP1g1״n:’gסטnיn:y::g pur iyagn y 

g11 oy pg ,iyoאט :,yngo r:g: ixrny 
j ’g'oynn nyn pg ony3gcrrn n  iyn״ 

r rg ^guy: yyô gii ynoom״ ̂gr 
g iy3go ig’:i’ hאnyל” ngo .mn:n 

o’ryo y^yn ngc ,ogn ?טובים nyn 
oynn nyn pg nyogrrn־y’nooin:’g 

Brיאט v̂  hלnyn ogn ,V’5gn V2 
nyn pg nyogrrn ,א^^אינתס^ע? 

op:ib pg מי nyn אyצטy::g ogn ny־ 
:•nyug: nyn pc ::m” tHo:g h  iyoi 

pg y’O'ogp-ng: צו ג1באצ nyn -אײנ 
y:g pc ::itteמBאgימyט: ,o:yni8rrg 

ig’:r ’ngO’:go g Pb?־”g po ŷ3 
Dyrrn” irnyo” 3ng ’n ngc y’o:gng: 

r pb:״•g»c’ig ngc ,ongopgno:gp y 
rg ,iyo דין •yn L3goy: ĝr D'’3ng 

r’g ,nyiycrig’:i’ pg ng: iyn מירת״ 
grrn h•:• איף  ngc yDgrmg p’p go 

oynn nyn pg onyo׳y’noom:’g דך 
ny pc iy:grwagא’םyרי ז yrrgn ̂י  ג

oio’:’D yo3in״?wn pc iy::myngD 
-W W

A
g ogn ogאyמאכס ס ,typ:yn r:ig 

g inyii lyogry: oyn oy rg ״ :ny 
y’noom:’g-oynn nyn pg o:yo’n:g 

pg ig’:i’ nyn iyt?’ny ם רי תי ב ^״  ב
r  r:g: g g’lgםיאyז fy^^nne pg 

,iyv:ynyc:gp h  ypgo pg ,icig 
y:Dg iynyn ognהgאטy.ז |ic nyag 

iy:ynooyn 1צ iyo \v? nyon יס: .p ’T 
nyn pg lyrog■ iyp oy ogn ,y*go 

”nyo•צםyא 3ng nyn i’g !o iro  ny 
on’Dgi D^g i’i r  ogn ::i:yng3♦ 

nyag רי onyn pg ,ig’:v״ o:  םיר ry״
n g  yonn’:g n g  n3״ pg nyo״yn 

p^ p nyn pg ’ii ,lynoom rg־ ’irg 
pg ,y״oynn nyn pg אייד n oon :’g 
r:רי אויך g  ^g:gry:nyo:’g yv:g •בא 
פאא. iyny’ אױןי רײט

ס די ײ כ ר א מוו ײ מיז רג פ דעם פון ? ױז ט ס די
ױ אין סאוגםיל יארס נ

ony: nypngoc• pg nypngor 
nyn o,’3ng-jgr’,r,:g:ng p’r דיט ;g 
 :•ט־אא:: :igp op’noo’n nyoynrn;y:״
’n pc ט א ^ן ^ ^גנ א ױ צ  r’g ogn ,סיא 
”:iy :יט T ogn ,o:g’: r  y:yn” cngc 
.nnggo orgrrn  oyn ig זyסĝא y::g 
r’3 iy:” r o^’an:yn yn:yrno yonynnn 
h ”אryngny: o צוױשצן  ongB oy’g 
,on״ no y:yn” mgc n  pb nyo” ong 
ynr pg nynp ״נאן די!  pg 

ו י צד ז א:  lyngny: tyamy: nyn^rgo 
onjm ודצס ײגיטן. דזנד  ig מאיסצן

DP’noon oyn |ib םארזיד g 03goy: 
iyo” 3ng •n og iy::ynn 1 צ סיא :^? 
[g: ״ r H3 ĝn אײן pg jyogn  ̂yאg 
ngn ” r oingn ^ru^Piw’ig nyoyo 
nyn oy .ig’:n g 1צ lynyny: iyo 
pnny: nyn ogn ,ogn rg ,oyongnny 
3g: pg o:ypy: O’: ogn ongn nyo 
gDB’ig oyn ogn , אױסםיהחןץ צצן  

•ongn nyonyny: fרv2ריvבvל nyn 
A

 צואיכ onyn pynv oyn אײנבאתסצ
it  *gup pg jronrogo nyonni g
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^ ogn איך gnאויס 3• : אײ:צי דאס  
.nn pc pnyir lyonn: oyn pg jvvynv 
cyn pc iyog: oyn iy:y: r’g ,ויז ŷ א יא  
”ny 5 אין n ^ng6רyn o ’r p g  בוך. 
nyn וױיא ,ng: ,::gf» צו א yביס g n^cg 
g באוח אפת׳ן  nyn pg גיט iyog: 
lyonn: iyv:g: oyn pc yy rg  yoginr 
 אי:חאאט oyn pc בוןי/ oyn pg בוןי
yortry: רי ט nynא’̂ yג ng: יט: onyn 
ogn ,nyo” 3ng״njn’^p״iy’inc ’n pc 
jycoyp ogn pg ,onM’:g:ng iy:״ r 
ny” r pc ::nyoyongc ’n ngc pur 
onynnnn.ng’̂ yonyc iynr:g: g yגgא 
 y:nvo:’g nyn pc nyjgo oyn nyo:ig־
 g:g«y* אײתס :i’ onypn’gii o:yong:־
pc yoo’jry: •n אויר r’g oy ng: ,ig’ 
y’oonn rg  nyn” >p־iy’inc nyv:g: nyn 
on’oynyorgngc דינעז oy nyooyn pg 
,nc'cg ,nyr:yn ט ny3y :י ro o ” ong רי

•nyo” 3ng •n m
Tin lyrnrry: vh בוך ogn ,nog 
”n:gosrnyo־ n g  oyn pc T in  pg 
gpm rg ,03  #ונקט, gn n’o nyogדך 
g pc pn בוף ogn nngn oyn איב1צ  
 ng •n ngc Tig oynyo:’g jynynnrga־
yoo’B’y: nyn pc .nyoyr װyאyז ססךגי  
•n inyomgc iv זyגnyא omy: ״ r 
, ogn הא־ ת1כח  yאgט :yמ gn1נD yonn: 
yonn: ’n זyבyא oiv iycny:o’ing iyo 
lyogn די  nyאכyn jy:y: ,yvgr’:g:ng 
oyoo pg ,ocoypy: nyo’3 ’irg אפט 

.:pgeny lyooynro oyn אהן nyo’g 
lie yo3’ry : nyn pc ^ y n די   
oyn א א א: ס ^ ^ ט דך חגרוױסען אי:  nyn 
yv:g: ’n tg #mo iy:’oo’ii pg גרױסען 
n אינ־ y n 5 ״ p־iynnD nyn pc ג1א:טוױ?א:  
 y11 ,ynooinאכo:yoyny: onyn y צװײ
 yog pg iy’noom:’g yooyn: •n iyo־
h  pc זײט nyn nng iyny: r’g ,gp’n 
״ r ,אך: n.nyo .nyo” 3ng yn:ycoyp 
iyny: r’g oy rg ,iy;’Dy:ong 1ועאען 
nyr>nyriD'ig:ig ny:’rgn nyn yngn: 
on.n’cy: האט ogn ,nogp־nyo” ong 
>̂gr yיn1סטn:יg־nyn”  rg ,ivnyn די pא

ny:'ov’g nn'g iv זy א:טו^יקא דף  
•ng h  :nyonyn ynyn:g pg .םאכט 
”y;:g ,ycoyp yny־ r yאg סיט בייטער  
םיבת אי g ngcאץ yב •n iy:y: םיהרט 
lysgn ,iy::myoyongc nnyo pg nnyo 
 :lypngor g ng חאל yr oyn pgאטy:yם
pg ynoomrg-nyn’^p nyn pc dpikii

.gp’nyog
0 ” ii אך: osytM סyאg ogn nyog 
 :יט oyn ong אינהאאט gn oyn pc־
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The Women’s Garment Wo»k-• 
ers; A History of the International 
Ladies Garment Workers ITn- 
ion; by Louis Levine, Ph. D.
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*yrrgn ogn nycg r’g ,yore בוןי ngc 
B’jpnyaoyo nyrrg נױט־ װירקאיכע א 

 nyn רןאאװדמאכער, דער וױמדיגקייט.
 װאיר־ •nyn’gnooy דער דרעס־םײקער,

 דער כיײקער, װײסם א"דיס nyn קעד,
 אאע, אאע, און װאירקער, גודס װהײט

 ־gtry:nyo:’g או:זער צו :עהערען װאס
:sg, פאר איסער בוך דאס האבעז מוזען 

yny’n ,אי־ איהם אפט גאר און אױגען 
. ען עי י ^י  אײ־ זייער דאף איז דארט ב

 קענען סוזעז די און געיסיבטע. גע:ע
y"r'. אײ״ זײער פאר :;ךטיבטע אײגענע 

:oy:y דעם פאר און :רצען :pc jyvi 
ny” r .יביאן'

grױיא א  ױעא איף גע:ונ. pn מרו
pc nyog זיף 0"צ צו צײט lynnyppmv 

ry : nyn ivיכטnyn pc y -אי:טער:זדעא 
”iyr :אא, ii:g pg םיאעס, אױוי ogn 
 חןר • pg אויםאא^ח onoy: האב איף

j r v y r i g  nyn:yr:y::ig n.nyr ,nyvmp

t

,
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 ;r;*־; :•** •.יע-נע געזע^טאפט, ד•
 בי-רי;:. פא־ געזעישאפט א איי ד.*י;ע,

 ג״עגיצע;, ציזאדעגנע:*;; זיי •״ך;; ר*
־ געפײנזאש ױע*:ע ״ע־נעז ד

יי;;ט;•״.•, באהודעז •ױרט א•־* ;;.,דעג?
̂וי־ ױאס  מײד א•; r-c־•*• צ*;ע:ען *ז

 אנייז׳ע ־*. ל. געדאגה אײע־ שפפט
 רע*״ ױי**ט א*־־ עשיליוז. ;,:,‘,אינע־

ע ;־*;;,:,,נא־ צ• :־־ גען, ד ־  *א:־י: א
־ פען. ־ י  דוזגדרא• ־״:־; ד• צו ו

 עיןזאטעי צי״ינ׳ן כײייז טטודי־־ען‘ יחדכע
 געשיױנ־ ױאע דע־נאי זיך אײי•;• און

 דעב pc ריח דעב באפײיען צ• דעל
 ״עװערע• צו א pc •״*•,* א ױי גןלע־גטעי

t בפיאסט. *k איידעי״ער איז יטט־עכען 
די ױיבאיד און א*לעאי*עי. אױ  זײגט אי

ד איבע־ איב״פתז צי אגט״צ^אהען ״  א
 K: ־*,א .י.יעט א;ט*ױהלז;;, אײגענע•

 ראב דענ אײיד אדױ :עפיגען שפל
אדל ;.,שעל; ארן ;וצלינע :

 ;ע• ;,א ריליעװדיגקי־ט ;א• :״טט
 יע• אין זא:ען גוצליכע זייגען ״טיהטה״ט

 א••* יעדעי גױטיג, געוױכ ס׳איז כען.
 אנעל ;:•״*:•ז זײן גלט קעגען זא״ גע-

 :א• די קעגען צ• א*ז :וצריך אזײ **;קט
 באשאפילן, א*עניען או;ז האט ײאט ;,ט

 מיר װעייכער איז געזעלשאםט, די אין
 זארעז כדל רא;ע א םא־ י*אס רעבע;.
נל*ײ אונזעל ןױױ״טעז פאמעטען גישט

ivz, אין דעגיעעז כי־ לידפ כייל דינען 
 וױסען צו וױכטיג זעיזר איז אי;ז שא״

 י*עבע:. טענשריבעז אונזע־ pc תנאים לי
עי סון איהע;גי: זיינעז טיל  און עיד י
י :עת אי; געזעי׳״טאפט דע־ םיז  יטטי־ ד

 אפ־ דע־י אט pc נאדינגוננען ד* רילען
 טיטרע:, :עפינען כדל לא;ע; רעגניליזײט,

 נישט י־א־־ט, אז״ גייצט זי :•אכעז צ• װ•
 ױאה דע־פא־ װאדים ?־־ירעגד•;. אדי

 ;אטוי־גע• ג־ײסע ד• pc אנטדעקיננ די
 םרן נורי יעם בא^טיפע; ױאס ׳זעצע;

 יאטע• זעל״ ®ארגעהופען אײ ותי״טע;,
 בא־ געװען צײט ^אנגע א איז און יליױ

 — דעניןער, צאליי קלײגע־ א נא־ סאגט
 אז פאסירען, געיזעגט עס האט דןניםאר

 זיך שטיצט ייאס פאראר, בארנאיישע *
ר א אײף ע ^ א  נא־ די pc דע־קרעױננ פ

 די באהעדישט האט םוד״דעייצײגוגגעז,
 זײ ילאזט און :יענ״״־עז טערלײט גיױפע
 אנורױת׳דיגע און ;ארייטע באנע־ן

מײשיש.
 אז ׳שר,ט4י חנרים, איילד,גיױבטצי

 פ־ילער װאיטען נערע־ענטע די י*ען
 אונזער םון לאנע אםת׳ע די רערגאנגען

 זי אז װעלנױסיסטעש, רער pn עיד
 טיט צוזאטען זיז דע• איוש ז־ף* רחנ־־ט

 איהרע, *טױעסטעד ערדען, רײהע א נאד
װעילט* # אין זיך ט־אנט אאיץ זדן ד• אז

פ^ױ?. איו *4 1 / • mmm IM4M/ “ ל: א £אי ל

• א־זן ־ גי טיט פיל א־ז •־אב , M• /to. 1 י•
גליה״ די גען יד י;ע; ? ־־* אז hi ז •
װעל״ שיעול rn\ א ;,c II • tort n :ט־:־י : ל 3א

h װען אז איל־. בט • 0 h to, צי - טע;
נע• צו־יה ז i ד,י*ױ ר*נ ״ ״ * y< « •1רעעז דענשע

 װע־ פא־׳צטעיונג ;,••:ט•; די אט ־אט
 געי״אזט דך ,,ז ;;,דא״ט ,‘״עי־ט־א־

 PH עיד דע• אונטע• אז אײג־עדע;,
 װאױגןן א״לש אין איז נלינוש א פא־אן

■̂  אוגז כאפלײט עאפטיפעני•־ ד• *צדיש
pc סטעי1ע־צ2 ליינלער״עע די אט  ע:

 גובל י״אנג געיױס יטײן לאט אילר ויעי״נע
 אי״ זיר אילר װעט אזױ גי,טי§ געײען.

 דע־קענען טיר דעלי װאכ אז כע־צײנעז,
 אוץ זיכעדקײט טעהל (“אי נאטול, די

איך. א,*:זעי כאחיטט ־ד־נקײט
 צו איז ױיבטיג ײענינעל :״*:•ט איז

 כעת װעזען. דעניטי־ינען לעפ ײע;ע;
 דעם pc גע״:י:טע די יע־געז װעט אילל

 םון װאנדױנגען, זײנע א"ע טיט ,טעניצע
געװאױנט נאך האט ע- •יען צײט לע•
 געװען איז נאקעט ;ענאגגען לײ״עז, אין

 צו ביז און *עטײךפײיען טיט באװאשעגט
 כיא^ין, טאדעי־נעי דעל ;,c צײט דעי
pc ^איהר װעט — ע*עקטריע און לאט 

אי  דער װאס ״עטופען, vsh די זעלן לי
 אגט״ זײן אין לי־כנעטאנט ראט טעגיצ

•ליקרי;;.
 דע־ײ* דאס יזענען “איל װעט א.ין

 טאכען טענריד אײןי דאס ױעט ג־״נטע,
 נ״ע סא־״צנערע־עז ארן סאלאױסזעל; צי

 דא־־י צולונסט די װעיכע לעמײיכוגגען,
 איהד װעט אפ*צי און ב־יעגנען. ;אר
 דעי אשנעבעז זיך ױעיעז כעסעל גאי־

 אזוי ניט ז״גען װאס ׳צ*יטען טיט עיק־
 :אהענטע׳יע־ דעל טיט ׳או;ז םון װײט

 אױם־ אילר אין און — פאלנאנגעגהײט
 זגו״ איצטיגעז דעם פדן יעו־״ש לעם זיבען

 יטטױ אזא > געזעריעאםט דעל ;ic ״צטאנד
 — שטולױש, אזא באזונלעלס — דױש,

 בעת *־רות. רײכע נ־עננעז אויך טוז
 װי דערגעהן צו פר״יסע; זיך װעט אילל
 די געװאיןםען און אנטישטאנען איז אזױ

 אײך װעט ׳קא«יטאליזם pc קלאפט
 טימ־ א פאר װאס ווערען, קלאלעל אױף

לי רען  װע• צו כדי אגװענדען דאיפט אי
 הראפס. דער אט איבער העדרעז ד• לען

 נאטור״דערמינדער ג־ױסע ל• ױי פונקט
 דודכדעם, :אטור די באדועל״שט האבען

״ װאס  אויכ״ טיט געדולדיג, לאנען ז
שטודירם. ארן געשאר^ט זי דױעד

 ינױת שום אהן עוזדליף, װעט איהר
 *טטודירען. זײ pא סאקטעז די צי צונעהן

 זא־ אײך װעלען ;עי״ע־עגטע אטת׳ע די
 ט״עד האלט וױסענעאשט די אז נען,

 אוג־ ניט זיך װארםט און פרײהײט אילר
ט. זײטיגער ״צום קײן טעל  צ• סא:

דארםט איחד אז ,,אבעי דאס ה״סט

ץ ר ו ן ק ו ף א ר א ש
ג. ב. י. ®ת

 >דער יע א*ז ר־יכם־ב צ־ ׳עס *־ש ,*•עכי-ע:
 ע*?־. כאטע רע־ א:• זיתן. נאש׳ס גע-ע: נים

 א פאי װאס 1 דא איז רעבע;, ‘זא ק־יםשה־גס
ס נ״ױסע מכ  עס טום נעשעפסס־ײזג^ט אײ״זע• ני
 או;• ל״זזז דאס נעשכיאי וױ ה״יםטכתס! יככ״ד
r*jn עוים דזןי א? איז סםאים! דעיא־םכתנס 

שד ד׳ן- סי,י כ• rro ד*ד ד־• שויםט,  אײד א־ביי
D m מעהר כיסער א ית־־ט עס געניםעז, יע־פיז 

 דןי״ c» םזיטא־יס. סאישירזגע די א•; א־נ־־ש
 דעם אײשצי־ואיםעו ויז־ס ׳שױז איז איײז םאי

דזייר: דער א*ז שיי־עז צו אװ ?־•סמםזס.
 כשעט איז דאש דיאש ויווסקדזןס!״ ײס©אס5,

״ביזגעס :נעיאנש ײא*ט א*ר,ר ו*י דאמזע״נזן,
cj?-7ttn״ .

 פער־ א ב*רר ארײנגננוםזגז האש ,ש״שז״ די
 נושע איערלײ pc נרבות אין דאלאר םיליאז מזןל

 »ג *נײט־כאדעיםשמסםע׳׳. איה-ע מאי פתגאעז
ע דאזינע די ז• ר»ס ממסנגעז ס -י  איז זאסיוננ נ

 א־״נגעקדאנעו אי;נא:ןוע; דאז ז• ראס 1912
 םין אבע־ צאיל די דןןלא־ טויזענס 4 קארגע

 י«הר יעדעז כזיפ זיד האט כעגשעז r:,״*־i*rx־a די
r ד»ש אזױ״ ®ארג־עסע־ט.  cinרי האפ *■־ 

 סיפע ד־נשע נא;*ז די אי־ײנגענומז !,*r ,*מײםז׳
ײ פיז א  לעז י ז -ערכע כי-ט כ*ל**ז, פע-םער א ג

 גי־טבאדע־פסינסכש (אמז גא:צ־; א**פ־יכמע• שו•;
»c»: םאס־ריעז o r •הוני־ע־ט. ?‘א־ינ־נע ד 

T* דעגש איח־  אונזזן־ע פוז ‘/־אד ד• אל ברייד:, 7
שעז יצ*ש2דלז5ני  ױא־סשז אי•; א-ז הא*ם מנ

r :•פ םיײ א*הי א• א־צפ אײ  •v־ סאיר* ;•« 
: י.־«ס**י**־ד״ שײזניעי־ א ס*ש סעז ד »  לז:= ■

 א׳יסרע־ rr•״•;•* א*ז ז״ז פט־יח ײ׳י אײז־
ו ז ג ז לזל cr ״א;נ ••• מ ־ ב - מ:. עי  ד• דו־ל נ

#״סי  נע־ :ײסבאייז־פפ-נםע א*ז ױע־״ע; זי*:ד:“,
־ ײשפ פ־א:ע סאצ־א־ע די א̂י ;r.־p האלעזנז  ת

.rjr יש“ת*

 W27:" די דע־סו^פ יא ©ןיז ־אב אײ אי
r»*m ײיל •אײ״. .ײאי-ד •י־אס די

 האם דעם םוז עיפינדעי דעי אז ע־זרעיעז, איי
 דער םוז אױםהארםוננ דעי פאי אייפנעסא; כ״;הי

 !־אפעסיא• אוגזע־? א^ע װי א־דנדננ איצםינער
 װאל• ־־,אםש צוזאסען. נעתישאםססײעםער גער•;
 װע״ םא־ם־אכמ זיך אניםעל יא פעגיפע; די טע;
 אפשל איז זײ״ ארום פא- קוםס ױאס א^ץ. נעז

 זײ זײנען עיעס, צו ז*ד דע־ם־אבם םא־ט אםאר
 די םוז ל״זוננ דער טיכ םאיגיםען אזוי איצש

 לײן גאר האכןז זיי אז ויע־םעײ־ענתניישעז,
 7או;זעי םיפ ,7י אנדעיש. עםײאס פאי ניפ צ״כ

 פז־ד־ ■י״ז־פייטפ, ערזידשאדקאסנ••;^ אפנד;
ב, מ ״  איז ■אזעיס ויאירד ליאס אוז ■•:אתע־י ר
 עבר נאי פאי פאיײכע־פ איד;וננ עערנע אינזעי

יאה- סויזעגפ ייכע

 ט. פ נ. דעי םון •־עזידענפ דע- םע;רין. פי.
 סאבװײ״ דעי ױענען םארדער דעם י1אוי האם

 עס אז םעפס, אוז שם״ף עילרע״ס םיאנע
ט נעיתז ױא^ם ל  ױ?ז תלט׳ ארויסגזװאיםעז ^

מז, זאל פזז א  סאבידײ־אאםאזשיר יעדעי־ אז ד
n• א האבעז זאל r ער ה*ם ױארים, זיצעז. ציש 

 האבזז פירע נאר דאפ םאלט, א א*ז עס ׳־ל*עים7
ל שםזי;. צ* ייב י ת עז א װאס ו  '1א זיזי לעז פזנז

 א םאבוײי־פאסאזשיר א ש*יז זיב איץ־ דיכטע:.
 יל״נשאל :אזי דאב איך איז ;,r ביסעי ד־בד:

 א אפאל דא :א- אײ עס ײעז א' כאדעיקפ. ניפ
 ■אסא־ די סיז א־םיצער ‘זא ז*צשז, צ*ם אץ‘■

n־־rאנרעננעז ײיי א*ז *שסעדז נ־*־-נ<• דירא ׳ 
כפ־?פ א**פ־ז

 א א*ז .ײא־ די האפ ײרי כשי־פ־פזל־עטא־
ײבפ שמאיה רעייע  א א*כ ױיסענשאפפ. ד• נז־

־יז איז דאפ ם־־דע;. םאי סאלםאי ;jrc־׳־*2  אז ז
 איפ:*פ פא־״שילזנע אייזי א*י *•אפ נעדאנק א״פע־

 TT9"Vi דםיא*וי!אר*ז1 צ-יד;ז r:r»'r**c צ־ איז
 א;דע איז *;א־כיססעז יסיד כאציאײסכזןן ל• פ-ז
דז דע  אײןי איז נעדאגי אזז .trr:ro יזנלענ
. ריכםיגצ־. נאנץ א י מ  ײז* געזאנט םוז עס *

ם די«'אסאכת? ד״ נעתז אז דעז, ת פי r א r * t

to♦♦ p ג י
 רינטוג; א in* פױזרןן ^®ודץס אײעי

 הױב« איל• ן נײן '*?V $ ^ אין
ד וןייגײט, אידעאלע » אז ס  ק^א״״ א א

^ ט ט טי ^ א גויױסי, אן נ
ענט^ ׳צארף ריט תצײ: גוענע״ א;

טיג װעט איחר צען,  ארבײטען געתגדי
 דטריכעד און גײסטיגער אײער איבע•

 איך אײע• ?תפטיגען צו ׳א;טוױ?רומ
 ל-אפט• א״ער םון נאװאוסטזײן חנם און

 גע׳צא• רעם צו ויא םאלאײגיגומ אייע•
jvcעמען זאיט איהר »ז ׳  דעגקען pא י

ײט די םאר גאזען צו דאס אג״צטאט  י
 װעיכע קילאסען, •ײוױילעדרטע די פון

 כױח די געבען ;יט טעהר שױ\ דך וױינען
 יע־ זיך דנערט אילײן דעלכיט דעיױף.
 -כאיצא דער אין חלק א אײף פון דערער

 געזעי״ בעסעלעל און גײער א פון םיבג
 אױף װאלים — אדמונג ״צאסטרינער

 דע־ םאלט איז געװאיט יעדער □,ילכע
סט  וױ װעילט, די בױט װאס #כח דער די

 וױיזט ױעיכע קאטפאס, סון גאדעי די
^שיפען. די םאר װעג דעם ׳עטורם א כעת

 װאסער זוכען, גערײנזאם װעט איהײ
 םאי איז וױסענשאםט דער םון געביט

 קונסט־ װאסעי־ ;גוצייכסטען אם אײך
ך גיט געגוס  באפרידי״ גלעסטע די א״
 בײ האגט נעהן גוצליכע דאס זאיל נוגג.

 קאן צי אנגענעהטען. דעם נדט האגט
 זאכעז^׳ ציױי די אט ׳צײדעז דע; טען
ך ס׳ענדיגט װאו אגוױיזען, קאז ייעד  ד

 זיך ס׳הויכט און נוצ^יכקײט בייויזע די
 קײן גאל יליד א דען האט פי־ײד? די אן

 און מאלסעי״יעזע די ̂ נ״צט באדײטוגג
 די םאליאגט האבען וןארמאגיאיל־יליד די

 קאן קיסרים. אוז ין^גיגען םון חייות
 קײן נײעט האט אאבען אז ׳זא;ען פען

 אדעל עכייצעז געפעיען אז ו-יערט?
 האט אגטציהיגנ עדיצענס א-ױסרופען

ני״צט? װערט לײן
 װייןזו) כאראל־נדעדיגע־ פינסטערע

 :י״צט טאל פרײד אז אײגדעדען, אײך
 העיט ילעבען. אין יילאץ הײז םאלגעטעז

״  טראדי־ רעיליגיעזע אלטע די !נײשט ז
 דײיצ או:ז, אויף :אך יאםטעט װאס ציע,
 שרעלצען’ יײדען, אז אײגעטועסען, אי;ז
 PM זאנעז, װאױיע זײנען פיגופ-ם און

 דע־ ׳לינ פאל אן זײ :עהטט עס װעל
 נרא־ א פא־ װאס זאף. גלריסע א טוט
 אײגנערעדט האט טען !מװיגדעא בער

 אױןי אפסוסען כוז כיעז אז םעאקער, די
 אױף גיליה געניסען צו כדי װעילט, דער

 דעל־ זײ האט פען און — װעאט יענער
 איבע• טראגען זײ אז דערצו, םיהרט

 אוטנערענ־ און אונטעדדריקונג יעטװעדע
 גי־חיש, די מעהר ני^יט הערט טיגקײט.

 הער־ איז נויט אז אייך, פרעדיגען ױאס
!נוט איז פרײד די נאר ריף!

 אונזערע אינסטיגקטע;, אונזערע
 און נאטירציכער :אנצער אונזער אנלים,

 זײן גאנצער אונזער וועזען, כ״אלאייעער
 דעד אױןי גיליה זזנע; צו אוגז באפעליצט

 דעדגרײנען. צו עס ישװער איז עס עלד.
 םארלאזען פרײזױאינ :ײצט לאםיר אבער

 שלעקען ניט זץי יאטיך װעג. דעם אט
גענוס! םאר

 די רי^פ-אז. װיםע:שאפט די אםילו איז מײהס
 םארזײהען צו באוױזעז עס האט םרחםה יעצפז

 אוגלזיע ;!,צלױש אפיהו ש:אה םוז נעםיהר דעם
וױסקגשוןפטס־כהגיש ניעססע און בעססז

 ׳א״:עם אויו־י אגנריף פערדערליכעי א װידער
ע- אונזעי צו :איעכט ועהר שםעהט ױאס ם ״ ב  א־

 י״באי־עדיםאד ׳יא:נ ה. נזנאסזן אויף באילעממ״
 אײ* פעז דאכ נליקליכזרװײז *מאלװערמס״. םוז
 באפאיעז ז״נעז װאס נעגנססזןרס, די פוז נעם
 סביא, נרויסע א איז עס אוז ט,1נזכא ׳רא:נ נענ.
 ױער אויסגעםינעז, דאד־ םעז װעם ע;דליד דאס

 עס זייבעז װעי :כתרדער אפת׳ע די דאם זײנעז
nאײן אויסװאויםעז דאזינע די דינגעז װאס ׳ 

 7נ*:צ די װי שםאר? דאס זימד״ אבער איז זאך
 אוג• דאזינע די םאדאכםעם א־בײטער־באװענוננ
 םאראכפוננ איהי *בעי איז מעױתלם־־באנדיבעז,

 יענינזן, די *ו נרזסער ױז םישעי עחי דער גים
; היגםזגר טטעהעז ױאס  ■*־אדירעז״ װאס און ד
 םארפאסלירםע דאזינע די ױגיאךיאםייאםעז. איס

 איבײ־ נאנצע די װאס נום, נא:ץ וױיסעז םעידער
 אוז ז״. װעצעז םיהרם או? דע:קם מער־באװמנוננ

ט איעפעז בײ איז װאס רדטד, דער ױאים מ  א כ
 ױאי• אופײסםע־, אז װירהריר נעװען נעיײםהײם״

 אילזן א:ית:דעז בזןדאיםם איע פוז םעחי זײ טעז
 דעד כדי עוילדית, די אויסצוגע^געז בחות זײעדע

עי װערזןז. אװעמענוםעז זיי פוז זאל רטד  זײ אנ
 ר••:־ זיןי אומ א.ריהד, ניט זייי טיעז ז״ טײ״נעז,

 פזןר־ איז דאס אוז פא־דאבס, דעם פוז ציאײזדהזז
 םארדאפעז, ?ײ זא״ איינןו יעדע־ אז נ־עגרנ, ודי

 א־ב״סע־• אוגזער םיז רייר אי; *שאגדע ד• א*ם
 ?לא־ נײםינע די םעהלזנז עש זתז אפירו בא*ד;נד;ג,

:•דעיטלעכטיניײט ז*תי םא־ נא־־ײזע י•;

 ײי־ א*ז ם-א;לײיזי :•;■•'דע־ א ׳:•;♦•א'ד א
אי-r *ד•;־  אי• א*ז ע;נ*א;ד איז אױפשס־אגשז. ט

 ד״טטלאנד איז נעפינעז דאפ פץן בער־אשס,
 פא־בארא־״סעז, בילסעז טו^זעגט דינדש־ט עפ״־בע

פ ד״כדפי־אגד אז סיםז, א איז לאכ ויאס ״  זיזי ד
 טונא״ש. איה־ע *; יאכע :זהס?ז צו א*ץ גא;י

 טטעים עס ריואלןריססס״ע שענײ״כע א פא־ ײאכ
 דײגרשלאגד אז געכיייגם, ײאיט אי״נש״ לזפ א*ז
מ די פיט אי-פשאז עםײאס םארע יעז  ‘םוי עם״י

 ע״אוס׳ די גענעז ם^חםה ;•־עד א איז ב־הסען ז־ענפ
 אי, צ״ז. די ביז באײאפזגס אלע ײיגז; ויע*מ
 עלאיס ד• ■טיכ, עב איז ? נזךש-י דעד ױא־יש
*ר• זייקדןן צידיקציותז םעג רי נאדאראו האבצז
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 זאא ניען אז חבדים, ׳צי*ט אץ עס
 אײעד אז קלאפט, אײעױ דע^עוירען

 און קראלקײט די דעללדכען צו װיאען
w i m p געזער־ דעד אױוי װידקען 

 א כאטיצ איחד אין ארײנטראגעז ׳שאפט,
 געלעכטעקייט, און פאױעטא;ד ניסעא

 סיט נא־ זי אעבט איצט װאס אג״עטאט
 םיר כיורא. איז אײגמנגוץ םון טאטױוען

 דעם (בעת לאננ גי׳צט * עײ״פט האבען
 בור״ די װי געזעהן, דרײפוס״יראצעס)

 סיהרער איהרע און געזעישאפט ז^ואזע
 סארדכע־ צו אוםפעלע געװארען זײנען

 אידעא• אסת׳ע געחנכטיגקײט, אוגז רען
 אאטע די ;י׳עט ארן גערעכטיגהײט, אע

 ירױשה די אט —׳־ ױסטיץ הינהעגדיגע
 געזעהן, האנען כייר צײטען. וױידע פון
 די װי טריאוטפירט, האט mw דע- װי

 די נעגומען האט טיראנײ כרוטאאסטע
 װי געהערט האכען םיר אױבערהאגט.

 םעגיצעך םון נעשא^ט האכען גאסען די
בירגעד־שרינ. און האס

pc ,ארביײ ׳אײך םון חבו־ים, אײןי 
הי ׳טיר זזאפען ׳טער  אײערע זאלט אי

 איהר לײטערען, גײסטער און העלצער
 םעהיג דענקעז pH אערנען דודך זאאט

 םיז נצחון דעם חגלנעהנםערען צו װערען
 פרי״ פון און געדעכטיגקייט סאציאאעל

קער. די צוױעען דען פע̂י

רעזאלוציע. אנערקענוננ
 בלא־ (ןלארין פון ארבײמער די טיר,

 יסט. טע27 װעסט 137 אעוױן, און דערס
 צופלידענ־ סיזאן דעם םארענדיגעגדינ

 גע־ וײנען צדדים, כײדע פאר עטעאענד
 די װאס ׳בא;קעט א כיי אנוועזענד װען

געגעבען. האט םירמע אריבענדערמאנטע
 פולע אונזער אויס אױך דריקען מיר

 רער מיט צוםרידענהײט און אגעללענוגנ
 טער־יטא&־טי אונזע־ פון ארביים גוטעי

 םאר אויך און זוקעלפאן, ברודער ׳טאן
בציאר. בל. אײדזיטענט ביזנעס אונזעל
 באכעללען, צו װעלט אויך איז עס

 אױך סיר האבען ״שטחה דער בײ דאס
 שאפ קראנקען א אוגזערען םאיגעסעז ניט

 געיטאםעז איז עס װעלכעז פאר בלודעל,
דאי־אל. 30 פיז סוםע א ״שטיצע נעײאדעז

:קאםיטע די
םאנדע, מאקס

וױיפ, נײםען
גרין,

הילענטא־.

 ביזגעס״ א פדעזענטדען
 דער מון איידזשענט

ױױאן.
 ריטיט״ הײכמן pd ארבייטער די מיר,

 סט., טע25 װעסט 159־83 ׳ע»פ מאלס
 אײדדשעגט, ביזנעס דעם ירעזעגטירען

 אר־ נוטעל זײז פאר בערקאװימיש, ברודעד
 פאד נערײסםעט האט ער װאס )בײט
 סילװער. סעט א כױט אונז,

׳<ןאםיטע דער םון נאמעז אין
עאנ־טשערסאן. װײסכערג, א׳

 טעז ראם נים. עס זײ ײילעז לעיז׳ פוז םײעז
 רעגי• ראזיגע רי »ט אוז «דים־צ־;יקע. א נע^יבעו

 ב־עננען װענעז כ^וםישט, ׳עס מראכטעז רוננעז
װעיט. גאגצער רער אריף ם־ידען

 םים אײגםארטטאנע; ם«רעטענדינ כיז איר
 ■דײם־פיגיס־ םראגצויזישעז דעם םוז םײנונג דער

 אים* אז »ז יאנעז צײסוננען רי אז העריא, םעי״
 װענצן נע«ילדעדי«1ברא זײעי מים ערעק זיםםזז

 וױיל םראגקדײך, אין נעפאהר לאטוניסטיעעי דעל
 קי'} םוז זײנעז םרינקדײד א*ז קאטוגיסטעז די

 נימ אוז צאהל״ זײער לויט נים ניט, כאדײטוננ
 איינ* נים לחלוםיז ביז איך אבעד שכל״ זײער לוימ

 אונםעררריהעז צו «עם*דע 1זײ סים פא-שסאנע?
 זײ• צוליב םאר^ש«דײטען װאס צײםוגנעז, אזעלכע

 עיזעל־ לינענס. דאזינע די צוועהעז אײנענע ערע
 לינעד אזעלכע זײגעז עס וױ שעדליך אוז האםם

 סוז םעז םוז לאנר םרײעז א איז *בער ■עדלעי,
 װערעם• זײעיע צוםאמז זײ װעיעז צו לײדעז. זײ

*י נים איז םײלער דינע  סעםאדזנ, שתכמע » נ
 פאיםירער. פאר זיי םעז פאכם ort דורך וױיל
 דער נענעז םארנװאלריגוננ א אײר איז עס נשי

 םאציאליכד א ?זריםם. אוז װ«ים פוז םרײוױים
 באנוצען נים סא־ נימ, דארף םיניםםער םיטער

»t זא* עס װער סעכאדעז, באלפעוױססישע םיט 
ײנז זײו נים לזז מננער. ז

 אײב טאסהװע. םוז באריכמעז לעצטע די לוימ
אי  זינאוױעװ אפילו אז איײם, ײזי טצתלמ אפת, נ
 נזד םענ די האט ע- לערגעז. צו ע*עס םעהיג איז

 האבען זאל עי ױערכעי איז דרעה, א האלטעז
 םעםאדען קאםיגיםטיטע וױלרע די אז ערללערפ,

 רעליניע, םוז איטאפונג דןד םאר םדיהעי םוז
תז  אויפ־ DsriMV סענעעז די פוז כת; ניט. םוי

םארפװינ• רעליניע ד• טױז װעם בםילא
 לליננצז זינאױיעװ א םיז לייעז רי םוז דע;

 װי דדשיק. פארנע ױעימעי םא־גינפםינץ אזע^כע
 1ה»בע װירהיױ ער זאר א*הם? צו עט ליםש
D m י ? נע^ע-ענט ת  איז צס ? וײסעז קעז ־ ו
 םים פו<ר:יסעז אזוי איז עי דאס םב־א, א אבזי

 אגכ װערמני. *- םיאציי׳ז נענעז לאפ• ײיז
מם עס ײי אויחא, ױנ  סון באייכם יעצםעי דע־ י

 ה»ם עד װײל ׳מװ*ד<ן *יעססירם א*ז לאנדאז,
 זײן ווי האורקאז. נ*זי פאליזז צו *•נעזאגפ ײי

 «ס ד»ס — באשי״לעז, איהם צם האם ,דאהםאי״
 פיחדזןן צז כוחות נױסינצ די נים «שים סם״עז

ײפ דערזעיבןר איז ז r»n?o א ו מ . גאפ מ

ג נ ו ו ^ ה ח ד מ ל װ מ ג ח מ כ מ צ ע ז ע נ ד ג ס ײ נ ר א

 דער כייט ערפאהרוננ פינןי״יעהריגע די
 װעלכע נײשאנס׳/ אװ ״ליג דשענעװער

 נײער א םון אנהויב דער זײן געזאיט האט
 נאך האט װעאט״סאיליטיק, דער אין עיאכע

 בעסערער א אין נילריבען דעם געישאםען ניט
 די ־צוױ״שען סענ״שדױיט. דער םון צוקוגםט

 געגענ־ דער איץ נאך הערישט רענירוננען
 נעװען ס׳איז װי םארדאכט, זײײטיגער

 גרויסען דעם םאר יאהר צעהנײיגער מיט
 םא־ טאריף־באריערען הױכע װעיט־סריג.

 עקאגא־ אן םון iv:vs* אי׳ע צונײשט כען
 אײגצעיגע צװיישען סאאפעראציע םײטער
 אוםצוטרוי, ׳פורא פעלקער. אוז י־ענדער

 ן“אי נ-אך זיינען דאס — קנאה און חישד
 כל סוןי באיטטיםעז װעיכע געפידיי״עז, די

 אינטערנאציאנא־ רער pc נאנג דעם סוף
ק. יער טי פ^י

 זיך האט ײאס האפנוגנ, yrKPi״ די
 £אריא- רי װען זומער, ^ינהויב באוױזען

 פראנק־ און אנד4שייךײט אין טענט־װאהאעז
 אויםמונ־ אן אדײנגעבראכט האבען רײך

 פעסי־ מאנכע םון הערצער די אין טערוננ
 צורונען. ענעיל גאנץ אויך איז טיסטען,

 אריטי״טע8 די װען צײט, דער אין גראד
 1א םון הענט די אין געיעגען איז כיאכט

 אדערםון ענגלאנד אין ארבײטער־פארטײ
 סראנלר איז פארטײ דעכיאקראטײשער א

 םער אדץ חראפס עקאנאמי׳מע די איז רייך,
 פון הענט די אין געװארעז קאנצענטרירט

 פינאנס־טאננאטען. הײפעל קרײנעי א
 קאנתע־ לאנדאנער די באװיזען תאט דאס

 דאוז־ דעם בא״שטעסיגעז צו אויף רענץ
אז. פ̂י

 אינטעד־ יד פון קאנטראי דעם אונטער
 איצט םון װעילען כאגקירען :אציאנאלע

 דײט׳עאאנד, אין ׳שטײערען אלע עטעהן אן
 ראסט יטװערע א סלא םאלען װעלעז װעיכע

 ײ ::.‘באפעיחער אריסער דער אויף דוקא
 צוב נעהערט האבען װאס באהנען, דײטיעע

 געװא״ דענאציאנאיליזירט זײגען יטטאאט,
 געזעיל״ דײט״שע אנדערע מיט צוזאטען רעז

 אילץ און אונטערגעהמונגען, ׳שאפטליכע
 הענם די איז געװארען איבערגעגעבען איז
 דאוז־ דער םינאנסיסטען. עטליכע פון

 ילײ־ די ערװארטען זיי װעלכעז פון פאאז,
 י־יפאלײ־ שארפלאנטערטער דער פון זונג

ו כויט •טאךםראגע, י  ״ד׳ד אזעיכע אויף ז
 דער ישטײגער א װי *יסורות, מאקראטײטע״

 טען4 פוי פאסאדטירען די אז פרינציפ,
 פוץ מוזטן באהנען דײט״צע די אויף קיאס
 צו־ באהז־געילד העכערע צאהלען אן איצט

 עםאיכע אין ריפארײישאנס. די יטטײער
 דער געקומען איז דעם נאך ציאנאטעז
 ענגלאנד אין קריזים פאייטי״שער שארפער

 די םון אויסנאנג רעאקציאנערער דער און
 גע־ צוױי די דורך אםערײןא. אין װאהיען

 קל.אר אלעמעז פאר ^טוין איז יטעהעני׳שען
 איגטערנא־ פח מאכט די אז געװארעז,
 םון העײטאפט די קאפיטאל, ציאנאלען
 פאר־ גװאלדיג זיך האט געיד־זאק,
מטארקט.

 מוז װעלט ךער פון צױטטאנד אזא בײ
 אױפמערק־ באזונדער גאנץ א מיט טען

 שװאכע יענע באטראכטען זאמקײט
 סא־ אינטערנאציאנאלער \» pc םיםנים

 בא־ דאך זיר לאזען וועלכע לידאריטעט,
 זאילעז זײ שװאר װי ילעבעז. אין טערקען

 אויזי םארטרײבען דאך זײ קענען זײז, נים
צום יאױט. םינסטעיען דעם װײלע א

פראנק. הערמאן ידר פדן

 די בײ באטערקען זיך לאזעז יטטארקסטעז
 געפיה־ די איז סיםגים דאזיגע די םעיקער

 צוזאטענגעהערינקײט, און טיטלײד פון יען
 דעל־ איננאנצען ניט גאך זײנען װעיכע
 יטרעקליכע.קריגס״ די אין געװאלען יטטיקט

 אין ;עזעהן אר4קי טען האט דאס יאהרען.
 קװײ די פון ודיםס״אקציאז גרױסער דער

 און רוס^אנד אין י^ײדענדע די פאר קערס
 דעם פון אקציאן דעל אין און ׳ט*טראנדי,ד

 פאר פראלעטאייאט אינטערנאציאגאלען
 — און דוסיאנד אין לוונגער pc יזרבנות רי

 ױיטיט״ אין ארב״טסר-אזיגקײט דעל פון
 אײנציגע לי געװעז זײנעז דאס לאנד.

 הי״ פינסטעלען דעם אױף דיכט־יצטראהלען
 וױלקײכ־ אײראפעא״טער דער פון סעל
יאהר. 5 יעצטע די פאר יױיט

 הא- געפיהלען טעטטליכע דאדגע די
 א אײך :אר טאראי״טע, א :אר ניט כען

 פאליט״טע pא פראקטייטע גרויסע גאגץ
ײ דרייסיג טיט *טױן באדײטונג. א  צו־ י

 ארי־ צו כײט^יד־געפיהי־ען די האבען ריק
 ריינען אנגעהויבען כעי4אוכיגי*יקי און טע

 ;עזעצגע־ דער אויף אפיטטעטפלונג זײעד
 אזוי־נעױ־ דער פון פאדם דעי־ אין בונג

 געזעל״טאפט־ די סאציאי־פאי'יטיק. פענעי
 יענדער פארטגע״טדיטעגע pא מ״נונג לינע
 צו־ א דולדעז געװאלט ניט טעהד האט

 אין םענ״טען טויזעגטער פירע ײעז יטטאנד,
 זײער םארלארען האבען אינחסטליע דער

 ניפטיגע pc יױריןונג דער צוליב יעבעז
 ן א געװארען אנערלוענס ס׳איז גאזען.

 אן ס׳איז אז עפענטליכקײט, ברײטער דער
 פרױען לאזען צו אכזדױת אוטנעהייערע

 פאב־ איז :עכט די ארבײטען קינדער און
 אר־ װאקס^דע די יטעפעל. און ריקען

 אזוי האט אײראפא אין בײטער־באװענלנג
 קאטף־גענא־ בעסטען איהר בעםובען ארום

 װעלכע מיינוננ, עפעגטליכער דער אין סע
 א :עפאדעלט אסענסײט4ענט״טי בייט האט

 אר־ די pc באהאנדלוגנ כעי4טייטעג כיעהר
בײטער.

 אפגע־ :יט זיך תאט באװעגוננ די
 לאנד. אײז םון גרעניצען די בײ *טטעלט

 פאר* שוױיץ, איזיצוריך, איז 1897 איז
 אינטערנאציאנא־ ער״שטער דער נעקוםען

 װאס ארבײטער־שוץ, פאד קאנגרעס לער
 פרא־ געםײגזאםע א אױסגעארבײט האט
 אינ־ אלע פאר סאציאל־פאליטיק פון גראם

 נע־ איז לאזונג זײז לענדער. דוסטריעלע
איע איץ אדבײט םענשליכע די :װען

 םארװאנ־ ניט טאר לענדער ציװיליזירטע
 יטקלא־ פיז פארם נײע א אין װערען דעלט

 װי־ לענדער אפנעשטאנענע רי אין פערײ.
 אלע צו סוף א װערעז געסאכט מוז דער

 אין ארבײט. םון פארםעז אוםװירדיגע
 סא־ באסײליגט זיך האבעז באװעגונג דער

 האנט גײסטליכע און ציאל־רעםארמער
 עקאנאכײסטען פאליטיקער, םיט האנט אין
ױניאךםיהרער. און

 ארויסגע־ אבער זיך האט יטנעל גאנץ
 אינ־ אז פוץ װעג א אויף נאר אז שטעלט,

 מײנט דאס געזעצגעבוננ, טערנאציאנאלער
 לענ־ אלע פאר געזעצגעבונג געמײנזאמע א

 םמשות׳- דערגרײכעז קענען טען װעט דער,
 סאציאל־פאלי״ דעי אין רעזולטאטען דינע
 די װעלען האנקורענץ װײל.צוליב #טיח

ארבײטס־ די אז דערלאזען, ניט לענדער

 אינ• ״טטארת צו זיך זא^ען באדיננוננען
 צװ״טען. א ביז פאלק אײז פרן טערש״דען

 סא״ די אנטוױקעלט געװען גיט נאך ס׳איז
 טעד ניט ס׳איז װעלכער אהן לידאריטעט,

 דערגעהענטע״ ע4נטערנאציאנאי,א אן ריך
 יעדען פאר לעבעגס־םראגע אזא אין רונג

 -jys כונג.yצגyעזrםאכריק ד• װי ׳לאנר
 פראנחר״ד, און איטאי״יע װי ד^י-טכנים,

jy;ysc טליס,אפ ו“אפייyא;־ פאליטײטע ז 
 ־syn בירגער, V'>V"i \vzv: צו ריכי^^ן

:w w  y ד איןyער ר  זו־ צו ײאנד סד^־
 װאס ^cyגיysױvרa ycsy? די ארבײט, בע;

 לי־’ יyד ארב״טער. הײבײשע די ה׳האבען
 ־yנ2א איז טין cun pc אםטאו ;רי•טט

 רער- צװיי די זyטMצװ ןyװארyג *טיאסען
 רעב כיז אין ,1904 אין רyנדy‘י ~אנטע

fypM ; ,•.p-^ryv. צױ אײלאפא נא:*ן אין 
;y^iry; ט ניטy13 ;אך וױ הר yc^yrn 

אםטאכען.
איבעלצײגוננ, די osycy: :אר ס׳האט

 *y: רy^רנאציאנאyאינט אן דויך נאר אז
 ה., ר. װארט, פון זין iysic אין בו:נyצגyז

 קאנסטי־ ׳־yoDyc א פון יסוד cyi אױף
 איג* דאס ןyרyװ בא׳טאםילן װ־עט טױטאן,
אויף װעט װאס בט,yר‘טsyװ yHyדוסטרי

,'*2 א ,iy c פן  ארב״יט׳לר־ די באיטיצען אי
^syr גאנצ^י ;רזד אין ״טאפט

 20 קנאפע טיט ־ ר. ,1900 אין ^־•טט
 אײנלארונג דער לױט איז צוריס, יאהר

 פאר;^ רעגירונג ״טוױיצארי״שער רyד פון
pומyד בערן, איז ןyפון הױסט־שטאדט ר 

 אינטערנאציאנא׳ yטטny די ״טזױיץ, חנל
ys סאvיאי־פאליסײטy .זי קאנם&רענץ 

ט,א צוױי אױסגעארבײט האט  רנאציא־yנ
 אן זײ מ׳רוםט וױ רyאד אפטאכעז, yנאי

 רי געװעז זײנען װאס ״קאנװענ׳טאנס׳/
lyDHoc '̂D^yii yocny נעביט רעם אויף 

.אפמאך רyד : כונגyגvק־געזע,פאבר פון
 פאר נאכט־ארבײט pc פארבאט זyגyװ
cרויyםאר־ צו געזעץ דער און קינדער און ן 

yi iyo^c□ וױיסען ניפטינען פון געברױך 
 12 נאר איגדוסטריע. דער אין סאסםאר

עז lyc^n ענדער4י מ ^  יןאנ־ צוױי די אנג
אונטערנעשריבען תאבען 6 : װעניטאגס

oyi דײטשלאנד, ארט אויפ׳ן אפמאך) 
 און p־wcy:yi האלאנר, פראנקרײך,

 צוגעשטאנען זײנען יטםעטער אין ״טװײמ)
 איטא־ קענעדע, ^נגלאנדy( לענדער 7 נאך
 זיד״אפרי- נארײעגיען, זעעלאנד, נײ לי^
 זיך האט דעם סיט יטפאניע). און קא

 דער פון געשיכטע לאנגע די נדי;טyפאר
 אין געזעצנעבונג אינטערנאציאגאלער

.1914 ביז 1876 םין אײראפא
 אבער האט איבערקערעניש גאנצע א
 דער באשאפען פעלד דאזיגען דעם אױף

 שלום־ װערסאיער רער אין װערט־קרינ
 האט הריג םון יאהרען די דורך אפמאך.

 םון טאכט די םארגרעסערט גװאלדיג זיך
 און ארבײטערשאפט, ארנאניזירטער רער

 װי- װילענדינ־ניט האבעז רעגירוננעז די
 ארביײ צום חוב זײער אנעריזענמ ל^־יג

 אױסגע- ס׳איז ײעלכען אויח ט^־קלאס,
 דער םיז םײל גרעסםער דער םאלעז

 אינסערנאציאנאלע די םלחטה־לאסט.
 די םון בםשך האט ױניאז׳באװענונג

 איהרע אױוי אױסגעארבײט קריגס־יאהי־עז
 םון פראגראם ראדי?אלע א ?אנגרעסעז

 אויך און רעםארמען סאציאלע באלדיגע
 אין דורכםיהרונג זייער פארלאנגט האט

pc םארבאט דטר שטייגער, א װי לעבעז,

ע נ ע ב ו י ע ל נ א ד ע  ג

׳ ס ר ע פ מ א ו ג ע ט פ י ר ש

אי? אײדזי^גם ביזנעס דעם אנבאםרעםם וואס
 נים שװערסםע. די לאנע זײז איז יוניאז, דער
 אר* רי נעגעז קאםף א סיוזרעז .צו ער האט נאר

ד שםעלעז »םם זיך םוז ער נאר בייםס*נעבער,  נ
 צו זי• דערלאזעז ניט און נוםא, *רבייםער די נעז

 פארםײדט םעלע םילע אין האסטינ. צו האנדלעז
םםרײקס. ערנסםע העכםט םילע נאר ער

*%
 ״ר טרײד די דאם גענלויבט, איםער חאב איד

 דא. איז װאס ברײםסםע, די איז ■ראםםארם ני>ן
 פקסטרימבטזז דעם םאר ילאץ נענוג דא איז עם

 אורטרא־סאנסעדװאםיײעז. דעם פצר װי ראדיהאל,
 די נאטראכם איסער חאב איו איז, אםת דער װי

 דעם םאר נויםיג העכסט אלם עלעםענטעז בײדע
ח אונזער סון עישאלנ נוג^1נ»ו

A
ע ארנאניזירעז צו *נשטרעננעז זיןי לאםיר י  א

 די איז אוז, באווענוננ, ארבײםער דער סיז בחות
 ערײיןי קעםםעז ױגיאנס, טרײד די םון ראםעז

 װאם *נזינםעו, ®ארמײדענע די ■אר אםעז אוז
 זיר ארבײט גרױםע די םאגעז צו אום דא, זײנצז

®אריוערםס. אוו םארװערםס באוועגעז *ו
A

 תרענם cnni•1 ערנזגץ ארז ר$ו נעשיכםע די
 •אייסיס רעװ»לוצי»נערע נאר ײאו oct ״אונז

 ליידענ־ יי װאו׳נוור געװירעז, ווננ^גומ? זײגעז
 מארשםאנד, סח ■לאץ דעם םילגומז דאס #אסט

ז נחםאדעז סארגינסװגס נאר וואו מ  •ארנונתו מ
 רארם םאס־רענתז, •ראנחסלזחנ •ח ײ»ץ דעם

*u n  v עזויסאס מ י ד ג סנ ר1 מוחנ? א » ײ• ״י י

 איננאצנעו נים אױב םארדונקעיט, שטארס איז
נעװארעז. צושםעטערם

A
 האב איד *שונאים. געשצכט זיר איך האב אודאי

 אין ארײננעםראטעז בין איך װעו עדװארט׳ עם
 שטעלם ?ס װער או? • בצװענוננ. ארבײטער דער
 געמען קאן ער דאס פאםענט, א םאר םאר זיד
 שאר ם״חדה דאזינער דער איז אנטײל אקטיװעז אז

 םײגד* די קריכעז :יט דערםאר אוז נערעכםעקייט
 בליײ בשסער ער זאל םעניששז, נעװיםע םוז שאםא

 שעלר אנדע־ »ז עסעס זוכ*.גז אוז דרויסזן, בעז
ארבײמ. פיז

A
א צו רעכם א האבעז ארבײטער די

 האגדלוננ אזא אז דעניזעז, זײ אויב רעװאלוציע,
 נים דאבעז םיהרער קיינע אבער בארעכםינט. איז
 א איז ארבײטער די *רײנצונאיזז רעכם ק״ז

כטרײח. א שוז מאסהע דעי אונםער רעװאלוציע A
 ?שפנטליכע די זיד אנםװיתעלם שגזגל זעהר

 אז האבעז זאל ארבײטער יערער דאס אדערוננ,6
 חײם. באקײעמ אוז סא;יטארע א אנמםענדינע,

 בארעכ• זיכעד זײנען אכחריקא זיא ארבײםער די
ראם. וזי וױינינער, צו גים םיגם A

ו  איו ראב באװענוננ דער איז אטט דעם £ן
 באוחד די איז םיר ■אר נעקערם. ניט קײנםאל

r װעיכעד אירנענד װי נרעסיר, מוחנו נוננ :ro, 
ר, מ ד װי א מל אירתנ צי  אװ סענ״מז, קל«ס וו

*V ד וצתאט דצרום חאב מ  אױם־ םום דעם אי
מז ז *ודרי ײנ אויס״ נים סאכט אימנרצײנונמז, ס

 םאד״ געםיוכם אדער נעטאז, װעה האם עס װעסעז
Aנעגיגעז.

 א;נע• נ*ט זיך האט באװענוננ אלבײםער די
 *ר• די איהר. אין ארײגקוכיען מײז טים ;זיפאנג

 םענש* די װי איט, אזוי איז באװענוננ בײטער
 נאײענוננ ארבײםער די אוםנעיעכםינקײם. ליכע
 יערע נענען דעפאנםםראציע אוז ■ראטעסם א איז

 א איז זי עסזיםטירפ. ײאס אומגערעכטינה״ט,
 אר• רי װעיכעז צו רעכט, יערעס םאר פארזרוננ

 האכעז ז'י װאס אוז בארעכטינט, זיינעז כײטער
׳י Aאויסנעםיהרט. ניט נאד

 נע׳שרי• דעם tv זיך אנש^ינמז ניט װיל איר
 די נענעז סאייטאר. פארא״נינטעז דעם נעגעז

 nc זאר א איז ראס אז םאר־שטעה, איר םראסםס.
 צבער ישטאײױים. אוז אנםװיקלוננ םוז עקאנאם*ע,

 רי נענעו כח נאנצעז םייז טיט ■ראטעסטיר איך
 ארײנצוםישעז םארזוד א םאכעז זײ װען טראסםם,

 אונ־ םיז אננעלעגענהײטעז ■אליטישע די איז זיך
קאורטכ... רי איז באזונדעיס איז ׳יא:ד זער A

 זאכזוז, די בעת דאם זינעז, איז האבעז כיוז םעז
 און נרײם ז־;הר זײנען הויפעז, רייכע די װאס

 נאנצער דער דאך. אכער צאהל. איו אינעריאשענד
 םאמז, נדויסע די םוז קוםט יאנד א םוז םסחר
װײדזשעס. םאר ארבײטעז װאם

A •
 בעז1ל דעם איז פארבעסערוננ יעדער דורך

 בע־ װײדוימ^ בעסערע דורו ארבײםער, רי םוז
 ײערם צײט. &רײע םעחר אוז צומםענדע סערע

 ברצגגם ד«ס אוז םאדערוננ״ :רעםערע » כאשאפעז
 צו אום םאשינעריצ, מנעלעיצ און ב^סערע א צו
®אדצרוננ. דאזינע די רידיגעז8בא

A
קײן נים איז ױניאז* במ .װ*ז פוז יידצע די

אדגײ 8 קינחנר-ארני^
u נעכיט w M M r m M  i n  po, |או 

ױו פון רעכט ׳טאג א ^ ײ מ, יו ד די אי  נ
 פאר אױסװאגדערונג און אײן״ פרײע

W( דז^ט ר$וס וכדוטח. ארנײפעד, M 
פן ״*ױ□ pH װערען ארײגתשריבען ד  או

א וועיט אטת׳ע דאס כאיטאפען און נ  ת
ארבײטעײקי״אס, גאנצען דעם םון

 1נינ אנעל איז פראגראם דאדגע די
 פײלענס״ דער דורך געװאדען אננעניטען

 דער פאר קאכייטע דער אין קאגפערענץ.
 ארנ״יטש־געועצגןד ע•‘אי2רנאציאyאינט
 -פיידעגס־כאדא םאריזעױ דער בײ בונג
 פי*אן דאזינען דעם גענען זיך האט טונג

 אלבײ• אניערײזאנע• די אװעסנעשטעײט
 גאטנע-ס׳ען, טיט כלא״ט טער״דערענאצי;ו

 »־אטעס* גיט זיך, םאלשט״ט האנען, זײ
 פון סאדעױננען געלעכטע די נעגען טירט

 ביײז לאבעז זײ ;טלײר־ױדאגס די
 אדערייואנעל דער י־ויט אז אנגעװיזען,

 ;עבינדען יאגד דאס ל,ען יאנסטיטױטאן
 װען דאז, כי־ױז זyטאכfiא דולך ײערען

 דער און #לעזידעגט דעל אפ •טיייכט זײ
 דורך :יט פא̂י ?״ן אין אבעל סענאט,

 דעם חױו אגלירענטס. ysרנאציאגאyאינט
 פאביי?* די אניעלי?א אין גאך געהערט

;ry;;די םון לואר#עטע;ץ רע~ צו עצגעבו 
 טא״ ױײטעל און סטײטפ, אײנצעיגע

 םעדעיאיע• לעי אז סאלגעסען, ניט טען
א;; אהן לען קאורט כופרים  ער״ יטהױה yי
vmv̂ P] װאס געזעץ, א אונד״טיג פאל 

ט איז,  אײ;• '\H :יט טײנוננ, זײן מי
קאגכטיטױטאן. דעל כייט קייאנג

 אויס־ ז*ר ד-אט םאדעגט cy;y' אץ
;ocny, גאל ׳עױן ס׳לעז אז p v ניט לײד 

 אי״ אינטעלנאציאגאיעל אן ײעגען זײן
 באד״טענד- די װײי בײטס־געזעצג^בונג,

 װעי*ט, דער pc איגדוסטליע-י״אנד סטע
 אלײגגעדזן אינכאדינגט כיוז אםעריקא,

 #י*עגדעל צױױייזעלטע די םון ק־־ײז איז
 די כא״טיצען צי רינ א א■ שליסען װעיכע

 עינסטעד דעל pc אלכײט טעניטליכע
 די אבעל האט דאז עקסילואטאציע.

 גע- א פאמעשיאגעז דעלענאציע ענגלישע
 בא- כי ?ודם זאל אױסװעג: לונגענעם

 איגטערנאציאנאלער דעל װעלען שאםען
 שעפער דעל זײן װעט ײאס םארכאנד,

 ארכ״סס• דעם פון טרענער דער און
 י1אוי עטאכיירעז ס׳געהט װעיכעז יעכם,

 טד דאזיגער דער ײע<ט. ג^צער רער
o« אין פיאץ א געפונען האט דאנח r 

 אץ )427 .1( שיום־אפמאר װערסאלער
״אגמ*?עגענ- װערטער: םאיגענדע די

 טאלאיישעד ?ערפערייכעמ דער אז דינ,
 ארניײ די םון װאױלזײן גײסטיגער און

 שטפנד* אינטעמאציאנאלעז םון האט טער
 די האבען באדײטונ;, גרעסטע די פונקט

 באיטיאסען יענדער פארטראגשליסענדע
 #אײ:ליכטונג שטענדינע א כאשאפען צו

 דער צו אנגע״טייאסען זיין זאי ײעלכע
נײשאנס׳/ אװ ״ליג

 דער ;עװארען געלײגט איז אזוי אט
 איגטערנאציאנאיער דער פון םונדאסענט

 האט װעלכע ארבײטס״ארגאניזאציע,
 r:yooMpy ״יפהרעער6 אמזר pc במשך
 דעמעהענטערוגג א צו אױטגעטאז םיעל

 ארבײטסמעזעצגזד דורך םעל?ער די םון
 צױ צייט א מיט שױן חאכעז מיר בונג.

 דעד פון לעזער רי געמאכט בא?אנט ריק
 כאלאקםעד דעם מיט ״נערעכטינקײט״

 אמאגיזא• דאזינער דער פוץ אױםבוי און
 ווע^נז ארטי?על ?ומענדעז א אין ציע.
ו מיר  כדי איהר, צו װידער אומ?עדען זי

 זײ• נוצען םכדטות׳דיגע ײעלכע זעהן, צו
 םא• אלויסגעקוסען שױן איהר pc נעז

 גאנצער דעל p* ארבײטער״קיאס דעם
װעלם.

ײם ײידער אוז צכער איז זי  און נעװייצז׳ מםר
 אכת* די »י.8דורכ א נעװעז זי איז כיאל יעדעס

ו האבעו ארבײםער ריקאנער י  די םארגעסקו נים :
 לײ״ w ^נײטס די nc ערםאהריננעו םרויערינע

 און ײניאן׳׳ רעייװײ ״אסעריי־אז רעי פוז כאר׳/
rb סאנד דער יוגיאן״ יײבאר ״אכיעריקמז דער 

 חורנות די אײ,״ אויסדןנוים נארישחײט, םיז םענם
 ד*ס אוץי אז וױיזם בצװענוננעז, די איע פון

 אזױ אידעע ׳,ױניאז בינ ״ײאז דער פוז שיקזאל
 נים 8 םוז ׳עיעט טאנ סימעז פוז זון די וױ קלאר׳

היםעי. םארװאלקענםעו
A

 נאױעגוגג ארבי־ג־•;* דער פיז פײ:ד די נענעז
 נציועגוננ איב״טער די פאיםיידינעז איןי ױעל

 ילאז א־ד ױעז אוז ■עהיערעו, איהרע שאר אשילו
 םרײעז א־וי ױעל פארטײדינונג, קײז געשינשז ניט

o׳ אגנמולדיניננ. בזכםע די אײפצזזוכעז r איך 
 אניססזזז’••: טיײד אײנענע גרײנע צו אבעי קאז,
 ;ארישליײ זײעיש אויזי אנװײזעז אימער אױ װעל
 ז-י דאס דאפנ•;;, דער איז •שױאכלײמעז, אוז םעז

־ענט. איז װאם טאז, װעלעז
A

 איכײ״ אז פאכעז ז*ך נעז1ר* האייטאליסטעז די
 ל«ז ייניאן אזא אבער װילעז, זײ װי טער־ױניאז״

im ארער װעט זי ראבעז. נים חיום ?•יז v o r אויס 
 װעם ,ז *דער נאהרוננ, און װא-־צלעז איז פאננעי

 ײעם ײ איז אוכמםענדעז די צו צו^אםצז זיך
 װי ױניאז, אנדצי tv נאר אלס זיר ארױסוױיזצז

נמי״אכ^װעם חאבעז באסעס רי

 אױזי אויסנצנעמו יוערם װ*ס דאלאי, ימדער
 ־70 נצסייצ מסײז, בצסירע קיײדער, בעסזנרצ

riW !אמענימ?, מיאס mn»n 0 מל,  !ר־ 2
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אנטיםעמיטיזם פױלישען פון פאזען פאדשידענע
*גטיסענױנױזם מל״נרױשער דער »9

 * געױאיען צו-ײן איז *ױלעז װען
 *ײ צוב איז נדיבוז, וצלנסטשטענדינע

lid ״1ג#צ ײין יע^גיעזען ,(עװעמליכען 
 דע״ ר*ס, *י; אנטאגאדזם #סולע;

 םארשאר־ צום יןאגיזורעמ, קרערערישער
 W #ורגעיןוכ״ען *גטיכעריטיזם, פטען

 איטוע־ גאציא^וי־יסטיש םון מאכיענט א
 שט>«נד*ונחט, פױלישען ^אריסטי״צען

 צוזא׳ דעס כייט ■פארבונדען איז װצלכער
 אץ נא;.עי*קערוגנ דער םון סצנשטעי־

!לאנד.
 איז גרענעצעז איצטיגע איל־ע אין
 װען שטאט :אציאגאי״יטעטען א *ױלען

 דאס באטראכט א־ן נעהטען זאי* סען
 אן ואריייןען די ביררען ראגד גאגצע

 סון פי־אצעגט זעכציג און עטריכע פון צרו
 דער לױט באפעליןערװג. נאנצער דער

 האט רעדרוגג די װאס םאיקס־צעהלוננ,
 סוטט יאהר, 1921 אין דורכגעםיהרט

 32 זץ• געםיגען פױלען איז אז אױס,
 זײגען דאס •אליאקען. ניט •ראצעגט
 םאקטיש ציםעיען. רעדרונגס אםיציעיע

 ניט• דער פון ייאצענט דער איז אנער
 אפיציע• די דודך באנ<לקעדו;ג ןױלישער

\V קינסט״ רעדרוגגס״צעהלער ■ױלישע 
 מיט שאן’ט געװארען. פארקלענערט <יר
 אז םעסטיעטערען, דנערהייט םוילער רער

 גאנצער דער םון דריטעל א וױ םעחר
 פײן גיט דיגען פױלען אין נאעפלקערונג

■אל^יזען.
 באםעל״ די נעהטען װעלען כױר װעז
 באזונדערע די לױט פוייעז םיז קערונג

 ראנד- רי אין איבערהױפט געגענרען,
 פאליאקען די םאר יאגע די איז געביטען,

 װאיעװאודד װאלינעד אין ערגער. נאך
 די לױט זיך, געםינען (נובעמיע) טווע

 א און 85 רעדרונגס־ציפערען, *סיציערע
 אין ■אליאקען. ניט סראצעגט חאלב

 װאי־ סטאגיסלאװאװער און •אייעסער
 ■יאצעגט דער דערגר״כט אװאודזטװעס,

ט  טראנאפא־ אין .78.2 צו •אײאקען ד
.iV 56.1 — װאיעװאדסטװע ,יץר

•אליא• די פאר איז בעסער ניעל ניט
,Itf נאםעיקע־ די נעהמען זאל םעז ײעז 

 געגע;־ םאר^״יעדעגע די רױט :יעט רוננ
מטעדט. גרעסערע די ױיט גאר ׳אן1

 אינדו״ און האגדעילפ נרעסערע די אין
 גאנץ א אױך דך געםינט ׳עמעדט, סטריע

 רײן-אױיי׳שער ניט *ראצענט נרױסעו־
 הױפט די וואר^ע, װעגען נאם^קעמנג.

 גע־ יעױן סיר האכען •װילען, םון עטאדט
 נא- ארטיקער. םריהערדיגען אין רעדם

 דריטעיל א װי טעהר איזזר ס*ם וואחשע
 אבסא־ איז באםעלקערונג ■ײרייצער ניט

 יוביין אין אויסנאהם. פײז ניט לױט
 םון ■ראצענט דעי־ איז יעסבערנ אין און

 ממהר באםמלקערוגג ■וילישער ניט חנר
 ■ױיײ גיט די שטײגט ילאמ אין .38 וױ
W י־אצעגט. 41 אריבעד כאפעלקערונג 
.77 ביז זי דעמרײכט ביעיסק איז

ראנד״גמכיטען, טזרח׳דיגע די אין
 אוק־ און רוסיאנד סון גי־ענעצעז די אויף

 םון פעהרהײט וױיטמרױסע די איז ׳ראעא
 אדער אויןראינישע אן כאפצלקערונג דער

 שטעדט נרעסערע די און װײסרוסישע.
 ■איליטישעז, פון *ענטרען די ■וילען, פוו

 ילעבען, געזעישאםטייכען און פולטולעיעז
 אידען. כױט כאזעצט געדיכם גאנץ ןײגען
 •ױלישען דעם אפ שטאמן שוואכט דאס

 •וײ רײנע דאס <אנד. םון כאראפטער
 דאדײ וועדט לאנד גאגצעז םון ולישקײט

ר  ציײ םראגע א אונםער נעשטעילט מ
מנז•

װי״ •אייאקעז נאציאנאיציםטישע די
>t\ ראלע די טיייען אומבאדינגט אבער 

 מילוכח. נאציאנאי״אײנארטיגע א טח
 קאנען צו װײטער כדי נוימע איז דאס

 אימפעריאיליס־ איצםיגע כיז די ®מזרעז
 איצ• די אײנצוחאלםען •אליטיפ, מימא
 א שאםען גרעדצעז, םלוכח •ײלישע ןטינצ

אא־ די מאכט. םיוכה נתיסע
 סון םײיל גרױסער א יעדענסאילס <יאמז,

 אויםגעגע• ניט איצט ביז »אד חאט יוײ
 «וײ גרויסע א שאםען צו חיצוסות די בע\

 דעם כיז נאילטישמן םון סלוכח ליאאנ
ים. ןאווארצעז

דארי־ שםרעבט ריעגירוגנ •ױלישמ די
ו  ראנד״גע״ איהרע •*יצאנידחנן צו מ

 שטאדקע א רארט םיחרם און גמאנן
 ראנד־ די •אייםיק. אאאאניזא&^רישע

 ■וי״ וײ םיט מאיאנידרט ווערעז מניטען
 חנױחננ די אויעדי^ ערדלאזע גיאמ

 יײכטע גאר י1אוי ארד דארט וײ נימ
ym די װי ױנהט באדיגנומצן. גוטע 

 אי«ם באזעמן •ײלעז, איז אםאיצ חסןן
 װײס״ און אוקראיגישע די •איליאקאן די

מ מ  אוייישמ מים ס?דח םח נעגענמז חס
מ דאם באאססע. ל  גזד אויד וחנרט ת

W כ רי איז ר ד op װאי געגאגחנן, מ  נ
n דײאאע א ויד ®ינם  jjrw tfp m n 

Ttnfrm שפראך •ױיישע די און שול 
m די אויא אננעמארפא! נוואיד כדם 

וױ״ •אליאקאן די באטאלאארתס
v י ro r דארס ארײז m mא ט 

^ ק איי א ץ וחויגא זנגג ד
ר y א_ א ״ ל סו !' פ און ס

מד ארכדניז דאס ■א^אגיויראן

מ״ער*). דוד פ־ן

 טלוכה פױרישער דער סון םיהײעי די
 װעיכע ירען,‘® איצטיגער ■פון שטרעבען

׳ א פאיןטיש איו י י א נ א י צ א  נ
ט א ט ש ״ ן ע ט ע  םיז טיונה (א ט

 ״ 1 צ א נ א טאכען נאציאגען) סך א
ט א ט ש ״ ן ע י א נ  מיוכח (א א

שע רײן א — נאציאן) איין םון ױיי  י
 סארקרענערען חפחות רכר אדער כיי״וכח,

 צאי די פאראגיואציע געצװאונגעגער דורר
 אזא צו ̂ירקעררג כ€#ר •ױיוישע דשט

 באפו״ דך זאי* עס אז •דאצענט היײגצם
 נאציאנאיען א םין א״גדרוה דער רען

שטאט. •ײלישען
n אין *,םיע זעליי יצטערען אידען 

דעס.
 איז טאסען אידישע כרײטע רי נײ
 כאװאוסטדגײ דער ענטוױקעיט שטארה

 גע״ און גײסט אירישער גאציאנאר גער
 גענוג אדױם שטערען אידען רי םירר.

 «רא־ די םאדערונגען. נאציאנאיע נרײטע
 •וילען םון אידען די •אראנידרען צו כען

 כאםרידיגענדען קײן איצט כיז האכען
 גרעסטע רי םון געגעבען. ניט רעזויטאט

שע ױיי  אידישלוײט דאס קריכט שטעדט ו
 דאנק א וױנקעיאך. ארע םון ארױס

 ילע״ שטענדיגען און םעחיגקײטען דיערע
 טיוי אידען די זײנען שטעדט, די אין בען

 געזעי״ עפענטליכען גאנצען אין ארײן
 צוייעב יאנד. םיז יעבען שאוטליכען

 נאנצען דעם איבער צושפרײטקײט זײער
 פון צענטרען די איז איכערחױיט ׳יאגד
 ׳אין מעהר אידען די זיך װארםען ׳לא:ד

 נאציאנאלע איכעריגע איע װי אױגען, די
 פאנצענ־ דינען װעיכע טינדערהײטען,

ר טרירט א { נ י ע א ס י ו ו ע  ג
 שטע־ אידען די — . ן ע ד ג v ג ע ג

 אײנהײיס־ נאציאנאלע דאס פיעל רען
טלוכה. •ױילישער חנר םון ייכקײט

 פארלא״ דעמאקראטישע אײגצאע די
 מיוכה ®רילי׳שעז םון םארכעז טענטארישע

 מיגדערהיײ נאציאנאיע די גיבען יעכעז
כע אידעז, די און ככלי טען  שפילען װע̂י

 ראיליע אנגעזעהענע זעהר א די צוױשען
 דורך װירקען צו םעגליכקײט א ׳בםדט

 (פארילאמענטס־ סײם־דעױטאטעז זײערע
 אנדע־ אדער אזא אויף — טיטגלידעױ)

 אינער־ דער פון גאנג אױס׳ז — אופן רען
 פון פאליטײן אױסעריציכער און יליכעד
 אויף קוקעז װעלכע ■אייאהעז, די יאנד.

 פײנד־ ^רעמדען א אויף װי אידעז די
 םאי הײן אויױ קאנעז עילעטענט, ליכען

 ער׳גײײ דער אט מיט טאכען שלום ניט
 א האבעז זאלען ״זשידעס״ די נוננ.
 פױי^ישעד ״ ר ע י י ז ״ אין דעה

 נא־ די פאטערי^אגד. זײער אין טלוכה,
 איבערהויפט און טינדערהײטז, ציאנאי^ע

 ילויט דארםעז, ״םרעמדע״ אלס אידען, די
 םאיליא־ טײל גרויםער א םון טײנונג דער
 אײ אין טישען ניט אינגאנצען זיר קען,

 פויי^ישעד דער םון יצעבען נעריליכעז
ט איז דאס טיוכה.  — זאך. זײער עי

 גינ״ םארשטענריליה איז, טאהטיק אזא
 פון פילענער רעאסציאנערע די םאר סטינ

 נאציאנאלע די בירנענטום. פוילישען
 אלס אידעז, די אויו און טינדערהײטען,

 און גע׳רוחי׳ט װערט װאס עלעמעגט, א
 צו זיך שטענדיג שטרעבמ אונטערדריקט,

 און ליבעראלע טעהר די מיט םארבינדעז
 םוילישעז פון עלעטענטעז ראדייןאלע

טאלה•
 לוימ האבען, פאליאהען די וואס דאס

דעם אונטער טראקטאט, װערסאלער דעם

םע31 םוו M נוםער זעח •
אסםאנער.

 גע• מאכט, אױסלענדישער דער םון ודוס
 האנסטי־ דיער אין ארײגשטערען טוזט

 די םאר נאראנטיעס םארטעלע די טוציע
 מיגדערהײטען חולעיעזע און נאציאנאיע

 שאנדע. נאציאנאלע א פאר זיי האיטען
 וױלען און איבערצײגט, םעסט זײנען די
 דאס אז אגדערע, איבערצײגען דעם אין
 די צוליעב געװארען אנגעװארםען זײ איז

 אויסלאגד. אין טאכינאציעס״ ״אידישע
 נאציאנאי״שא־ עמפידייכע שטארון דאס

 נא־ פױלישע די םון געםיהל וױדסטישע
 גיעט אידען די דאס פאן ציאגאליסטען

?יין. טוחל
 האלט װעיכע רעאיוציע ■ױלישע רי

 צװאנ״ אײזערנע איהרע אין יאנד דאס
 די צו שגאה איטע די אויס נוצט גען

 מאכט איהר םארשטאריען צו כדי אירען,
 רוס־ צארישע דאס װי פוגיןט לאגד. אין

 פוילישע רעאחציאנערע די טאכט לא:ד
ד די פאר אידען רי רןליקע הערשענדע  שו

 מיסערנןולגען. פוילישע אלע אין דיגע
 אין מפלות אונבאחאיםענקײט, זײעי
 אױסערליכער און איגערליכער דער

 םיגאנסיע־ און עקאנאטישער פאליטיק,
 אלעמען דעם אין — ג. ד. א. קריזיס לער

 רע״ פוילישע די זײ, ניט שולדיג זײנען
 שטעגדי־ דער גאר טיהרער, אקציאנערע

 דאס *ידען. די — פױלען םון שונא נער
 אין פאליאפ יעדעז ארײגגעקלאפט װערט

 : געלעגענהײט יעדער ביי אריין קאפ
ג. ד. א. פירכע, פרעםע, דער אין

אן האט איעס דאס  פאריטארפט ג
 עקזיסטירענדען םריהער פון שױן דעם

 אידעךפרעסעריי, און אגטיסעטיטיזם
 גע* באגרינדעט, איצט װערט װעיכער
 אלגעמײנעם פון געשפײזט און שטיצט

 שטאגד־ מלוכה״יטעז און נאציאנאיען
. פונקט

 אר־ פיײדי״טע די םון שטעלונג די .4
בײטער.

 איז פוילען אין אנטיסעכױטיזם דער
 היםטארישער יאנגעד א ־פון פדאדוקט א

 טיף ארײנגעדרונגען איז ער ענטװיקלוננ.
 טאסען די :ון הערצער און מוחות די איז
 האט אנטיסעטיטיזם דער פאלק. םון

 שיכ־ ברײטע די אױסגעטיטען :יט אױך
 באםעלקערוננ. ארבײטער דער פון טעז
 באדײטענדער אײן הײן ניטא איז מס

 װעײ שיכט, נעזעלשאפטליכער פױלישער
 די צו באציהען םריינדליך זיך זאל כער

 דאס דרײסטי־ױיט די האבעז אדן אידען
 עפענט־ אז װעגעז ארויסצוזאגען. אפען
 איז אידען די לטובת ארויםטריט ליכעץ
רעדען. צו װאס ניטא אודאי

 פױלייטע די װען צוריה, צײט א טיט
 די יס.) פ. (פ. פארטײ סאציאליסטישע

 לאנה אין פארטײ ארבײטער גדעסטע
 דויך אויסנוצעז דאס אז געכאפט זיך האט

 דעם קליקע רעאקציאנערע הערשענדע די
 העצע, נאציאנאלער אוז אנטיסעטיטיזם

 פאלקס־ ברײטע די אײנצושםאנען כדי
 װעיט רײט־װאגען, איהר אין טאסעז

 אידען־העצע די אז געפעהרליך, גאר שויז
 די װאס אנטאגאניזם, נאציאנאלער און

 צוױישעז פארשפרײט רעאקציע הערשענדע
 אפ ציהט ארבײטער־טאסעז ברײטע די

 זײערע פון אויימערהזאמהײט זײער
 די שטערט קלאסען־אינטערעםעז, אמת׳ע

 באװע־ ארבײטער דער םון ענטװיהלונג
 םאציאליסטי־ דער פון װאוקס דעם גונג,
 אנ־ באשלאסעז זי האט — פארטײ שער

 דעם צוליעב האטןי. א דעם נעגען הויבעז
ט צוזאמעז איז צוועס  ״בונד״ דעם מי

 םון פארטײען םאציאליםטישע די אוז
wגע־ טינדערהײטעז נאציאנאלע נדערע 

דער מיט קאםיטעט, א געװארען שאםעז

טוב ױם
גראם. נפתלי םון

sggggqrfs

pe בלאנק און העל הויכען די 
 גלאקענקלאננ. א אום זיך וױנם

 גלאקענשװער, קליננען נלעקער
אהער. א־ין. זיך הויחמ

 שנעל םען אײלט — גלעקער קלענען
 שוועל, צו שוועל pc דארפ. p* דא

 אהער דער און אחין דער
שווער. pא בלאנק קלאנגען די נאך

 — אחין דער איז אד<מי דער
 װאוןןהץ. נישם װײסם קײנער

 ארום אזױ זץ־ םען וױנם
שםדם. אדן בונם גאםען די אין
 נרױ, אק נעל גאםען די גיז
 ־בלוי, דער אץ םדרעםס די און

 ,pw און ®ױ? »ק זיר וױגען
איק. קלימגען *ץ זיד וױגעו

 שרעחליכע די נאחעםפעז צו אײפ<אבע
 געגענשטעלען נכלל־זיר און אידען־חעצע

 מיג• נאציאנאלמ די געגען קאמפאגיע די
 רע״ דאטאלסדיגע די װאס דערתײטען,

 ■ױעיי רײכע און אריצים די פון גירוגג
געםיהרט. האט רים

 נאציאנאליסטישע חערשעגדע די בײ
 דאס בלויז איז •ױלען אין שטיטוננען

 קא־ געמײגזאמען אזא פון אלײן גריגדען
 ס. פ «. די ׳םאר געװען שוין מיטעט

 האט ראס םאראויס. שריט געװיםער א
 געגען געהן געהײסען טאםעז געװיסער

 גע־ טאסעז, כרײטע די םון שטימונגען די
 און אפארטוניסטען רי פאר שטראם. גען

 געשטימטע נאציאנאליסטיש געגוג אלײן
 אויך שוין דאס איז ס. פ «. פון םיהרער

זאן. גרױסע א געװען
 גרינדוננ דער םון װי אבער וױיטער

 אן, םארעםענםליכען און האמיטעט םון
 אנטיסעמײ גענען רעזאלוציע אלגעמיעע

 אר־ די איז העצע, נאציאנאלע און טיזם
 ברייטע די םון געגאנגען. ניט בײט

 זיך האט קאמיטעט דער װאס ילענער,
 דער געװארען. ניט גאר איז געשטעלט
 אנגעהויבען ניט אנילו האט קאמיטעט

 ער־ עפענטליכע די חוץ א ארבײטען. צו
 האט זיצונג ערשטע זײן םון קלעהרונג

 ארױסגעװי־ ניט טעטיגקײט שום קײן ער
 װײזם עס װי האט ס. פ. פ. די זען.

 האפפא״ דער םאר דערשראקען זיך אויס
 םרעסע פוילישע בירגערליכע די װאס ניע,
 טורא אנגעהויבען, יזאטיטעט געגען האט

 גע״ אין באשולדיגונגען די םאר נעקראגען
 אידען די מיט טעטיגקײט טײגזאטע

 פאר׳ן זאך), טריפה׳גע א גאר פוילען (אין
 און םוילישקײט״ ״רײן ניט אין חשד
 די אין יטטיטוגנען די םאר עיפר דער

 פון זיך האם און — מאסען ארבײטער
 ניט אטת, צוריסגעצױגען. קאמיטעט
 ארויס־ איהר װעגען האט זי םארטאל.

 נעהמם זי געטאלדען. ניט קײנעם טריט
 ארבײט. זײן איז אנטײל קײן ניט נאר

 װעל־ קאטיטעט, דער קאז אבער םאקטיש
 טעטיג־ זײן םיהרעז באדארגט האט כער

 פוילײטע די צװישען הױםטזעכליר קייט
 ארבײט קײן ס. פ. פ. די אן ארבײטעי

 דארף ארבײטער אידישע די פיהרען. ניט
 ׳טעדליכ־ די אויפקלערען ניט דאך מען

 עיהר דער ! אנטיסעטיטיזם פון קײט
 צװישען טעטיגקײט די געװען דאך איז
 קאכײטעס דער ארבײטער. פױלישע די
 און אגטיסעמיטיזם דעם באקעמםען צו

 סיט״ דער אהן האט יהעצע נאציאנאלע
 טעטיגקײט יזײן ס. פ. פ. םיז ארבײט

 צוליעב זיך איז און פיהרען געהאנט ניט
צופאלעץ. דעם

 בײ שטיכיוננ די כאראקטעריזירט דאס
 פוייײ דער פון טײל ראדיהאי^סטעז דעם
 ארבײטער די בײ באםערקערונג, יטעך

רןהרער. זײערע און
 באפעל־ אידישער דער פון יאנע די
 קריטיעע, א זעהר דאריבער איז קערונג
 איצטיגע די פארצװײםעלטע. א פשוט

 אידען די גיט קאנסטיטוציע פוילישע
 גלײכבארעכ־ ױרידישע םארמערע דאס

 עס איז װירקליכקײט “דע איז טיגוננ.
 עקזיםטירען םאהטיש אזוי. גיט אבער
 נע־ געזעלשאפטליכע פארשיעדענע אויף

 נאג״ א טעטיגקײט עפענטליכע םון ביטעף
 די אידען. נואר באגרענצוננען רײהע צע

 זיך טראנעז רעאקציאנע^גן פוילישע
 בא״ צו פלענער מיט ארום איצט אבער

 םארמעל־ױרידישע די אפילו זײטיגען
 נאציא־ די װיל מען גלײכבארעכטיגונג.

 די איבערהויפט און מינדערהײטעז נא־־וע
 צו רעכט װאהל דאס באגיענעצען אידען

 געזעצ־ שטאדמישע און מלוכוז׳שע רי
 איז עס און אײנריכטונגען. געבערישע

 רעאקצ'אנע־ די אז אויסגעשלאםען, ניט
 דורכםיהרעז םלענער זײערע זאלען רעז
 אן אויף איז לאננ גיט גאר לעבעז. איז

 גע־ כאגרענעצט אופן אדמיניסטראטױוען
 אין ססודענטען אידישע צאהל די ײארען

 לעהר־אנשטאלטעןי העכערע פוילישע די
 איז שטײגער רוסישען אלטעז דעם לויט

 פראצענט מין א געײאדעז אײננעםיהרט
 שטארק רעדט מען אידען. םאר נארמע
 אנולירען צו אונטערהאנדלונגען װעגעז

 קאנסטיטוציע דער אין (אױםשטרײכען)
 מראקטאט װערםאלער םון פונקט דעם
 :מינ פוילישע ניט די גאראנטירט װאס

 רעליגיעזע און נאציאנאלע די רערוזײטען
*׳ ׳ ' . . . םרײהײט

האפענוננ, שום יױין ניטא איז עם
ד זאל צײט נאהנטםטער גאר די איז אז  ד
 מאלקס־םא׳ פוילישע די םון שטיםונג די

 אי• די םאר נונססען צום ענדערעז סעז
 אויסניכטעחנן םון •ראצעם דער דעז.
 יועט שכרות אנםיסצםיטישער םון זיד

 דע״ אסת״ו דעם כױט צוזאמען םארקומעז
 צפצנטליכע גאנצע דאס םאקראםיזירעז

 װען לאנר, &ון לעבעז עעזעלשאםמליכק
 מאםיז ארבײמער •וילישע ברײטע די

 חנל אז איבעחױיגען, בולם זיד ײעלעז
 װצל• םאבריתאנם. •ײלישעד איז אידישער

« צקם*יאאטירמז זײ ײילעו מ ײנ ע- ז  די
ע מ י ײ ל  גצביטעו אוייי ישוגאים ג
 צו- אז און לעמנו געמנלשאמםלימנן םח

ז דצם םיט זאכמנן מ י י י  םוז ארבײםער א
קעסטצן. ױי געגען םען

 דער םון םיחרער די םוו חוב חנר
אמ גאיחננומ וציאליסטישיר סאז ײילישצר
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שמועסען קורצע
 רעדאקםאר דעם *וױשען

:: לעזער די און

m

y o רו װארקערם»» 
 D *ז אױס, עם/שהם

ארוי( ז*יעז^י.ע:עו

געפי• איהר װעט בריף *ייער — צינקין. .0
 דא ■יאץ. אנדער אז אויף םארעםענטריכט גען

 חויים* רי אויף אנוױיזעז גאר אײו םיר ןוירעו
 זײנעז םיר װערכע םים כריף, אייער איז ■וגקסעו

 ערק?ע• דער םיט ןוחאםעו אייינםאר^םאנעז. ניט
 גים זי װאס ניוװערנאר-קאסיסיע, דער םוז רוננ
ד אז נאמסיםם אויר זי האם גאזי, ׳צוין ע ם ר ע • ^ 

 די אונםערזוכעז נרינדייןי זאיל װעיכע האםיסיע,
 נע־ אנגעגענעז זײנעז װאס ׳אקטעז6 םארישײרעגע

 אוז םארהער. דעם כײ ז״םקז, ביידע םון װארמז
 איהר נענעז הענעז זי װעט עימם דאן

 ױניאז־פאדערוננעז. װיכםיגזן אנדןרע די אימןר
 פוז ׳א*ערא«יע״״ ראדיקאײע די אז עס, ך״סם

 ניט איז ם^י, אײער איז רעדט איהר װעיכער
 נעװארעו א*נערייגם נאר געװארעז, פארװאיםעז

 זיד סז*נט איהר וױיםער. צײם. קורצע א סאר
 נים איז סםא*עדז** דער אז םײנוננ, א דאכעו
 דער• םוז נעװעז סיר זיינעז אפישר נויטינ, נעױעז

 נא:ץ איז םראנע די אבער םייגוננ, זעיבער
 אוז ב. .V נ. םוז געװארעז דיסקוטירם ניינדרױי

 און יאלואיט, די םוז קאסיםעס עקזעלוםיװ איע םוז
 סטא׳ רער אז באמיוס, צום נעהוםעז זײנעז זײ

 דורכשיה־ דער םאר נויטינ דורכאויס איז רזיט1י9
 עויז איז איצט רעםארטעז. גויםינע די םון רו;נ
 דאס זאגט, אוז חכם, א איהר זיעם ארעםעז, נאר
 אײנצוישםע• נעהאיםעז גיט דאט סטאיעדז׳ש דער
 הויפם רי אבער :מא״שינעז 14 םיט יטע«ער די י־;ז

 אז נענײױבט, דאז האבעז אזיױ: רער סוז םיהרער
 אויסצוםיה־ דאס םיטער איינצינער דער איז ראס
 װעז אז איצט, נאך באהויאםעז מיר אין רעז.

ט1נעהאנת ;!,וואיט ?ע*עד די איז ארבײטעי די  י
 םיר װי ב., ע. נ. דעם וז6 פאר״־אננ דעם <ויט

 ..נערקכםינקײט״ דער רויך ערסרערס עס ראבעז
 אנדערע נזהץ א נעװעז איצט י״אנע רי װאיט
 אײנםיהױננ די האנם דער טיט אװעה סאכט איהר

 אינישורענס. אנעמפלאיסענט די nc איז רײבער םיז
 דענ א קעז אזױ װי װירקויד, װאוגדערט אונז

 אונטעריטעצע איבײטער איגםע״־יגענמער קענדער
 יײבעי דער אײנפיהרוננעז. וױכטינע צ־ױי די

 םי זעהר װעט כיארהעט. איז אדי-ז װעם ער ױעז
 אנדערע םירע ײי בעס׳;ר, אפ׳״ד אוז העיםעז״
 *זיױ: אדת׳ע פוז איינםיהדוננ ד^ר צו םיםרעז״
 שאר אינישורענם די •צעפעי- די אין »:ם1ר.אגרי״

 םאר אױםטו נרײסער א זיכער איז ארב״טסיאזע,
 :א סיזאךטריידס. אונזערע אין םיאכות ,״,;,ב די

 טיט אז באהויפםעט, נים קײנער האט טירריך,
n* װעט דעם c דעם שאר יישועה נאנצע די קוםען 

 אד האבעז אנדערע אוז אידר װעז אוז ארבײטער.
 הא־ אנדערע אוז איהר ײעז אוז נעדענרט. דער״ש

 *הוין םעז קעז םאי א״ז םיט אז נענײ־ױבט, בעז
̂־עס  נאר םעז זאי בעסעי אז טאכעז, נום אזוי א

 נרױסער א געװעז נעװיס דאס איז דארשעז. ניט
זי«ם אײי;ר םיז סעוח
פ ז. לי ע. און םי ער ד  י״ט איהר — אנ

 איכעינעגעבען ברויז האבעז םיר װאי־ום נרונז,
 דער שוז אולאז דעם םוז נאיאנראםעז ■אר א

 זאנענא:־ דער שוז קאםיםע עקזעקוטיװ כעגטראל
 װי צװײשעיס, איהר אוז «ארטי װארהערם ט*<ר

״חאװיירים״ זײנע אוז שאססער
 איהר אוקאז. אזא יסיאזעז

 צײמוננס־רע• שאר דאם זײנעז װאס אײד, םיענם
 און ? באפעהיעז אזוי זיר ייאזעז װאס דאהמערע,

 איז '1 אוקאז אזא שאמעז צו זײ צװיננם װער
 ארױכד װערעז צײטונגעז רי א״־ע דאס תירוץ. דער

 די אוז םאסקװע, פוז נעיד דאס אױוי נענעבען
 און םעהר ניט זײנעז רעדאקםערע כרוםריטט־דינע

 דאס םאסהװע. םוז ראהעיעז די װי װעניגער ניט
 דײטישער דער װענען ריכטיג אויך איז ;,זעייב

 דעס נעםארנט ניײד האט װערכע ,םארקם־צײטונג״.
 םוז םארעשענםריכוננ די אפנע־שטערט אוז אולאז,

 אולאז ד-ער איז אט און ״.1917״ בוד מראצתי־ם
 םארעשענטייכם גזװעז איז ער װי נאנצעז. איז
װאריער״: ״דעייי דעם איז

 חבר. םײערער ■ארטיײרעדאיזםארעז. ארע ״צו
 ענגרי* אז נעשינעז איהר װעם רעם טיט צוזאסעו

 חכר שוז איבעיבריח אז םוז איבערזעצוגנ pc׳
 ״וױ באםיםעיט. אי« ײ*ס ׳*,1917.. ברד טראצקי׳ם

 םוז נעישיכםע די ישרײבעז ניט טאר אײנעד אזוי
 סענםראי דער םון באישרוס דעם לויט אהםאבער״.
 ■איםיײצייםונ־ ןןיע װערען האםיטע עהזעיזגטױו

 דאזינעז דעם איכערצודרוהע« אינסטרואירט נעז
 צעהו םוז יײ^ דעם אין ״■ראװדא״ שוז איבערב״יק

 באםעהלם האםיםע עקזעחוטױו סענטיאל די טענ.
 איבער• נים םאר ■ארטיײצייטוננ ,ײז1 ראס אויך,

/1917.. בוזי דאס דיוקעז  לאפי• א אירנענד אדער ׳
 סענם־ די §רעסע. פארםײ דער איז וײנקם טעל
 צױ דאס ןוויך, באםעוזלם קאסיםע עיזזעתוםיװ ראל
out!* ״■ראײדא״ רער שח איבערבלית דעם םים 
 װע־ םארעםעגםליכם ■ארםיײפרעסע דער איז זאי
דער :ח. ע. ס. דער פון ערקי^רוננ םאלגמנדע רעו

 ה»םוניסם^ע« דעם םוו וועיםײאוגנרעם םינםםער
ײמיעםע די און *ינםערנאצי*ג»ל  ■ארםיײקאנ־ דר

^ער דער םון •ערענץ  ■אר• האםוניסטי^ןר רוס
 אפאזיציע 4רי *ארראמם האס רוםיאנד איז סײ
אונ• ■ארםײ רוםיימר דער איז

 איס םר««קי, ״בר פון סיחרער״פאפם דער סער
 םראזקי חבר *•ארסוניסטי׳ש־׳. *תיײגבירנערו^־,

ײ א פארעפעגםייכם צוריפ יאננ גיס ראם  נ
מו P* •!״.17• «י  די אוי^ יוידער עפענם װ

ױ געװארעז |jo**VfJ »'י װ*ם דיםפוםיע,  «ו דו
w אנםמיידזננ אײנמםיםינע n h t האננ* ■ינפסען 

ר פוו אין ר«ס אנגתר רן ײמ nrvBM דר p פח 
m* ד«ר m  •w w 'm 'rm* ח דער רוסיאנד. «

r מײז• גוי X'mrm ויני m ייג^ומי^ m

 האס םדאצק• חבר װזױנער םים סעםאדע, די לר>ר
»v ,ו וױד^ר אום נאנוצם דיסקוסיע. די \V3VM י

 עקזעקױ סענםיאי דער םון םײניגנ די איז עם
 אסע• םוו ■ארטײ װארלערס דער םון קאםיםע טיײ

ײכוננ די דאס ייקא«  םראצהי׳ס םוז סארעמגם
 צו מםערוננ א געװעו װאלם יאנד דעם איז נוד
 װאר• די כאל׳עעװיסטי׳ש ראכעז םון ארכײם דער

 אוים־ העכסט־װיכםינע די איז ײע״כע ■ארט/ קערם
 עקזעיןוטיװ כענטראל די פארטײ. דער שאר גאבע

 ״^איקס־ציײ די דאס זעהן צו באדויערט האםיט־!
 איכערצודרוקען אגגעשאנגעו ׳פ-ייו האט טוננ״

 ״םאיקס־ דער באסוירעז האט זי בוף־. טראצקי׳ס
 םארעםעגםלי־ דאזינע די אפצו׳טטעיעז צײטונג״

 אר•1 איע זי באשעהים װ״טןר איו ביר םוז כוננ
 גאנצץט. אלס כוך. דאס ניט דאס טיײצײםוננעז״

 אי זאל איהם, םוז תאפיטעל א אירנענד ניט אוז
 די ■ארסיײפרעם. דער אין װערזז כערנעדרילט

 בא־ אויו האט קאסיםע עקזעקזםיװ סענטיאל
 איבעדצודרד ■ארטיײצ״םוננעז אלע צו שעהלעז

 װאס בוו, סראצלי׳ס חבר םוז איכערב״יק דעם קעז
 אין גמװארען שארעשענסליכט ארינינעי איז

 ל«* דער שו? ארנאן אסיציערען דעם .■ראװדא״,
 עק־ סעגטראל רוםלאנד. םוז פארטײ פוניסטי׳פער

 אםערירא, אװ ■איטי װארקערם לאסיטע זעלוטיװ
 עק־ רוטעגנערנ. ע. ס ט׳שעי־סא!. שאסטער. ז. װם.

 דא־ רעם שאמ?? עגעיער טקר.׳1סעי־,רז זעחוטױו
 *ארטײ• אי־ע שוז םאריאננט װערם באשעהל זינעז

 ךוםעננערנ, ע ס אײערעיי. ביידערליזי צײםוגנעז.
 דעם איר.ר האט »ס — סעקרעטער׳׳. עלזעקוםױו

 ןא־ איצם איהר װעם װאס נו, אוהאז. נאנצען
V ״שרײה״ט׳׳־נדשפסייאנס אייערע װענעז נעז

a א*ז דיויזבאר — P מ. v עס איז ראוי אבער 
 עס דרוהם םעז ײעז װ*ס ס*ים. דעם פוז איינע

o דורןי ליםעראטור די ײעט ניט. n, ,ניט חלײה 
 נארנים װעט יעזער דעם אוז ווערעז. ארימער

 נע־ דאס קעז איז, אםת דער ײי אבער, היעז.1ש*
 ־1נ׳ יע ווערם װאס שילעס, װענעז װעיעז זאנם

 או? &ר*סע אינעטײנער אוגזעד אין םײ דרוקט
 דאס זײז. העז דערשאר צייטוננ. אונזער איז סײ
שארעש^נםליכען. עס מיר ײעיעז נעמנעגהײט ניי

פ לי ט. פי ד טי ש ד ל א  ארטיהער ״אײער״ — ג
 ארײננמױאישעז נלײך אוננעלײענט. םיר, האבעז

 וין1״ זאי־ דאס ױייז װארים װייכט־באסיעט. איז
 םעהד אײך םיר הע:ע? אײנעגער. אײ־;ר אשייו זײז
 או;ז צו כריוי בוד״ש׳עס נע:. םיט נלױכעז. ;יט

 ״ישרײבער״־ראריערע׳ אײער נעעגדינם זיך האט
 *rBK ״נערעכטיגק״ט״. דער איז װענינםםענס,

 צ־י־ אגדער אן #■צונארעז (:ןראטעז אײו װעם
 ? דערפוז אױיס אײך קיםם אבער װאם טוננ.

 נע־ ד?ז איהר ר.אט פאי״-םעהעז פיר אויב ‘אסור.
ט, ״ו םעז ײעט *,סו, כל כוי אז ניוינ  אזיס־ נים א
 דוזט איהר נאר נרויסער א שאר װ*ס V נעשינעז

1 וייז
*PP*T די אייך האם אזױ װי — קראמניק. א.

o װענעז ײיכעז ייאזעז נעלאנם יאםיט־; ׳שאז n 
 די דורך־ נים אויב װאהי־ען, די םנז רעזולמאט

 װי ״נערעכטינקייט׳׳. די אוז ? ״נערעכםיגיױיט״
 צ״םוננ, טענליכע קײז גיט איז באלאנט, איז א*יך
 די שון רעזולטאט דער אוז ורוכענםליכע, א גאר

 יעצםעז איז נעװארעז באקאנט םאת« איז װאחלעז
ת? האבעז איהר ר,ע;ם װענועז צו םו נירער. תנו  נ

 איײ קליינינקײט, א כאםלז טאקע. איז דאס אט און
 ױגיאנס אונזערע װעיכע םוז צרות. די םןן נע

 םאז צו טראכט א ט«טr*נ טעםבערס, רי לײדעז.
 בא־ זײ זײנעז אננעלעגענהײט, נעוױסער א איבער

 זייגעז װאס באישולדעוננעז, מאכעז צו נל״ך רײם
 צייט, •שויז איז עס בנאמנווז, יעכערליך. ■ישום

 אבי• כאטיש װזןרעז זאי׳עז מעםבערס אונזערע אז
קלינער. סעלע

 איבער־ אכית׳ע אז - כיעקדאנאלד מערי
 קרײ אײער סים נעטאכט אונז איהר האט ראישוננ

 דעם פוז שראנציסי.*, סאז םיז אז׳ש םטטענדנערוס
 ציטראנעז ״די ײאו שראנציסקא, סאן ׳שעהנעם

 שון נעװאוסט ניט נאר ראו האבשז מיר כליהעז׳׳,
 לוים עס קענעז םיר יארק. גױ סארלאזעז אײער

 ניו טיט צוישײדעז זיד זאלט איהר אז נלויבעז,
 םיר איו נויטינ. אזוי אייןי דארף װאס יאיח,

 יא:נ אויף קענם איהר דאס נים, אויך נלויבעז
 אויגי •שעהז איז עס אכיח, או:ז. םוז אװעלבלײבעז

 דאןי עס םוז רארט אבער קאוםם, פאםיםיטעז דעם
לאננװײלינ. אזױ אײך םאד וײו

י״ד, כאסח אוגז טום of — דזשאנעס הערי
״ האם עס װ>ס  אײפנע• ני*יט די ״•׳שוט אײו נ

 אנע- ט״שכיאז. י. צו ענםשער אונזער םוו קאנס״
 ד«ש איד־ ײ«ש *שוי־דיג, נים װירקייזי זײנעו סיר
 ;אר האכע: םיר שאר*שטאנעז ׳שיעכט אזוי אינז

 ׳;;היט רי װערטער אונזע־ע איז איבערנעזאנט
 הא־ ;־,איכ־־ט יאגכזאםעלע אוז 1ע*ט*;ר־ די וואס
 װי• אז איז, דאס איז װאיײארכייט נעגעז נעו

 ארנ״־טער ד• כאישזשטינעז טוז נאס דער נאי״ד
 טיז ער װינאי״ד אוז ישםיל, שו• ניט אוז ײאזי׳ סוז

 ,’ארנײטש־ אז ער װיל ױניאדסלײי דעם צאהי״ען
 אר־ סעהר ײאס ערװארטעז לעז ער ױעםעז םיז

 די און עי־טערע די האכעז דערםאר און ב״ט
 אוז איהר לוםט *שאו. תנאפש » גאר לאננזאטעדע

 איז כ*ס פאר׳ז אדח נים איז עם נײן, זאנט:
 אר• עיטערער אז צי אינגערער, א צי איינס, אלץ

 שםייו־אר*’ רולא איהר װיי״ם דאד און נײטער.
 זײט איהר װאדום ניט, םיר א■־^טעהעזc ב״ם.
 ײאס םים איז •שםיק־ארכײט, 1אי םארליבט אזוי
 עס װיכאיד העלשעז, r י k ישםייךארבײם ויעם
 אר־ רער צי ניט, ארם נ«ס דעם אז ׳אמח איז

 יאגניאם אדע־ ׳שנעל צ״ ױננ, צי איט. איז כײםער
אן. כיאריס ױפכי  ניײ דעס םאר יאנל א — ק

 אז כםז, בשסםער רער איז װאס נערוס. יאהר
 שאר־ ראוי זערטעז, אזוי ז*זי טרשםען מיר כאמ׳ש
א<;ז. »ז ניט איהר נעסם
V. ♦יאס אינז, שיעי.ם עס ױי — .,זעלינםי 
 דאס חברה א שאר ויאס אײז. ענדליו זער-ט איהר
 ׳איז װאונרזןר דשר אבער לינלש. אונזעדע זיינעז

 איהר ב•? א״גגעזעהן נים עס האט איהד דאס
o צו נעװשז זייט n לאלאניזאציאננד זאנענאנטעז 

 די םיס רעישה גאנצע די אי? אודאי םיטיננ.
 דאכ אכער בי**,י. סיאוס׳ער א ״אוםפארט״אײשע״

 זײנען װאו ? ביאף ערישטשר זײער דעז איז
 בעסער אב־;ר V נעװען שריהער אוינעז אײערע

 דעײ שון זײנעז שיייע ניט. קיינסאל װי ישפעםער,
 ניס ר-אכעז זײ אב׳;ר א*הר. װי םײנוננ, זעיבעד

 נעװעז זײנעז זײ דאס ערי־\ערעו, צו סוט דעם
 װשט בדיף אײער פארכיענדעם. או? שארנארט

ײעיעז. שארעשעגטליכט
 אויז• ׳.מטשערעז נאיניט אייך קענשז םיר — ד.

נום־נעםי״נםען זעהר אויס, זעהם עס װי אייער.

מן ניט ײעיעז סיר ניז נר־ױ, ײ  ר$1 אײןר ו
^ סיר ifj<f ,ito עס זאים אידי אײב ר׳;; •1

 נעוױימ •ריױאט גאגץ אײו אינערצונענעז צו
o פיז יאנר״־ננעז n ,?91 װי ױ׳;יכע, *ארישוי 

 און אידכא־א.ט; נאנץ א״ף זײ;עז או־ס, זעדיט
ט אידר יאש טענײיד, א־ז ראו  צווו י-דעו זן־

 דנד ־׳;י־ ל••; ניט איז ס**:ו;נ •;־,,א אז •ש״וס,
.1ינאנדינד־;ט

אקרליז א ננט* ױעט נרייי ׳;י,זא -- ק  שא־ע̂פ
̂־עז אפישר יוערעז. רינט  ׳עסיל פיז א;דע;גער די רוע

 •1«י זעדר אײ׳ך שוז לעמעז ov§v חענעז איב־־ט
׳שיידערוננ. טע״עסאנטער

טשערמוןן. שאס םרעזענטירען
ױ, *  ענד בעקצר פון ארבײם^ר רי ד

 סאר• סטריט, טע17 װעסם 40 כיאנדיל,
ײ זאמעלט  אוגזער לכבוד ■ארטי א נ

 ײ\1 ®אר לאגער, אכצ כרודער טשערםאן,
 איחס מיר ■רעזענטירען ארבײט, נוטע
 טשײ> און װאסש נאלדענעם א מיט
טאנטעךיען. סילוחנר א אױף און

ײ ר נ ע ט דיז ײ ה ע; ענ ל ע ען ג ק אג ד א  ב
ר ר מי ר אוי ע נז ס או ע נ ז ט, כי צנ ש דז ײ  א

ר ע ד רו ץ. ב װי א ק ר ע אר ב ײן פ ע ז ט  אר״ גו
ט ײ ר אין י צ ט אונז רייז ט ס  בכלל די

ר איז ע § אונז א ט. ש ר פ ב
ט ען םי כ ערלי ד ס, ברו רו ג

^ די ט טי א ח
ש. ען, ט ה א אל ק ק א  2 ל
אי ץ, לו אל ל ק א  2 ל

ר ע ד רו ד, כ ע טל ע אל ג ק א  .2 ל
__________£_______________________

1י״י

 ליבערמאן און װאלדמאן
לאיערס .
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j s שי־ניעערם «וק5ס w
!אױםמערקזאם י., װ. ג. ל. א.
אטענדען צו אויפנעפאדערם ז״יט איהר

מיטינגען סעקשאן רעכולערע רי
יאנואד םען5 דעם אװמנפ, ם$נס$נ דיזען

 • סםרים. םע5 איםם 210 האל, בעטהאװען — טאון דאוץ
 סםריט. טע103 איסם 143 כילדונג, ר. א. — הארלעם
 עדוענױ. װא׳שינגםאן 1581 רוםט, קלאב 1 לאקאל — בראנקם

 םטריט. םעקםאן 229 לײסעאום, לײבאר — בלאנזװיל
 לעק• 67 בילזײננ, לאקאל אונזער אין — ברענטש לײדים

עװ. םיננטאן
 ײיינעסטענס אם אטענדעז מעםיער יערער מוז קאא1א« פיז באשאום א לױט
 ניט װעאעז װעאכע ־ענינע די ניאנאטעז. דריי איז מיטיננ םעק׳שאן אײז

װערען. ׳;]םראםירם װעלען אםענדזגן
בײטאנ. 1 שבו/ ײניאן, אדנזער פון אםים אין לעקטשור צום קוםט

לעוױן. מאקם לעקטשורער

9 לאהאל כאארד עסזעסוםװו
םשערפאן. נאלדבערב, i> מענעדזשער. הײמאן, ל.

ק או ל ס, ק ר א ט ײ ו ע פ ל א א ס א 2 ל
םץ דעפארטמענט עדױקײשאנאל דער אנאנםירט לעקטשורם און קורםען שאלגענדע די

שאנאל דלזד ד שאר אינטןזרנזז וואד תו
:בראנקפ

2 לא־. פון רדםם קלאב די אין
si.־»i עדועגײ װאישיגנטאז
אנ ט דיי ט ם ענ װ ר םען2 דעם א א אנו י

הן ױםןש א ק
איבשר '׳עתםשורעז װעם
עע און גאםפערם  אויפםואונ־ זי

 אםערײקאנעד דער פאר גען
באוועגדנג. ארבײטער

, אנ ט נ ו ם ז ע ר טען4 ד א איו י
. לעוױן מאקם

עי יזיןנובורעו יועם ב • .
 ענםדײקלונג אינדדםםריעלע די

pn נעזעל־ םאדערנער דער 
שאפם.

דעו פאר אינטערנעשאנאל דער
הארלעם:

 םענטער קלאוקםאבער אין
עװענױ, לעקםיננםאן 1629

ססרים םע103 יזארנער
אנ, ט נ ו עז4 ז ר, ט א אנו 1 י 0 .3 ה 0 רי ם
האםמאן) ב. (דר. צבית

"cr י1א־ני רעיאמייעו 
 ארבײםעו״• אידישע יאהר 25״

; אםעריקא״. אין באדועגונג
קאנצערט גרױםאדטינער

ס חעים ד .? ? נ ר, ג רעי־ 11 , ג ו ענ ״ ר  סיז ,
ו סיז.? י ס«ר האריעם .

o 17 יאנואר, nטען 
171 נום. םקול פאבליק אין

rou e איי ססריט m o 'iie ןןװזניי

וואך
םאון: דארן

האל בעםהאװען אין
סםיים בנת איס• 210

יאנואי טעז2 דעם אװענט, פרײטאנ

האםמאן) ב. (דד. צבױן
איבעי ייערט^ורעז ױעט

 אםערי־ םון פראבע ערשטע די
 א אין ױניאניזם טרײד ןאנער

 פאליטישען ןעלבםנדשםענדינע
קאםף.

יאנואר ט«ז9 םי״סאג, נעהםנמז
 ענםװיקל־ננ קולטדרעלע ״די

אםעריקא״. םץ

״גערעכטינקײט״ דעד אין װאך יעדע אנאנסמענט די װאטשט

Zi

״ h ־
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g זײ־נעזונס sis ודןסנאנער דער פון םעםנערס יװן נאאםפע מאוד, עסז. *רױסנעחמדינען
22 מהאל יונימ,

> j v •־־ ,פ
;h ז־י ׳.•ע״ען נײכ־ע־  אנדעײע ד#פ d״

 נא־ iv *;שטאט *עונ׳ו־פ. ןווט״יסטע
 אינ״ שוגא, אמעכײינעם mvi:*n קצטפען

ע ד  צוױ־ דיר יזעטםעז א-בײטסגענע-, ן
 דאס אין ױע^כע זאכען, א*בע• זיף שען
 איג״ די אן ;יט אפיי׳ו ריוײען סאיע• רוב

 װע־ זיי אין א״כײטע• די פין טערעכע;
 א-בייטס רי םא-בעסע-ע; גיט אױך ולען

^ מ מ עו ד א ־4אזעי pc ניעהרסטע ר• .,נ
 צױלב ארױס ריטען ק-עעדײעז כע

:*ידע;דױיטען.״פא־ עי^ע
 דאד:ע די ויערט אי*ע;ען דעם אין

,*y«r >צייטולג. א םון יפ־;ן5אױיס;ערי 
 “װעי סקאגדאיי־ברעטע^ געוױסע »

 ;י־' .־י־י דנאיעררע־ציג א אטאחידט כע
 וא* דיערע און יוני$;ב ?יסטירעגוי/,

 םאר^ײדעלע םארש^־יימעגדיג ׳אטטע
 םאײ העי*םען נאר יןענען װאס *עע;ס,
 *y: ארניינתר די נרודוות י־ ניפטען

 אי־ זיינען שטדענוגלען ױעטענס די, גען
 מ ,ניעגייכ? זייער אין אלץ ,טאי, צ.־ פער

 ״ y די םין יאגע די סא־נעכערען צו
•י׳טע י3

 װאזזיל זויבעדען נ*ט זעהר ילעצטען אין
 נעוױ״ע װאס יאלאי״, אלנזעױ פ•; ?אגיף

 כיר, געגען אננעפיײ׳דט ר־-אבעז נרו*עז
 א אין געװארען בא״טולײגט איף ^ין
1אי אױסכד״גגעריי, אין :זאכען סך

 העני׳ד רער פאר פאיאנטױארטליך דין
 אױסשיי־ דער שא- און דױס די pc רוג;
 נ״ט״ באארד עהזעלוטױו 19 ד• pc טונג

גיט• ױאב אין »ו; גל־דער
 א־ױסגע״ נאטידליך, איצט, איז עס

 דאזי־ די צויײקעגען1א רײד ד• ו©רפען1
 *בער ני״בולים. אלס נאיטואדינוגגען גע

 ׳אזוי װערען פארצײכענט זאלען זײ ^די
m זאיען טעסנערס צאהיל גרױסע די 

 םאיןטען, דיכטיגע די טיט כאקעגען זיןי
 און געיעגעגהײט די אױסנוצען איןי וױיצ

 סון יעדע בנוגע װערטעד *^ןר א ואגען
באיטוידיגונגען. דאדגע די

 דײ בין איף אז דעם, צו באצוג אין
 הע־ דעד פאר סאראנטװארטיליף ךעקט

גנ רו  באהוי•״ דאדגע די דױס. די םון מ
 טיט ני״ויז’ אעכערי^ױ און גארײט איז מונג
 דאזיגער דער ארום װאס אריין, דעם

 םאר־ געװארן באיטאפען איז דױס״םראגע
 עס מעישו^ ניט־געיפטויגעגמ עײדעגע

 ניט איז עס אז ער״שטענס, קיאהר, איז
 צו אינטערעסעז יעדוענליכע טײנע *ין

 ארײנקריגען זאל לאקאל דעד אז ועהן,
 לע־ וױיי נאר אײגהונםט. נרעסערע א

 שריט אזא אז וױיזען, םאקםען בעדינע
 איו עס און אומםארפײדליף נעווען איז

 געקענט חאט װאס אײנציגע, דאס געוחנן
 ארגאניזאציע אונזער כדי וחןרען, נעסאן

f y בכח זײן אוםן געהעךיגען א אױא 
 דאס נמטינקײט. איהר פארםצוזעצען

 דעם, צוליכ דירעקם ארױסנעקומען איז
 גאנװענמאז אינטערנײ״טאגאל די װאס
 םון פער״קאייטא די געהעכערט האט
 צױ אויך און סענמ, םופצעהן אויף צצהן

 װאס אױסגאבען, פארגרעסערםע די ליכ
 םארװאל־ און אנצוםיהרען זיף םאדערט

 ארגא־ פארצװײגטע און גרױםע אזא נוזנן
 איז. באארד דזמאינם דער װי ניזאציע,

 ױניאן, די אױםהאלםען זאא דען וחנר
ט אויב טעמכעדס? די ד

 אזעל- אלס לאי.ו;ל דעד צװײםזןנס.
 דעם אין דעה הייז נעהאט נים האט ׳כער

 צו באארד דזישאינט דעם פון כאשלוס
 אז איז, םאסט דער דױס. די העכעיתן

 װעיכען אויף טיטינג, מעטכער ןינ*כ
 צוריהנעײיזען האבען מיטגלידער׳ די

 אונזערע האבען םארטלאג, דאזמען דעם
 גע- באארד דזיטאינט צום דעלעגאטען

מם  איז דױס־העכעדוננ, די געגעך עטי
 טעכד די םון װילעז טימ׳ן אײנחלאנג

 דער װי דעם, נאך אכער בערס.
 צו באשלוס דעם האט כאארד דז׳מאיגם
 מיר האט אנגענומען, דױס די וזמכעיעז
 איבער עניז, אן איז דאס אז געעײנט,

 צו נויםיג ניט סעחר איו עם וחנגכען
 כאשלוס, א איז דאס אז ־ ;דעבאטידעז

 כא״ אנדערע אילע װי «ונקט רארוי וואס
 אונ־ םון באארד דדשאינט פולם עלוסעז

 אויב װערען. דורכנעפימרט ױניאן וער
 טיט׳ן באטראכטען זאך די װעט איהר
 ?זלוס, עהרליכעז אן א״ויסצוטדאגעז סײן
 געהאג- האב איך אז זעהן, איהר וועט

 םאר־ דעם טיט איינסלאננ אין רעלס
 מעג״ געראנק פיט׳ן איסער און עםאנד

ו <יך  אנ״ לאקאל אונזער םאר םאכעז \
 אויסגעקעטס• מווער אונזער אוחאיםען

po םון ארבײטער. די טאר באדיננונגען 
ם  אוגזער םון באריכט פינאנציעלעז מ

 •םאר״ סורצעז א*ן וועט וואס <אהאל,
 אי• זיך איהר וחנם ווערען, ואמגטייכם
, ן מ ײ מ  די נעוחנן איו עס נײםיג װי מ

דעם וחנגעז מיע< אזוי ךוס״העמנרונג. .t'X
• ע דצם ג אז כא״טוידיגוגג, די מו  

תן פאר ®אראנםוואיםליר עו ; n  
ס ר סנו סו  iv מג ®n די  ס סצלי ך0ס יזאי « •

• l i f e  T-rt ׳>•; * •

i,'. ראי, נאט w, יאקאי אוגזער האט 
 עטיי״ כאארד* עחזעקוטױו אן ערוױידט

 א האט װאהיען דאדגע די גאך טעג כע
 םון סעקציע דרעס דער פון סעליעטער

ד דער  ייעג, עדױקײיצאנאי ױדאן טײי
 קײן געװען ניט ארײן איו װעיכעי
 כא• עיןזעסוטױו דעם םון גיט טעטבע•

 איז (ער ױניאן דער םון גיט און ארד
 יױ אונזע־ םון געװארען אויסגע״עיאסען

 א ;;ןרוםען צײט) יצטיקער א פאי ניאן
 עקזע־ מרװײיטע נײ די םון טאיאריטעט

 טיטיגג. א צו טיטנײדער כאארד סוטױו
 םארהאנ״ ?ײ האבען טיטיננ דעם אױף

 האבען װעינע פראגעה אזעייכע דעי*ט
 בארארםט גאר כאראקטער זײער יױט

 עק״ גאנצען םונ׳ם װערען אױפגעגוטען
 זיינען דאריבער און באארד, זעחוטיװ

 אז קראגעז, געװארעז געכראכט זײ געכען
 געזעצק די איכעמעטראטען האכען זיי
 איהר אין גרינדענדיג יוגיאן, אונזעי םח

 װאס קערפער״פאםט״ געהײטע א טיטע
 נעה־ ניט באהערמט, ױניאז דעי װאיט

 דעה און װירען דעם אכט אין טענדיג
 טעמ״ באארד עקזעקוטיװ אנדערע די םון

 דער װי נאכדעם לאחאל. דעם םדן בערס
 גע־ האט כאארד עקזעקוטיװ גענעראר

 װע־י אונטערזוכוגג גרינדייכע א טאכט
 געםונען זײ זײנען לדאנען, זײערע גען

 םאר־ האבענדיג אין ^ולדיג געװארען
 םון געזעצען םונדאטענטארע די כראכען
 באיטראסען איז עס און ױגיאה אונזער

 הא־ האנדיונג זײער טיט אז געװאדען,
 אין ■יעצער זײערע פאריארען זײ כען
.22 לאקאל םון באאדד עיןזעקוט״װ דעם

 ענין, אן אדוטרײדען איך װעל איצט
 ניט אמעטײן אין איז עס װערכען װענען

 בין איך אז ;איז דאס און באװאוסט,
 האט׳ װאס אײנציגעי דער געװעז

 האבען װעיכע ׳די געבעטען עטארק
 גענע־ צום הראגעז די געבראכט יטפעטער

 צו ניט דאס כאארד, עקזעקוטיװ ראי
 וױיל ניט געטאן דאס האב איך טאז.
 19 דאדגע די אז געדענחט, האב איך

 װײל נאר ריכטי;, געהאנדעלט האבען
 װע״ זײ אז געטײנט, דעטאיט האכ איך
 זײ אז באגרײםעז, צײט דער טיט יעז

 װעיען און װע; םאליפען א אוױי געהען
 אח טעות׳ן זײערע םארריכםען צו זעהן

 םאר ענערגיע גאנצע זײער אװעקגעבעז
 אכע־ ארגאניזאציע. דער םון נוצען דעם
 כע־ דריגנענדיג טײן אויף אכטענדיג ניט
 אננענאג־ וױיטער קלאגען די זײנען טען
 ״עױן אײך איז רעזויטאט זײער און גען

כאוואוסט.
 עקזעקױ גענעראל דער וױ דעם נאך

 זײן ארויסגענעבען האט באארד טיװ
 טעמ״ לאיאיער א אלס איך האב באשלוס

 נאטיד־ אינםערנײ^אנאי, דער םון בער
 דורכפיה״ און אויסםאלגען געמוזט ליר,
 א איז דאס אויב באשלוס. זײן רען

 איך שולדיג. איך ביז דאן םארכרעכען,
 װי אזוי, םליכט מײז געםאן כמיז האב

 אמט םײן איז טאז ױגיאן אנדער יעדער
 םונדעסטװע־־ טאן. זאי און טאן װאלט

 טרויע־ דערדאזיגער אז םיר, שײנס גען
 ^טלעכ־ א געהאט האט אינציגדענט ריגער

 אונזערע םון טײל א אויף וױרקוגג טע
^ מענשעז, װײל דערםאר מעטבןןרס, א ו  ו

 ױגיאן, דער מיט םארבונדען ניט זײנעז
 •דא־ רײ א גערוםען נאכדעם האבען
 מעכר די וועילכע אויף מיטימעז, טעסט
 געשאײזט סיסטעמאטיש זײגען כערס

 םאלשסײטעי און לינענס מיט נעװארען
 זײ און אינצינדענט, אביגעז דעם בנונע

 פאלשע מיט אנגעשטמקט זיך האבעז
 פארטומעלט האבען װעלכע לאזוגגען,

 ארונטערגעםיהרט זײ און טוחות זײערע
 אםת׳ר אן װעלכעז אױף וועג, גראדען םרן

געהן. דארף טאז ױגיאן
 אוײ די הורצען אין איבערגעהעגדיג

 אז איך, האף פאקטען, בענדערטאנטע
 רעם אין שטעילוג; מײן באגרײםט איהד
 װאס באשולדיגונגעז, אלע די און עניז

 געװאדםעז מיר גענען לעצטענס זײנעז
 װי טעהר ניט געװען זײגעז געװארען
 אײנז\יגע די אז ׳דע:לן איך ליגענס.

 אי? טאן צו געבליבען מיר איז װאס זאך,
 נאטיר״ ״דאס אבער פראטעסטירעז, צו

ך  װעז צוםדידענשטעלען. ניט טיר סאן לי
 אן װי זאך, א?א עקזיסטירט װאלט עס

 צו געזעהן איך װאלט ;עריכם, עהרעז
 אומפאראנטװארטלײ דאזיגע די כרעננען

 םיט נערעכטיגגײט. צו ■ערזאנען כע
 ׳איז דאס און שטאלץ, איר בין זאך אײן

 נע־ האב איך װאס צײט, דער םאר אז
 קײן אויןי איך האב מניאן, דער דינם
 גרואען סײ\ צו זיד געבויגען נים אופן

 חא־ וועלכע •ערזאנעז, אײנצעינע אדער
ײ איך געזוכט כמן אליז  אין חעלםען ז

 םיי־ םײן לוים וואלמאן וועלכע זאכצז,
 אדנאגיזאציע, דער שאדזנז געבראכם נונג

סײער. און <יעב םיר אמ וואס
ה ®וז םעוזרסטע די י י  געםי• וואס י

m  T? iw, , מן ^  גים האב איך או װ
 קאכמי אוסאויפערלימז םיין אויםג^גצבען
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 קאנטדאל קריגען ץו פארזוך א געטאכט
 צװעק מיט׳ן אדגאלזאציע דער איבער

ט  נאר טיטד״דעישאפט, דעי דיגען צו ד
סארקעחרט•

ערהיע־ען, צו געגדג שטארו כין איר
 אגגעהאיטען איצט גאך װאילט איר אז

 לוריײ זייערע אין װאלט און אמט מיין
 ר.עי*ד, א פאר םאררעכעגט געײען זען

 זיך האכען װעילכע ׳די זײנען עס װי אזױ
זײטען. בײרע צו געגױגט

 ט״ן טאן איך װעי םוגדעסטװעגען
 ׳עס זעח איך וױ אזוי נאר אכער םליכט,

 גע־ ערװעהיט ניט כין איך אנװאהי און
 באאטטעי כאצאהיטער א איס װארען

 םארטזעצען איך װעי יאקאל, דעם םון
 מײן דױט קאן, איך װאס איץ, טאן צו

 יאגע די םארבעסערען צו טעגייכסײט
ױגיאן. דער םון מיטגלידער די םון

 פא• א אררעסירען אץ־ וױיל איצט
 אד״ ארײגקומענדיגער דער צו װערטער

אייגער, װי רעד, איך :טיניסטראציע
א:ג אזוי האט װאס  םאר געארכײט י
 גע־ םארשיעדענע אויף ארגאניזאציע דער

מר און כיטען  אװעק־ וױרקליך האט װעי
 דאס געכען וױיםער װעט און געגעבען
 דעד םאר איהם א*ן איז װאס ׳כעסטע

 םון םארשטארקערונג און אויםכױאוגג
םאמעסט אייך: זאג איך ױניאן. דער
 גרויעד אדער •אליטישע אײערע ארע

 גאנצען אין דאס זאל םארװאגדשאםט.
 טוחות אײערע םון װערען איגעטעקט

 אניפנעה־ װעט איהר װעז ׳צײט דער אין
 װע״ םארהאנדיען און פראגען ױניאן טעז
 מעטכערס, אונזערע םין יאגע דער גען
 בא־ זײערע אויסצובעסערען אזוי װי און

דינגוננען.
 טעג־ די האבען געװאלט װאלט אין
 םון טעטבער יעדען גרײכען צו ליכקײט

 דער״ קאנען זײ זאל איך כדי ױניאן, דעד
 װײזען, זײ און אטת גאגצען דעם ציילען

 )האט עס וױרקונג שיעכטע א פאר װאס
 צוזאטענגע־ װערעז ענינים זײטיגע װען

 ױגיאן די װאס אויןי ׳דעם טיט טישט
 אונ־ טאכען אױך און רעאגירען, דארוי

 צושטערעג־ איז עס װעיכען םאר טעגליו
 ארײנצױ עלעמענט ברעכענדען און דען

אמאניזאציע. אונזער אין קוטען
 באארד עיןזעקוטױו נײע ׳אײך םאר

 אויםגאבע די םאר שטעהט ׳םיט;יידער
 זײ־ װאס ארבײטער, די אמאניזירעז צו

 װעט איהר און ױניאן דער אױסער נען
 אויםגאבען אײערע איז עו־םאלג האבען

 ציל אײנצינער אײער װען דעטאלט, גאר
ױניאן. דער פון װאוילזײן דער זײן װעט

 אויסדריקען דא איך װייל שיוס צום
 די צו דאגקבארקײט אויםריכטיגע טײן

 ארויסגעהענדיגען • דעם םוז מיטגלידער
 אויסנעציי־ די םאר באארד עקזעסוטױו

 מיר האבען זײ װאס טיטהילף, כענטע
 דאנק־ איך םיהל סיעציער און גענעכעה

 און פרײנדליכע עהרליכע, די םאר באר
 מיטארבײטער־ און הילוי אױםריכטיגע

 געװארען געגעבעז מיר איז װאס שאםט,
 םארזיצענדער בלוסטייז, ט. כרודער פון
 האט װעיכער באארד, עקזעקוטיװ סון
 םאר נאד געהאנדעלט םאל יעדען אין

 מעמבערס. אונזערע פון בעגעםיט דעם
 דאנקבאר־ הארציגסטע די םארדינם ער

 באדאנ״ אויך װיל איך יעדעז. םון קײט
 מע־ גענעראל םײגבערג, י. כרודער הען

 זײן פאר באארד, דזשאינט סון נעדזשער
 דער אין טאם און ראט מיט מיר העלםען
 סוף צום און ױגיאן. דער פון ארבײט

 דאנק אויםריכטיגען םײן געבען איר װיל
 זײער פאר אגגעשטעלטע אםיס די צו

 םאר ארבײטסזאםקײט און םלײסיגקײט
 דזש. מר. שערמאן, ר. כױס :ױניאן דער

 מר. און אלסטײז מ. א. מר. לײבאוױץ,
 אנגע־ איבעריגע די און הערטאז ח.

שטעלטע.
 ריכטינע די איז איצט אז םיהל, איד

דער צו דאנק סײן אויסצודריקעז צײט

 סאר איגעמ״ן, אין סיטגלידערשאפט
 צוגעטײלט כײר חאבען די װאס ׳עחרע די

 דעם םאר און םארגאגגעגהײט דער אץ
 גע״ טיד דאבען זײ װאס צוטרױען,
שײנקט.

 באהאיטען גיט איך וױל גאטירליך,
 דורכפאר לעצטער מײן אז םאקט, דעם
ט מיר האט  אכער געטאן, װעה װעניג ד
 געװא״ לײכטער םיעל איז װעהטאג דער
 אין דורכםאל טײן אז וױסעגדיג ׳רעז
ט  באלײדיגונג, פערזענליכע טײן געװען ד
 מיסםאר״ צױליב געקומען איז ער נאר

 אמאגיזאצי״ צו כאצוג אין שטענדגיםען
 מעמ״ די װעיכע װעגען ׳טאקטיק אנס

 מיסאיגםאר׳ זײגען ױגיאן דעד םון כערס
 און אמת, דעם ננוגע געװארען טירט

 פון מעטאדען עהרייכע קײן גיט צוליעכ
 װאס ?אטפײגעװען, און עלעסשאניריג;

 איך אנגעפיהרט. האכען גררפען געװיסע
 #צײט א קוטען װעט עס אז אבער, האף
 אנחױבען זיך װעלען טעטבערס די װען

 ױגיאן דער טיט םאראינטערעסירעז טעהר
 זאל עס אז באםעסטיגעז, אזוי איהר און

 עלעטענטען אוטםאראגטװארטליכע םאר
 װעלנען האבען צו זײן אומטעגליך גאר
איהר. צו צוטריט איז עס
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כרעס״ װײער די דאס װיסען זײט
 כע״ און װעלװעט פרעסען צו לאך

 איצט כיז האבען טיר װאס ליוױע,
 ליײ צוגעפעכטע די מיט געטאכט

 האלץ אויף צוגעשלאגען אדעד װענד
אונ״ םון געװארען ערקלערט זײגען

 אום״ םאר םעקטארי־דאקטאר זער
 םון נערוך דער דען ױזען, צו נעזונד

 צופא• די און פעך צואװאריטטע די
 האנ״ צו ברענגען קאן האלץ רעטע

פאטפשאן.
 #עטענט גײעם אוגזער נאר ױזט

 װעלכע לייװענד, קונערנע די נײט
 די פון געװארען אנערקענט איז

 װאשינד איז עקספערטעז גרעסטע
וױי״ סאגיטאדישע העכסט אלס טאן
נדעטלאך. ער

רי בײ באקוםען צו שאםפאני נאארד פרעס־ װעלװעט און פלאש אםמױסאו
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 מאפינס •ינקינג אויך חאבען םיר
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לרס אבסאלוט איו טאם אוו ראט אונזער  ז

!ערזעג־זיי. קוםם אדער פױײבט
 ב ביו ס n־®— שבת אױםער סצגלױ אפען

®י אוחר. 1 ביו — ?ונםיג
JEWISH AC1UCULTURAL SOOITT. WC 

101 E. 14rk St.. N«v Yack Qtf

T O D D T l p D
!אױפטערקזאם ,23 לא־אל םון

ג א נ י ם י מ
םאר נערוםעז װערם מאכער סקוירט אאע םון

יאנמר אעז דעם אװענמ דאנערשפאנ
־ ■יגקטליך. 7.30

®לאו־) טער5( סטױט, וטע4 איםט 231 בילדינג, אין.יוגיאן
 פליכמ די איו w אח ווערעז, אויםנענומז וועאען םראנען סרײד װיכםינע
פראמן. די אין ivoron אנטײל און םיםיננען די קוםמן«ו *י ם־םנאירער סין»ל«

. קאנפקי, ם. ן מ ך מ ס׳
m 23ל8תמ כאארד

m.• י n m  ,m w n

IF

**! .........

nnaa ■wur,i רײפאנ.פ  '  B

22 ממלס נײ םיסינגעו *עסמלײמו שעחנמ אוןמסאלסז
.0 וײם פון (׳•?וס

 עקזעקוטיװ םולם קאמיטעס אלע
 ילעצטע די ארײנגעכראכט האבען באארד

 יע־ אקטױױטעט. דיער םון נארינטען
 א נעגעבען חאט באזונדער קאמיטע דער

 ארבייט, דער איבער איבערב^ק סורצען
געװארעז. אנפארטרױט איהר איז װאס

 שעהנ־ ברורער און בילושטײז בױדער
 באריכ־ זײערע םארענדיגט האכען האל״ן

 אד* נײע די אז האםנונג, דער מיט טען
 סארטראכטען זיף װעט טיניסם־אציע

 םארשיירענע די אין פאהטעז די איבער
 דעם טאכען צו זעהן װעט און באריכטען

 איהם שטעלען און שטארקער נאןי לאקאל
 פינאנציע^ען פעסטערעז א ;אך יףאו

באיעז•
 די :עענדינט זיף האט דעם כייט
 אד־ ארויס;עי.ענדי;עי דער פון איבייט

טיניסטראציע.

 פארנע־ ראן האט באדטטײן ברודער
 סעק.־ גענעראל באראן״, ברודער שטעלט

 אינטערנעשאנאל. דער פון טרעזשורער
 אדטיניסטרא־ נײע די אינסטאלירען צו

 באדאנקט האט באראף ברודעד ציע.
 דעם שאר באארד עקזעקוטױו אלטען דעם
 ער־ איבערגעבען אוז טרײ האט ער װאס
 טיטגלידער די צו םליכטען זײנע פילט

 קור־ איז נאכהער האט ער לאהאל. םון
 באארד עקזעקוטיװ נײע די ערקלערט צען

 םאר־ די און פליכטעז זײערע טיטנלידער
 אנפאר־ זײ איז װאס אנטװארטאיכקײט,

געװארען. ט-־ױט
װאדי־ געװארעז געםאכט דאן איז עס

 בר• און פיטינג, םון טשערמאן פאר לען
געװארען. ערװעהלם איז לופין אב.

 געײעז איז תגדנער נעקסטער דער
 אונזער םון ®רעזירעגט זיגטאן, ברודער

 געװעז איז רעדע זײן אינטערנעשאנאל.
 זעלבער דער צו און אמת־הארציגע אז

 אױף באלעהרענדע. א זעהר אויך צײט
 צו אנערקענוננ אויסגעדריקט האט עד

 אדםיניםטראציע. ארויסגעהענרע דעד
 די אױסהערענדיג אז ערקלערט, האט ער

 סאמיטעס די פון באריבטעז םארשיידענע
 עס געהאט. הנאה װירקליף ער האט

 א באריכטעז די אין אפ זיך ש§ינעלט
 א םוז לעבען און טעםיגקײט פון יאהר

 םאר־ און אױםטואונגעז די און ױניאן.
 אד־ ארויסנעהמגדער דער םון דינסטעז

 איז ױגיאז דער םאר זײנעז מיניסםראציע
 א וױרה^יף םיטנלידער איהרע פאר

 אױף האם זיגמאן ®רעזידענט שטאלץ.
 דער םוז םליכטעז די אויח אנגעװיזעז

 סלאר האס אח אדמיניסטראציע נײער
o פאר נעםאכט n עקזעקוטיװ־ נײעם 
םאראנטװארםליכקײםען. זײנע באארד

ערקלערט, האט זיגמאן ®רעזידענט
 זײנען עס װאס װיכטיג ניט איז עס אז

 אנשױאוגגעז אדער מײנונגען די געװען
 עסזע״ םון םיםגלידער איצטינע די םח

 אונטער אדער איצט, ביז באארד קוטיװ
 געםונען זיד האבעז זײ אײנפאוס װעמעס

 אייז האבעז איצט םוזען זײ איצט. ביז
 גרויסע די איז דאס און ׳אכט אין זאך

 אנ־ זײ איז װאס םאראנטװארטליכקײט.
 םיטגלידער די םון געװארען םארטרויט

 צײם דער איז אתאגיזאציע חנר םח
 זײנעז און אנגענוסעז האבען זיי װאס

 םון פױטגלידער אלס נעװארען ערוחןהלט
 ױניאן. pm סיז באארד עהזע?וםיװ דעם

 אײגזד זײער אויט האנדלען דארםעז זײ
 ױניאךלײם, אלס ׳זײ דיהטירט שכל נצר
 אוםסײ־ םון װאונש דעם אויט ניט איז

 אר־ סײז האבעז װאם ®ערזאנעז, דיגע
 מיט םארבינדונגעז נאניזאציאנעאע

ױניאז•
 אויך האט זיגםאן •רעזידענט

 אוג־ םון לאנע די רעדע זײז איז ריהרט
 אד״ נײע די דאס און אינדוסטריע. זער

 פאר־ גוט דארפקן זיך װעם םיניסםראזױע
 גיט־ די שםעלען צו אזוי װי טראכטעז

 םיז קאנטראל דעם אונטער שעפער ױניאז
רעד־ אצדערע די .צװישען ױניאן. דער

דער

בא־

• 4  דע: אדרעסייט האבען װאס נעי,
 םײננערג, ברודער געװעז זײגעז ׳טיגג
 cyi םון טעגעדזשער דזשענעראל דער

 סעין.- םיש, כױדער ;באארד דזשאינט
 רא:* ;באארד דזשאינט פון טרעזשורער

 ;כאארד דזשאינט פון ■רעדדענט ׳לין
 ״געדעכ־ פון רעדאקטאר יאגאװסקי, ש.

 טעגע־ ,,אנטאניג בױדער און טיגק״ט״,
 בלודעי אויך װי .8JI לאקאל םון דזשעי

 לי סעק. נײ-ערװעהי״טער דער פארטנאי,
 אטת־ליואר־ ;עזאגט לאבען רעדנער אלע
 אד־ גײע די באנריכענדיג װערטער צינע

טיניסטראציע.
 געלוא־ען |yrv^y^,־;c אױך איז עס

 פון ;yciry^:: איז װאס טעלעכראט^ א
 cyד pc סעקרעטער לאננער, י. בדודער

בארד. דזשאיגט
 מיטינג אינססאליישאן דעד

יאר,אר'סו אין
yi□ בען  אײך איז בײטאג שבת זע̂י

^ ^ני רג א iy פ i איגסטאלײשאן־טיט,; ; 
 .10 לאקאל ױניאז, רסyל.אס דער אין
ynאיז :;,טיט •־ c;ארyקוכיyדעם אין :ן 

 טאיקס סט. אין האל, איליגגטאן גרױםעז
 :ע• איז האי ;רויסער רyד און פילייס,

ני'נ\:ל'רער. טיט איבערפייט װעז
 איז yטאניyרyארצL*Mאינפטא^י די
 ®רעזידעגט םון ;עװארען םיהרטyרויכנ

זיגטאן.
yדערב האם ר,, :iyosH^y זעהר א 

 vzviv]: האט רy דע.yר yולcסpאײנדרו
 די ;y;yv, *'ב^בלי? היסטארישען א

 קאט^יס רער םון זyאויםטואונג *לע
^ האט pא ױניאן ױז  yאל דאס אנגעו
irv" i פאר- צו זײ האבע! אױםטואונגען 
 אײ־ רyזײ סארידאייטעט. רyזײ דאנהעז
 פאדשטעהן, פולען זײער איז ניגקייט

 עד זײז. דארוי טרײד־ױניאן א װאס
 ״גײסט גגריינדליכעז cyi געאויבט האט
 צװישען יאקאל דעם אין הערשט װאס
 און באאמט^ די און מעמבערשי■ דער
o כאגריסט האט ער n זיץ מיט לאקאל 
ך.יז זyיהרcאוים םyהנyש

 האט דעyר yנטrסyרyא_ינט גאנץ א
 דײ- ווײס־סרעזידענט זyאאטtדyג םyנאכד
 רyהלטyרװyר״yװיד דעד דובינסקי. װיר

oענyדזשyלאקאל. דעם םון ר
 געװא- האלטעןyנ אויך זי״נעז זyדyר

 פײנבערג י• װײם־פרעזידענט םוז יעז
 פוז רעראקםאר יאנאװסקי, ש. סון איז
*גערעבטץסײנז״. די

 גע־ אױפנענוטעז זײנען oyiyn אלע
ט ווארען  אפלא־ סף א און נטודאזםy מי

דיסטענטען.

םאניטאױום דענװער םון נייעס
טען 267 ענ ט זיך געפיגען פאצי צ  אי

סאניםארױם. אץ
ty מאנאם דעם אנםאננ ^ n אין זיך 

 4•א 267 נעטוגען סאניטארױם דעגװער
 צאהל גרעסםער דער איז דאס ציענטז!;,

 סאנײ אידישער איז ניט רyװעאכ וואס
האט. װעלם גאנצער דער אין טארױם

 איז דעפ אויף קוק^דיג ניט אבער
inyr זי אח ׳ליסט וױיטינג די נרויס 

 איז עס און גרעסער. סאנ * װאס װערט
דצנווער דער : םארװאס םארשמענדאיד

 באשטימטע קײן ניט האט סאניטארױם
 ®א־ דער ,prcjy^K® זײנע םאר צײט

טyצי  שא־ עם ילאגנ װי לאנג, אזוי איז נ
זײנע. קראנקהײם די דערט

 שארקלעגערען מיטעל אײנצינער דער
 נײע א צוצובױעז איז ליסט וױיםינג רעם

 װעים ריכםונג דער איןי און געבײדע
נעארבײט. שטארס זעהר איצט

Dr. Maurice Perlstein
םױרדזשען און םיזישען

1310 Morris Ave., Bronx, N. Y. 
Tel. Binxbam 9315

ר ע כ א מ ק ו א ל ! ק □ א קז ד ע מ פ ױ א
 האבמן טיר אונז. צו הוטט םארניטשור,' lyc'ip איהר •דארםט

 אלעס אויםקלײבען קאנען װעט ןאיהר װעאכע םון סטאה, נרויסעז א
דארפט. איהד װאס

*

דעם, צואיב •1»רײזע האאסייא ם*ר ריטייל 1םאר?ױפע מיר
 מיר ײעאעז ,9 לאהאל פיז ב־אדיננ דער אין איז םםאר אונזער װאם

r נעבען t tv tn o קלאוה־ דער פון מיטנל׳דער צו אויסםערקזאםקייט 
ײגט איז שוטט ױניאז. מאכער מרצ זיך. אי

»פױתיסמור ױסײל מלסײל«ז בענס די
«r« עװענװ, לעקםמטאן n •יארק

דרעס אה סקדרט קלאוק,
3$ לאקאל ױניאן פרעסערס

!,זאפ—אױפמע פרעסער, דדעס

ר 8 ע ל ע ג ע נ ר נ י ם י ם
״״.... ../.צ;ערז«<.<8ון ••עט פרעסער דדעם פץ

kd:«q, 1925 ס?ן,5 יאנואד
אנענד א־הר 8

י כעטהאװען איז א ־
סט״ט טע5 א־םט 210

: פ־א:׳;ז ;עייױ:ט פאל;ע;דע jiryo םארהאגרעלט װעיעז עכ װאו
עקזעקוטױוע. דער פץ בעריבט .1
 -י כייט ק^מימע קאנפערעדן דער פדן בעריכם .2
םאניפעקטשירערש. דרעס
אןױטערכ. ערױעהיטע :ײע די שאר אינסטאלײ״צאן .3

 וױכטיגע־־, אױסעדנעװערזגליך אן :<יז ;גיכייט רyד ! י y ד ו ר כ
 ;;.,װעי פאױ־זאגד^ט ױעט oy װאס □,yi pc זעה; קא:ט איהד װי

nyiy' טyטבyװ רטyט  ציכ ;yoip צו o-״yT^cy;oPH דא־ום י
y.; די אין \v*2v:אגט״יל אין מיטיננ ;;^ ;H n^D

35 לא?»ל באארד עקזעקוטיװ
טענעדדצער־סעיירעםעד. נרעסלאו, דזש.

L A K E W O O D  R E S O R T S
LAKX VEBW COTTAGE

■רא«ם. קאםען, סערא ײ־ז סילװער רעבעקא

דזש. נ. לײקװאוד עװענױ פארעםט 15
 אניזו י־ז וואכען עטלינע *דעי טענ עםאיכ; םארברעננעז ײילט איהר אויב

 א יאוסעדז׳*. ויױ לעיק ד«ס אין רעזןןרויייפאז אייער מאכט האכעז, הנאה
הײר״צע רוכיס, באהוחזניע יןיק, חזם עו אנםקע «יאץ, ׳שעהנער •ראכםםולער,

.tvap נוםע
לייקװאוד טעלעפאןטױרמס מעסיגע

ר ע ג ם נ י ר
 רמדיקאלער עםארקסאער און נרעסםער דער אין

ײעל«ג דער אויף ארדען ארכײםער אידישער

«ooxx^$2« — פארטאגט j 
 83,ססס — מיטנלידער

740 — ברענטשעס

 ׳ע• *«’׳«■ רינג דער
 ןק*נ*סי־ 1ײיכ.יגע דעז
י 1״« ק*םף. ••ל<«י««ו 1י

̂■ דער »<? י<נג *רג דעד  קו
 איךי• דער איז «ענ«עד «יי
j)ijqr»»3 *רנ״סחד «ער

 א'די• אײנצינער דער איז ױנג אדבײטער דער
 סאנימאר־ אייגענעם אן האט װאם ארדען, שער

מיםנלידער. קאנסאטפטיװ דינע פאר יום
ביז pe 18 עלטער אין ארײגנענומע; װערען טעםבערס

יאהר. 45

1 אן «לײר ייר עליסס םיםגליד, |”p ניט נאר זיים איחר אויב

מו «יך ײיסקינא* נ*ד :װן:
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 געשטעלט לאנג nפון אנגױיפעו
וזשור גרענד דער צו

 כייטען אין דינסטאג, םאראכטאגען
 ייגאר‘ דער יא:ג, ה. געגאסע איז טאג,

 איבעמעפא־ ״םארװעױטט׳/ םון עדיטאר
 זעײ אױפ׳ן גענגסטעז*, םון געװארען יען
 ריט םו^כי־ט ר.אט דאכ וױ שט״גער גען

 א:גריוי בײם םריהער, װאכען אײנעע
פעראשט־יז. טאיר וױיס-פרעזירענט אוין״

 פיז ארױסגעגאנגען איז יאגג גענאסע
 טיטאג 12 אזיעער ביאדינג ,,םארװערטס״

 ארױס־ זיינען אױטאמאביא אן םון ןוײט.
 H פיט און גענגסטערס צוױי נעשפדונגען

 דעריאנגט איהם זײ האנען קי*אב שװערען
פ איבער׳ן סאע• עטאיכע א  געװא־ ס׳איז ק

 םיז אײגער און געפיאדער גרױסער א רען
 א געװארען. געכאפט איז אנגרייםער די

 ארײג״ אנגרייםער דעם האט •אאיסמאן
 מען װאו סטאר, דראג רעם אין נעםיהרט

 און היאף ערשטע רי גענעכען יאנג׳ן חאט
 װאס רעם ארס דעריןענט איהם האט ער

 איז םאן דער געשאאנען. איהם חאט
געװארען. ארעסטירט

 געװאיען אננעפאנגען גאייך איז עס
 אנ;עיעגע:־ דער װעגען אונטערזוכוגג אן

 איבמ־םאי♦ דער איז שײנט, עס װי חײט.
 זעיכער דער םון אראנזשירט אאנג׳ן אויוי
 איבעי־ דעס אראנזשירט האט װאס געננ
פערישטײן. וױיס־פרעזידענט אױזי םאא

 די איז פריה דער אין טאנטאנ דעם
 הירינג א םאר געװארען פארגענוטען קײס

 פאר יןאורט טארקעט עסעקס אין
 ארעסטירטער דער או; בראדסקי דזשאדזש

 זײן אנגעגעבען האט װעיכער אננו־ײםער,
 איבער־ איו גאאדשטײן, הערי אאס גאמען

 דזשורי, גרענד דער צו געװארעז געגעבען
 טױזענט 5 םון בײא םארראיעיטער א םיט

דאאער. טויזענט צעהן אויוי —■
 נע־ דערבײ האט בראדסיןי דזשאדזש

 דער װעגען באםערקונגען אײניגע סאכט
 אננעװיזען און פייס דער םון ערגסטסײט

 יזײאר־ די אין פאעק געננסטער דעם אױןי
טאיען.

 אז געזאגט, האט בראדספי דזשאדזש
 אונטערזוכונג, םואע א סריגען םוו קײס זײ

 אינ־ קריםינעאע » זײן קאנען זאא עס כדי
 אאנג גענ. האם קאורט א^ן דײטםענט.

 אי־ דער װי איבעתעגקבען סטענד אוים׳ן
 ער איהם. אויף םאתעהומען איז בערטאיל

 אא־ זײנע פון נעװארען אויסגעפדענט איז
 סעםױעא און סאהן אאעסםאנדער יערס

דיס־ אסיסטענט געוועזענער סארקאוױטמ

 אױםגע״ אױך איז עס אטאמי. טייקט
 אפי- נאייסראן, רער עדות איס טראטען

 קייגטאן םון סטעפענס דדע. וױייאם סער
 האט װעאנער סטיי־״עאן, פאייפ סטריט

 אםיסער ארעסטירט, אנגעקיאנטען דעם
ײט האט סטעפענפ צע  חאט ער וױ דעי

 חאט ער ארעסטירט. אנגעטאאגטען דעם
 מיט קיאכ, ׳טװערען דעם געוױוען אױך

לן דיגען אננרײםער די װעי״כען אג  כא־ י
םאיען.
גרױ• א ארױסגערופען האט ?ײס די

 באװע- ארבײטער רער אין אינטערעס סען
 םײ געװען ?ײגען רום קאורט אין און גונג,

 טוער טאסען און םיהרער ארבײטער אע
 געװען אױך איו שאורט אין ײניאנס. םון

 אונזער םון ■רעדדעגט דגמאן, םאריס
אינטערנײ^אגאא.

 אױף אגגרײםער ארעסטירטער דער
 םינןי אונטער געװען םריהער איז ילאנלן

 וױיא דערםאר און בײא, דאאער םױזענט
 געהע- בײא די האט ברארסקי דזיעאדזש

 ער איז דאילער, טויזענט צעהז אויוי מנרט
 אין געװארען צוגעגומען גיײך יןאויט םון

 געהעכערטע די סריגען װעט ער ביז פריזאן
זיך. םאר בײא

אננ גענ.  ער אבער אארייט, םיהיט י
דאלטאר. א פון באהאנדעיט נאך װערט

גסשסורנקו מיממהיז נ. נחוער
).1 וײמ ווו 9<*?ו

 טעוןגודיהיי פון •וד^וגס די ר*ט »׳עא
 טועי » נעװען »ױך *>ז ע- ער״ענס.

 און י*רט*י ער1*ייסטי״יס«« דער א־ן
 טון רערכער טנג׳וזעהענער טן געװען *יז

 גע״ טאט »*ו ער *סס׳ן. ״פןוױוערטס״
 םריה^יט־נער זיין »ון 60 י*הר » װען

 *יע טוז נארױע־ט ׳טטטרה װע־ט טױט
וןרגייטעײנאװענונג. *ונזעי פדן טייאען
רןונטאנ, ס«ומעקוםעז «יז אױה די

 טױזענד אינער און נייטאנ, אז׳ינער 1
 #■נענען איהם נעקוטע; ז״נען נזעניטען

עהרע. אע«טע די
 פאר״ געװען זײנען אױה רער כיי

 א־די׳טער דער פון טייאע; איע טראטען
 אינטער־ אזנזער ארנ״טעײנאװעגונג.

 דורף פארטראטען ;עװען א׳ז נע׳עאגאא
 נאראוי סעחיעטער דנראן, ■רעזידענט

 עקזע־ נענעראא פוז רעדבערס אאע אוז
 און אין זיד נעפינען װאס כאארד קוט־וי
 םאא. װיים״פרעדחננט יארח. נױ ארום

 פערזענאינער א װיטאטיױן׳ס זיידראן,
 נאם״ םוז ספעציעא נעקורעז איז םריינד,

אױה. דעא אין נאטייאיגען iv זיןי טאן
 אםי־ אױך זיף האנען אױה רער אין

 און װייסט אונזעיע נאט״אינט «יעא
יארפ, נױ םון ױני*נס דרעס־ראכער

מ;די וי 1אױ»דרי ״׳ m ו m m « 
ס מ ״ w די ןןן א i i ימי«ן. «ון«ײ«ר
*vp vivi'Wi ר׳ט rnyw טיר

עי no הנר פרי׳««ן ו׳נס ניי ד ח  װי״ נ
 דיט״ א»ז«ר פון ;<וטע) אין און טא־אן׳ן

ט אפ פ מי׳ כ: ריר רופען ניי r אוי n v 
m זײן y i m\ \

 שא®• זײער ■רעזענטירען
טשערמאן.

 ״ראמיגא די פון ארכײטער ד»
 אגער״ אונזער אויס דרייןען קא׳/ קאאױן
 געװעזע״ אאדעי אאעקס נרודער צו קע;ו;ג

 די םאר אונזערען, ^אי-ט^ערראן נעם
 גע- חאט ער װאס ארכײט, איבעמעכעגע

 איז ער װאס יאהר 2 די פאר אײסטעט
 ■רע־ סיר ^איט׳שערמאן״ א^נזער געװען

 דיגער גאאדעגעם א כױט איהם ?ענטירען
 געזוג״ טראגען עס זאי ער וױנ׳עען און

טעדהײד״
 און דאנק א אױס מיר רריקעז אױך

ד ראטעננעמ, בױדער צו אגערקענונג  כי
 אינטעיליגענטע די סאר אײדדשענט, נעס
 צו אױפכיערחזאמקײט אױפריכטיגע און

 “ערםאאג איהם וױג׳&ען טיר ׳עא•. אונזער
 גוטעי־• דער םיט אנצוגעחן וױיטער רײך

 איש םי״יכט זײן איז דאס װאס ארבײט,
פארטרעטער. אונזעי־

חױרשקאוױץ,
אויבראםס,
סענדערס,

לןאריטע־טיצערםאו.
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ר ע ס י ו ר ג ג נ י ט י מ ם א מ
:טדײדס פ*א;ענדע די פון ארבײטער נ־ט״ױניןון און ױ:*אז די פאר װערעז ^ופגעהאלטען װעט

העםםטיטשער, און פליטערם טמקערס,
װאירקערם, גודם װײט

 ארבײטער, עםכראידערי
קאטערס, מיםעלעלענױעס

 מאכער, רײנקאוט
 טאכער, װײשט
םײלארם, לײדים

 פײלסלײט און םאכער כאטאן
IJnjm נעהאלםקן װעם מאם־םיטיננ דער

1925 יאנואו, סען8 דעם ד»נערשסאב,
ארבײט דער נאר גלײך

ץ ר)ר א ע פ ן ר א ױ ױ
עדועניו. טע3 און םט. טע8

 דרעספאכער, קאסטאם
 דרעסםאכער, טשילדרענם
מאכער, קיםאנא און כעטהראוב

 צײט. אין קוםען *ו געבעמען זײנען ארכײטער די
םון אייננעװפען װערט סיםיננ דער

טרײדס מיסעלענױס די פון ר,אונסיל דיסטױקט
יארק נױ גרייטער ®ון

י. װ. ג. ל. א.

 דעם װעאען רערנער םאלנענרע די
:אדרעם־רעז מיטיננ

זיגמאן מאריס
י. װ. ל. א. דער «ון *רעזידענמ

באראה אב.
י. װ. j ל. M פעק.־םרעזייורעי

אנטאדױ לודזשי
איפאליעני• ®ון •עק.־טרעזאורער

.89 לאק*ל דרעסםײקערס אען
קאנבאײ םאראה

מגײטעד פון סעק.־םרעזאורער.
װארקערס. םעקססיל

לעפקאװיטץ ס.
 דישטריקט טון סעגעדזעער געגעראל

קאוגסיל.
גרעב׳ערג, הערי משערטאן

קאונסיל. דיסטריקט פון ■דעזידלנט

V* ,7*■ /* ■Y* f

 אײך געלד אײער לאזט
 אינ־ אײערע אין דיענען

 אײער תרך טערעסען
באנק.

 באהװעמליכקײט יעדע
 באנק מאדערנער א פון

 אן פץ גײםט דעם מיט
 אי־נסטיטױ ארבײטער

יע.1

■m

עװעניו םינפטע cm תארנער אונזער

אל אנ ש ע טערנ אן אינ ק ױני אנ נ
יארק גױעווענױ םע5 און םטריט טע21

A

 םפעשעל אלע אדה
אקאונטם. אינטערעסט

 װעלען װאם דעפאױטם אלע
דעם גיז ווערען געםאכט

אנזאר « י
ם־ן אמטערעםם ציהען וועלען

m יאנואר
International Union Bank

F IF T H  A V EN U E AN D  TW ENTY-FIRST STR EET

 :ן ע ד נ ו ט ש
8 במ 9 — י— מאנטאג•
7 ביז 9------־ ריגםטאג

4 ביז 9-----------שבת
 דאנערשטאג מיטװאה

4 'במ9 — פױיטאג און

 אריבעף• װערט געלד
 טײ־ אלע אץ געשיקט

 בי- די צו מראפ פזן לען
 איך און פרימען לי־גסטע

דאלארם״ אמעױקאנער
* י

\
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 v(9 טון ארכייטער
 םפראײ״ לענדער,

ה ניגט  רי און *יי
 זיין װעט װעלט
! ײ « ע ר ע

 דחזןוןי נ«ודפמי
א־וח. ואא

.)fl ,t"j (»יונ,

 ‘t'ttrv 1״9 *ז
 ויו איו ?״«

r«*«, װ« ײו‘
i’» איחר

יוניאן װארשערס נארםמנס לײױס אינםשרנעשאנאל חןר פװ ארנאן אפיצימלער
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ן י ם א ו ל ם ש י ע ש ר ל
ש̂כ

אננעלעגענה״ט.) 17 ל«קאי דער אין זיגםאן פרעז. פון ערקלערונג (אן

 פון מיטינג יעהרדכער פערטעל דױטער
נאארד עקזעקוטיזו גענעראל אונזעו

באריכטעט, געװען איז מאנטאנ און זונטאג לעצטען פון ״פארװערטס״ דעם אין
 איגטערניישאגאל״. דער םון װילעז צום ״געבויגען זיך ענדליך האט 17 לאקאי אז

 זיכער אםיס אינטערגײ^אנאל דער עס װאילט יע, װעז װײל, אםוז. זײן ניט קאן דאס
 די װענען דך דערוױסען צו איהם םאר נויטיג געװען ניט װאילט עס און געװאוסט,

 זיכער עס װאלט אםיס אינטערנײשאנאל דער ״סארװערטס׳/ אין ״נײעס״ דאזיגע
 איבעמע־ ,17 אאקאא געהײסען אסאל האט װאס דאס, זואלט דאן װײא געװאוסט,

 םון אייגענטום דער איז װאס אײגענטום, גאנצען דעם און געלרער די ביכער, רי געכען
 איז דאס אכער ־באאד װי אײגענטירער. ריכטיגעז זײן צו אינטערנײשאנאא, דער
 איבערגעגעבען. ׳טלעכט זעהר ״םארװערטס״ אין נײעס גאנצע די איו געשעהן, ניט

:פאלגט װי איז יאסירט, אמת׳ן דער אין האט עס װאס
 באיטלוס דעם אננענוכיען האט באארד עקזעקוטיװ געגעראל דער װי שנעל, אזוי

 אין יארש נױ גרייטער אין אפערײטאר־אאהאצס דרײ אצע םון םאראײניגונג דער םאר
 1 צאקאצ אסערײטאר־צאסאלס, צװײ די האבען ,2 יאקאצ איערײטאר*צאקאצ, אײן
 גצעטעצט זיך האט 17 צאקאצ אויסגעפאלגט. גצײן־ בא׳שצוס דעם ,11 צאקאצ און
 אן פאר ערקצערט זיך עי האט דערמיט אינטערנײשאנאא. דער געגען קאטף אין

, צ א ה א צ ־ ו א צ ט י ו  אויםגעהערט גענצאיר ער האט אינטערנײשאנאצ דער םאר און א
 אינטערנײעא:א< דער םון צאוןאא כאומר׳שםריגער «אס האט, ער עקזיסטירען. צו

שװינדעא. פשוט׳ע געװען איז דאס און מעםבערס, געװעזענע די םון דױס סאאעקטירט
 ,17 אאק«א םון םאאג דעם אונטער געזעגעאט האט װאס חברה, די האט װאס און

 ? פרעטענזיעס םאאשע אויף נע!וארעז קאאעקטירט איז װאס געאט, דעם מיט געטאן
 ברעננענדיג אינטערנײשאנאא, דער נעגען אינדזשאנקשאן אז ארויסגענומען האט זי

 שואדיג זיר האט און באװעגונג ארבײטער גאנצער אונזער אױף שמאך און שאנדע
מעתועים. מעשים א;דערע אין געמאכט

 נא־ װאו די האט באראוי סעקרעטאר
 םער״ דריטער, דער דאס געםאכט, קאנט

 עק״ געגעראא םון מיטינג יעהראיכער טעא
 אינטער- אונוער םון כאארד זעקוטיװ

 אין סאנטאג עסעגען זיר װעט נײשאנאא
 אין יאנואר, טצן19 דעם םריה, דער

 װעט טיטינג דער קענעדע. טאנטרעאא,
 וױיא קענערא, אין ווערען אפגעלזאאטען

 דארט פיהרט איגטערנײשאנאא אוגזער
ײ צו קאמנײן ענעמישען א אן  אמאניו

 די און מאכער דרעס און קיאוק די רען
 גענעיאא גאנצען דעם ון6 אנװעזענהײט

 מיט- סך » װעט באארד עקזעקוטױו
 ארנאניואציאנס״סאמפײן. דעם העאפען
 א«גצ־ דארט װעאען צײט דער אונטער
 דאס און סאס״סיטינגען װערען האאטען

 צוגעכען געוױס• קאמפײז cjn װעט
אעבען. סעוזר

 נענעראא %n װעט געװעהנאיר, װי
 א זץ־ םאר האכען באארד עקזעקוטיװ

 אנדערעס צוױשען ארבײט. וױכטיגע סך
 קאאוק די ארתונג טאג אױםין זײן װעט

 דארט וועט עס יארח. נױ אין סיטואציע
ציעציעאער דער װעגען װערען באריכטעט

 אין נעטא:ט װערט װאס אונטערזוכומ
 עמס״ די פון אינדוסטײע, ?אאוח דער

 געװא• אוױנטעט דינען װאס פערטען
 TKViS ססיטח׳ס גאװערנאר םון רען
 ווא« אױסדנט^ן n און קאטיסיע, אער

 װעחנן דורכגעפיחרט ואאען עס דא, זײנען
 •ראגראם דעם פון •ונקטען אגדערע די

מװאחןן, &5געסעט^ ני^ נאר איו װאס
מ ,ד קוסט דאן  דחוס חנר איז אי

 וואס םארחאנממג^ן די איגחסטריע,
 •WAWtMW דרעס די מיט אן געהען
 פון קאנטראפטארס און דזשאנערס רערס,

oyi סארפמס. דרעס יארפער נױ
 פרא- דןר אױיי יאגמ די קורט דאן

m, פאמפיעס אמאדזאציאגס די 
 איד אוסער פון אנגמפיתרט ווערען װאס

 *ײ אץ םייאחוים^א, אין טערנײשאגאא,
 אױך און שטעדט אגדערע נאו און מאגא
קענעדא, איו

 םאר- װמ̂ט ארדגומ טאנעס יויפ׳ן
 אמאנמא• דער זײן אױך דך, שטעחט
 אמצ״ איצט װערט װאס קאמוײן ציאנס
 אר• די צוױשען יארק דו אין פיחרט

.)16 וײ• *ויוי ניילרס
 װאכ אין דערזעהעגדיג, אפנעםאאען, איז מיטנ^ידערשאפט גאנצע די ווען ערשט,

 ערשט ;געװארען ארײנגעשטופט איז זי קארופציע און סקעבערײ םון זומפ א פאר
 נארישען רעם םאר צאפען געאאזט מעהר ניט שויז זיך האבען מיטגאידער די װען דאן,
 מיט חברה דאזיגע די קומט דאן אינםערנײשאנאא, דער גענען קאםוי שענראיכען און

 ד דאס מעשה, א איהם דערזעהאט און ״םארוחןרטס״ צום שטערען קופערנעם איהר
ו בוינט י אינטערנײשאנאא. דעד םון װיאען צום ז

זײן. גארניט קאן פאסירונג נאנצער דער םון םארשטעאונג םאאשע מעהר קײן
אי־ אנטריטטעט און ערשטויגט באמת איז אםים אינטערניישאנאא גאנצער רער

 *פארװערטס״ םון עדיטארימא דעם אין אױסגעדריסט ווערט וואס מײנונג, דער בער
 דער צו, קאמױ זײער אין טרײ געווען וײנען ע׳ ד י י ב ״ אז מאנטאנ, אעצטען םון

 עראויבען ױך געקאנט ״םארװע\טס"־שרײבער דער דאס האט װי אינטערנײשאנאא׳׳.
 געגאנגען איז זואס חברה, דער םון האנדאונגען אאע װיסענדיג אויסדרופ, מאדנעם אזא

 אאנג, גענ. ^םארװערטס״, םון עדיטאר אײבאר רער ?17 אאסאא נאםען דעם אונטער
 שרײבען געסאנט כיט זיכעד האט ער און אנגעאעגענהייט, גאנצע די׳ גוט זעהר װיי&

 אימיצער אז אנדערש, ניט םאקטען. אמת׳ע די אהיפוך גאנץ געהט װאם אזעאכעס,
 םאר האט אינטערנײשאנאא, דעד געגען אינטריגירען צו איז ציא װעמעס אנרערש,

ט א.מאמענט ר א נ ע ג פ  האבען נעקאנט האט ווער טא, ;״םארװערטס״ דעם א
 דער זוי צײטונכ, אזא םון האבען װעאכע די, רײגצואװאשען טרײען צו אינטערעם אן

 עאעמענט געםעהראיכער א אאס װערען, געבראנדםארקט געדארםט נאר ״םארװערטס״
? באוועגונג ארבײטער רער איז

 דער אז זיכער, אבער זײנען מיר פמרזאן. די איז דאס ווער ניט, װײסען מיר
 ניט *םארװערטס״ דער האט זיכער בעסטע; דאם געםײגט האט ^םארװעדטס״

 די און אינטערניישאנאא, די ארבײטער־ארגאניזאציע, גרויסי די שטעאען נעװאאט
ברעטעא. אײן אויוי אינדזשאנקשאניתעס חברה

 דאויגען רעם מ*ט טאכען שאום תײנמאא ניט האן און וועט אינטערנײשאנאא די
 אזױ, וחשבון, דין א׳יהם םון םאדערען שטחגננ וועט און עאעםענט, ױניאדברעכערישען

*t ראזינער דער אז מעגאיך, װי קאאר, אזוי בואט, אזױ אױיםװײזעז, זיר זאא עס 
 ניט געחעדם און ניט סאםט םארגאנגענהײט, זײן זײן ניט זאא עס װאס עאעםענט,

ארבײטער־באװעגוננ. דער צו טעחר
ס י ר א , מ ז א ט נ י י. װ. נ. א. א. פרעזידמנט ז

 wo פװ דרעםטאכער
םמםינ וױוער מ

 פערלשטיין םאיר, װײם־פחגויחננט
 שי־ נ<ך אפגעםןוהרען מאנטאנ רעם איז

 װיחנר לעצטענם זיר האט «ם װאו פ»נא,
 1”«'רנ»ניזאציאנם־האמ» אן *עעפאכנע)

מן  א דד<סםאכער. און װײםט די *מי׳
 אנגע־ דארט וועט קאםפײן ענעמישער

 ווע־ ררעםםאכער רי כיז ווערען, םיחרט
 םארבי־ די ארגאגיזירט. זײז ראר <עז

 *KT װאם םאטםעקטשורער ררעם םענע
n נעםײנט נען t י באזינט האנען זײ  ו

 די אז אויםגעפינען, נאצד וועלען יוניאו,
וני ט וױים נאר איז 1¥'  נעוואי- כאזינס ני
?  u ג<ון זײ וומט ײגי«*| די אז :1ו

ר «ווה געטנ נ<נן מ י  ױך וחמען זײ אי
 dv ױ1 ווארזנ^ אויסכמנשלמן. אניםעל
w די זײנען מיינס, m  y r u n *סאנופפק 

רער מי םן באזוגרערם שיהאנא םוז י תי  ג
p אונגמר׳! אדם׳ג^ ■רא m רי . ן פו

 םו זיר נעבאך, זײ וועלעז אוםשטענדען
 דרעס־ די אױםמענשצען. *ביסעל זען

).5 זײט אויף (שיום

m ט זיגמאן פ  סאכען צו ן לאקאל ח
־ו עקזעקוםיװ פאר װאהלען או א נ

ערוועח״ צו אץ גאםיגײשמגם זײ םאכען *ו כדטינגען אײן רופמ לאקאי דער
קאנדמע. עיעקשןזן און אכדזשעקשאן אן לען

 בארד עקזעפוטיװ געגעראא דער ווען
 אנגע־ האט אינטערגײשאנאא אוגזער םון

 די םאראײניגעז צו באשאום דעם נומען
 יארפ נױ םון אאקאאס אפערײטאר דרײ
 כא• אויד דעסאאט איז אאקאא, אײן אין

 אא־ נײער דעי דאס נעײארעז, שאאםען
 םיהחנר״ דער אונטער זײז זאא 2 ?אא

 עקזעפוטיװ דערװײאיגען א םון שאםט
 געװאחנן אפוינטעד. איז װאם באאו־ד,

 איז װאס קאםיטע ספעציעאער דער םון
 אין דורכצוםיחרען געװארען באשטימט

 אאקאאס. די םון םארשמעאצונג די אעבען
 װא װערעז געמאכט דארםען איצטער

 חנגעאעז א םאר אאיןאא חןם איז אעז
 זיג• ירעזידענט און באארד עקזעקוטיװ.

 אאקאא צו צוגעשיקט װאר די האט מאן
:בריוי םאאגענרען דעם 2

 םון באשאום םיט״ן אײנהאאגג ״אין
 עפועתוטיװ גענעראא םון קאמיטע דער

 געװארען אפוינטעד איז װאם באארד,
 די םון םארשמעאצונג די חרכצוםיחרען

 דארוי ,17 און 11,1 לאתאאס אפערײטאר
 װאחאען װערמן געסאכט איצטער שוין
 או באארד עפזעקוטיװ רעגמלען א םאר
װאס מענעדזשער״סעקחגטאר א םאר

אוו
זאל

דרעסמאכער לע8 צו
י־. װ. נ. ל. א. ,89 און 35 ^2 ׳סו לאקאלם די פון מעטבערם

!אויםמערקזאם
 וועב־ אין װערען אנגעהאלפען וועם םאםםיטיננ אלגעםײנער אן
 טען8 דעם דאנערשסאג, עווענױ, דריםע אץ םםרים yen האל, םטער

ארכײט. דער נאך גלײך אװענד, אוהר 6. ,1925 יאגואר,
 םרײד אין ארבײםסנעבער די צו ױניאן דער פון פאדעחנגען די
ווערען. באמלאםען און דיםקוטירט וועלען

 טיטינג דער םיטיננ. חום אטענחןן *ו געבעםען אלע זײט איחר
 אץ באארד דזשאינט אעםעתעשאנאל, פון ווערען אדרעםירט וועט

בעאםטע. לאקאלע
נתם, בריחןרליכען םימ

יונ^גם ח־^םמןכער םקױרטאן קלאוצ באאח־, חשאינט

 דער״ דעם םון ארכײט די אינערנעמען
 נמנע־ און נאארד עקזעהוטיװ װײליתן

מן װעלכע דזשער  *irnpi אפוינטעט זיי
 טעג. ניינזוינ פון פפריאד א םאר רעז
 לי»ט« די מנרינען זיך וועט פעריאד דער
יאנואר. טאגאט. הײנטינען װאר

 א װאס שטעלונ; די םארדאנמן *ו
 לאפאל נעװעזענעם םון מעגשען גרופע

 סאר־ די נ««וג אייז גענוסען האבען 17
 איר נעפין לאהאים, די םון שמעלצונג

op פראקםיש ניט און ראטזאס ניט פאר 
.)7 זײ■ יוויף (׳אלוס

□Q אינהפלם־פאמײטש

ם״ ײ ק טיג ענ ר ע ג .2 נרטער ,

0-----------0
 ארױסגמחענ* דעם n® םצטינקײם די ב זײט

באוסםײז מ — גג. ר®®. no ב. .w דימו
 »יז וױיסם דןר םוז לענמו דעם אױם ג ?ײט

 האא — םירארעלפי*. »י| ױני»ז דרעסס»כער
גײע®. 1ױגיא רײובערנ.

ניםימז. עדױקײשטנאל a זײט
 נע• »*ד. ®אראײנינסע ךי ®ון סיםיננ .5 זייט

 נ*ט זאכ*ז פײנסטא[, .0 — װערקשאפסעז.
®ארשידצנצס. וױסען. ווו

»ניזא*יאנס*םראמז3®ר אוו םרײד A זײט
 אברהם — (ערמחלומ) קינד דאס .7 ײם1

ם (מדיכם) מרצנדעז tv vi רײוען.  י -גחו
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