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)1 ןײ• ן»ן 01(׳«•*
 אנדערע n סיט ורוזיוכ״ען איחר, ?״ט

 •רנ»י• וומעריהוונער דער lie יתיאגס
 אורבא־ יומיפגעקופען כײדועגונכ 10«

 פןורג״צוזעצען וױיטער גדייט ׳עעדיגט,
"»i0 א אד6 יוארוי, גרארײנ^ן lyinyr 
עבען-4• בעסער און

 איוזר װ*ס גוט, זעחר זיך יאסט *עס
 *,mo עדעטען דעם אױסנעהריבען ?יןאט
 כרױ די סימבאלמ״רט װאס טאג דער

 סא- 0איגטעמאציאנ*ר און דערליכקײט
 איבער *דב**טער די פון *ידא־־יטעט

 אײ- iy:0t0 iv טאג &אד׳ן װעיט, דער
ױבי־ א״ער קאגװעגשאן. ױכירעאום ר0

 דער פון פריװ־ די איז טוב ױם ילעאום .
 אכיע- אץ באױעמלג וודכ״טער נאנצער

ריקא.
 גילײבעז און האפען װיגישעז״ ״מיר

 וױיטער װעט 0ארגאניזאצי אײער דאס
 זעי- דעם יס5 קאמוי דעפ סארטזעצען

 דאס דרײסטיגקײט, און ״״.•טאי״ז בען
 h הױד האיטעז וױיטער װעט איהר

 באםוייײ- דער םאר קאטגי דעם אין פאן
 דער אינע־ ״עיזיאפען יױן די פון אוננ

וועיט׳/
 גארפענט לײדיש אינטערנעשאנאל

ױניאן, װאירקערס
 י־־עזידענט. זיגםאן, מאריס

סעקדטדעזשורער. ב«ר#ף, אברהם
 דערסאנ־ צו טעלעגראטע, צוױיטע די

 זיך רימ.רעזט ארבײטעד םין װעג״עאז
: םאיגט וױ

 טוי• צעהנדרעע די םון נאטעז ״אין
 ארגאני- אונזער םון מ״ם;רידער זענדער
 ארבײטער־ דעם כייר כאנריסען זאציע,

 יאהרײ צװאנצינ און םעוי זײן צו ריננ,
 ארנאגי- גרויסע אײער ױבילעאום. געז

 באריהמען רעכט כייט זיך־ מעג זאציע
 װאס גוטעס, 4םיי די אױף אנוױיזען איז
 ארביײ דער הערםען צו נעטאן האט זי

באװעגונ:. טעד
 בי*ױז ניט איז רי:; ארבײטעד -״דעו־

 *ע• א int ?ס סאסייעט*״ ״כצגצפיט א
 אינ־ קולטידערע און סאציאיע בעדינע

 די דינסט צו עטעדיט ־װאס סטיטוציע,
אפ״ערײןא. אין אדבייטער אידישע

 געבױט איז רינג ארבײטער ״דער
 עדעיען און כרײםען א מיט געװארען

 הערשט עס מענשליכקײט. פון גײסט
 דעם אין און טא״עראדן, עיאפת דארט
״ע די ייגט  װאס קראםט, מאגנעטי̂י
 גדויסע די צוגעצוינען איהם צו ראט

מעסבערשי•.
 ארבײטעד דער דאס האםען ״טיר

 גתי- די ביײבען אײביג םאר װעט רינג
 ארגאניזא־ ארבײטער וראנרעסױוע סע,
 *טטע&ןי װעט און איצט איז ער װי ציע,
 פון ארבײט גוטע זײן סארטזעצעז דיג

הייף״. קויטודעיע און ברידעריליכע
 ;ארמענט יײדיס אינטערנעשאנאי

ױגיאן, װאירסערס
 •דעזידענט.״ דגםא;, םארים
סעק.״סמ^ודער. כאראף, אכרחם

 ױכילעאום י$הוימו 20
 ווייםפ און ררעפ דעד פון

פילא. אין ן8יוני םאנער
11 •ײם 11• !'•לוס

 ;*רוכינע־ זיך ניען האט אעננער״ םיא
 װא־ נערע:ם. זיינען ילײטע די אז זעהן,
 וייייסט או.ז דרעס ם־לארערסיער די רים

 צװאנ־ שויז עסזיםטירט ױניאן מאכער
 די זינט י*ה'ר צעהן איז עס יאהר. *יג

 נע• זאנעז, *ו אזוי ייר, האם יוניאו
 אננעםאננע! און םיט די אױף שטזלס
 םריהער קאםשען, באדייםענדע פיהרען

 יא־ א־ום איצםער און 15 ילאסא׳* א<ם -
 *ײאנצינ פבקר ׳שוין .א־ז עם £0 *ל9

 אינ^עתעשאנאא אינזער זינם יאהר
 א םאר םעארםער א ארויסגענעכען ד.אט

 אין ױניאן סאכער װײםט אוז דרעם
פילאדעלםיא.

 ע-5ױני ־יאחרינען10 דעם םון א<זא,
 און יאהרײער, 20 א כעוואחזז איז איפ

 װי גרעםער נאר איצטער איז שסחה די
 פאר׳״נמן וועט טוכ ױם דער סריהער.
 ײעט בייטאנ מאי. ־ טען24 דעם זװםאנ

 קיאס״שער שעחנער א ײערען נענעבעז
 םעא־ סם. ארטש דעם אין סאנצערט

 זוע־ נעזזגבען ײעם אווענד אין אוז «מר,
 און כאנקעט גרויםארטינער » רען

:.ןזאנץ.
 שפיאעז װעלעז פאנצערט אויוי-חןם

 םילא• נאריהםםען דעם וון5 ■ערזאז 25
 אונטער ארמסגמר, םיםפאני דקלםיא

 דער נוזיסאו׳, םר. «מ פייזרקרשאםם די
 אר־ דעם םין ם׳מליםט גאריחםםער י

 שפי- אויך װעם נוזיקאי מר. פעםםזױ.
o איו םשעיא־סאיאם. אײנינק יען n 

 נעהםקן אנםײל אויך ווקט קאנצערם
 םאפ■ באריזזסםע א חימנער, ה«זנן סים

 פו) םא^אאיםמעז די זמגמריז, דאנא
ם  ן או־ימםט^ר. סיםפאני פילאמיפיא מ

• די פיז ארייעס פאפואעחן זיננקן ותם י1 ■

pv0WffM3 .און אןעראס DP יזעיעז 
קרעפטען. מוזיסאיישן 3אנד«ר גאך «ײן

op דראטאטישע «ײן אויך ווערען 
ipoppip בא־ אויו און, יארק נייו פון 
 בא• ארנ״טער רpד פון רעדנער װאוסטץ

 א:ער ־וניאן. אונזער פון און װענו«
a װעגען n מאל. *ווײטען א
 װ״םט און דרעם פילאדערפיער די

 *ו יאײננעילאדעז האט ױניאן טאנער
 אונזלר פון יאהאיס איע שדחת רע•

 נעיאדען זיינען זײ א־נטעינעשאנאי.
tPi^npj שיהען *ו t״ip ,באנריםונג 

 סא־ םpד אין װערען נעדריקט זאי ױאס
 ארױם גיט ױניאן די וואס ניר, װעניר
ד o יננו n ל,*וקאים מאנכע טונ. ױם 
 ארייננע- שוין יסוננעז13כא די האבען
 װאס די ניט. נאו אנדערע און שיקט
או וױיען  עפ נעבעטען זײנען צו^יקען נ
 ג־יז׳ן צייט חאבען י>ז טאן. *ו ניײר

 זייי׳ז װ/גט שפעטער דינסטאנ. נעיזסטען
iv ,זיד באלד כוז בוך דער וױיי שפעט 

 װע־ פארטינ זאי ער דרוקעז, אנפאמען
 א־ינצעל״ און ^איואיס די צ״ט. איז יען
 צו־ עפעס ײייען װאם פערזאנען, נע

 ד«ס נעבעטען זײנען נוך דעם פאר שיהעז
טאן. צו באיד

̂אל  יוניפי אינסערנעש
 פױיפאנ זיך עפענפ חױז

דזשון םען42 דעס
)D-rv ײג סון )1 ז

 יאנען זײ צ קאגטרי אץ זזפער זײן צו
 מקסוס :ײטיגען זעהר דעם פארגינען זיך

 — דאן און )צײט *טטיקעי קורץ א כיויז
 דער צו צזריק !ארײן 2*טא אין צוריק

 םון יוםט *טטיקעגדער דער איז םא״עיז
 דער איז כיעניטעז דיזע פאר אבער ! *טאפ

 װאקײיטאן קורצער דער אפרוה, קורצער
 העכסמ לופט םדי״טער רײנער, דעד אין

 די אט װארים נויטיג. העכסט נוצייך,
 א־בײטער די װאס ׳צײט ״טטיסעי חורץ

 גע־ און הױז ױניטי דער אין פארברעננען
 אדן פיאכט נאטירױיבען דעם פון ניסען

 פארגעגיגענם, »ח אטײזמענטם אלע די
 דעם אפ פרי״טט דארט, באקומט פען וואס

 דארט פון קוטען זײ און גײסט און קערפער
 און םונטער באלעבט, נײ פטוט צוריק

 זײעד איז ענערגיע מעהר םיט ׳פ־עהיליך,
טעטיגקײטען. און יעבעז

טיט־ אונזערע פון יענינע די איזא,

p זײנעז װאס גיידער, i r נעוחנן, יזארמ 
 זױדמר אחין קומען דכער ג*&ף וועילען

 m? in• כמחר דאחי מעז וױדער. און
ט  איחר אדטירען. אדער מרײבען ני

 ױי װעט איחר אז זיכער, גאנץ זײן כיעגט
 זײ האט איחר װי ■ונתט טרעםען, דארט
 םאר• יאחרעז, א פאר געטראםעז דארט

 אכער ,יױיטער. אזוי און צװײ־יאחרען
 מיט״ טױזענטע צעדעמיגע די םון רויםי?

 אין אינטערנע׳טאנאיל 1אונזל םון ג?ידער
 נאך זײגען מענער, און םרױעז יארק, גױ

 םון וױםיי געװען? ניט דארט קײגסאל
 אג- ניט אפיצו •ילאץ דעם גאך האבען זײ

 גאנ״ דעם פוז אהנונג קױן האבען געקוקט,
 געםינט דארט װאס גאטור־סראכט צען
 װאס אזוינע, דא נאך זײנעז װיפייל i זיך

 םאר־ אלע די פון באגרױי קײז ניט האבעז
 כאזוכער די האבען עס װאס געניגענס,

 זײגען װיםי^ און > הויז ױניטי דער םון
 ״דער5 םאר^טעהען װאש אזוינע, דא נאך
 זיך געזוגט םאר׳ן איז עס נױטיג וױ :יט,

 ײאקי״טאז, קורצעז א כאטיש :עכיעז צו
 סען װען נאר קראנק, איז מען װען גיט
 נעמען מענשעז סך א גאר געזונטצ איז
ד  זײ וועז דעםאלט, עױטט אנרוה אן ד

קראנק. ?ײגען זײ זוען טאן, עס כיוזען
 דארף מעניעען דאזיגע די אם צו און

 ישרײ־ מעז דארף זײ םאד און רעדעז, כען
 נויטיג־ ארז וױכטיגקײט דער װעגען בעז

 װאקײיטאז קורצעז א זיך געפעז פיז קײט
 ױגיטי דער אין אפלוהעז דך פאהרעז און

 בילײ א םאר געניסעז קען םעז װאו הויז,
 זױ דעם םון פארגענינענס די פרײז ;ען

 יזאסט עס װאס קאנטרי־לעבעז, טעידיגען
 בא־ עס װיל פיען װעץ פיל, אזוי ניאל צװײ

פדױואט־פיאץ. א אין ה״פיען
 פאר־ טענ די האט באראל סעקרעטעד

 ױניטי־ די ׳װעגען צירקולאר א פערטיגט
 ארויסגעיטיקט װאך די װעט װעלכער ׳הױז

 שעפער איע םון טיטערלײט די צו ווערען
 אינדוסטריע גארטענט לײדיס דער איז
 זײ װעלכעז איז יארק, נױ גרײטער פון

 מאכען צו באקאנט אױפגעפאדערט װערען
 װע־ יטעפעד די םיז ארבײטער די צװײטען

 װיסעז, זאלען זײ ׳ד.ױז ױניטי דעי גען
 יט׳ן6 באגוצעז ניײך ארע זיך קעגעז זײ אז

 באקאנט אױך דארט װערט עס •יאץ.
 עפענען זיך װעט פי:אץ דער װען געמאכט

 תענעץ זיר װעט מען װאו און װעז און
ץ ;דאס רחזיעז טיר .ראדושיסטרירעז.  אי

 די אין װאר קומענדע די איבערגעבעז
 בלויז טיר קאנעז דא ״גערעבטיגקײט״.

 יעםע־ זיד װעט הויז ױניטי די דאם זאגעז,
 די אוז דז׳עוה טען12 דעם פרײטאג, גען

 כיא;־ אנםאנגען ז־ך װעט רעדזיעיםטריתנג
טאי. טען25 דעם טאכ,

2J פון געשיכטע תר װעגען פונקטעז 
אעטערנעשאנאל אזנזער .
ברך־םארטאם• נרויסער זײםען, 600 איבער םון נוך א איז דאם .1
 גרויסארטיג אדן געדרוקט ארטיםםיש עעהן, איז בוך דער .2

געבונדען.
װערטער, 150,000 איבער פון כאשםעהם בוך פון טעקםט דער .3

■ ביבליאגראפיע. סולדטעעמע א ארן בײלמגעם אינטערעסאנםע חוץ א
פארשטענד־ און פליםיגע לײבםע א אץ געשריבען איז בוך דער .4
9 שפראך. ליבע

 העלדען די זיינען ארבײטער די פאלק. פ,ץ געעיכטע א איז דאם .5
בדך. דעם פון

 אץ טיינדנגער אלע געלערםען. א פץ ארב״ט די איז ב־ך דער ».
' בא־אנדעלט. אכיעקטױד דוערען יטטרעםונגען

 גע׳טיכםע די דערצעהלט דוערט אופן אינטערעסאנםען אויף.א .7
» םסרײקש. גרדיםע אונזערע פון

 דער םון כאטראנטונגעז אץ אונטערזובוננען ענטהאלט בוך דער ^
אינד־םטריע. דער אץ צוױיגען אלע םון ענטוױקלונג

דער פץ :אנג א־צםיכעז דעם אוי־ז בליק קלארען א גים עם .9
y 1 אינדוםםריע.

אנ־ אלע װעגען אינפארמאציע םדן א־צר אן פארםאגם בוך דער .10
 צו אויםהויכעז זי אץ אינדוםטריע אונזער רעםארםירען צו שטרענגוננען

. ־ מדרגה. עקאנאםישער חעכערער א
 רניאנס אמאליגע אלע די םון רעקארד פאלשםענדיגער א איז עס .11

אעדוסםריע. דער אץ
געשיכטע זײז געםינמ אינטערנ-שאנאל דער פון לאקאל יעדער .12

׳ * בוך. דעם אין
הענםטען פון אונםערנעוזםוננ עדױק״שאנאל אן איז בוך דער .13^^^

ד־יר צ• ב״טראג א־םפארגלײבליכער װיבםמער, א איז דאם .14
* ־ ארכײטער־ליםעראםור.

 װאס םיטגליחזר די פאר װערט באזרנדער א פון איז כוך דער .15
ױניאן אינטערנײשאנאל אונזער פין שיקזאל םים׳ן זיך אינםערעשירען

tJ באװאושםער דער פון נעװארעז ארױםגעכעשען איז . רער6
אינקארפארײטעד. היבש װ. ב. הויז פאבלישינג

דאלאר. 5.00 איז בוך דעם פון פרײז דער .17
צו בדר א באקוםען קאנען אינטערנ״שאנאל דער פ.ץ םיםגלידער .18

y *' ^ דאלאר.- 2^0 פאר פרײז, האלבען א
 בור דטם סוים;מ זײ ווען דעמאלט נאר באקוטען יײ ק«נעז דאם .19

ר v Iy K י • ױניאן. דער פון אםיש אץ
 םםריט טע16 װעםט, 3 אינםערניישאנאל. דער פץ אםיס •דער .20

 װאו אדועגט, אץ אוהר 7 ביז דאנערשטאג און מאנטאנ יעדען אםען איז
כוך. דעם באקוםען קאנ;ץ מיםגליחןר יארקער נױ די

י ^ ל א ק ^ ר ע ײ אין בוך דעם באקומען קאנען פראװינץ דער פון ,

 נים דארח ירניאן אינטערנײשאנאל אונזער פון מיטניליד קײן •22
. בוך. דעם אײנצושאפען זיך פארפעלען

ליטע־ גרעםטע ,T פץ געלויבם שםארק זעהר ווערט כוך דער •23 *
* ■' שפרמך. עגגלישער אי^דער ר־^ריטיקער ר«ט.

 נימר ומי יעצסיגע ױ
_נמשאפפ6װערען»

 םארפערטיגען דעם אנשטאט
 קאמביניי• א דרוק צום איצט םיר
 װעלכער נוך, רעסיט און דעי שאן
 זיק צו ארויםגעצײגט זיך האט
 ניצליכער אץ ■ראקטישער םיל
 כוקס״. ״דעי איצםיגע כיז די וױ

 דעריכער װערען םעקרעטערע
 צו ניט געםאכט, אויפפערקזאם

ט זיך און דרוקען לאזען  אננריי• ד
 כי־ דןןי אדער רעםיםם םיט םען

 קאםבינירטער דער װײל כער,
גיכען אין װעלען םיר װאם בוך

כא־ םוזען װטט פארטיג, האבען
אל

אר־ אפיליאירטע אונזערע פץ רע
סעקרעטע־פון װערען גיצט

 פאר אנדערע אלע גאניזאציעם.
 רעסיטם אדער ביכער דעי פון מען

 ניט פאר װערען באטראכט װעלען
געזעצליך. ניט אדן אפיציעל

אײער, ברידערליך
^, א. א ר א ב

 טרעזעורער, סעקרעמאר,־ גענערמל
 גמימעג® לײדיס *עטערנע*#נ#ל

ױנימן. װןןרקערס

ר ע ד י ר א ק ע ן ר ײ או ל ב ו  פ
ן א ש י י ט ק נ ע מ ט ר א פ ע  ד

אן װ. ג. ל. א. י נ ױ

 םעקחוטערע אלע אוי־ םאדערט
 צו לאקאלש אפיליאירםע די פון

 בעפאד םאנאם יעדען ארײנשיקען
:טען15 דעם

 װאו בלעטער, כוק״ ״דעי אלע .1
 אײננאםע די א*ין שרײבען זײ
םעמבערם; אונזערע פון

אינ־ צוכעגרײטע שפעציעל די ב.

 נ*יעש יעדען פאר קארדש דעקש .
 צוריק־ אדער טראנםפערירטען
;םעטבער ארײנגענוטענעט

 א״נצעל• אלע מיט ירעפארט א .3
מיטגליד, יעדען װעגען הײטען

 טאנאט דעש דורך איז װאש
;געװארען נעשטראכען

 די װעלבע אדרעשען, נײע די .4
 זײ װען אז גיבע; מעמבערס

װאױנונגען. זײערע בײטען
 קאן קאנשטים־ציע אונזער לױם

 פאר װערען באשטראפט לאקאל א
 די צושטעלען צו פארנאנלעפיגע;

 אינפארםא־ געפאדערטע אויבען
י דעריבער בעטען םיר ציע.  י

 צו י־ניאנש אונזערע םון כאאטטע
פינקטליך., אבשאלוט זײן

ל_םעסדעםערע 8 ס s ל
 אײך נויטיג םאר האלטען מיר

 די דאם מאכען צו אויפםערקזאט
 דזשאינט דעש צו פער־קאסיםא

 אנדערע אלערלײ און באארד
 ?אויו װערען װעלכע אשעםםענטם,

 םון ארויפגעל״גט לאקאלם די
 כאשםיםט װערט צײט, צו צייט
 װעלכע םיטגלידער צאהל די לוימ

 פון כיכער די אוי־ האלם איהר
 םון דעפארטםענט רעקארד דעם
 נאר־ לײדיש אינטערנעשאנאל דער

 װעט עס ױניאן. װאירקערם םענט
 צו טובה אײער איז זײן דעריבער

 אפיציעלען אן אוי,פ אעפארםירען
 װע־ דעפארטםענט דיזען צו אופן
 איהר וועלכען םעםבער יעדען :עז

 צוליג זײן דאם םעכ שטרײכט.
 א געםט מיטגליד דער װײל דעם,

 וױיל דערפאר, אדער םרענספער
 דיום,• אין ריקשטעהענד איז ער

 אנ• װעלכע אירגענד צוליב אדער
 •פאד־ װעט דאם אץ אורזאך, דער

 זאלען לאקאלם װאו םעלע, םייחמ
 קאפיטא פער צאהלען דארפען

 טעםבערפ, םאר אםעםטענטם און
ט באמת זײנען װעלכע  םעחר ני

 ןי־ זײט ארגאניזאציע. דער אין
 װיפיל וױםען לאזען צו אונז כער

 געשטראכעגער דער דױם װאכען
 שול־ געבלינען אײך איז םעםבער

 איחר װאם םאנ, דעם איז דיג
איחם. שטרייכט

 גתם. .ברידערליכען םיט
n .אן, א ט ל קו דירעקםאר. ס

.

 pft na *רנ״טער
 ••ראיי• ל׳זנרער,

 די און «ײה נינם
 ןײן bpii װעלט

•”I p i P

m m
,n r •

i.i 4ן»ײ
I t t r v  v  a It׳

W f t  tfm mp 
m  imrim 
. i p t n  *'< mm

tinr ומרסעוסאינסעתפשאנאל ועו r* ארמז אוויממר
PUICE 3 CENTS,1925 )םאי טען15 פרײטאנNew York, Friday, May 16, 1925V0, m  • f t  w

am₪m₪BBaa₪₪B=sas

 הייכט טרײד קלאןק אין W אינשורענס י ארנײטסלאזמ
חשזז אין זואך נענמפיסרשטע צאהלעז אן

 גיט ז״נען ױאס ארכײטער — גאם. מצטע איסט ס נומ. אין אפיס רעדזשיםטרײשאן א אױף םאכט פאנד דער
טרירען. רעחשים זיך דארט דארפען שא« קײן צו צוגעשריבען

 ד*ס כאשטימט, איצט שוין איז עס
 נשורענס*םאנד’א ארבייטסלאזען דער
 סונה־ אנהױבען װעט קראוק־טרײד א־ן

 קו־ דעם סון װאו pערשט רי צ־אנירען
 װאך רpיע; אין דזשון.' םאנאט מענדען
 צאח* ערשטע די ײערען נעמאבט װע־־עז
 ־O’eyipa ארב״טםלאזען פון לוננען
 זיינען װאס קלאוס־ניאכער, די צו םאנד

א• *ו באר?כטינט זיין צו ערשםע די  נ
ארבייטסאאז^־בענעםיט. קוסען
רע־ און ״רולם די אדער כאלים, די

 אינשורענס־פפנד dpi סון נוא״שאנס
 גע־ דערקל?רט מאל אײדגע שױן דינען
 מיר ״^רעכטיניזײט׳', די אין ןpװאר

 ;ע־ סאי אייניגע שוין עס האנען אליין
 נע־וא־ נעטאן אױך איז דאס און טאן,
 ניע־ דער דושײסאכסאז, ברודער פון רען

 ?״־ אעשורענס־א.־! דעם פון נעדזשער
 נאארד. דזשאינט םון כעל־דע^ארטמענט

 אלץ נאר עס איז שיינט, עס װי אנער
 קיאוקניא־ ש*לע פאר קלטר נענוג ניט

א;־ איין אין האלט עואם דער און כער,

 ודכטיגע א געודנם ױניאן קלאוקמאמןו
סאדאװסקי ר. פירמע יד געגען קײס

 אומסארטײ- פאר׳ן קליוגען רי ®אר כרענגט •ערלשטײן װײס־פרעדדענט
װאכען. צוױי קגאמע געדױערט האט טר״על דער — טשערםמן. אישען

r בעק און שטראף א אלס r$4׳85i( כאצאהיען םוז פירמע די — s

 האאוס־םירםע גרויסע באװאוסטע די
 דער מיט האט קא. און סאר^װסקי ר.

 אינדױױדועלעז אן ױגיאן קיאוקמאכער
 דעם האט פירמע די אבער אגריכיעגט,
 די אין דורכנעםיהרט. ניט אגריײענט

 שארגע־ זײנען םירפע דער פון שע«ער
 רעם שון םאיאעצונגען אײניגע קוטעז

 ארבײטער די װעלכע םון אנריטענט,
 ױני־ די און געליט^, •װעגיג גיט האבעז

 םוף א מאכען צו באשלאסעז חאט אן
 פאר־ צו םירמע די רו^ען און דעם צו

 איבער־ איז זאך די אנטװארטאיכקײט.
 װײס־ירעזידענט צו געװארען נעגעבען

 4פי םענעדזשער דער שערלשםײן, ד.
 דזשאינט שון 1 גומער אםיס%דיסטריקט

 גענוטען באלד זיך האט ער און באארד,
 דער געגען קאאגען די פארבארײטען

םירטע.
 איג־ אן האט סאדאװסקי םירמע די

 אױטסײד-שע- עטאיכע און שא• סייר
ס/ אנגערופעז װערען װאס *ער, ט ױני  ״

 אויטסײד אאם םאררעכענט ניט װערען זײ
 פון סײל א אאס זאנדערען ער6שע

 םירכיע דעד םון שאפ אינסײד דעם
 %ו• אאע די אין דארםען פאיגריר און

 דער םון שעיער אאע די אין ניטס״׳
 ארבײטס־באדינ• ועאבע די זײן םירטע,
די אז זעהז, דארף פירמע די נונגעץ.

 םארטיײ׳ט זאא ׳האט זי װאס ארבײט
 ױניט־שעפער, אאע די איז גאײוי װערעז

 זא־ ער1שע דיזע םין ארבײטעד די כדי
 ארבײט. טײא גאײכען א באהומען אען

 דעם םאראעצט האט םירכיע די אבער
 די םאיטײאט ניט האט זי אגרימענט.

 ױג\ט־ אאע *די צוױשען גאײיך ארבײט
ly iy r םיר• די האט צונאב א אאס און 

do. וײס ײטי י׳יױם

 דגיאן״ רי אין דעם װעגען דך םיעכען
ע א זאןי, נײע א איז עס אפיסעס.  די

 ־ער און ױדאן, דער אין אײגםײזרװ;
 נאך dv באגרײםט ׳טײנט, עס װי עואם,

 בי״ א ארײגצובדענכעז כדי ניט. אאץ
 פיא- דעד װעגען קאארקײט כיעהר סעא
א עואם דער אז נע,  עס װער וױסען ^

 איבײטסאאזעך נאך װענדען זיך י1דאר
 רר:ײ\, אין װאך ערשטע די בעגעפיט

 דריטע די אין װער ׳צװײטע די אין װער
 נאך דא נױר ײעאען וױיטער, אזזי און

 ״ז־ו^ס א^ע די םארעפעגטאיכען מאא א
 אינשורענס״ דעם םון חןטאײשאנס׳ און

 טי־אס־ אװ ״באארד דער וױ אויט ׳םא:ד
 איבעי אויםזיבט ד־ האט װאס טיס״,

*אויסגעארבײט. האט פאנד, דעם
ז אס מז ס די זי מי  חן?ויײ״ »ח ״

• ״0י״אי
 אײגנעטי^ט װעדט יאהר יעדער .1

 פון באשטעחענד #עריאדעז, צוױי אין
 סעזאן. װי;טער און סעזאן ס*רינג דעם
 ;ערעכענט װערט סעזאן סיריננ דער
 דעם נ־ז םעברואר ערשטען דעם םון
 פון — סעזאן וױנטער דער ;ױאי טען31

ױדסט טען1 דעם  טען31 דעם ביז א
יאדאר.

 פין באשטעהענד פעזאן יעדעד .2
2G 2 אין אײננעטײאט װעיט װאכען 

 איבייטס־צײט װאכעז 17 — פעריאדען
װאכעז״סיעירצײט. 1י און

 ױעט װאט ארבײטער, יעדעד .3
 א פון פאיאױף אין ארבי־יטט^אז זײן

דיז װעט װאכען 9 וױ דעהר סעזאז
)ci^y 5 זײפ <1אוי(.

 גין׳יה זיגמו ®רעז.
p*ir ניו אין
 דעס *יז «•(«•( רפריס «־עז-לע;ט

 IPoiPPJ(r*TP •ריח ד«ר א־ן דינסטאנ
| ריס« סװצער דעי שון י  B9P11 י9י י
״ו זיך ה«וט און ל  דער ג«מד׳ון נ

ארנייט.
m 1 צטייגןר’ דעי וױ  ,I’M’ ײו  גי

ir נאלאנעיט 'w w ון# opo*9pp און 
n 9011 ן,9101ו*ר א״נצעמע r  tw n 

Jim ,o 19301 1>1־a י1או־ נעױא־ט r׳»ט 
ת ז*נ«ן 9onw פאיצ־נרעננען גי  נ

ג די און ײניא; יע* מדנ ײניי ע ט ײ רנ • 
4 בכאא.

 liniyi דנטאן יחנו. איז שיקאנא אין
ר אץ טעג אד8 # נ^ױז  דאמו חאס ו

V »ו| מיטיננצן ,יױכטיגע געהאט tw‘ 
י נ״ט רענצען מ י י ד סיז טייי^! י  אי

 עד ׳עטאדט, יעגעד אץ ױ;יאן זע-
 פון ■ונמטען אאע די נאכגעזעהן האט
 f» דאדט אס1ו מ,יזאאולן-*גדינ**נ דעס
 טן- אונטעמע׳צױנצן ציריח יאנג ;יט

י03אטקואא0 צײי״צאן װאיצן
 ט״עױ000דאנו די און כאארד דזשאינט

אסאסיאי״עאן. רעױס
 די vn אונ״עסום, וױ ״עילןאגא, אייין
 פרײד״ חןר אז ׳ראכען צו יױ פראגע

 דודננצפיחדט •יגקטאיך זאא אגדיטעגט
o און ר,000ש די אין װע-ען n  ! f in 

ז n אױוי דט0געי ויך האט מי טי  !1» ני
 ביײ דאדט זזאס ר0 װאס ;צען0הא;פער

 חאט, ויגמאן *"עררענמ נעױאױנט.
 !01זױ0א» גאײכצייםע ׳דןי פא-צטעהט

 די נדי יךערע̂ן געטאן דא*ף עש װאש
 ן0זאי נט0אגד*ד cyi פון פיניזטען אאע

 ,כד ן,0כ0א אין ױען0וו דילנגעפיו־־יט
 וױ ז0פיניןציאניד זאא אגריג׳ענט דער
 ״0ד0גטיא די אין ׳זײן צו באדאיו״ עש
 ד0אדני״ט ז׳״ און ױטאן דעי פון סען
m•״ די אין i/!

יזני טעז12 פױטאג, דך עפענט הח ױניטי אינטערנעשאנאל
אפ'ש אין םאי, טען25 דעם םאנסאנ, אנפאננען זיך װעם רעדזשישטריישאן

א*ן שעפער די איבער אעפארםאצ״ע ארױם שיקם כאראף

 שאפ־סשעדםאן הלאוס א
 כײטאנ שנת pin מיםיננ

סאםינא ספײװעסמס אין
 opii »זיינ?ר, 1 נײסאנ, שבת דעם

 די פון םיטיננ .א ווערען אינעהאלטען
פון׳שא«־טש?ראייט קלאוש  ipiptp די .
 פון קאנטראל אתטער׳ז זײנען װאם

 דזשאינט פון ,1 נוםער אפיס ד־סטריהם
 !ערעילשטיין ם. !ועלכען םון נאארד,

, * ר.pדזשpנpט דער א-ז
 דפם .פון אײדזשענםם ביזנעם אלע •

 םי־ באזונד?רע |pa*n וועלעז ד־סטריסט
י •ון ם׳מר^ייט די םים טיננען  שע־ י

 זייער.סאנט־ איגטעו זייג?| װאם פעי
 מחאממן jp>pa טיטינמז 9*ל די ראי•

טע2 קאם־נא, סטיױועסאנט אץ װערען
.o־׳ido .pd8 אוז יײענױ

 מע־ רער ,1*ער?ל׳»סיי ס. ברודער
 ■431נ אפים דיםםרישט ד?ם פזן נעיזשער

^ trti• וועם 1 pipiu סיםיג• ן* אויזי 
 ליםקר װעלען םיםיממ די אױזיי מן•

..1י Tin פראגעו: וױכםיגן ,מער?ן. טירט,
Msim •un tin lui

 דער איז באראןי אב. סעהרעטער
 סאםיטע, הויז ױניטי די פון ט״שערםאן

 בא־ האט זיגטאז ירעזידענט װאס
 איהר אונטער האט װעאכע און שטיםט,

 אינ־ דער םון פארװאאטוננ די אױפזיכט
 גע־ איז װאס הױז, ױניטי טעמעשאנאי

 ;אנ־ אונזעד םון אייגענטום דאס װארען
 בא־ יאאץ דער אינטערנעשאנאא. צער

 אינטעד־ גאנצע די צו איצטער אאנגט
 הויז ױניטי די אןן ױניאן, נע״שאנאא

 ײא־ דעי זזכיער״הײם, די װערען דארוי
 אינטערנע״שאגאא אאע נייז קײ״פ»ך«אאץ

 םון 6םאםיאיע זײערע און םיטגיידער
 און איטנעגענד און יאדס גיך גרײטער

 ײ װאריש פיאאדעאפיע. פון אױך
נױ צװישען זיך פינט0נ הױז ױגיםי

 :ערט עש — פיאארעאפיע אלן יארק
 pc אהץ םאהרען צו צײט זעאבע די

 אין יארק. נױ פוז וױ םיאאדעאםיע
 ארױש־ װאך די װעט באראף סעסיעטעי

 ט״עעדאײט די צו צירקואאר א שיקען
 אין יטעפער די םון טשעראײדיס און
 פון אינדוסטריע גאיטעגט אײדיש דער
 װעאנעז אין פ^אדעאםיע, און יארק נױ
 אינפארניא־ װיכטעע גענעבען װעיט עס

 !,א שיזאו אנקומענרען דעם דועגען ציע
הײז. ײניטי דער

װי זיןי אײענט צירקוי*אר דער
:םא^גם

 ט״-עײ אדעל טשעיטאז, ״װעיטעי
• אייךי

הויז ,ױנ׳ט א־נטערנע׳טאנאל די

 םע^רעטער - א־נםערנעשאנאל. דער פון
הױז. ױניםי די באצוג
? די אױף ■ארפ פאיעכט אין ױ ני , 

 עפקנען יוזם ■ענסילװייניא pc בעמ״
 דעש פײיםאנ, סיזאן, ז־בעטען דעס

 האבען םיר און ,1925 דזש־ן, טען12
 נייעס, װינטינע סך א פ־טצוטײלען א«ך

pc סיזאן דעם w ױנ־םי די װזןם 
w(. וייס hm* (עױס

 לונילעא צום וואד
דדעסמאכקר און

 איין נאר בלייבם זונטאנ דעם פון ־
 ױבילעאופ־ נרויסען דעם צו ציים װאך

 װײסט און דרעס אונזערע פון ױם־םוב
 זייז רועט דאס פילאדעלפיא. פון מאכעד

 דער םון *ונילעאום *יאהרינער20 דער
 פי־ ®־ז יױניאן דרעםםאכער »ון ווײסט

 רא־ ארבײטש* נאנצע י1 ן1א לאדעלפיא,
 זו זיו נרייט שטאלם רpנpי סון 'וועגוננ

י : י :שםחה. דער •
 יום־^יכ דער ניט איז דאס אבער

 איי עם א<ײן. םילארעלפיא פאר נאר
 אינ־ נאנצער אונוער פון ױם־םוב לער

»*s דpארגײט י רpר pe ת?שא[אל,9ט
אםש־יהיי. אין 'וחמתג

U *3101 t

ותיי׳נז ימ ti■ •T’K?י^ת^י»,’
 0יוני« די

ע •?מחח, י י
איחר w 1 עאאדעז

! ו »•»־ ;*וגזערי^

 און דעיענאציעס זײערע שיקען געװיס
באגריסונגען.

 אין אמעװיזען שוץ האבען פיר וױ
 ױם־ דער וחוט ״נערעכטינהײט׳/ רער
 א םאי, טען24 דעם זונטאנ, זײן םוב

זונטאג. דעם םון װאך
װע־ געגעבען וחןט בײטאג זונטאג

 דעם איז קאנצערט קיאםישער א דען
 און נמאםער סטרים ארטש באװאוסטען

 א װערען געגעבען וועט אװענד אין
. טאנמ. איז באנקעט שמהנער
 שסיאען װעאען סאנצערם דעם אױוי

 םיאא- באריהםטען דעם םין •ןגרזאן 25
 אונםעױ ארזזעסטער, סיכיםאני דעאםיא

 נוזיסאף, מר. םון פיהרערשאםט דער
 דעם פון משעאיטט באריהמטער רעד

•Mf י1וווי *לו&1 <

ס ני כ ױי ו - או פ * ם ל « ה נ אי

□

20 נוםער ״:ערעשסיגקי-ם׳/

V *ד0בא דזשאינ® •ון מיצינג :1 W
פיש• דזשאזעוי - ױנייון מאכעי

ט ״  irtippi?7 פון ®ינגען’® «וױי ז:. ז
■ארםגאי. דושוי״וס ■ ■ י־צ י*ק ב^איד

 ‘עדי;?ײ«« אונזעד ■ון #י־ני׳פ די .4 זײט
 א ־ - סיז*ן לעיטלן דע^רשםןנ• נאל

י »יי בינעי ר.0ארט80י סמעף  י׳-ן מ
*רנײםעי־**£ם. יעייאי

 קדןוקמןך די *יז יעבעז דעם אויס זייט
 »ב. - •ילאדעלייי *ין יוניאן כעי

 באגקעש מאי ער׳יםען אוי•׳[ גאידען.
 גאסס א — «•? •־*קאל ױן

 יראגלן. גיוא«יאגס0ארג םר״ד׳און .H זײט
 רײזעז. אבחזם — יחוס אײביגער .7 יײט

 יינםלר־ סאיאמכ. ■0 — יזז-ער םײנע
סקויסאז• ח. — קמיצנדאר ני״»א;»ל

 נצשיילז. עדימאדיעיע .8 זײט
 כאזאנאוױםש. יעאז - קאםוניזם ». זייט
 זדעגען •א?מז איגםערעסאנםזן .10 זײט

ji p? אי^ן. ךװישען ׳•װינדזונם i״t )j יי_
ײקיג^ר .11 זײט - װאונמ  דדיי .00 ל0 -

מז «יו" ״חים אמת׳ע « (*עליעםאן) סי
דיגער.0יעב דער ־

ט  .1 ר. ». —י *י0דא פערדינ^גד .12 די
 :׳יםולסען.- קוידזן .13 זײט
 שיזסען. »ון •ד. — .15 און 14 זײט
ס ױנזערע .10 !ײט אמי  l גא־ די 10י0י0« י

r®i»BOrm ״ mrjp’si«i וון *רייאונג
יו » jwiי תנחגד. •לע י 3 > r i r 

ם קאגצעו■ ו מ ז נ J0BTQ n י  \m



מד פזז rfm דזשאינט $ח סיםינג יזניאן דרעסמאכער אןן קלאןק
טינ; * ײ רזשןו־נט דעס סון פי י י  נ

 -~י צ>1 וינ׳ «, ,8 ,2 י^הוןרס די סון
3,» 35, 45, 48, 8J ,(M ײי 8<> און 

 רעם סרי׳ט*;, געװ«ורען (ו»געה*רטען
l ר*י, טען8 ie s, ב־י־ (! רןוהוןר »ין 

עו״ננױ. רעשסיגנט*ן (ו רימ,
אנסעי. נרודער — םשערטאן

 אב־ דיגעז דערעכיועעז פאמענחנ די
:װעזענד

שװאױי״ — a ל*ל,אר
דערטײן• - ft ?*קאל
• PHMO — 21 דןןןקןןי•
דאיןס. און חארפערן — 22 ו#לןאר
סולדמןרז- - - 22 י*<ןאל
4כשטײ9ב*ר — >:5 יאלאל
דובין. און םארעם — 45 י#י,אי
פריד״ בומ, בוײן, — 64 ילאקאי•

שיסמאן. און כ*אז
 אין ראשיגבקי. יעוױן, — 82 יאי,אר

באטהא;.
כאלערגא. — 89 <*ל,אר

 לעצטען דעם פון מי־אט^ןקאר דער
 אין באארד דזשאינט דעם pc נײטיג;

̂ואר׳ז*■ דעם םון באריכטען רי  ‘די אװ ב
 גוט־ אין ם^רגעי*עזעז װעיען רעקטאיס
געהײסען.

קאמיטעס.
 שלום־עריכם םוג׳ם פארשטעדןעד א

 דעם פאר ערשיינט אינסטיטוט סאישס
 עי־ קורצעז אין און באארד דזשאינט

 איגסטי־ דער פון צװעק דעם ער קרער^
 םאסט, דעם אונטערשטרייכט ער טוציע.

 *טולען 26 םארהאן איצט זייגען עס אז
 קינ־ די װעלכע אץ זומער־קמםו, א און

 ראדילואר?! א הריגען ארבײטער פון דער
 דזש. דער אז םאדלאננט, ער *רציהוגנ.

 א־נ־ דער אן אנשליסען זיך זאל באארד
פטיטוציע.

 צום אפגעיײנט װערט פדאגע די
טיג; געפסםזגן שאיגט פו^ מי נאאדדי ח

• *צױשריפטען.
 זייער אז אינםארמירט, 2 ?אקאר
 נוטגעהײס^ן האט כאארד עקזעהוטיװ

 באארד דזש. דעם םון פראטאקאל דעם
 פאיגעד די כיט אפריל טען24 דעם פון
:אױסנאםען חן

 25 פון אדװערטײזסענמ דער .1
 געװארען געגעמנין איז װעלכער דאלאד,

 שטימע* אדבײטער ״םרײער רער צו
נומער. מאי ערשטען זײער םאר

 אדווערטײזכימט, דאלאר 15 דעד .2
 דעם צו געװארען געגעבען איז װעלכער

 בא־ סאציאליסטישען *וױליאמסבורג
דטורנאל. סואװעניר ז״ער פאר זאר״
 ש*ר ברודער םון אנשטעלוגג די .3
 דעם אין אײדזשענט ביזנעס איס «ירא
 װאס ׳דעם צו<יב דעפארמםענט, דרעס

 רענרזד דארף ער װעילכען ,22 לאיןאל
 געווא־ אגגעםרעגט גים איז ?ענטירען,

רעז•
הא־ זײ אז אינפארםירט, .10 ילאקאי .

 1פי סראםאהאלע[ די גוטגעהײסעז בעז
 טע?1/ דעם םון כאארד דזיצאינט דעם
 בא־ דעם אויך װי אפריי, טען24 און

 דירעקטארס אװ באארד דצם םון ר*כט
אפריל. כתז22 דעס פון

הא־ זײ אז אינםארמירט, 22 לאק#ל
 פון פראםאקאל דעם גוטגעהײסען בען

ם  טען24 דעם םון כאארד דז״פאינט ת
אויסנאםעז: םאלגענדמ די טיט אפריל,

שא• ברודער פ\ן אגשנמלונג די .1
 אנ־ ניט אײדז*ע;ט, ביזנעס אלס פירא

אז באהויפטען, ךײ ךײ ײב פרעגענדיג
 האנדלונ־ די צו נענענזא^ אי< איז דאם ׳

 עקזע־ זײער באאלד. דדפ^ינט םון געז
 װי אזױ דאס גלויבט, באארד הוטיװ

 געװא־ דעפיטעט איז יטאםירא ברודער
 ריכ״ ניט איז װאהלען, יעצטע די אין ךען
ע  װערען אנגעשטעלט זאל ער אז ״ט
 לאקאל דער ' איידזשענט. ביזנעס אלס

 באיטלום דער דאריבער,*.או פארלאננט
ווערע?. באטראכט נאכאמאל זאל

 םיגאנץ ד^ר םיז באריכט דעד .2
יןאמיםע.
nn נונד אויך האט לאהאל זעלבעך 

 כאארד םון״דעם באריכם דעם געהײםען
 אפריל, םען22 דעם םון דידעקמארס אװ

 צײײקו^יײ דצר פון אױסנאםע דער םים
 רעתאמענ־ םאיבער׳ס בדודזװי םון ווננ •

 V קריגעז זאלמן שאסיטעס אז דאזױע,
בענעםים. חעבערען

לא״ דעם םון גאארד עקזעקוטיװ דער
c אויפסזנרקזאם מאכט האל jn ^ י־ז

 רא- פ. ברודער אז חנם, אױןי באארד .
 ער־ נאר א«אמטעם, גים איו סעגמנדג

תן זזעחלט א ח באלאם״ אויפץ מו
 ,22 לאמאל פון םאן,1«יםע נרודער
ד אז טארלאממ^ זאל באארד די

 ®דיהערדײ pn באםראפנתן יןאכאסאל
t וחמן 6באמלו נען f m m\ גדודןגר 

ם. כמנצס אלס ישאפירא מנ ײויו א
מ ^ מ ת מ ר5 #מ די y מ g p n ,״דולם 

Mete נים הען דאס

 אױסער פראגע רי רולען צו רעכט לןײן
א־דער.

 אויןי עגטפערט אגסעל פרעדדענט
 דאם יאקאר דעם זזאט ער אז ׳דעם

 גע־ האט ער װאס חנם, צוליב ע:טזאגט
אי דעי חגם. געגען •צטיםט ק  קען ^

 בא• דזגר אז פאדיאמעז, ניט דאריכער
װערען. באטראבט נאכאסאל זאג *עלוס

 גענוםען, װערט װאום א װי נאכדעם,
 גימגע־ טיצער דער פון רײינג די װערט

הייסעז.
הא״ זײ אז אינפארםירט, 89 לאקאל

 פון פראטאקארען די מטנעהייטען בען
 ׳טען13 דעם פון באאר-ר דז׳פאינט דעם
 רעם אויך וױ ,s'-,e# טען24 און טעז17

 רירעק־ אױ באא־ר דעש פון כאריכט
ס אפךיי־. טעז22 דעם פין טאי
 ;ארטה אע העטעדס ״ױגײטעד די

 דער אױפטערקזאם מאכעז אטעריתא׳״•
 דער אז ארבײכער״טאפט, ארגאניזירטער

 און אן, בא־.ר זיך פאגנט זוםער־סעזאז
 ארע אז דאריבער, םא־לאנגען זײ אז

 צו װערען געבעטען זאי־ען אר־בײטער
 העטס, *טטרוי אזעלבע ברויז קױפען
 יױײ ױניאז דעס זיך אויף האבען װעיכע

בעי.
;וטגעהייסעז. װערט צועריפט דער

־ בארינם. קאםיטע פינאנץ
מ די א דעקאמענדירט, ^אטיטע פינ

 לײםעאום לײבאר ק1פא בארא דער אז
 דאלר, 25 מיט װערען גע*טםיצט זאל
 פילאדעלפיא, םון 50 יאקאל אז און

 ־יאהריגען20 זײן איצט םײערט װעלכער
 נאנצע א װעיעז גענבען זאי ױבירעאום,

אדװערטײזמענט. פיידז^*
 פי־ דער פון רעיאמענדאציעס די
גוטנעהײסען. װערען קאיייטע נאנץ

בארײבט. די־רעקמארס׳ אװ באארד
.m sj &

קאםיטעם.
 יאקאצ פון מעמבעד סענדערס, א.

 אין ערשײנט ,9275 נופער לערזישער ,2
 און ״הארצ׳שטײז יעאפ דעם םון נאסען

 סטריט, טע32 איסט 104 ראסםאן׳/
 װערט סטרײה א אז עדגןלעהרט, און

 פירמע, דער געגען אנגמפיהרט איצט
 געהט זי אז ערהרערט, האט זי װײל

 ־פון קאמיטע א דזשאבער. א. װערען
 צו נערוארעז איבערגעראזס איז צוױי

 סענדעדס, ברודעד שאפ. דעם פיקעטען
 פארלאגגט האמיטע, דער םון אײנער

 ;זאר בענעפימ סטריייק דער אז דאריבער,׳
 װע־ נעלעכערט זאי ארבײטער צוױי די

רעז•
 איבעדגעגעבען װערט פאדלאנג ךער

אפיס. צום
 $ לאשאל םון מעמבער בצםער, ם.

 בא־ געװען איז ,1367 נימער לעדזשער
 און ^װאלהאןי םירםע רער פון שעפטיגט
 סון ארױס vh פ'רמע װעלכע באסלער/

 ברודער צורירז. צײט א מיס ביזגעס
 אז דעיענאטען, רי איגםארמירם בעסער

 געעםענט צוריק איצט האט םירמע די
 זאל זי אז פארלאנגט, ער און ׳שאפ א

באשעפטיגען: צוריה איהם
 צום איבעמעשיקט ווערט קײס די
אפים.

 בארי־נמ דירעקטארם׳ אװ באארד
.1925 ,6 מאי

N צושריפט;ץ.
 זײגען זײ אז ערהלערט, 2 לאקאל

 א .אז געװאדען, נעמאכט אויפסערהזאם
 ארויסגע־ האט מענעדושער דיסםריסט

 טשערלײ־ שאפ ד• צו לעטער א שילט
 א אז ערקי-ערט, עד װעלכען אין ע,2

 ארויפ־ די ',אוי- װעט דאלאר 5 םון םײן
 ניס װעיען זײ אױב ווערען, געלײנט

 עסזעקױ זײער מיטינגען. די אטענדען
 אז םײגונג, דער מים איז באארד מיװ
 װעדעז,;אטענדעט טוזען םיטינגעז אלע

 םײ עאי־משעדלײטע די יך5הוי«טזעכ
 קײן ון6 ניט אבער װײםען יזײ טיננען.

 •גע־ אנגענוםען איז רועלכער באשלוס,
 דעם אדמר באארד דזשאעט פון װארען

עדא וײרעקטארס. אוו אארד5  איר״ טס י
 אױטאדיזירטער אנדעחןר וועלבער גענד

 דיסםײקט א געבען זאי װאס קאמיטע,
וױיזען זיי רענט. אזא טענעדזשער

ד*ם פון שטצלונג ויי p'fiV דאריבער
מענעדזשער. דיסטריהט

»? עדקלערט, •ערעלשסײן ברודער
 םי־ א צו טשערליינוע די קריגען צו כדי

 צו נױמיג ם*ר ג^םוגען ער האט טיננ,
 ,פײן א אז צושריםמ, זײן אין באכיערקען

 ארױםגע״ זײ אױו• װעט דאראר 5 םון
 אטעג״ ניט װעלען זײ אויב װערען, רײגט

 װייטער, ערקלערט ער מיטינגען. די דען
 כדי #פיטעל בעסטער דער איז דאם אז
פעפבערס. די דיסציפלינירעז צו

 «ע־ ברודער פון ערהלערונג דער נאך
 ״נע״ צושריפט דער װערט רעלשטײן,

פײלט״.
ם עד ש עדז ענ ען. מ ט רינ א ב

 םין מענעדז״שער ®ערעלשםייז, בדודער
 אפיס דעפארםמענט, פראטעקטיװ דעם

 םאיגענ־ די װעגעז באריכטעט ,1 נוײער
:קײסעם דע

״37 ורעסט 148 גיםעלסאך, ה. ״א.
 אויפנע״ ודל פירמע די — סםרים. טע
 און ביזנעס פאנופעקגלטורינג די בען

 ה*ק זי װי אזוי דזשאבער. א װערען
 אור״ גענונ^נדע א אנגעגעבען ניט אנער
 ארנײטער די זײנען טאן, צו דאם זאנע

 ביז װארםעז, צו געװארעז אינסטרואירס
 אויב אפיס. דעם פון הערעז װעלען׳ זײ
 אםיס דער װעט נויטיג, זייז װעט עס

פירמע. דער געכעז סטרײק א ערקלערען
 טע7 501 טילער״, און ״דארפטאז

 אפנעזאגט האם פירפע די ־— עװעגױ.
 צײט־אגרײ דער אײדער קאטערס, אילע

 אםיס דער אויסנעגאנגען. איז כיעגט
 רי־ אין ערפאיגרײך געװען אבער איז

זײ. אינםםײטעז
 װעסט 32 ראטענבערל/ און ״אשפיז

ט האט פירפע די — סטריט. טע31  ני
 די אויך װי אינשורענם, די באצאלט

 אםיס דער ארבײטעד. די צו װײדדשעס
 םע־ חגם צוריקגערופעז דאריבער דאט

 האט און פירמע דער פיט טעלמענט
 צוריקצו־ דדטאבערס די אינםארפירט

 דער סוכיען זײ װאס נעלס, דאס זזאלכמז
 װײ״ די פארזיכערען צו כדי םירפע,
ארבײטער. די פון דזשעס
 װעסט 229 רזא.״, און סײפאן ״ל.

 שוין איז קײס די — סטריט. ן<*.טע
 מן»דד דעם צו געווארען באריבטעט

 נע״ דעפאלס איז עס דירעקטארס. אװ
 פאר־ דארף הײס די אז נעװארען, זאגט

 אופפארטייאישען דעם פאר קופען
 באשלא־ ^אט יעצטער דער טשערפאן.

 איז בארעכטינט איז פירפע די אז סען,
 פאנופעקטשױ פון ביזנעס איהר בײטען

רזשאבימ. צו רי:נ
 באארד דעם פון מיטינג דעם אויף

 אפריל טען22 דעם םון דירעקטארס, אװ
ך אוי  די אז געײארען, באריכטעט איז.
n דער נעגען קאפםלײנטס פאלגענדע 'jj 

 אויםנענו״ װעלען סאדאװסקי״ ר.״ פע
 ארפפארטײאישען דעם םון ווערעז מען

:טשערפאן
 ניט צו ארבײט שיהמ םיריפע די .1 .

שעפער. ױניאן
 פון אײניגע צו פאכט פירפע די .2

 אפערײ־ 28 לװינגט און ױנימס איהרע
מאשינען. 14 אויו* ארבײטעז צו טארס
 נלײך ניט צוטיילט פירפע די .3

איבײט. ד*
 ארבײם, ארױס שיהס פירפע •_די .4

 געהען ארבײטער אעסייד די װערענד
ל^דיג. אדום

 אז באריכטעט, פערעלשטײן בדורער
 געװארען אױםגענופען שוין איז יױיס די

 טשערמאן, אוםפארטײאישען דעם פון
 ארױם״ ניט נאך איז באשלוס קײן אבעי

געווארען. געגעבען
 טע32 װעסט 35 בראס.", ״קאפלאן

 אינפאר־ האט פירפע די — סטריט.
 װע״ צו דעניןט זי אז אפיס, דעם פװ*ט

 אויס־ אבער איז עס דזשאבער. א רען
 האט פירפע די אז גע\וארען, געפרנעז

 דער סטראשען געװאלט בלױז דעם םיט
 אונטער״ האט לעצמע די וױיל ױניאץ,

 זי װעלכע שעפער, ניט־ױניאן די זוכט
 אינפאר״ א*ז פירפע די באשעפטיגט.

 דאס װעט זי אויב אז געװארען, מירט
 ער־ איהר געגען סטרײק א װעט סאז,

װערען. קרערט
״34 ײ. 126 קאהיאז״, און ״האבער

 געםיינט איז םירפע די _ סטריט. טע
 שיקען פאר דאיאר 100 מיט^ געווארעז

 האט זי שעפער. ניכדױגיאן צו ארב״־ט
 אפערי״ דעם פון רעזיגנירט דאוײבער

 צו ענטזאגט זיך האט און אסס׳ן קאן
 אגרימענט אינדיװידומרען אז סײנעז

 בא״ האט ןזאסס די ױניאן. דער מיט
ר פאר פײז דעם צאלט  און פירםע, א

איז נעװארען ערקלערט איז שאפ דער

האם טימרסאן דאר אז
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 אפיס דער ח^ט m פטליכמ ג^ך סטרײק»
ir פי? לעסער א כאקוסעז t /ס ס  ווו »

 גמװאדען וייאמסטייםעט איז מירמע די
 !יך וזאט ױגיאן די סעםבער. » אלס

 פירמע די אנערסמען צו ענטזאגט אבער
 •וא- כױ אכס׳ן, דעי־ םין פעטכער » אלס
״ ליקװידייטעט כאצאיעז װעט זי גען  מ

פעדזשעס.
—בראדוױי. 1372 קליפשטײן^ ״ר.

 דער מיט אזיםנצנומען האט םיױםע די
עם שגײדען װעגען םרא;ע די ױגיאן  י

 זי^ןר אלס אנגעבענדיג פאריס, איגסײד
י אז אורזאכע,  א מאכען איצט װעלען ד
 דארײ װעלען און ארבײט לײן בעסערע

 אר• סעט גאנצעז דעם דארםען ניט בער
 אויסגעפונען אבער איז עס בײטער.

 ארויס שילט םירניע די אז נעװארעז,
 ניט״יוניאן צו 'גארמענטם טויזענטער

 אי״ דערװײל איז םראגע די שעפער.
 שטעלוננ א און געװארען* בערגעלאזט

 םירםע ד*־ נעגען װערעז גענוםען װעט
צײט. גיגסטיגער דער אין

 די פון דיסלזוטירט װערט פ,ײאגע די
 ברעסלױ פרעזידעגט װײס דעיעגאטען.

 איבערגע״ זאל דאס אז רעקאפענדײרט,
 מענע״ יאקאלע .די צו וחגרען געבעז

 פאראינטערע״ זײנען װעלכע דזשערס,
 דזשע״ דעם אין םכסוך, דעם אין סירט

 צוזא* זאיען רועלנע סעגרזשער, נעראל
סראגע. די שליכטען זעהן פען

גוטנעה"״ ווערט רעקאפענדאציע די
סען.

טיננ דעד װערט דעם מיט  גע״ פי
שלאסען.

 פיש, דזשאזעןן
רעטאר־םרעזשורער.)סער

 און באעהרם i3t קאל8ל
 ױניאן ױ פדעזענטידט

כעאםםע
לא־ ױניאן, לײדיס סײיס קלאוק די

 מי״ רעצטען דעם אויף האט ,131 קאל
 טוךארײן אגגעגעהמען אן ;עמאכט סי;;
 םרעזידענט וױיס באאפטע, ױניאן צװײ

 ^שורעסטער און לעםהאוױטש, סעפױעל
 יא־ דעם פון סעקרעטאדין די גרינבוים,

קאל.
 די״ צרם אױך געהערם 131 לאהאל

 ײאס יארמ, נװ פון קאזנסיל סטריקס
 װײס״ פון אויפזיכט דער אונטער איז

ט און לעםסאוױטש, פרעדדענט  אײ״ כי
 לעם״ ברודער האט צוריק פאנאטען ניגע

 131 יאהאל דעם נעהאלםען קאװיסש
 באלע״ די פיט אױסגלײך אן צו קומען

 און קלאוק סטריט דױױזשאן פון באטים
 איז אגדיפעגט טרײד א סטארס. דרעס

 דער צװישען געװארען אונטעדגעשריבען
 װעלכען פיט באלבעאטים, די און ױניאן

 זייי־ לײט סײלס לײדיס^און סײלס די
 ױניאן דיזע און צופרידען, גאנץ נען

 אנערקע״ אױפצודריהען באשלאסען האט
 לעםקאוױםש פרעזידענס וױים צו נונג

״י פרעזענט. א דורן
 נעקומען איז געלענענהײט די און
 רער םון מיטינג א י1אוי װאך לעצםע

 לא״ דעם םוז סעקרעטאריז די 4ױניא
 הא״ חתונה נעהט נרינבוים, קאל,,מיס

 ביי איהר האכ לאקאל דער און בען,
 טשעק א טיט פרעזעניטרט מיטינג דעם
 חתונוד־ א איס דאלאר הונדערט םאר

 -,ױם־טוב א נעײען א'? ראס פרעזענט.
 צו און ;ױניאן דער pc פיטינג דיגער

ק זײ האבען מיטינג דעם אד עי ײנג  א
 זאל ער לעםהאװיטש/ פרעזידענט וױיס

 איבערגעבען לאהאל דעם ־פון נאמען אין
התונה״פרעזענם. דעם כלה דער

ר די האט צײט זעלבער דער אין  י
 אה סורפרײז א געטאבט איהם ניאן
 שעה״ א מיט פיעזענטירט איהם אויך
 װאס בעג׳״, ״טרעװליננ לעדערנעם נעם
 פארשידענע מיט אויסגעשמאםעט איז

 ײען געברױכעז, קען םען װאס מטלטלין,
רײ־זע. דעד אוי^ איז אײנער

 אײנגערױ איז טיטינג דער אײחגר
 דער נעזאנט מען האט געװארען, םען

ײ נעהב ijn אז סעקרעסאדיז,  ידעזענט
 און לעפקאװיםש, פרעזידענט זױיס רען

 Diwi מעז אז נעואגט, מען האט איהם
 מ!טיגנ דצר כלה. דער פרעזענטירען

 םור־ אנגפנעהמער אן נעװען אלזא, איו,
^ן. םאר פרײז ײ  איז םיםיגג דער ב
 אםת אן שעחנער, אמת אן געוועז בכלל

העזיכסען. אלע איז ברידערליכער

^ ע ד י ט נ ע ז ע ד ן פ א ם ד ע ט מ is־ fנ
ן ן 4 •

 ה*רן<ענד פון ארבײטער ד• םיד,
מן ד רי מ20 וועםט bim, 143? ררעס ם  ג
 מוועזע־ אונומר ■חןזענםירען סטרים,

, נעם ן מ ר ן ע ט ' : י א o•»;בדודער י m j 
 «ײ»נר::*יר נארדונעס א טי,כ בי*<ס,

״ז u *ין *רבײפ גוםער י r• םאר 4אי 
 ,רןוס |«יחם »(|9»יגי סיר ױניאן. דער

^ םראנען תרחי עזונג  ! • iג
י . rJIto י 'O fP 1 : ז

. ו\trSHvo יע«סינ«ר
Wi"9OJfP .T“

 ־ 'ueptmvs ם׳*ח i .םהױס, םי<י•
w דד*, אקם. באויני i r i n w.*
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 נאארד עקמקוטיװ פה כדםעגעז צוױ
22 לאקאל ימיאן דרפסמאכער דעה פון

 כ^ארד עקזפקוטיװ דער מון זיצונג א
ל דרעסמווכער דפר פון *קי י
 דעס- געװארען איגעחאלטען איז ,22

 אין איריל, טעןbvi 28 אװענד, םאג
 צמ21 ווצסט 10 ױגי^ז, דער םון אפיס

 םין ®*ויזח חנם אונסער סטריט,
-י - חנתס. עדװארד דער

 אײויקס^ון םשאס. קאםיטע^טון א
 ססריט, טצ37 ײעסס 247 דרעס

 באאו־ד עלוזעחוטיװ צום געקוממז איז
 אריסצוגלײכען איוזם םון םארלאנגם און

ע סכםוך געוױסען א נ  ד^ודגען דעם עו
שאפ.

 שװעסטער און זימערמאן כרודער
 געװ*רעז אויסגעקליבעז זײנמן האלפערן

 ?ײנעז װ*ס םאקטעז, די אונטערצוזופען
סכסוך. דערמאנםען פיט״ן סארבונדען

 זיך האנען שעיער pc קאמיטעס
 םארלאמען םארשידענע מיט נעװענרעט

 וײ ה^ט באארד עקזעלוטיװ דער און
 איבער און באסראכט ‘איז, געהעריג װי
געהאנדעלט. זײ

 רע״ םארװאלטונגס בודענז, לואיס
 איז אײדזש״, ״לײבאר םיןי דאקטאר
 און באארד עקזעקוטיװ םאר׳ז עדשיגען

 זשורנאל דאזיגער דער אז ערקלערט,
 װאס ױניאנס, םון קאנטראלירט װעדט
 ארגאניזא־ דער מים פארבונדען זײנען

 זשורנאל דער נאטען װעמענס ציע,
 מיר ffc םארלאנגס, האט ער טראגט.

 אז אנשליסען ענטװעדער זיך זאלען
 קױםען אדער אײדזש״ ״לײכאר דעם

״ עקזעמפלארען. עטליכע
 דעם נעװאיען באשלאסען איז עס

 םינאנץ דעם צו איבעדצזאװײזען פאדלאנג
יזאפיטע.

 און עיםאן דזש. פון קאמיטע א
 אויםגעטראםען זײנען מארריס דזשאו
 איבערגע״ און באארד עקועחוטױו פארץ

אך אפ פאהרט ליבער דר. אז געבען,  ׳נ
״ *auun* עם אןן m jm אימס לכגוד 

 באנקעט י געזונט ״ זײ א אײנגעארדענט
 האסט טיקעט א טאי. טען16 דעם פאר
ט דער און דאלאר, צװײ םי ^  װעט ני
 ״רע־ ז^ודנאל ענגלישען דעם פאר נעהן

למוינג׳׳. שא:אל
 כא״ האס באארד עקזעקוטיװ דער
דער צו איבערצוגעבען דאס שלאכען

* פינאג״ז־קאכױםע.
 pb רעזיגגירט האט טאטיס ברודער

 עקזעקױ דער און קאמיםע, אפיס דער
 אנגע״ רעזיגנאציע זײן האט באארד טיװ

 זיםצרמאז ,ברודער ערװעהלט איז נוםען
פלאץ. זײן אױף

שאעט דער  םון באריכט באאדד דז
 גוכד איז אויםגענומעז איז אפריל םען24

 האנד־ דער חדו א געװארען, נעהײסען
״ םײנבערג, טענעדזשער, פון לונג ^ 

 א םאר שאפירא׳ ברודעד שםעלעגדיג%
 דיסקוסיע, רער אין ביזנעס״אײדזשענט.

 ארויסגזד האט זײנע האנדלונג די װאס
 מעמבערס עקזעקוטיװ די האבען רופען,

 אנשטעלונג דאדגע די אז אננעװיזען,
ט געװארעז, געטאכט איז  באראטענ־ ני
 דעם, וועגען לאקאל אונזער מיט זיך דרג
 באארד דזש. דער w מײנעז, זײ און

 אנצושסע״ געהאט ניט רעכט קײן האט
 ביזנעס״ אויבענדערמאנטען דעם <עז

 האגד״ א איז דאם וױיל אײדזשענט,
 פדאק״ ניט איצם ביז איז װאס לוננ,

 געגען איז װאס און געװארעז, טיצירט
 דזשאינט דעם םון עצם סאקע דעס

 עקזעקוטיװ דער םיהרונגען. באארד׳ס
 םאל, אנדער קײן pft ניט װײס באארד

 האבען זאל באארד דזשאינט דער װאו
 םאר ביזנעס־אײדזשעגט א אנגעשטעלט

 עקזע״ דער און לאקאל, vH עס ײעלכען
 ניט״ פאר עס באטראכם באארד קוטיװ

 זאל באארד דזשאינט דער אז משר׳דיג,
 ביז״ א אנשטעלמן לאקאל אונזער פאר

ר װעלכען נעס־אײדזשענט, י  דארםען מ
־ צאזזרען.
 אז גלויפט, באארד עקזעקוםױו דער

 דורכגע־ איז שאפירא ברודער װי אזוי
ט זײנען ווא& װאהלעז, די אץ פאיען  ני

 איז געװארעז, געהאלטצ(8א צוריק יאנג
 אנצושטעלען איצס איהם ריכטיג ניט
ביזנעס״אײדזשענם. פאר

 דירעקטארם .אװ באארד דעם םון
 װאס יא«ריל ממן22 דעם םון כאריבט

 נאך גלײד מװאדען פארהאנדעלם איז
 טח באריכט דעם *יבעי דיסקוסיע דער
 עקוע־ דער -האט באארד^ דזשאיגט דעם

 בא־ געהעריגעד א נאך באארד, קוטיװ
 םאלגענדע די צוריקגעורזען טראכטונג,

־:». • • י :םײלעז
 װומדער, בתדעד פון באדינס רעם

ש»מרם םון סענעדזשער  דעמורט־ . דז
עי מענט. trb ד iw tpy באטרד 

 צוריק איױי^ח1•ויבעחי דאס כאשלאסען
 זיך־ דענארטמענם, ?<י;אני!אציאנס צום

 נט־ דווויגען ם#1 «דן »ד"נצוסי»כטען
 וױיםער דארו• ow <ראס זעהז און ריכט
אן געבים דעם יייוי ם וחוחמ. מ
ט ®אר ננ1ח*נדי ד. אוו ב דעםי  -H1 ני

םארלאנג. ־ ל םארבערים בדורער ױיליגען

 דעם םון ארגאגײזער #פארנעד כמדמר
 גענעטען חאט דע#ארטסעגט, ררעס
 מעמכערס, אײגיגע םאר שטיצע מעהר
 לעצטע די פאר טטר״ק אין וײגען חאס

 דירעק״ אװ באארד דער אמ 4װאבי 6
ערפילט. ניט בקשח זײן האט טארס

 אין באריכט פײנכערלס סצנעדזשער
 רא״ נרודער *ז סיטטײלונל זײן כאצוג

 אלס געװארען א«אינםעט איז טענבעמ
 אײנשטי- איז עס ביזנעס־אײדזשענט.

 א שיקען צו גמװארען כאשלאסען םיג
 עדקלערע;־ נאארד, דזשאינט צום בריף
 ער- איז ראטענבערג פ. כרודער א? דיג;

 נעװארען א#אעטעט ניט אח װעוזיט
 דרעס דעם פון ביזנעס״אײדושענט אלס

 םײגבעמ כרודעי וױ דעיארטכיענט,
 באריכטעט האם מעגעדזשער, געענראל

 דירעת״ אװ באאדד םון מיטיגג צום
טארס.
 ארײננע־ האט קאמיטע אםיל די
 כיי״ לעצטען איהר פון באייכט א בראכט

 האט כאארד עקזעקוטיװ דער אח .טינג,
געהאנדעיט. איהם איבער

A
ײ עקזעקוטיװ םון !יצונג א א א  םון ב

 ,22 לאלאל ױניאז, דדעסמאכער דער
 דינסט^ג געװארען אפגעהאלטע[ איז

א/ טען5 דעם אװענד,  pc אפיס איז ט
 סטריט, טע21 װעסט 16 ױניאן, דער

 עד״ ברודער פון םארזיץ דעם אונםער
דעקס. ווארד

 זיך האבעז שעפער pc קאמיטעס
 םאריאנ״ םארשידענע מיט .;עזוענדעט

 האט באארר עיןזעקוטיװ דער אח נעז,
 איבער באטראכמונג געהעריגער א נאך
געחאנדעלט. זיי

 א ארײנגעשײזט האט דעהס ברודער
 זאל באארד עהזעקוטיװ דער אז בקשה,
 די pc וײז אפוועזענט ערלױבעז איהם

 א .פאר מיםיננען באאדד עקזעקוטױו
 צרליב דאחי, עד וײיל װאכפ!, «אר

 פארלא״ אנגעלעגענהייטען, פערזענליכע
יארק. נױ זלז

געװא־ באוױליגט איז םארלאנג זיק
רעז•

 דעסק ברודער װאס דעם, צוליב
ט ת  האט וואכען, עטליכע אױסםעהלען ו
 אז באשאאסען, באארד עהזמהוטיװ דער

 םארנעהכיען זאל װאירטיס שװעסטער
קאמיטע. םי_נאנ*ו דער אין פלאץ זיין

 אלײננע- האט קאמיטע פינאנ״ו די
 מיטיננ, דעם םון באריכט א בראבט

 טען2 דעם שבת, געהאס האט זי װאפ
 האט באארד עקזעקוטיװ דער און מאי,
 גוטגע־ און םארהאנדעלט באוײכט דעם

הײסען.
 רע־ חאסימעס פינאנ״ו דער צוױשען

 צקועסוםיװ דער וואם יןאממדאציעס,
נעװען: איז גוטנעהײסעז, האט באארד
באנ־ דעם םאר טיקעט® 5 קויםען צו

 לי״ דר. פאר נעבעז$5 ווערט וואס ?עט,
און סאי, טען16 דעם בער,

 -20 דעם איז זיר באטײלינעז צו
 פילא־ דער פון געבורטס־טאג יעהריגעז
ך דרעסמאכער pK װײסט דעלםיער  י

 א אהין שיקענדיג ,50 לאתאל נ*אז,
 לאקאל אונזער םארסדעטען צו קאמיטע

 אנאנס אן ארײנגעבען און ױם״טוב בײם
 זײ־ םיז בלאט א פארנעהמעז זאל װאס

 ארויס נעבען זײ װאס סואװעניר, ער
פײערונג. דער לכבוד
 די געװארען אױםנענוכיען איז עס
- פראנע ^, בראנזװילער ם̂ו רי ט ס  און די

 ביזנעס״אײדזשענט דער קראװעץ, בר.
 באריכטעט, האט דיסטריהט, יענעם פון
 א אין זײנעז דארטען שעפער די אז

 םילע r» צושטאנד. טרויעריגען זעהר
 אײנציגער סײז ניטא אפילו איז שעפער
 ארביי־ סעהרסטע די מעכיבער. ױניאז

 שכירות די רעטיםס. בלויז האבען טער
pc שעפער דאזינע די אין ארבײטער די 

 רעזול״ דער און נידרעע, זעהי זײנען
 קאנסורירען זײ אז *יז, דערםון מאט
 אוץ יארק נױ םזן ארבײטער די מים
 װעלבע אין שעפער, די שאדען מוען

 האם ער ארבײטען. ארבײטער זעלבע די
 רידזשװאוד די אין אז באריכטמט, אוין

 ער״ םיל א נאך לאגע די אױ שעפער
גערע.

 צו״ דעם איבער איבעדבלית זיין
 האט שעפער דערםאנטע די םוץ שטאנד

 לאנג״ איץ לעבהאםםע א *רױסנערוםען
 מצהר״ די װעלכער אין דעבאטע, ליכע
 זיך האבען באאםטע און מעסבערם סטע

 צונעשטימט אלע האבען זײ באשײלעט.
 װעט עס װי לאננ אזוי אז דעמ, *ו

 דורכצוםיהרעז געלינגען ניט ױניאן דער
 דזשא־ די וועלכעץ לױט אנרימענט, דעט

ײ שיקעז צו מצוואונגעז זײנמן נערס  ד
 שעפער, ױגיאן אין נאר ארבײמ,־ צר
 ײעלען רזשאבערם די ווי לאנג *זױ אח

קה שי ם  .אפען אין ײמ3או* זײער טחי
r ארבײטער די וחנלען שעומר, n די 

*ן ניט שצ#ער ױניאן  צר בכח ז
י *ח ארכיעזען װאם ו*י, םים רירען  ,י
םארזוך א פאר וויאס pא ;פער9ש אפען

אי ױגי^ז די  אײנצושטעי טאנען גיט ז
n 1 נאדינגונגעץ לען  pnשמפעי, וניאן 

 געװאונ- די ביעגגען גיט איץ עס װעט
רעזױ־טאטען. שטע

 דעפאדטניענט איגאניזאציאגש דעד
 זאך ,ד נעװאדען איגכטרואירט, איז

 וױ וױיט, אזױ אײ,*י ניט אײסצונעהטען,
 אן איס נאד בראנזװיל, נוגע איז עס

v:v, אינ״ נאגצער דער אן דיהױט װאס 
 רעפארט״ דאזיגער דער און דוסטריע;

 געװארען אױםגעפאדערט איו מענט
 נאריכט א דעם װענען ארײנצובדעגגען

 מײ נאארד עיזזעתיטױו קוטענדעז צום
טינג.

עי pc באריכט דער  ארגאניזא- ד
 איז מאי טען4 דעם pc קאםיטע ציאנס

 געװא- גוטגעהײסען אדן פארהאנדעלט
רעז•

 עקזעקױ דער האט ןיװדערע צװי״טען
 יואטי״ דער סעןזנוט;עדױ באאיד םױו
 עק־ די סון װעיכע רעקאטענדאציע טעס

 ?ײן זאי-ען כעטבערס באארד זעקוטיװ
 דאגערשטאנ, מיםיננעז, ברענטש די ביי

 אז געבעז, צו אכטוננ פאי, טעז7 דעם
 און װערען, נעפיהרט דיכטינ זאײען זײ

 ע;;- די בנדגע רעקאטענדאציע די אױך
 אז :ברעגטש-מיטיצגען רעדענדיגזנ ליש
 געדזאי־טען זאל טיטיננ עריצטער דער

קורצען. אין גאר װעדען
 איגכט־ואירט איז כעקרעטאר דער

 אײנ״ נױטינע די טאכען צו גזןװאדען
 פון קאםיטע א אז זעהץ, און ארדנונגען

ײ זית זאל באארד עקזעקוטעו דעם  נ
מיטינג. דעם

 אײנגעאר- דאט װאס קאםיטע, די
 ראט םײערונג, דאי ערשטע די דע;ט

 און םארזאמלונגען די אז באריכטעט,
jy קאנצערט דער rn גע־ דורכגעפיהרט 

 זי און אוםן, כעסטמז דעם אויףי װארען
 ארײגכ^ענגען ױם־טוב דעם װעגען ורעט

 ~vwv קומענדעז צום באריכט םורעז א
 מיט שייכות איז מיטיננ. באארד קוטיװ

 דער אז רעקאםענדירט, זי האט דעם,
 1פרעזענטידע זאל באארד עקזעקוטיװ

 מיט פ»זראײז־״ געזאננס ״פרײהײט דעם
 האט לעצטער דער װײל דיאלאר, 150
זײן סאר באלױנוננ קײן נעקראנען ניט

יואג^יט. סm אץ נצח«ין אנטײל
ip חור »ipvipv נ^אדד w -גא
 דעמאטעגדן- >1 אגצוגעדטען שיאכען

w איז ציע w\ אי דעס  דאראד, m נ
 אין דלערטאן נרודער קאמיטע, ,ד

 צדױעיט א״ז אכ6 4ר9דא״י שװעסטער
 אץ ין״אגען ר> אוגטערציזוכעז געװארען

ת  ,1שא אײדחבאנ׳ס טשאט, ט*ט ש״נו
 א נעד.אט ד.אט ױ »ו נאריכטעט, האט

 דעם pc אדבײטעי די מיט ריטינג
 גע;ױ האט ?• וױ נאנדעס און ׳שאי

 געיזוטע; ױ V* חײגעז, די אונטערווכט
 י גרונדיאז. דיגען אז באשיוס, צופ

 גע- גיטגעדדיסען ?,א באריכ& איהר
װאחון.

על.ס ■ארםגא/ ולױסדזש________

ס ט ע ן ל ו א שואר טי ע כ ל א מ ח ױ » 
ס צו ך ע ס ב י . א א א מ א ר ד

 צדױקײשאגאר אינטעמעשאנאל דער
ע9ספעצי געמאכט האט דעפארטניענט  י

 ענגלישען דעם טיט אראנזשטעגטס
 או;טער׳ן געוזט װאס יזינסט־טעאטעי-,

 דאס טעאטער׳/ סטריט טע52״ ;אסען
 זאי־ען ױגיאן אונזער pc כ־יטגיידער רי

פרײז. האלכען א צו טיקעטס באקוטעז
 געשפילט דאיט װערט איצטער

 דעם פון דראטע א ״דאזטערסהאלם״,
 דראטא- סקאנדינאװישען באריהכיטען

 איז פיעסע די איכסען. הענריק טורג
 גיד״ עדװארד pc געװארען געסטײדזשט

 ״װאשיג;״ ד״ פון דירעקטאר דער ראן,
 װערט ?י און ®לייערס״, סקװער טאן

 פון קיגסטלער באװאוסטע פון געש״פי^ט
כיהנע. עמלישער דער

 דע- עדױקײשאגאל פון אפיס אין
 קענען סט., נזע10 ײעסט 3 פארטטענט,

 און קארד, * באקוםען מיטגלידער די
 כאקכ- אין קארד די װײזען זײ װעז

 כא־ זײ װעלען טעאטער, דצם פון אסיס
 *T2.75 קאסט װאס טיקעט, א קומען

 מיטגלי״ די זאלען .$1.10 בלויז פאר
 גמלעגענהײט דער םיט כאגוצען ייר דער
 זײ װעלכער פון פיעסע, * זעחן און

האבען. הגאה גרױס געװיס װעאען

קאפיטאל
$18,000,000.00

 עםאכלירט
1841 אין

ם ר א ל א ר ד ראדי־א דוי
ל ע ב ײ ט «דער ק ם א פ

נאר

 מפוויא ליפא, פױלען, ס»וועם־רוםלאנד,
יוימ פװ פײלמו אנדערע אװ

י t ד o u t s ן ו ע א ט ם ג י ד נ ע ש ע ל א מ ס » נ נ ו ט ם ״ ל

ל ו. ע נ  דאס סױרוױס. שנעאע מערקוױרדיגע א םאסט, דויד — : ש
נע־^ילט װעדם עם װעטען צו ד־רעלט צונעשטעלם װע;ט געלה
ן ה אי ױ ל ר א . 18 םון פ ג ע ט

ל .2 ע ל ע נ .פון א*נד*ז, ק״ז קײבעל ארער ראדיא דודך — :ש
אייסצ*הלען. דארף מען װאס פעייזאן צום פאסט דויך דארטען

ן צוגעשטעלט װערט געלט דאס פ אי ן י לו ד א ן ם ו . 8 פ נ ע ט

ם .3 ן א ע ט ס ל ע נ דעם ביז װעג, נאנצען דעם קײבעל דורך — :^
 פאסט דורד דארטעז םון געשיקט. װערט געלט דאס װאוהין לאנד,

װעדט ;עאט דאס אױסצאהלען. דאדח מען װאס פערזאן צום
ץ צונעשטעיט פ א ץ לו ר א ן פ . 3 פו ג ע ט

 געלט, די ערהאלט פערזאן די װען סוכיען נעשיהטע אלע אױף :רעסימס
 עס תאט ער אז באשסעטיגען, צו רעטיט א אונטערשרײבען ער 5דאי־,י

 מיר p» רעסיטס קריגעז צו כוענאינעס אלעס טיעץ טיד עיהאלטעץ.
 האט- איהר וואנען pc אפיס זעאבען דעם דורך אײך צו צוריק זײ שיקען

געלט. די ארויםגעשיקט

א ^ייער געלם י י מ ח ז מ א ה ע נאך אריבערמךטיקם ע ע / ה ס

ס ר ע ל װ ע ר ס ט ק ע ש  טרעװל״ קאמפאני עקספדעס אטעדיקאן :ט
 םראנען צו אזוי װי וועג, זיכערסטער און בעסטער דער איז משעקס ערס

רײזק. אײער אױןי זיך ט%מ געלט
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 ?•*•ילס אםעייקאן *ועלנען אירגענד דורך געלד שיקעז אויד קאנש איהר
 אזים*־ װעלכען אירגלגד דורך אדער אפיס, עקמןיעס רעיאוחד אנמןריקאן *דער

 קאספאני עקמדעס וומערוקאן אן יזריגען זאלס איתר »ז זעה®, אגעג«ו. ריזירפמנן
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j., •



ןןױוקײשאמל אזנזער its ארדט ד
שיזאן לעצטען דעפארטסענט

ר. סטע,ז »«ון ע ט ^ו ע ר

 M־׳y אינועי סון ט׳נטינהײימן די
BJW Bim n פא*'ן Ift’s 

1084—1035 H»' *׳‘Vi Ml OM »1f| (M 
ף װ׳ני׳ןן פץ- עגדינס. n גן ? a ח^נ׳נן 
ן $ ,o*nr»pyJ »**ד«  דיסיווס־עס, ,ו

iy « w r » * i r ג«ר׳ן•* o w n s ון® 
מ נו»םור־תטינט«, ד י  *! ״ה״הס״, אי

i*m »wpy זוטער• *«ױנע כ*ו און 
י ׳»ױן> י»ן ov פ*רוויי<ו»«ז.  ׳4ײ

m אי«ס m  t r r n r r w mסו־הנ< * ן 
ט דמי סון רניי ריוי' אין •  דעם סון פון

«  חאיטעו דיד װאו וױסען *ו אים )סיו
*p רער b*pm.

 ■,עדױקי דעס pc טעטינח״טןן די
*י ך הןונען חןשארםר׳ננט ט«;  כהדו ד

טױסגע״ זיןי ר*ט ד*ס *;טוױהעיט.
 *אהי נרעסע־ע די אין גאר ניט דרימם

D< און ?יאסןן w r»py, ;*יײיד זאנדע 
ר אין ט, חן• שון קװטייטמט דן ״  טדנ

מיוארמן. נעטאן איז װאס
 ־דןי ־טנען װאס סטיחונטען, די

 קורסען, יייז ivonf’p די אין נאסייאמט
ײ רמנויע*, דעחר נעװען דינען ע  נא״ נ׳

רינ  סי• פריחעידינע די אין וױ טטןנ
ך רער אןן ואנם, חי  טעתסם־ jie נענ
ר נן מעדי סעהר נעװען איז ני  איז ;׳,א

o אױף n «הא־ *עחרער1 די פיז פאריא 
ן תנטען די פון yVt מ ״י סטו ע מ  ״’*
ן  גענענ־ די װעגען א«חאגדלו»ען מ

׳ןסיר־דט. האנעו זיי װ*ס טטאנרען,
ױן איז ערפא<נרייו ;אנץ  געלוען א

 אי״1“ע?הטענ דעס פון נתטינפײט די
ט ארנייט די אט דױױזטאן. ס  1א' טיי

 סטציאיע די אןן o*nropy< די אײן ױר
 גע* אראנזט־רס איו װאס טעםיגקיינתן,

 ארנ״טע־־אוני• דעם אױס«ר װארען
en >*rim ס««מר^ <«'•' די א<ן

y פאר rfu y אונ־ זיינעז זױיט יאחר 
riy t ד טעטינ?״טען ןדױפיי׳פאגאי  נ׳
 אינ״ *וױי רי א»ן ?אנמנטרירס װען

 אר* אינטערנ׳וטאנאי דער סםיםו«י«ס,
 ױניטי די און בײטפר״אוניומרדטמט

 ׳טטענדיג *נער האנען םױ סמנםערס.
 טעטיג־ אונזער אויסוװנרייטען געזונט

 אג־ אין אןן פאעמד, אכרערע אין פײט
ra n די אין יאון טטאדם, פון טייאןן 

מן פלזממר א  נייע צונעזויגען סיר ה
 םון סטודענטען םעהרסטע די םענטין.

 די און ארנייםןר״אונױוערדטעט אונוער
 דאס נעװען זיעען סענטערס ױניםי

 1םי נדםנאידער איננערע די ױננװארג
 אנדערע אונזערע אנער ױניאן. אונזער

 «װכע«ויגען אויך .האכ?ן םעםיכפייטמן
 מיטגצי־ די^אטערע מר״ ןילטערען דעם
ijn ארנאניזאןניע. אונזער פון

 פון *ונױפגעטטערט נתפען, *<צף
זיי־ לאקאיט, אונזעחן פון כױםנאידער

ן ן  אויסער *ונויפנע?ופעז רענואאר ד
 די און ארנײטער״אוניװערזיםעט חןם

 פאר׳שיידענע די אין סענםערם, ױניטי
חנן  פארשיי• *ו און טטארט םיז מנענ

 עט־דירם זיינע; דארט *ײטען. דענע
 און עפאגאפי׳שע ׳םא*יאצע גע-וארען

 װיכ״ גרויס םון ארבייטער־פראניעמן,
 און בפלל נעזעי*עאסט די פאר ס־נקיים

 די פון פינף נפרם. *רכייטער די פאר
 א'י* איד״ש, אין געווען זיינען חורםעז

pjאין *נדערע די און רוסיט אין .־ 
 פריהער ־פוין וױ איז, ראט עננאיט.

מ א באכיערקט,  *ואם פורסען אאק די ח
ען זײנמן  »ר־ דעם אין נעװאראן נפנןנ

 ױניםי די איז »ח בייםןר־אתױועתיםעט
סענםערם.

 זיינעז נרופען דאזינע די פון םאנבע
 אײנע• אזנוער אין *ונואפנעקונמנן זין
 1אי אין גיאדיננ, איגגתרמשטגאא נער

מ פון ביאריננם רי נ  אוגזערע סון מ
 סארנענינען א איז op ױגי*גם. אאקאא

 העדפװאדערם די ראם נאמןרפען, «ו
א, אונזער *ן א אנ מ רנ׳ מ  אויך און אינ
 נעװט־ נאף *זוי זיינען צאפאאס, די פזן
n; א־ סקנכמרם מדיופי״פאנאצ  אונ־ ן

ד טיסנציתרעטםט. נתיםינר מ
ד ןדױפיישאנאא דררכ׳ן אצזא,  ח

 אוניע״ פון טוימנטע ױיגען *ארםםענם
.jr םיטנאידער :ijrovp באדיהדונג אין 

 אינ־ אתזער םון די.הפדפװאדעדס םיט
ע םון אא מערנע׳גאנאא עי  ל)>ס*ל~ די

 *ונויפ* דארט זיןי זײנעז די ײגיאנם.
 «װ זיך ביאחגנ, מכיםפן «ו נזתוםען

פואםורעא. »רן נייסטינ ומםװיתצפן
 נע־ נאזרנט זײנען קצאטפן די אט .־״־׳
ib 1 פון ווארען י id פײטגצי־ אפטױופ 
'mpt ד פון מ  דאם «ות»ניז»«ת. »ג

 ס־ם־ ■ מו#פוטײו־נאאיד ג<יוזח זײניז
 יט?אר־*וניאנס, אונז«רצ םון נצידפר

 אוןי׳'׳פווי־ם׳שפו׳אײדי^ ־ ׳סאפ־סטערס®!
זאנםם זיינעך וואפ י »נד?א< נאד אע

ײ 'זייערפ איז ־פארוזןני«ו ויי י  טעטימי
rw׳d ־ - ‘n עי ומי׳נז ױי, דאס יהיטז^ י

i .  t

 ••ר* m •ון פרפ»הרו« די האנפגדיג
^ אי« גאמפנחײט, ט טו  ?יינ״ סןי » איז

 inpmj9 רעפארטביענט דעס פאר רpט
 jpipopu א אאץ סיט ארנ״ט דין מ*ט

פון ׳אטרענען דאס איז עס ערפאאנ.

f•  /* iw riM in  Bjn י» _____
ר תד• ר> פון טטאאץ ת  מיןניי

?0׳*01אעטןי חןר פון לפאפט  9?»י* ני
 יוינמר׳ץ |0ױני oippripn גפרמ»ט

אאנד. גאנצען

*רנײמןרמאט אודשואל רער פאר נינער
< די .ױ^ס וױסען דאה ד

 *רנייטעד, די ןווױ״עען #ניחוטען נען
n ט״ט fy n ד אין טעג^ף קוםען וײ מ

n סעגטערס ױגיטי די אין היאסמן 
 אוועג״ די אין ןװג״פגעקומען ו\\י ױי:/ן\

 *ר־ אין קיוןסען די און װ#ןי, םןן טען
ט טע ױעיד אוד טער״  ;^טדיט^; ״עכת נ״

 כײטאג. און פריח דער אין ווגט^ג און
 אינטערנע״טא• אונזעד אץ ןן^אהען די

 גע״ ^ונגעחאיטעז זיעען ניאדימ נאי
 פארנאכט, 7:30 כיז 6:30 פון ו^־יען

 סיט־ די םאר כאיזװעם ?ײן ?אר עס כדי
 פאר ה^ט ד^וס אטעגדען. iv ג^דעד

 קעגען זארען זײ ׳געטאכט טעג^יף די
געהן נאכדעם און קראסען די אטעגז-ען

 אדער ױניאן, זײער םון טיטינכען די
אטלדרען. דןי עמעץ גע־־ון

 האט דױױזיטאן עי,סטע;*ט^ן דער
 לעקנךטורס א*ן סויסען די אראנומירט

 די אין און צייטען, םאד״עײדענע *ו
 ׳עטאדט, פון סװארטאיען םאר״טײדענע

 כייטנאידער. אונזערע װאױגען עס װאו
 נעװארען אראנז^ירט זײנען קראפען

עת פאד  װאס״ טיטגאירער, אהטיװע אוגז
 און עגגאיש, אעינען געװאאט האכען

 נעװא־ געברױכט אי? טעיזס״בוך א ארפ
 נע־ סורצע ״א :בוך בױרד׳ס םערי רעז

 ארבײ״ אטעריסאנער דע־ סון שיבטע
 ארויסגעגע־ איז יואם ׳טער״בא.״ועטנד

 עדיױ ״װאריזערס דער פון געװאיען בען
ײר^. חײ״עאן  גע־ האבען די און ב
 םון באדס אױפ׳ן סאדפאזיציעם ״עיינען

 שטודירענדינ אז כיײ:ט, י־אס בוך. דעם
 סטודענ״ די האבען ׳״ע#.י*אך עננאיעע די

 *טטו־ אויף צײט זעאבער דעי אין טען
ט  אטעריקא״ דער פון גע״עיכטע ד• ^ד

ארכ״טעד-נאוועגונג. נעד
גע־ אויף זײגען ערפאיגרײר זעהר

 אוגטערהאהטוננען, סאציאאע די װען
 דעפארטכיענט עדױקײיטאנאא דעד װאפ
 קאנצערט, דעם צו אראנז״פירט. האט
 װא־ אין כעזואדען געגעבען איז װאם

 דעם סקוהא ,הא אױדוױגג ^שיגגטאז
 ער־ די פײערען צו נאװעםבער, טען14

 סיזאן, עדױקײשאגאא דעם pc עםענוגג
 מיטגאידעד, 3,500 ארום געקוטען זײנען

 הא״ טיר װאם קאנצערט, רעם אױף און
 ניײ ערב בדאגזװיא אץ נעגעבען כען

 3,500 :עווען אגװעזענד זײנעז יאהר,
 געכיוזט האבען הונדערטע און מעםבערס

 מעהר האט פאא״ן דער װײצ צוריקגעהן,
 ערםאאג־ אן ארײננעניען. געסע;ט גיט

 אין געװעז אױך איז #ווענט רײכער
 בעסער יאנואד. טען17 דעם הארלעם

 אונ״ די אײמעגעבען זיך האט אאץ פון
 סטודענטען יצעיהדער, םון טעדהאאטוגג

 געגעבען איז װאס םריינט, ז״ערע און
 אין סיזאן פון ענדע בײש געװאחןן

 אױרװינג װאשיננטאן פון דײגינג״רום
 אונטערהא^• אאע די אין םקוהא. האי

 טויזענטע באטײאיגט זיף האבען טוננען
 pא אאהאאם אונזערע םון טיטגאידער

 דארט זיינען עס פאטיאיעס. זײעו־יע
 איד, און קײסט ׳ארט אח ױננ נעווען

 נאציאנא־ אאע םון םיטגאידער די און
 אונזער איז זיר נעםיגעז װאס איטעטען

 האנען דארט ױניאן. איגטערנעמאנאא
 אונ״ םון מיטגאידער ײ באגעגענט זיך

 װעאכע אאקאאס, םאישײדענע זערע
ט זאנסט דך טרעםעז  pאי אין צונויף ד

 ‘צונוים אאע זיף האבען דאדט יאאץ.
א פארבראכט צוזאטעז און געטראסען

אי **ײשטונרען. אנגענעסע •
גע־ זײנעז ערפאאנרײך באזונדערס

 װאם אעתטשררס, און סורסען די ווען
 די אידייט. אין נעגעבען האבען טיר

 גע־ זײנען הורסען דיזע װאו יאעצער,
 איבער־ געװען זײנען נעװארעז, געבען
 עישטע די בײ און באזוכער טיט פיאט

 צוריה־ געטוזט סןי א האבען אעסטשורס
 נעסענט נים האבען די וױיא געהן,

 נע־ מיר האבעז גאכדעם אדײנסומען.
 זײן זאא עס פאאץ גחגסערען א נוטעז
געתוטען. דינעז װאס אאע םאר »אאץ

**
 דעפארםטענט עדױק״ישאנא^ דער

 ע־־וה־י־ די אויסנעהאאפען אויר האט
̂ונאא  אאהאצם אונזעדע םון מעםינפיים ש

 פיצאדעצ־ אין — פראוױנ׳ז דער אויף
 .און נוארה ־ כפצסיניאר, נאםטפז, םיא,

סטעדט. אנדע־ע
עי־וקיייטא־ דער װא־ם, איין םים

 צוםרידען נאנץ הען דעפארסםעגט :אא
 אעצטען דעס פין ארנײט דער פיס זײ;

 ביי ׳פויז ער איז איצםער און םיזא;.
 איבײט .די פלא;ענריג ארגײט, דעי

 0¥ז־ ׳איז 9P. .1¥ס״ «|1«טעניי םאר׳ן
» דעוארטפענר! םוך •הטרעבעך

מן. א  «וניזגטר?ננוננ?ז, . גגיטינע . אאע ד
םי• עד^וס־י״זאנאצ פוכיענדעד דןי דאם
־ m■ •וא<-:זימ מז v ־m n ti& e i* : araer

 ארבײטער״צאםט אר״דײצראר די
 4טוי׳ 30 צו קרוב זיך אין איצט צעהיט

 ®ו| דיגען די םון פיאע חנרים. זעגד
 חאבען הוגדערטעי בירדוגג, ^עכסטער
 אנדעויע און אוגיװערדטעטען פאריאזען

 קױ צו אדעטאאטען-זוום יעחר העכעלע
 דער ײעראר. ארץ אין ארבײטען טען

ד די צװ^עזןן איז כוך א גאך דוי״עט  או
 דער אפט זעהד איז עױ גדויס. ;עהײער

 ערמוטינער און כאגאײמער אײגציגער
 אר״ אײנזאמען זײן אין חאדל רעם פאר

 םױ חברים די םין פייע ניאץ. בײטם
אג״ :םאכען גײע עררערגען איצט זען

 אר״ כױ און קאק־, יעטײנער, רײזורטור,
 איצט כיז ;עװען ■ זײיגען װאס כײטען

 איז דא און זײ םון םרעכד אבסאאוט
 אעחרער־- אײנציגער דער ככיעט אײך
 נוי־ זײגען ביכער קינדער כוך. דער
ר םרײעז נײעם דעם םאר טיג  PD ח

 לאנד, אין װאקסט װאס אויפאעבו;;
 נויטינ זײגען ביכער וױסענשאפטאיכע

 װאנדע־ און יעהרער ארבײטער די םאר
רעםערעגטען. רעגדע

 זיײ םון פרוטות אסגע״פפארטע טיט
 ארבײטס הויכען ניט אױך אזוי ער

 אפנע״פפאר־ מיט געזאנט, בעסער אױן,
 דער איז ■ימוט, עסען םון פרוטות טע

 גע* ישראא אדז אין. ארב״טערעאםט
 יטער;ארב אן אײנצוארדעגע) אונגען

 צענטראי ארבײטער די ביבאיאטעה.
 װי םעהר איצט ענטדזאיט ביבריאטעס

 פאנאנהער־ זײנמן װאס ביכער 40,000
 פונין״ הונדערט וױ כעהר א״ן געטײיט

 ‘דריטעי צװײ אאנד. דעם איבער טען
 די אין כסדר צירקואירען ביכער די םון

 פונקטען, און אפטײאונגען פאר״טידענע
 מיפ כיכריאטעק, ארבײטער ךי ^בער

 עגטהאיט זיי װעלכע ביכער, צאהא רער
 קע־ צו פון װײט זעהר נאך איז איצט

 זנון באדערםענישעז די באפריד״גען נען
 יעראא. ארץ אין ארבײטעדיטאפט דער

 גרעסער אידו װערען באדערםענישען די
 די םון צאהי װאקס^נדער דער טיט

 ע•1ו ביכער ארבײטער, ארײגגעפוםענע
 אארץ חוץ 1םי און טײערער, אידז רען

•הינזיככ. דער אין היאף קײן ניט קוטט
 אר־ ישראר ארץ ארגאניזירטע ידי

 אונז צו דאדום דך װענדט בײטלרשאםט
 זעהן עפעס זאאען מיר פאדערונג דעד כײט
 בי־ דעם באםדידיגען העאםען צו טאן
 םון דוחטט גײסטיגען און דראנג כער

 װערען ו׳ואס ביכער די חברים. זײערע
 אךנא־ ארבײטער דער פון פאראאנגט

 :זײנעז ישראא, ארץ אין ניזאציע
ז י ן ש י א ע ר ב ע ה א ו : א ע ׳ י ד י  א

 (ספעציעא װיסענ״עאםט בעאעטריסטיק,
 יםראנען), סאצ^אאע און ערציהוננ אין

 און ענציקאאפעדיעס צײטשריםטען,
־ ז י א ;בייער װערטער ע ר ב ע ה

א. א. גמרות, פדצנױת, תנכ׳ן, : יצ י א
 ביכער, אעהר ריטעראטור, קינדער װ.,

ן איטעראטור. יעראא אר״ן י ־ א נ  א
ע ר ע כש ד א ר און הראסישע :זVפ

 אין ספעציעא איטעראטור, סאדערנע
 װענען ספעציעא וױסעניפאםט, רוםײפ;

 רוסי׳פ אין ערציאוננ און ארבײט עיד
ספארט :עמאי׳פ אוין ; דייטש און

 װערטער און ענציקלאפעדיעם ;ביכער
 באװעמנג ארבײטער דעד אין ביכער;

 בוך, •«עדער ;עריטינען איז ,װאס אאעס
 װעאכע אירגענד אין בראישורע, יעדע

ישפראך.
 זעאגסםםארעטענדאיר האבען מיר

 איז עס נענומען. ארבײט די דך אויױ
 אין קאכױטעט א געװאחנן גענרינדעט

 אאע פאנטדאטען זײנ^ן עס װעאכען
 אאנד, אין אמאניזאציעס צענטדאאע

 קואטור צו ׳טטעאמג א האבען װעאכע
 םארבוגדען זץ־ האבעז עס ארבײט.

ױן אונז סיט  שריםט־ רייהע גאנצע א א
 װעאכע מיט חינסטרער, און שטעאער

 צו זיך צײט די געהאם האבען מיר
באריהרונג. אין הטערעז
נע־ ארבײט די זיך אױף האבען מיר

 מיט זיד מיר ווענחנן איצט און נוםען
 ארביײ די װאס אידעז יעדען צו רוח א

 :אה״ איז ײפראא ארץ אין טעתטאפט
 װאס יעדען צו הארצען, זײן צו ענט

 טוען חברים אונזערע װאס םאוײפטעהט
 םאאת׳ס אונזער םאר יאנד איז אויח

 מיט אונז ״העיםט וױדעמעבורט.
 איבערגע״ אײאר מיט ארבײט, אײער ,

 אן קאספײן. דעם כיאבעז צו בעגהײט
ערפאאג״
 ^רץ דער םאר קאטפייז ביכעד דער
טע^אפט ייעראא  אן :זיך פאנגט ארביי

 זיך יװעט אלז צואי ן1ט0 דעם אנדציעא,
 איננאנצען פאי.- <לטען1 דעם ענדיגען

 װאכען דרײ די אבער װאכען, דרײ
 איבפרגע־ איגטענפיװ^ר, םון זײן חוןרםען

; ארבײס. נעבעגער
שטענפ דארן« אײנערי יעדער  טאןז ^י

;• יזײו ן ײ איועמנr.-rV?• ״.?־גקט ן כ |

 אזעאכע, האט איתר אױב כעמ
 קענט איחר ויאס די םון אפ
 ^נחנסטע דאס אױפ, פאײבט חנרים, ^

 יא״ אונו. צו עס מיסט און נעסטע, און
 נעוױסמן א ®ון וײן דארןי כוך דעס

מ װערטח, א  סעג• אױנ געכונדען און ג
 דער pfi םרײ ניט איז קײגעד איך.

ט חאט איחר אױב פאיכט.  יןײן ד
 וױ ב״טראג, געאד א צו יעימט ביכער,
 גיט זאר סוטע די קאײן וױ אדער גרױס
 *>ז געיד סורע כאגרענעצטע א דין,

 םאר און ביכער די בינדען םאר נויטיג
 ײעדאא• ארץ נאך טראנםפארטאציע

 דעפ װענען חברים אײערע מיט רעדט
 די בײ קע:ט איהר װאס זעהט עדן,

 דער םאר זײ באגײםטערט קרינען.
 בא־ זײנט- איחר םאי*ס אין ארבײט.

 א פארמאגט װאפ איםעצען מיט לואגט
 װעיכען צו ביכאיאטעפ, ביכעד נרױסע

 עס גיט צוטרעטען, גיט קעגט איהר
 טאן• עס םיר װערען וױסען, צו אוגז

 די צו זיך מיר װענדען איבערחױוצ*
 הואטו־ און םאציאריסטישע פארמידעגע

 אײעד .״טוט ארגאגיזאציעס. רעיע
םאיכט״.
 פאר׳טאאג דעם סיט אגקראגג אין

 ארבײטעריצאםט ײשראא ארץ דער פון
 -‘אײגצעי אדער ארגאניזאציע יעדע האט
 א צױטטעיען װעט װאס פערזאן, געד

 בא״שטימ־ א םון ביכער 100 פוך טינידום
 ארויפצואײגען רעכט דאס ווערטה, סעז

 אין איז ביכער, די אויןי םטערפ דיער
 געהאאטען ביכער די װעיען י^ראא א*ץ

 ביב־ םיעציעאע א אאפ באזונדער װערען
 ארגא״ ד^ר םון נאטען אױם׳ן איאטעק
 צױ דאס װעט װאס יחיד אדער ;יזאציע

_____ _____^ י1טע{ע1״
- כיכער ייעאסען םון געדאנק דער • 

 ארבײטערשאםט א״י דער םאר ביכער
 עאעקטרייעער אן יווי דורכגעאאםען איז

 םון הערצער די אנגעצוגדען און שטראם
 נאך םימ^טײזער. און חברים אונזערע
 ארױפ־ עםענטריך האבעז מיר אײדער

 זיןי האבען אױפדווי, מיט׳ן געטראטען
 ניזא-1ארגז םיא זעהר אפנערופען שוין

 יחידים, ברענטשעס, אײנצעמע ציעס,
 שא״ צו םארפאיכטעט דך האבען װאס
 האבען טויזענדעד, די אין ביכער םען
 מיט ארבײטען צו םארפאיכטעט זיך

קאמ־ ביכעד םאר׳ן איבערגעבענהײם

 עס !סימפאטיזירער און חברים
 זאטאע] צו זאך שװערע הײן ניט איז

 נאבעאען אזא פאר ״איבערהױפט ביכעד,
 אױס״ אהן ארנאניזאציע, יעדע צװעק.

ט זאא זי קא״ז אדעד <רױס װי נאם,  ני
 ביבייאטעח א ארײנשײןעז דארוי זײז,
 זי ישראא. ארץ קײז נאטעז איהר אױוי

 אר״‘* םעאע| ניט זאא ד אז זעהן, דאחי
 אינאני• אנדעיע אאע צװישען טען

זאציעס.
פון בוך א״ :איז טאטא אונזער

 טיטגייד יעדען פון בוך א טענשען, א
אדגאניזאציע/ װעאכער אירגענד אין

 •2א װאריפ זיך איז, םאיכט אונזער
 ארביײ. דער סון רוױ דעם אויף צורופען

 ציױ פדר ;ייטדאא איץ אין טערשאםט
 און קענעז, טיד װאס אלעס טאן זען

 ביכער דער אז סאנען, מיר װי מעהר
 “ארביי ישראא ארץ דער םאר קאטפײן

 אויסעמעו^דזנ־ *ן זײן זאר טערשאםט
ערםאלנ. איכער

גרוס, ארבײטס טימ
 דער םאר האסיטעט קאטפײן ביכער

ישראא. ארץ אין אדבײטערשאםט
 קארעספאנדענץ םאד אדרעס דער

איז געאד און
 'קאמ״טעט קאטסײז ביבער

עװ., טע2 ״ 133
v יארק נױ

 איז:־־- שיקען ביכער פאר אדרעס דער
 קאכױטעט קאטפײן ביכער

םט. אאםאיעט 425
יאדק נױ

 עליולךשאנאל פון רךנדער 6000
 אוטזיםטע אן קױגען עלײענס

אונטעחוכונג מעדיצינישע
ii<׳

 עדױקײ״מונאי דער ®ח מאאבס אאע די
 6000 ארום פזן באזוכט װערמן עאײינס,
 םון םײנסנמןנס קוםען נרrינוp n קינרער.

 סינרער אאע די אט און םײד איסס דער
̂עאען  >ו'יך^םי<ןאי־ וחנרען אונטערזוכט ו

האספיטאא. ישראא בית דעם םון ניק
 צוערען געמטכט װעט אוגטערזובונג די *

 קאסיםע דער םון אויפדכט דער אונטער
 םון אידעל .י•צװישען ,געזוגטהײט* םאר

 איז גאאדמןרג א. דזשײקאב דר. וועאכער
״ דיחגקםאר.

Wfr

.ן

pfp חןר n חןם.מנןןן אוים
יל»ועמפ8 ייו

גאריג•) לןויצער (א

ט צײט אאגגע א ״פוין ״  ח^- טיר ז
 אזא געחאט פיאטדעאפיא אין דא עןב

 חאט ov אע^טמה וױ סיזאן, גוסען
 די pn ארג״טער, אויסנעםעאט פשיט
 ער• געצװאוגגען געװען איז ױגיאן
 #געװ/נחנאיך וױ אײערטײם טעחר אױבען

 קאאױד די ״טש^נס״ א געבען צו כדי
דך, צו כיסעא א קוסען צו מאכער
 װאס אױסען. איך בין דאס ניט גאר

 פאקט, דער איז ארױסברעגגען גויא איף
 אדבײ- די פון צופדידעגחײט די דאס
 דערמיט, ארויםגעציעט זיף האט טעי
 אר• םון סיזאן דער װי שנעא אזױ׳ װאס
 אנ- זיך האט געענדיגט, דןי האס בײט

 •רעזענטירען פון םיזאן רער נעפאנגען
 זייע- מיט האכען װאס טשעראײטע, די
 בײגעשטײערט האנדאוגגען טאקטישע רע

סיזאן. םון ערפאאג צוש
 געקראגעןי מיר האבען סאראױפיג

שעפער: םאאגענרע די פון רעפארטס
 נטירט5«רעז שא■ אאבוסעס טארים

 װעא- אאענכעמ, א. בר. טשערמאן, זײער
 אויסגערעכעגטע זײנע דורף האט בער
 דעם םארהיט האנדאוגגען טאקטפואע און

 םאררע־ אס ססעכס גרויע א םון ^א•
 שא■ דעם געזוכט האבען װעאכע טער,

 םאר- אויןי דערטיט אוז צוברעכען, צו
טראבעא. סף א פון ױניאן דער רױט

 זײער ■רעזענטירט שאפ געטזין׳ס
 װעא, ױדין. םעם ברודער טשערמאז,

 שױן, זאנט אאײן רודין סעם נאטען דער
 שאי א םאר ארבײט טאז קען ער אז

 ױניאן גאנצעד דער םאר װי גוט אזוי
אאגעטײן. אין

 דיעד פדןסעגסידט יעאפ פעראגערג׳ס
 אכ־ איבאװ. רובין ברודער טשערפאן,

 האט טשערטאן, אאנג נים איז ער װאהא
 װאס צײט, קורצער דער אין אבעד ער
 דערוױזען שא< דעם פארטרעט על

 צוױ־ ארתונג אוז שאום אײנצושטעאעז
 א םאר איז װאס ארבײטער, די שען

 געװארען איז ער בעםאר צײס שטיק
 געװעץ. ניט שא« דעם םיז טשעלטאן

•רעזענט. א װערט שוין איז אאײן דאס
 זײער ■רעזענטירט שאפ סאקס׳עם

 נאאדשטײן. סעם ברודער טשערסאן,
 טשער־ איז ער ראס אאײן, םאהט דער
 אר״ די און םיזאנס עטאיכע פאר טאן

 װע־ מײגוננ בעסטע די האבען בײטער
 ער אז באװײז, גוטער א איז איהם, גען
 װערט איז און טשערטאן גוטער א איז

פלעזענט. א
 זײער פרעזענטירט שא■ פײנגאאד׳ס

 סיאוחדשס״ז. רײװ ברודער טשעלטאז,
 דעם אױף טאן ריכטיגער דער איז ער

 און טאהטישע זײנע פ^אץ. ריכטיגען
 בא- זײנען האנדאוננעז אױסנערעכענטע

 שעצט שאפ דער און יעדען צו װאוסט
אלבײט. זײן אפ. ריכטיג

 די ארכײםעד די םון ע;0נא אין -
 נא־ אין און ^עםער, אויבעךלעד^אנטע

שאינט פון טע« לז  וױנשען באארד דעם'
 ורעזענ־ די גוצען צו טשעראײט די טיד
 זײ אז האםעז, מיר געזונטערהייד. טען

 דער יטיט אננעהן װײטער אויף װערען
 שע־ די אין ארבײטער די פאר אלבײט

 אץ ױגיאן גאנצער דער םאר איץ פעל
איגעטײז.

 ניט, גאך עס ו.ײסט איהר אױב
 אטאלגאמײ־ די אז |,1װיס איהר טעגט
 אין באארז־ס דזשאינט בײדע םיז שאן

 און ם»קט, א שױן איז םיאאדעאםיא
 לזשאינט נײער דער דארף װאך נעקסטע
 אםיציעא און װעדען פארמירט באאלד

װערען. אינסטאאירט
 דזשענעראא פון באשאוס דעם אױט

 צד אונזער טיט איז באארד, עקזעקוםיװ
 אונזער אםדור, ברודער וועט שטיטונג,

 םיאא־ פאראאזען םיהתגר, און םרײגד
 באײבם רײזבערג ברודער און דצאפיא

 דז.שאינם נײעם םון מענעדזשער דער
באאלד.
 באארד דזשאינט יעצטמער דער

 אפשײדס״ pu עחחנן־ אן אראנזשירט
 מאסס * ווײפ־יישזידענט םאר אגוענט
 טען30 דעם םארקוםען װעט דאס אטדור.

 אאע םארטראטעז וײן וועלאן עס ויאו מאי,
 אין באווענוכנ ארכײטער רעד pd שיבטעז

ױי 1ײע^ע עס פילאדעלםיא. ץ א to: ד y

 ס,זאפ דז׳צענעראר pc 1ינ ®וז
p און רמרנערס 1ד rc^ וױיען װאס 

 זײער אױסדרייעי pא אײגט^יג^נסען
vm זיר און יגערמעגומ vm\ פ-יעד טיט 

 כלידער n צו װענדען ױ\י זאאען אטדור
 רער r® אנויכ pN ^,רוב אדעל דאטסיא

. װניאן.
• גאלדע<, אכ,

נאירד. דז״איג* ע?.ס

ז מ לאמל וון כאנמס םאי עדשזעו י
נאשט) א פון ןאיעדרולען

r, װײס גײט, ע־פאלוגג ט״ן וױיט 
ט איר  באג- דעש צו נא״נען |MP PC ד
 ע־פאלוגג ןזםי און 3*8 יאקאא pc חעט
 לדנ- דעם אין נאדײטעגדע גאנץ א איז

ז״:ט.
 אין יאלטיס נ״געװאהנט ל.אנ ןייא

 גרױסע ירניאגס, ביי געכעבעז נאנחעטען
 און אלגאנמאציאנען קאאעדדע תאונעז,

הױכע נערזסעגע זא די pc •ארטיס

 סױיד היל?וס אין פ»נד אינשורענס ארנײפסלאזען
דזשון אץ ווא־ ערשםע בענעפים צאחלעו אן היינפ

 די •נטוױייזנלט ײוי חטט עם וױ איחר, וײיסם
 טמער^ןא! »יז באווענוננ •רגײסער אידי׳מ

 אײטערני״טטנטר דער p® נעשיגטע יי יזנזט
 •ןן׳ייר. ימיאו, װ«ר#ר« נוורמננם יײדיס
 •לץ טים ימס >ו*חר 1אי יעוײו״ <זאים

׳ 4ותג» גטטטנם

)1 די* »לן (׳ילוס
 און איגשודעגפ, יןריגעז צו כאיעכטיגט

 גיט ארכײטסיאז דין װעט סy װער
 נא-טאאע די ח. ס־־. װאכען 9 װי מעהד
 צו !א״ענטיגט דין ניט װעט סאעק)

 װאס שטונדע, יעדע אינשורענס. חײן
י געארבײט, גיט האט ארבײטער אן  ט

ײ דער אין ס זי,.  װעט סרעק, דער אין ני
 װע־ װעט און װערען צוזאסעגגערעכעגט

ם צו קרעדיטירט רען  כאטלעפענדען ח
צײט. ארבײטסי׳אזע אאם

 דעם טאכען צו קאאר אום .4
 אן צײט וױסיא םאר און װען פונקט,

 צו בארעכטיגט זײן װעט ארכײטער
 דעם איבער דא טיר גיבען איגשלרענס,
:״סקעדױא״ םאאגעגדען
 גע- האט װאס ארבײטער, י.עדער

 כיז סעברואר ערשטען דעם פון אלבײט
 םואע 8 װי טעהד ניט װני ערשטען דעם

 אינשורענס צו באלעכטעט איז װאבען,
 װאס דער ױני; אין װאף ערשטע די

 װעט װאכען פלאע 9 געארבײט האט
 צווײ־ די אינשורענס צו באלעכטעט ױיז
 *y: האט װאס דער ;ױגי אין װאר טע

 װ^וך ד׳ריטע די — וו#כען 10 אדבײט
 11 נעארכײט וזאט װאס דער ;ױגי אין

די— .װאכען  דער ;ױני אין װאןי טע4 ,
 די — דואבען 12 געארכײט האט װאס

 האט װאס דעד ;יואי אין װאןי ערשטע
 װאף טע2 די — װאכעז 13 געארנײט.

 14 נעארכײט חאס װאס תןר ;ױאי איז
 ;ייאי אין װאף דריטע די — װאכען

 — װאכען 15 נעאלבײט האט װאס דער
 האט װאס דער ;ױאי אין װאר טע4 די

 װאיי טע1 די — װאכען 16 געארבײט
אויגוסט. זיא

 פואע אױסגעאלבײט האט װאס דעד
 זײן ניט װעט מעהר אדעל װאכען 17

אינשורענס. ?"[ צו בארעכטיגט
 איז יעדעל ײאס װאכען, צאהא די

 וױ איז )אינשורעגס צי בארעכטינט
:סאאגט

אױסכעאל• האבען װאס ארבײטעל,
 סואע 11 ביז pc 8• וױ סעדזר ניט בייט

 באלעכטינט דינען סעזאן, דורכ׳ן װאכען
 װעד אינשורענס. ײאכען 6 פואע די צו
 װי טעהר ניט אויסגעאדבײט האט עס
 5 צו גאדעכטיגט איז װאכעז םואע 12

 האט װאס יער אינשורענס;״ װאכעז
 װא־ 4 צו — װאכעז 13 אױסגעאדבײט

 אויס־ האט װאס דער ;אינשורענס כעז
 אינ־ װאכעז 3 — װאכעז 14 געארבייט
 15 געארכײט האט װאס דער שורעגס;

 אינשורענס; װאכען 2 צו — װאכען
 — װאכען 16 געארבײט האט װאס דער

• אינשולענס. װאר 1

 נעקראגען האבען װאס ארבײטעל
 אין אינשירענס װאכען 0 וױ װעגיגעד
 װע־ סעזאן, עלשטען דעם pc פאראויף

 טעיזר• קריגען צי בארעכטיגט ןי,ז יוען
 צװײ- דעם אין איגשולענס װאנעז 0 וױ

 אויב יאהר זעיבען רעם פון סעזאן טען
 אנהאי־ װעט אלבײטסאאזיגקײט ז״ע־

צ״ט. יענגעדע א טען
 צו באאאננען װאס טעטבערס, באױז

 יאהר אײן וױ װעגיגער ניט ױניאז דער
 װעניג־ יאלק נױ אין אדבײמען איז

 בארעכ־ זײנען ציים, יאהר א סטענס
אינשורענס. קריגעז צו טי;ט

 דעדזשיסטדײשאן ספעציעלער
 • אינשודענם דעם פון אפיס

־ אנ ם
 דעש פון טראסטיס אװ באאלד דעל

 <יע* װאר די האט איגשורענס־סאנד
 איפט ס אין אפיס סםעציעאען א עסענט

 רעדזשײ א זײן ױעט דאס כט. טע29
 קאאוק״ אלע די פאל סטרײשאךאםיס

 צוגע• גיט״איצטעל זײגען װאס מאכעל,
 :^טעז זײעד אמ שאפ קיק צד שײבצן
 ״פיײראד״ קײז אױף גיט זיף־ געפיגט

קאאוק־פירטע. װעאכער אירגעגד פון
 װאס ארבײטעל, צאהא גרזיסע די

 שוין זײנעז שעפעד, אין אן זיף האאטען
 רעדזשיס־ זײגען זײי רעדזשיסטרירט.

 דורך ױניאן דער זיא געװאיעז טרירט
 קאאוק־שע־ די םוז שאפ־טשעלאײט די

 זיף דארפען ארבײטעד דיהנ *ער.
 אבער אויב לעדזשיסטרידען. ניט טעהר

 װאס שעפעך, גאנצע רא ;אף זײנעז עס
 אין רעדזשיסטלירט ;יט :אך זיף האבען

 טאן דאס איצט זײ דאלפען ײ:יאז, דעל
 דעש םון אפיפ :ײ־געעפענטען• דעם אין

 װאש סט. טע20 איסט 6 אין פאנד,.
 אלבײטסאאזע די אלעל אנבא־״אנגט

 ניט איצטעל דינען װאס קאאוקטאכער,
 האבען װאש *צאפ, ק־ין ט*מ פאלבונ־ען

ט שאפ קײז  ״טאפ קײן צו זײגען אין ;י
 זי־ טוזעז יע;ע — צ־גזדגדימז :יט

 אין איעש־ײבען באאד א*טנאדי;:ט
 פיא זיי װעט דאס אםיס. נ״עש רעם

 באקוטצז קענען זא^עז זײ אױסהעאסען,
 װעא־ צו אינשורענס, ארבײטפאאזע די

Ivz שװע־ אהן בארעכטיגם, דיגען זײ 
 צאהאונגען די דעם-אז אהן ריגקײטעז,

םארצױיעז. זיך זאאעז
 קאאוררטאכער, די אז האפען, טיר

 גע־ דאש ותיאען נוגע, איז דאס װעטען
 דארף, טען װאס כיאז און אכט אין טעז

 אײגענע עלע ז' אץ דאף איז דאס װאס
אינטעלעסען.

ו ע מ ם ט ר י ו ק ס
!אױפטעדקזאם ,23 לאר,אל םץ

ש־נג א םי
m

פאר נערוםעז ױערט טאכער סחױדט• אאע סון

מאי פען2ו דעם אװענם, דאנערשםאנ .
®״נקםליך. 7.30

סלאר) טער5( םטריט, ♦וטע איסט 231 בילדיננ, ױניאן אץ • * ' ‘ * * י . 0 •

 םאעט רי איז עש איז ײערעז. אויםנענוכיעז װעיצז םראגען םרייד וױכטמן
םראנען. די ןיא נעהרען אגטײצ אין כדטימעז די 1« הידעז «ו םיטנצירער אצע שון ' .t < * <י ׳ - ' ;

צו ט חיטען איע אבעל יזיאסען,  ד
געועיזן• דא האב איף װאס דעס

 אי;טעל;עשא:אל דער םון 38 יאקאר
 באנקעם א חאכעז צו נאשלאסען האט
 !אאאס^ פארת אין טעטבעדס, דיגע פאר

א/ טען1 עלב.דעם  חגש פייעלען צו ט
 אוייי און ױנדטיב ארבײטע• אנקוטענדען

 דעס םדן עקדסטענץ יאהר צוױיטען דעם
ז״ערען. יאקאא גײ-געטשאיטערטען

 אי- צו אנגעקוטעז איז לײכט גיט
 זאיען זײ אז טעטבעלס, די בעיצײגען

 דעם םאר געלד סיעגדען צו זײן ;רײט
 זײ פון צאלא נרױסע א אבעד צװעח.
 װעט זיכער און געסיסען לאר זײגען
 האבען װעאכע ,ד םארדריסען איצט

 טעט״ ק״ן — טאז. צו דאס פאלפעאט
 צוױיטען א םארםעאען ניט װעט בעל

 אלאגזשילט װעט אזא אױב באנקעט,
 פארזיכער איך יאוזר, נעקסטען װערען

ד  אאע זא:ען אזוי אח יעם• אין א״
 -א: באנקעט דעש כײ זײנען װעאכע ,,ד

געװען. װעזענד
 געװען דאס איז פאי־טי רױיפ״עע א

 די װעיכע צו סוף, ביז׳ן אגפאנ; פלז
 םלוי״ דיעלע געכראכט האבען מעטבערכ

 לא־ פאראאזען םרײגד. און יןינדעד ען,
 אוט־ זאלגען, שטענריגע דיערע זײ בען

 רעש אין נױטען און צוםרידעגהײטען
 פײ- צו איבעלגעגעבען זיך און אבענד

 העלאיכען א אויף א:ע:ד דעש ערען
 איף האב פריהעל ניאא קײן — אופן.

 טעגשריכע םרײאיכקײט, אזא געזעהן
 געםידזלען הארטאגישע און פלײגדשאםט

 א:ע;ד. יענעש געהערשט האבעז װאס
 זעיזר די ׳ע״ײז, און געטלאגקעז גוטע די

 שעהנער דעל טישען, צוגעגרײטע פײן
 טוזיק די זאי, העײבאאויכטענער און

 גע־ פרעהאיןי דא צאיט, דא האט, װאס
 אאעס דאס — סעודה דער צו יג״פיאט

 אוטגעװעה:־ אבעגד דעם ;עטאבט ל>ןט
 איז טאא קײן אוטפאמעסענד. א.־ן ^יך

 ברודעד א זעוזן צו אױסגעקוטען ־,ט
 גע־ איז עש װי אזוי בלורער א ג־־יפען

תז בײ פאא רעל וחןן  אזטגאישדײב־ די
אי- פון װעאט גאנצע א אבענד. ײגען

23 לאסאל כאאװ מז.
גמזערם•!. <ןן»סקי, ט.
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םענעדזשער. •עקאװסקמ ל.4

 פון געיעײנט האט גוטססײט איז בע
 דזאב טאדזל קײן פנים׳עי. אאעטענס

 טע:על עאטעלע און ױנגע געזעהן איף
 אנגענעהש און אײכט אזוי פיויען און

 אח געזונגען האבען זײ ען.5םאלברײנ
 עס און גע^אכט און גערעדט געטאנצט,

 pc אידעאא דער װי אײסגעקוקט האט
ײטער דעם  די ;עוױנען צו אס4קי אע

 איננאנצען שױן איז איהם, פאר װעאט
געױאדען. םאלוױרקאיבט און דעלגלײכט

 פון געיצײנט האט הײאיגקײט דוהיגע א
פנים׳ער. זײערע
אנקו־ געדארפט ניט האט טען און

 פראפעסיאנא־ באצאהאטע, הויך צו כיען
 עואם. דעם םאדװײיען צו קרעפטען יע

 זיגנער, אײגענע געהאט האבען מיר
 אינטע* א דורכנעםיהלט האבען ײעאבע

 בא:־ דעל אײדער פלאגלאש, רעסאגטע
 ברידער די אנגעםאגגען. דף האט סעט

 אימאגד ב. אח דאאטא ט. דזיסענאלאנק,
 פאפורערע םיז אריעס געזונגען האבען

 בעסט*באאיבטע אויןי אה אפעלאס
הס  pא לוסיש אידיש, אין אידער פא̂י

 י.א־ שטיטען yin: זײעלע איטאאיעניש.
 דעגעsגא טיט זאא דעם אננעפידזאט בען

 דא־ ראספיני, װעידי, םון טעאאדיעס
 באװאוסטע אגדעיע םון און :יזעטטי,

הער^ די קאטפאזיטאיען.  זײנעז צו
 ד!ארצינען דעם פון באגײסטעלט נעײען

 שטארקע טיט האבען און זינגען טעז1נ
 זײערע אויפנעפאדעלט אפייאדיסטענטען

 און טעחר זיננעז צי ארטיסטען אײ;ע:ע
 בעטען אפיציעי־על דעל זײ. רפ# טעיזר

 אזױ וױיא איבע־ע, געװען אבער איז
 די זײגען פיבריקום נאנצעי יעל װי

 טיט׳ן ענטציקט געװעז אויר ארטיסטעז
 דעם א*ן געפיהאט ײך האבעז אבענד,
פארנע־ טיט י-אבעז און טוט בעסטען

 אױן« אידעד נאןי נײט געענטפעלט ניגעז ־
 ױניאן זײערע פון אפי״אדיסמענטעז די ;

שװעסטער. pא ברידער
pK םאר נעװען דאלט זײנען באומען 
און פרײעץ טענעל, די םאר :א^עמעץ
 זאא העא״באאײלטענער דעל ׳קינדעל.

 אוסטינע די װענט, שעהןײןאאילטע די
 פיא דיז האט ארום איעס און נעדכטער

 שפינאען די דולך פארגרעסערט טאא
— פארטאנט. זאא דעי װא^

 צו' געװאלען נעםאכם איז פאלזוןי א
 פיער ארום די אבער יעדעס האאטען

 ניט ^ויז האבעז סארזאמעיטע הונדערט
 די אין זיןי אײגצאטען וױ נעפיהאט

 אײכ״ און רואם כאנקעטען אפיציעאע
 רעדנער, סוף נאנצעז דעם ביז הערען

 פאר- דאש ׳האבען רעדנער די כאטש או[
 צו מארנומען האבען-זיף pא שםאנעז

 נעסוזט אאע ײי האמןן קורץ, רעדעז
 הורא• און • אפיאדיסײענטען די איבער

 גיט- pK םא,יעגדינעגדיג נים געשיײען,
 ךאס אױב — בייגסעא. פון אראפ פוסיג

 ארביימער- אריגיגעאער אן ניט איז
 וױםען ותאעז איך װאצט דאן גאדןעט,

׳* ״ ■ . ? איז רואם
גאסנס »
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פראנע ניזאציאנם
ט די ײ ק נ די ענ װ ט ױ ל נ א ק פ או  קי

ר ע כ א ם מ ב א ל ק

 ״גערעכטיג־ םון רעדאיזטאר װעוטער
—:קײס״
 קלאב בראנססקער די פון קאמיטע *
 םיז ישטיצע בעטען געהומען איז רוכ״ס
 אום צוױי, ראקאי םון עקזעיזוטיװע דער

 די רומס. קראב זײערע אויםצוהארטען
מס האט עקזעיזוסױוע ױי  וווג״ פיר באו

 אפאיגטעט איז אױך דאלאר. הןרט
 חא־ צוױי די און יזאמימע, א געװארעז

 אױסארבײטען דארשען צוזאמען כױטעס
 זאיען רוסס קיאב די אזױ וױ שלענער,

 אז מיינט, עס װערען. פאמואי־טעט
אי דער אי  פאראינטערע־ איז צװיי ‘י

 איערײטארס בראגקססער די דאס יסירט
 װאױ אינפטיטוציע, אזא האבען זאיען

מן קאנען זאיעז זײ הין  ליײ א P» קו
 גוטען א רייעגען צו אום ׳צײט דמער

 און ארבייטער־ איבער דיסיןוםירען ביך,
ן .באיןעגעז םראנעז, אמעכײינע  אבי־ זי

 אביסעל װערען ריםעראטור, כדט סעי:
 און אױפגעקלערטער, באװאוסטזיניגער,

 מיר װײל איידעלער. — סײנט דאס
 גוטען א רייענמ כיען אז דאך־, וױיפען

 אויס־ ״צעהגעם א געפינט כיען און בוך
 ניט־װײ איז סראזע, אײדעלע אן דרוק,

 דעם אין ארײן דאס זיך ננב׳עט לענדיג,
 ארויס ראס שטופט סמירא און פעניצען

 רײד. גראבע אפערייטארסקע אונזערע
 אינ־ םעהר בײ דאס זיכער, איז עס און

 גאנ־ רי װאיס קראויזמאכער טעלינענטע
 בעסערען א אין נעוחןן קלאוש־טזיייד צע

איצט. וױ צױשטאגד
 װאי׳ט ציל, דעם דעמרײכען צו. כרי

 אזעלכע דאס פארשיאנ, א מאנען אץ־
 גאר גיט געפיגעז זיך זאיצען רומס מצאב

 םײאען אאע אץ נאר ברא:קס, די אין
 אױך און יארין נױ שטאדט רער פון

«p ,אין אםילו איז בראנזװיל נרוהאיז 
 זאאעז רוםס יזיאב די און ;אײרענד קוני

 די פון אויפזיכט דער אונטער זײן ניט /
 זאא אינטערנעשאנאא די נאר .לאקאלס,

 אר״ ארע פאר און ־— פארוואיטען, זיי
נאדעא־פאך. פוץ בי־יטער
 גרויסע דא זײנען עס אז וױיס, איך

 א ?;אבעז דארו^ מען און יטװעריגסײטעז
 זאא כיען ווען אבער דערצו. געאט סך
 יזאס״ עס װעט ארײנטראכטען, גוט זיך
 רוכיס, לאאב כײט ביאינער סך א טען

 אם און יעצט. איז עם װי אזוי אײדער
 אינ־ האבען װעאען מיר ווען פארװאס:

 הא־ זײ ,װעאען ארבײטער טע׳ריגענטערע
 בע־ א און אינטערעס גרעסערען א בען

 באװע־ ארבײטער דער איז ידיעה סערע
 געאט שפארען קענען סען װעט ״גוננ
 וועאעץ ארבײטער רי אממאזױע. פאר
 דאאאר א איון םיטינג א צו יזומעז דאן

 רעכט מעהר דא איז עס און ישמראף;
 וועאען גוםא ארבײטער די אז זאגעז, צו

 דאקטוײ אויף דאלאר א שפארען קענען
 דארםעז ניט װעס ײניאן די און ׳רים
 דאאארס טויזעגטער האסםעז אא?ען <יך

 ארבײטער, סראנקע פארשידענע אויף
 א ער האט רומס קאאב די אין וױיר

 װעגען ,אעקציע א וזערען צו געאענענזזײט
^ ה ד נ ו ז ע  א אײענען קעגעז װעט ער .ג

 װיסעה װעט ער און העיענע װעמן בוך
ײז װעלכע  װעאכע און ^ןעדאיד איז עפ

 װע״ ארום אזױ געזונד. םארץ גוט איז
— נוצעז צוױיםאכעז א האבעז מיר יעז

 אינטעײגענטנערען און געזונטעדען א
ארכײםער.

נאטיראיו/ #אײן ניט זיך רײד איך
אראפברײנ־ ׳פוין םיר ורע<ען דערפיט אז

 אר״ די װעט זימןר אבער ‘כדפיח׳ן, נען
 א קריגען דעם דורך באװענוננ בײטער

אױסזערזן. יטעהיערעז
נרוס, ברידעראיכעז טיט

ס א י ס מ װ ע Aא
צװײ. אאקאי מעמבער ־• ...

ך א ך « נ א ם װ ם צו או ע ל בי  ױם ױ
ב ט די ®מ טו ס ם און װיי ע ר  ד

ר ע כ א ץ מ א א םי ל ע ד א ל םי

)1 זייס »ון («לום
 אויך וועם מזיקאף סר. *רהעםסער.

 איז טישערא־םאלאם. אייגינע ש«'לע\ .
 :עה־ )ונםיײל אויך וועם קאנצערט דעם
 באר-הדגמ » היםנער, ה׳יי׳גז סים םען

w סאאראנא tםאלאאזיסםין די יז״ 
*רימםםוןר. סיםמאני םילאחףלםיא דעם

די םמ אריעם זיננ«ן ומם זי -
envu באוואוםטע t. זײן ומיען עס

 קועפטען. םמיסא<ישע אנדערע נאך .־•;
 רראםאםיעע זײן אױך ומלען עם «<

ד «וזיר, איז יארס ;ױ1 ®ת tjnwnp ־  ס
i םון •ראו־נער זואיסנת n ארבײנזסר
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—:רעדאקטאר װערטער
״24 דעם ״גערעכטיגסײט׳/ דער אין

 קורצ״ איהר ענטפערט אפריל, טען
 טוט ער דאס ׳זײן האן עס אז כיאלעז,

 באישואדי״ רע̂, סיט אוסרעכם אן מיר
 ויעט איוזר %ו און כריןי, זײן איז גוגג

 זיך װעט איהר ביז #אוצוארטען דאריבערי
 איך ויאם הערעז, אח זעחן מיר מיט״
 אננע״ענענ־ דער װעגען זאגען צו האכ

הײט.
 װענען ערשיערען, דערפאר װיל איך ־
 זאל םען כי־י זיך, האנדעלט עס װאס¥

 פיט טאן צו נים דא האט פען אז וױסעז,
 עתספענסעס פאכען ״װע^נע מעגעען,

 אויף זײ םאר״שרײבןנן און זאד אײן פאר
 דעי־צעה־ און לופען און זאך אנדער אן

 אױח געטאן עס ראכעץ זײ אז ׳יען
 קאן פען וױ האסםעך/ אײגענע זײערע
 אין באפערקומעז אײערע םון דענקען

:פינקט צום יעצט ׳שםועסען. קורצע די
 בא־ האבען פיר װען פאראיאהרען,

 די פיט אנריפענטס רי באנײען דארםט
 עהזעקוטױו דער האט באלעבאטים,

 װעאבע קאפיטע, א ;!רװעהאט באארד
 פאדערונגען אונזערע אויסארבײטען זאל

 רעל^םענד'־ זאל און באלעבאםים די צו
 אנרײ אונזערע י אין ענדערונגען

 1קײ בעבען נ־ט זאלען װעלכע מענטס,
 טעכ־ רורך באלעבאטים, די פעגליכקײט

 אויסטײטיצונגען, או; דרײדלאך נישע
 דירכצוםיהרען פון זין ארויסצודרעהען

 כזןדד זײ װעיכע אנײסענםס, זעימז די
 דער אין אונטער. ר'יבען1ע און אן פען

 גאאד־ ברידער די :עװען דינען קאפיטע
 עסזעסוטיװ דעם פון יא^ווױץ איז בערג

 העס־ ישוסםעי, בדימןר די און באארד,
 רעם םון אפיכערס סארהין, און טיז

מענע״ פיט׳ן צוזאמען באארד, דדטאינט

 אאע די וױ אזוי לאקאל. םון דזשער
 אװענ־ אלע םארנוםען זײנעז פערזאנעז

 ער־ האמגן מיר און סיטיגגען, םיש דען
 זא^ען קאגפערענצעז די אז ׳װארט;נט

 בא־ מען האט אנהויבען, גיכען אין זיך
 ביז טאג גאנצען א שבת סיםעז דארםט
 ~ זונטאג אייך אח אווענד אין ישפעט

 אז געזאגט, סיר מוםטער ברודער האט
 סא־ עהנליכע אן האט 1 לאקאל װי אזוי

 טענ עםליכע געװען זײגען זײ און םיטע
 זא״ פיר אז ער, דעגקט הײקװאוד, אין
 און שבת פאר םאהרען אהיז אױך יען

 א מיט פארטיג זײן מיר װעאן זוגטאכ,
עקזע־ דעם צו דינסטאג םאר רעפארט

 יטוס־ ברודער האב איך באארד. קוטױו
 פאה־ ניט וױל איך אז ערקלערמ, טער׳ן

 דאר־ כדר אז לײקװאוד, אין מיטען רען
 פיר אז און ,1 לאקאל נאנטאן ניט פען

 אין אויב ;יארק נױ אין פיטען לאנען
 אלע װערט פען און טוםעלדינ איז אפיס

 טעיעםאך םון אונטערבראכען וױייע
 קאנען װיזיטאדס, םון אויך װי גאלס,

 פיר האט אנדעריט. ערגעץ פיטען פיר
 קאן ער אז ערלןלערט, שוסטעד ביודעי

 נױ אין זונטאג און יטבת פימען ניט
 אין ארבײט װאך א נאך וױיל יארל,
 פון אװענדזון אלע ביזי זײענדיג ׳אפיס
 מיט זונטאג און שבת זײן ער פוז ײאך,

 אבער פאהרעז םיר װען םאמיליע. זײן
 זײן עס פענ יארס, נױ אױםער אװעה
 װע־ ד^נעז, פון רײזע עטונדע א אפילו

 נאנצען א שב\ז פיםע] קאנען מיר לען
 דאס און אװענד אין עפעם ביז טאנ

 פארטינ וועלאן מיר ביז זונטאג, זעיבע
 ארײ ניט װעם לאקאל דער און װערעז,

 באצאדזלען װעט פען ווען ווערען, גוער
 וואס עקספענסעס, מא?ע עסדירד די
 דאן האב איך פאכען. וזעט קאםײםע די

 ײעט גאװערנאר דער אז געװאוסט, ניט
 גענלויבט, האב איך קאםיסיע. א אפאינטעז

 דדטענעראל א איז ארויס באלד פיר׳ן אז
 געװאלם־װאם האבעז מיר און סטרײג,

םאדע־ אונזערע אויסארבײסעז גיכעד

-נממני
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I. איבער םון בוך א אײז דאס coo ,בוךפארמאט. גחייסער זײטען
גרױסארטע אץ געדרוקמ ארטיסםיש שעהן, איז בוך דער ב

געבונדען.
װערטער, 150ססס, איבער פון באשטעד״ט בוך פון טעקםט דער 3

ביבליאגראפיע. פרלשטענדמע א און בײיאגעם אינמערעסאנםע חוץ א
םעע לײנטע א אץ געשריבען א״ז בוך דער .4 פארשטענד״ אץ פיי
שפראך. לײנע

 העלדען די ױינען ארב^טער דײ פאלק. פון געשיבטע א א^ז דאס .5
בוך. דעם פון

 און ם^נונגען אלע נעלערטע;. א פון ארב^יט די איז ברך דער .0
באהאנדעלט. אביעקמװו רוערען שמרעטונגען

 געשיכטע די דערצעהלמ װערט אופן אעטערעסאנטעץ א א,ײ,ה .7
סטרײקם. גרױםע אמזערע פון

 דער פון באטראבםוגגען ארן אונטערזוכונגען ענםחאלם בוך דער .8
אינדרסטריע. דער אץ צװײגען אלע פון ענטוױקלוגג

 . דער פון גאנג איצםיגען דעם אױף בליק קלארען א גיט עם .9
אינדוסטריע.

אג״ אלע װעגען אינפארמאציע םון אוצר אן פארטאנט כוך דער 10
 צו אױפהױכען זי אוץ אײנדוסטײע אונזער רעםארםי־רען צו שטרענגוגגען ״

םדרגה. עקאנאםישער העכערער א
II. ױניאנס אמאלײגע אלע די פון רעקארד פאלשמענדיגער א איז עס 

אינדוםטריע. דער אץ
ץ געפינט א^נטערױישאנאל דער פון לאקאל יעדער .12  געשיכמע ד

בוך־ דעם אץ
̂ז ביך דער .13  העכסטען פון א־נטערנעהמונג עדײקײשאנאל אן א
םארט.

 דער צר ב״יטראג א״םםארגלײנל-כער וױכטעער, א איז דאם .14 ,
ארבײטער־לימעראטור.

 װאס מיטגלידער דײ פאר װערט באזרנדער א פון איז בוך דער .15
ױניאן. א״נטעדױישאנאל אומער שיקזאל.פון םיט׳ן זיך אעטערעםיירען

 באװאוסטער דער פון געװארען ארויסגעגעבען איז בוך דער .16
אעקארפאײימטד. הייבש װ. ב. הויז פאבליישײנג

דאלאר. 5סס. אײז ברך דעם םד[ פרײז דער .17
 צו ב*ך א באקומען קאנען אעםערױישאנאל דער פדן מיםגלידער .18

דאלאר. 2.50 פאר פרײז, האלבען א
J9 בוך דעם קײפען זײ װען דעמאלם נאר באקומען די קאגען דאס - 

• ױנייאן. דער םון אםיס אין
סטריט, טע10 װעםט, 3 אעמערג^שאגאל, דער םון אפים דער מג

 ױאו אװענט, אץ אוהר 7 ביז דאנערשטאג און מאנטאג יעדען אפען איז
בון. דעם באקוםען קאנען כדטגליחנר יארקער נױ די

 אין בוך דעם באר\מעז פראוױ^ץ-קאנען דער פדן מיטגלידער .21
r' / יוניאן. לאקאל דיער

 גיט דארף ײדאן אעטערױישאנאל פץ-אונזער מיםגליד קיץ ^2
׳ ׳ בוך. דעם אײנצושאםען זײך מארפעלען ;

 ל?םע- גרעסמע %ר פץ געלדיבט שטארק ז^אר רדערם בץ־ דער .28 ^
ם - ״ רי ק מד- ר אץ קער%ךן שער חן ס - .־ שפר^י־. ענג^

מן ג  כמפד י1 18ם ו׳יי פארלײגען און ת
hi w וײנצן סיר און ן מנרם w| 

 0Pi חאבען מיר און• םיטי *טלפנםיק
 או רעקאמענדײשאנס, *מלכע כרווכט
 V געקראגען ג^ר מיר װאלםעז חלואי

 געװען טיר װ*לטען דעם, פון זעלפט
אפ גוט

 אױןי ביל א ארײנגעגענען האב איך
 טא״ זעכציג און (חונדערט טאיער 160

D• חאט קאמיםע פינאנץ די לער). n 
 וחנד וױרקלץ/ און גוטגעהײסען. ביל
 קא״ א םאר טאלער 160 אז זאגען, קאז

 געארכײט האבען װעיכע ,6 םון םיטע
 שיעט כיז םעג גאגצע זוגטאג און שבת

 גרױסער, א צו איז ;אװענדען די איז
? ביל

 איגעכען באדאדסט האבעז מיר װען
 רע״ פיגאנציעלען יעדזרליבען אוגזער
 וױ סיר, האבען מעמבערס, די צו פארט

 קאמי״ אויריטיגג אן ערװעהלט אימער,
 רעיארט דער צי אונטערזוכען צו טע
 טשערמאן דער גאלדבערג, ריכטיג. איז
 . אײנער געװען איז װעלכער לאקאל, פון
 ערקלערט, סיר האט לןאסיטע, דער פון
 160 םון בייל « געםונען האט ער אז

 גע״ ־איז ער אז און עקספענסעס, דאראר
 דעם באצאי״עז זאל לאיןאל דער אז ׳גען

 םאהרען באדאיפט נימ האט מען ביל.
 ראן איז ער סיטי. אטלאנטיה אין

 געגען יעצט איז ער און געגען געװען1
 עתזעקוטי״ דער בײ רײרען װעט ער איז
 םיגאניז דעם לעזען װעט מען רגען װע,

 צוריק״ ביל דעם זאלעז זײ אז רעפארט,
״ז קאמיטע די זאל אוץ וױיזען,  בא״ אי
 איהם האב איך עתספענסעס. רי צאלען

 דאגע־ גארניט האב איך אז ערקלערט,
 אױך וױיל געגען, רײדען זאל ער אז ׳גען

 אט־ את םאהרעז געגען געײען ביז איך
ט/ לאנטיק  איך וױיל דערםאר, ניט סי

 םארברע־ יגרויסער א איז עס אז דענק,
 געקענט גוט גאניז האבען טיר נאר כען,

 װען אבער יארס. נױ אין אױך פימען
 נױ אין געטיטעט אםילו װאלטען טיר

 עטליכע געװען פייײכט װאלט ׳יארק
 אבער עיןספענסעס, װײניגער טארער
געװען. זיכער װאלט עקספענסעס עפעס

ד פיהרם אלצמעז אדג^  אז דאן/ ד
 בא״ זי װערט מיטעט, קאטיטע א װען

 מעפבערס 4 אז אמת, דעיםאר. לויגט
 בא־ באצאיטע זײנען קאטיטע דער םון

 זײער אפ גיבעז זײ װען אבער אפטע,
 אמ־ זײ זײגען זונםא:, און שבת צײט

 זאא פען אז בארעבטיגט, װײניגסטענס
 זײ װאס עקספענסעס, די אוםקערען זײ

 הא־ אבער פאל געגעבענעס אין מאכען.
 דער םון פעםבעיס צװײ די אפילו בען

 בא־ הײן ניט זײנען װעלכע .קאפיטע,
 געקראגען ניט אויך באאפטע, צאלטע

 האבען טאי^ער 160 די און ;באצאיט
 האטעל־עהספענ־ קאר־פעד, די געדעקט

 קא־ נאנצער דער פאר עסען און סעס
פיטע.

גע• ניט דעש ווענען אבער האב איך
 גע״ האב איז גערײד קײן פאכעץ װאיט
 בײ פאנען געהן ניט ידען איך אז זאגט,

 זײ אז קאפיטע, דער פון פעםבערם די
 עקספענסעס ם״יל זײער באצאלען זאלעץ

 טאלער. ISO די באצאלם אליין האב איז
 אטי־ וועגען, אפת גאנצער דער איז דאס

ט/ דאנמיק  מד מײנע רועלבע וחנגען סי
 f װילחד די םארשפוײיטעז שונאים םערע
., - • ; הלאנגען. סםע ; ד

ד ױ־ ע נ א ד נ א ד . ל ן ן ט ײ נ ד ױ ־ י ד ט - 
ן א י נ ן ױ ו י פ ן ד ע ם א ר ד ע ד ײ נ  • * ש

ט ר י ל ע פ ו א ן צ ע צ י ט י ש ״ ד ע ז א ״

 ױניאן םרײד ױנײטעד יאנדאנער די
 געװענדעט זיף דאט דאפעךשגײדער פון

 אידישע די צו בריף״ פאלגענדע פיט
אפעריקא: אין ארבײטער־ארגאגיזאציעס

.1925 ׳16 םארטש ״לאגדאן,
 ארבײטער־אמאגי־ אידישע די ״צו
__ אפעדיקא. איז זאציעס

פיט, אײר איף סײא פארגנינען ״כױט
 געזוגדהײטס־ארגאניזא־ אידישע די אז

>  נאפען אונטער׳ן באקאנם איז װאס צ
 םאר םיל זעהר אױםגעטאן האט , ״אזע״

 אין אדבייטער־ארגאניזאציעס אידישע די
לאנד. אונזער

 אױו* אנװײזען באזונדערס קען ״איןי
 ארגאניזא״ אנםע5דער די װאו לאנדאז,

 פאאיטישע שום קײן האבענדיג גיט *יע,
^ן,  אינ־ םיל ארויסגעוױזען האט םענדענ

 אידײ די לטוכה טעטיגקייט און טערעס
 דעם איז באזונדערס און ארבײטער, vש

 אלעם געטאן זײ האבען טרײד שנײדער
 חאנדיציעס די אויסצובעםערעז פעגריכע

 װאחנונ־ און סווענדשעפער ענגע די אין
 בא• אידישער לאנדאנער דער םון געז

םעייקערוגג.
 םיז דערדואוסט זי)י האב ״איד

 חנאאנאציע א אז פרעסע אפעריקאנער
צט געפיגם.זזיף ״אזע״* םון  די אין אי

 דארײ װיל איך שטאטזןן. סאדאײניגטע
 די רעתאכמנגדיחח הערצליף אײןי בער

 <מם איחד »? חא^ איך און דעיעגאםען
עד שצמעז ארכײס די  אױפסצרה״ פ״צ ׳

tr*i ־ םיסח^וי. און זאסיזײם
ס נדייאראיכען  גיז

‘ • m.א. ־ v r t סעקי״
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 וזײגטיגע איז יחוס tg #זאגט ...איהר
 אז יײןי, ואג איר און גארנישט׳ ץײנזע

 אט — יחוס..♦ שטענדיג באײכט יחוס
 אזױנס, עיעט דעדצעחיעז אײך איך װעל
 איײ t8 איז אז-יחוס זעהן, איהר װעט
זאך. כיגע

׳עטעד־ קלײן א אין געבוייען בין איך
 טאטע מײן עלסערען, ארימע בײ סעל
 פאטע ׳מײן שגײרער, א געװען איז

 הא- בכיל און פעדערען/ פליקען פלעגט
 כעלי־ לױטעו־ םון ;עשםאפט פיר בען

 צעהנדלײ כיז אריפע״לײט אין פלאבות
צוריין.... דורות גער

 איף האב שנײדער, א םון קינד א
 כין אין אז פארהאסט. שנײדעדײ די

 פיך האט יאחר, םעדצעחן געװארען
 א #שנײדער דער לײזעד טאטע, דער

 שפיציג א מיט איר פאנערער הויכער
 א פיט אויגעז װאסעדדיגע און בערדעל

 *װעקזעצעז געװאלט נעזעל׳ קורגאסע
 גע־ אבער האב איף שנײדער״טיש. בײס

 ורעס צום גארעל, צום עקעל אז םיהלס
 אונז קעגען ״פאיטיז׳״. צום אפילו און

 מקי אין סטאליער. א געװאועט האט
 פלאכה. דאדגער דער צו געצױגעץ האט

 איז געטדאכט, איך האב סטאייער, א
 מילא, ישגײדער. א pc שעז׳ונער דאף

 קאן ער אז ;עזעה̂ן האט טאטע דער אז
 דערצו און פאנען, גאדגישט פיר פיט
גיט װאס ארבײט, אז סטאלערײ איז

 לײ• אװ פעדעױישאן שיקאגא
 זאל דעבס אז םאדערט, באד

רעכט בירגער זײן צודיקקריגען
, p

 ארגאניזירטע די פון פארטרעטער די
 סיטינג זײער בײ ״שיקאגא פון ארב״טער

 אװ״לײ־ פעדערײשאז שיקאגא דער פון
 צו באשאאסען אײנשטיפױג האבען באר

 ער קולידדש •רעזידענט פון פאדעיען
 װ. ױדזשין גענאסע צדדיקגעבען זאל

 מען װעלכע בירגער־רעכט זײ;ע דעבס
 איז ער װען צוגענומעז איהם פון האט

 זײן צוליב פריזאן אטלאנטא אין נעװען
מלחפה. גענען פײ:ו;נ
 בירנער־י דעבס-׳עס וועגען פראגע די
 געװא• פארגעגראכט איז רעבטע לי:ע

 דעלעגאט הױרסטײן ליליען פיס שון רען
 ױ־ טיטשערס הײ־סקול װאומענס פין

ר י1 אז באריכטעם האט װעלכע ניאז  י
 אלדעלך האם פארםרעם זי װעלכע ניאז

 רע• א קולידזש פיעזידעגט צו גע״שיסט
 ענט״ אז נעקומע? איז עס און זאלוציע

 סאר־ דזשענעראל אטוירני םון פער
 אײ פראגע די האט וועלכער דדשענט,

 אװ דעפארטפענט צום בערגעגעבען
דזישאסםיס.

 ײבם1ש דזישענצראל אטוירני דער
 טי״ היײסקול די צו לעטער זײז אין אױך

 אן צושיסען װעט דעבס ווען טשערס,
 בירגער־רעכםע, זײנע װעגען אםלירוײ״שאן

 באםראכ־ באאד דעפארטמענט דער װעט
 אויםפערקזאמ״ גרויס מיט םראגע די טעז

קײט.
 בא־ האט הױרסטײן מים װי :אכדעם

 גע־ איז פאסירונג, דער װעגען ריכטעט
 סע־ די אז םארשלאג, א פאכט-געװארען

 אננעה־ אױף זאל לײבאר אוז דערײשאן
 אװעהשיקעז אין רעזאלוציע אזא פען
 איז םאר״שלאג דיזער פרזגזידענט. צום

 אלע םװ אײנשטימיג געװארען אנגעגומען
 רעואיוציע ידי דעלעגאטען. אנװעזעגדע

 עד קולידזש, פרעזידענס פון סאדערט
 םולע זײנע דעבם׳מז צוריקגעבען זאל

 איז עס וועלכע אהן רעכטע, בירגעראיכע
 דעבס װ. ױדזשין נענאסע כאדיגגונגען.

 ער־ צורי? פאר.מאנ»טען א מיט האט
 רענירוננס־דע־ א םון אעטער האלטעז^א
 װעא״ איז !ואשינגםאז, אין פארטפענט

 ער *ז אגצוהעיען, איהם גיט פען כען
 בירנער־רעכטע, זיינע צוריס קריגען װעט
 אפאיקײשאז מאכעז װעם ער אריב
דעם. פאר

 עןמןאערט-עפענט־ האט דעבס גענאםע
 איאײ קייז סאכעז :״ם וועם ער אז איד,

 בירגער־ זײנצ צווײק fwnp צו קײ^אז
 װיםעז זאא ער וחון אפיאו רעכסע,

חנכטאאז. שטארבען
ארכייםער״אתאגיזאציעם^זדאר־ אאע

 םיז בײשפיל גוטען חנם נאכםאז פען
אײבאר אװ ®עדערײשאן דער
 טיקען אח׳ טיטשערם חיײםתוא די און

on• «ו רעזאאוציעס rv n n ,פא־ טואחימו 
 דאבס׳ען סאכען צודיק ואל ער רערענדמ,

 וועא־ אח אאנד״ חנם טון בית^ר א םאי
געזואחנן. מכארען איו ער מן

 צים אױעמנעגענען טיר ער האט #ברױט
 ב^ס יאוזר צוױי אפנצארנ״ט סטאאיער.
 גיט געקמנט שױן איר האנ סטאאיער/

 די רונצי םיעד געגוטשן און מיאכח די
 דאט vn שטעדטעל אין אונז נ״• װאר.

 פון נחור׳א א *שנירות״ שעהגע געװען
 װאןי, די רונעא פיער םארדינט יאחר 17

 צופרי״ נעװען דט איץ אבער בין איןי
 איך װאס געװען אא*ו נין #חגז

כעי״מאאנה. א דין ככאא דארןי
 18 געױאהרען אלט בין איך אז
 ׳שליסען געבוכ״ען יטױן איף האב ׳יאהר

 פײײאף. ;אסיגע די פיט בעקאגטשאפט
 געװעז, ;יט איןי כין כחור׳י מיאוס קיח

 גוטען. א געהאט איך האכ נאפען א
אך גאסיגע די האבען נע־ פיר צו פ״ײ
 דעם פיט כין אבער א־ף זיף.... קאעפט

 צופדיעדעז. געװען ;יט מיזדאאך רוב
 ארבײטעיס ארז געװען זײגען דאס

 יחיס צו געצױגען האט פיןי• טעכטער.
 געװען איז דאס ט%:טער. שוחט׳ס צום

 קיײנע פיט דיקס א ׳קלײ;ס א מיידעל א
 נע־ איז טאטע איהר אבער אױגעלאף,

 א פיט #איד חוינער שעהגער א װען
 ז״נע אין 1אי בארי׳ ברײטער אאנגער
 צעהן פון יחוס דער געאענען איז אױגען

 פארזיכערעז׳ אײןי קאז איף דורות....
 גאײכ־ ניט שוחט^עדוען צום בין איף אז

 עס ! איד א עפעס איז דאס — גיאטיג
 ! טאן צו קוק א װעפען אױוי דא איז
 ״טעהנזז א געװען אויך איז *שוחט׳קע די

 האט אין געוױקסיגע, א בעא״הכית׳טע,
 װער״ ;עצעהלטע ישעהן, זעלר געיעדט

טעי.
 בא״ צו געפטארעט כ״ד האב איןי

 נאטירליך״ #הױז ז״ער פיט זיד קענעז
צז טיר איו פ ^ו מ  אבצר — גרימ גים א
 פריזיװ־ די אנגעקופען איז עס אז

 יאהר יענעם איז האט מען און צײם,
 אפגעגעכען בחוו־ים כעל־כית׳שע פיא

 מײן דאנק א איד, אוז סאאדאטעז, םאר
 4געוו*דע פארבראקירט כיז םאגעדקײם׳

 א םאד געװארעז םאררעבעגט איך כיז
 ״ישטאט״ טײן חןרצו יחסן. שטיקעא
 געהן פײן און זיך האאסעז מ״ן םיהרעץ,
 זעאבען אין פאא דרײ טאג אאע דאײנען

 גע־ האם ישוחס דער װאו פדרש, בית
 מעגאיכ־ די בעגעבען םיר האט דאװענט,

 שוחט׳ס םון האנד די באקופען צו קײט
 חןרצעה־ גים אײך װיא איך טאכטער.

 צוגענאננעז׳ איז דאס שווער װי לעז,
 עיקר דער עיקר. דער איז דאס גיט אבער

 אין אײגגעקויםט מיך האב א^ך איז,
ט׳ן נעייאם חתונה האב אח יחוס  םי

•״ טאכטער. שוחם׳ס
 געוועז איך בין צײט, ערשסז די

 כזד איןי גין חתונח דעד י1אוי גאימאיר•
 קינם־ און כאה סײן אז נעווארעז, װאהר
 לױטער םיז געקנאסעז איז ׳װײב טיגע

רבנים, אפיאו און ישוחטים מא^דים,

 געםונען ױ\י ̂אבעז רחיתדס די צוײשעז
אידעגצס, ריט אידען *שעהגע טיעדלײ
 ניײן נעישטערט פיד האט גאר זאך אײן

w s : ג י י מ געװען זיממן דאס y 
 פון נא״שטאנען די;ען ױעלכע פחותניב׳

 טאטע מײן װי נעלי״פ^אכות, יױטער
r דעד n 'W אױסגעזעחן מאט ױאס 
 געםא״ אין פאגערק״ט גאנצער ן4ד#פיט

 ישטײ איגעריכען איט אן י׳ענלײט,
ל  איחר םיט סאפע מײז סחודד» ־ מ

J דידעס^ ײ ״-גט נמע׳קײט  n
 בעיי־פלאכות יןאײנע טע*— — טעיס

קנצניב... אלן
 זײ נײט נע׳שעפט זיןי האנ אי!י
 גע- פיף לאב איך אבער ׳נג: כני״עח

 ישױן איף בי\ אן הײגט פון אז טרײסט׳
r גיט r v  'i אן איצט שון נעלעי איף 
פישפחה. אנדע־ אן צו

 צײט די יאהר. עטליכע אװעק געהט
איך און ׳שלעכט װערט דערהיים א-ן

 אפע־ איז אפעדיקע. יױין א-יעק יקא£
 אויס איז *י־ע, דא־ א-לר וױיסט ׳ריד,ע
 :אר ׳זיך ראכט איז, יחפן ־ער יחוס.

עי  אן םארנעס אײיז איר דאײעי. י
יענײ- צו האס םײן אז יחיס״ נײעם סײן
עי'  *שנײדעד א אאײז דא װער אין ,י

.2שא |יא
אויס *שוין אז ׳דאר איהד ףינט

 טעות. א איהר האט ? יחום ן פיט
װעט הױז, אין טיי צו אד״ז קופט
 עלטערען פײגע כאטיש אז זעהן, איהד

 אויס־ ישױז זײנען עאטערעז איהרע אח
 ״שטאם, פיאסטען פיץ אוץ גע״שטאיבעז׳

 ישטאם שעהנעם וױיב׳ס מײן איהר, אס
 איהר װעט ערד, די צוגעדעקט האט

 גאנצע מײן װענט די אױױ זעח אבער
פשיחה.

 האט אהער קופען מייז צאף־
 יגו הײםיגע. די נאך געבעניזט זיך

 בילדער, זײערע געשיקט פיר זײ האבעז
ד1אי נאך נעכענקט האט װידער זי

 געשימט איהר זײ האבעז — ריגע״
 געגאנגען איז צײם די בילדעד. זײערע

 ;עאאזט איך האב ;עווע?, איז געלט גוט,
 העגגעץ סארםרעטען. גרױסע כיאכעז

און םאטע מײז װענט די אױז׳י אזױ
 אין טאטע איהר זיידע, אײז אזן מאטע
רב. דער שעטער דער *יז זײדעס צװײ מאפע׳

גאנ־ די פאדישײנט פשפסוז איהר
 *שוחט דער אדאפ קותט עס װאנט״ צע

 מינע, שעהנער בעא״הכתישער דער םיט
 שםרענשן זיין מיט רב דשר םעטער דעד

כאיק״ קלוגען
 פײן הענגט זייט צװײםער דער פון
 שפײ פים׳ן אידעל מאגערע דאם םאטע.

 איהר מים מאפע ארימע די בערדעא, צע
 זײדע, מײן און םינע, פארשמלאפטער

 קורנאסעז זײן פיט מואשר, דער בעריא
נעזעא...

פענ־ פיר צו אפאא ארײן קופען

^̂oeoeoeoeoeoeosoecsoeoeogoQoeoaoeowofioeoeotOBogg

רער מײנע לי
סאלאגוב. .c פון

*r־׳r פערעי׳כ׳־טעי־ ני סיו

י־)

 שטילע, לידער זיר גיםט איהר
 — נעוױין אין םרערען װי

 :תפלה ניט טוט װאם םענש, דער
ט אײך װעט דער פארדטעהן. ני

 א־םגעריבםע, אן קוסם איהר
 גלײך. טרײסטונג א ברעגנם איהר
 געדיכםעז, וױלד, אפם קלינגם איהר
א",־. פארנעםען צו שװער איז דאך

 צױבער, דער באקאנט איז אייך
 שפרא־ נראדער דער פעלט דואם
 גלױבער, פונ׳ם ציטער דער

װאך... דעד אױף דעריחלום

 - פלאמען אין טרוים םיץ זײן םעג
 :•אײר בילדען נים קען איך

 צוזאםען זעיבםם זיך לײנם איהר
םייך... שםילען אײבינ נײם

 גליהעץ. אץ זץ די ד.אלם דארם
 דארט. m װאונדער־בלום די

 צוםליהען קומם דארפרמ פון
ודארם.^ הײליג דאס אעז צו

AW ןדע11̂ ואײו "*M יױ\י
ט דער אידד יע;גט cv 1ײײ װינ ^שוחיו,

ראןיגעד דער דאמ איז װער ־ך
ז נאט״אנטענדינ ׳פעץ פ״עגט — איי
פוג׳ם דדשטאלט *עעמע דאס

עייו טאטע׳ פײן איז דאס —
״שטאיץ. פיט ױ ענטשעיט — !ה״שלום
T א איז^ װער יענע• און — v r 

א״ד! נער
עריו ,w'1 ליץ איז דאס —
o rrn! — נ פײן ענטפערט ״  וױ-עד ״

י ״עטאאץ. גלױס פיט
 k }איז *ועי אידענע די ױן —
אידענע. שעהנע
עױדן פאפע, ם״ן איז דאס —

ױינ פײן עגסםערט — השאים!  נא־י ו
יעטאלץ.., ;רעסערען א פיט

 אז ׳זעל איך ציטער. און דץ איך
̂ר ̂ט בא  רער א-יף בליקען יעגעפס שא

פ׳־ינע העננען דארטען זײט. צוױיםער
פו^יערס... און *שנײדע־ס

 טען ;יט ביאדער יענע אויױ :א־־
 גארגי׳שט וױל פען און ל>יבי א גאר

 זײ- ז•• װער גי״ײך״ זעהט פען ש־עגעז.
 יחוס דעש *צױן דערקענט רען נעז...

זײערען..״
 ען8כא6א־א מיי זיך וױלט אפטפאל

 זײן זאי ציכרשכעז. און ביאדעי די
 איךזױע אין *שנײרער פ״גע פיט אויס

יחיס... גלײכער — שוחטים
דט• יאזט אבער האיץ דאס
 רי גענליבען זי איז אזױ אט און

גים״יחסן. דער — איו אין ׳יחס;'טע
 יחוס דעש האט טױט דער אפילו

געבליבען... עד איז װענט די אויף איגעװײשט. ;יט
זא-!... אײניגע אן איז דאס

ק^לענד^• אינטערנעשאנאל

םקולמא[. ח. פון

צדמק יןךזר 12 כדם ווסך דדמפױגע
 מענעדז׳יעד דער א־ש זיגמ״ן, ברודער

®P חן בלודער, » ן &ז עלחאים /3ס לאיןיול® 
 ברי- פאיגענדען דעס אוגטעד׳יסי אן

:װעל
*לע־ ?לי׳־ק דעל pc םעגעדדיער ^צום

ס ויגטאן, מל. ׳װיסען זײט 1 ױגי^ן ס;י
סע- סדן ^*זאגען גים זיד ײעט איהל אויב

אויסלא- זעהן װע• איחל אבעל נעדזיגער,
וא־ זײ אז ילעסערס, ק^נםלאקפ^ל די מען
דעל• זײ און בלוט אונזער זויגען נימ לען

די רײזעז ב^סעם די אז ׳ניט אזען4־
|cnyer ׳יאו יעדען אין װארום !לעסעלש.

אי זיך רלכענט על און קוןנמראקטאר א ן
אי־ צען מוז זײ צוליב און טענעדמזעי־ א

געװען נין ״אץ־ סקײל. אונפעל׳ז בײטען
ן י גע־ •לעסערס חוןבען סםלים פע14 י

יעדען פון ®,געצאהי נעהמט איחר אז ׳רעדם
רעײ און קאנטדאקם^י יעחןן §זן ב^סאזן

•לעסעלס. די אוין• אנםונג איחל גיט פאל
מער א^זא ניס• «ו ?עהן :יט איוזר װעט ט̂י

ארויפרו־ און ק*גםל*קם*י־ם ךו טאזשען
זאר מען אז מיםיגגעל, דזעענעראל א פען

ןלעהייך זײן ניט װעט £לעסערס די לייזען
חלונ װ;ט ױניאן, דער פאר און אײך פאל

♦ # *יוניאן...״ די װערען
 י ׳י^:?עלס ^־,אל, לאדפארט אין
 װ. ג. ל. 4אינמערנעש^נאי די זיך עפענט
 איז װעלכע ׳ז8קאנװענ« ע&עציעי8ס ױגיןןן

ד פאלהאנך^ען צו געװאיען געלופען  הויונ
 א אײנפיזזלען װעגען £יא;ע די זעכליך

 אינ־ װײסט דעי אין יײבעל סאניטאלי
 א.״ז לאנכע א זיך ענטזויקעלט עפ דוםבוליע.

 װעי^נער אין דעם, װעגען דעבאטע חײסע
 זיך באכײלמען דעי^עגאטען די אויסער

 הע:לי מאסקארויטש, דר. .ײײכ, דל. אייד
 אדװייזע־■ 1ליגע־ דער קארזען, דזשורױס

 א אסאסיאײשאן. פיאכעקטױו דעי־ ןלן
;,,1^שעי שטאיקע  סאניטאײ דעם געגען :

 צו אנדאז׳}י מ#יל גענאסע נעמם לזןבעל
ערערשט  לײנעי א אז דעם געגען ער איז א̂י

 אר־ £ון קאנםראל אלס דינען דארף װאס
 אינערגעגעבען זאל נאדינגונגען, בײטס
 קא־ זײםיגעל א pr חאנם דעל אין װעלען

 סא:י- אדו באאיד דזשאינם די װי םיטע
 —פא דאי;״ לייבעל דער .‘קאנםלאי םאלי

אן. דער פון װעלען װאיטעמ  דאס. יוני
 ניט באסעכ די װעלען אבעל, ׳ער גלויבם

 הורװיטש אײזיק יצחק דל. ערלויבען.
ציי8 אין אז מײגט,  ?יין ניט כען ל,אן ליג
 אויב אז אבעל דענקט על דעם. געגען
 אײנגעפיחיט דאס דאל״ לייבעל, א שוין

ם װעיען  איגדוס־ וױיסם ד?ר אין נאר ני
 סיןוילט. קראית, דעל אין אןיך גאר םריע
 דאיי״ ײ€ און איגדוסטריע ריפער און דרעס

אז די װען דאס ײעלעז׳ £אס»טא:ען  ױני
 פילמע >• בזים סכסוך געװיטען א אין איז
 נים זיד צייט דיזער אין באס דעל 1זא•

 י־אזעצ• .1לײבזך דעם מיט באגוצען םאלען
 דעם פאר «טאדק רײדען דײטש און בעיג

ער דייקען און לײנעל ײ סז  א? םײנוגג. אוי
 די ®אר גוטעס בלויז ברענגען װעט דאס

 אינ־ בינײ־עפז^דלל דער אין ארבײטעל
 גע־ ענדי^יך װערם פלאגע די דוסםריע.

ד^נעגלל. p 11* דע^־זאר 72 מימ אוםיםט
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 עױפטע די ־אמס, װ#נען צוױי אין
 גיײגע• דער $; דדיבט ױני, אין װאך

 אינשורענס־ 1*יבײטסא$זע גרינדעטער
 װעאכע די, סוגקצי^נירען. צי םא;ד

 ג«םור פאלשאאםענע אזא שױן האנען
 ױ;י$ן די װ$ס ארץ, אין צוױיפא^ צו

ט;  אויפגעהעצט קענען װעינע די, טי
 די געגען שאראאטאן יעלען פון װעלען
 זײער אין ראכען װערכע די, ;ירנ-אן

רער *ז אײגגערעדט, דך םאױביעגרענײט
אנעם^אי־ דעם pc אױשטו גאנצער

 א געװען נאר איז אינשורעגס ברענט
 די בײ אױיסצירײסען אזױ וױ פיטער,

 אדער 1ד*לא האילבען א נאך *רבייטער
 אויוי וױיס טײפעא דער װאך א םעחר
 דער־ ארן דערזעהן ענדיייך װערען װאס,

 זײ ב״ האט םען װאס םאי םיהאען,
̂־ט, דאס גענוכיען  — װעאען די און גע

 אײנזעהן, — זיי דארפען װענינסטענס,
 זײ־ זײ קודצזיכטינ און אינגערעבט וױ
נעװען. געז

•*
 ניט פאר איצטינען cyiאין איז עס

 ארבײטער די י י פ י ו ו וױנטיג,
 ארבייטסאא־ זײער אלס קריגעז, װערען

 צעהן, די אז טע;?יף, זעךבענעפיס.
 דא־ 00 גאגצע די אםיפר און צװאגציג,

ד װאס יאר, ײנ  די פאר יןליגען װעט א
װעניגער, געאיבײט האט ער װאס צייט,

a m a a  a a ^  g la  an ana > , *I ***^^*•*^****-*■>  סע פין װאכען \ ו באשכױביטע די דדי
 די פאכען סעטעד סיא ניט װעאען זא;,
iy און עס. זאנט פען וױ זײנע, יױף i, 
 ױניאן, דעד אױוי פגימות רת זונט װאס
ך דעם ײיט װעט  און באגוצען זינער.זי

 אױם־ גאגצעז דעם יןרײנגעיט צו סאפען
ד קענעז טי.  שוגאים, אונזערע ואןי פ׳

 די װעאען װעאכע שװאלצע, א*ן רױטע
 ױניאךאױםטױ װינטיגסטע אלז בעסטע ״

עז נ נ  אין ״שיער עיער, אױס׳פיצט׳אען ^ו
 ארבײ־ ״הארעפאשנע״ די צו עארראט י

. י ע ט  טרײס־ ניס זיף קענען כײר איז \
 ארבײטעד אונזערע y י׳ א דאס טען,

 דאס פארטמנשרימען, וױיט אזוי זײגען
 באײבען זאאעז יטטיס דעפאגאגײפע דיזע
 זײ. אױןי וױוײןוננ א אהן גאנצען אין

 צו נויטיג םאר כײר חאאטען דערפאד
 א ענין דאױגען דעם איצט באטדאכטען

 וױ - פארהיטען און נענויער, ביסעאע
 פון כמנמכערם אונזערע . מענאיף וױיט

 נאר זײנען װאס םארםיהרער, אאעראי•
 םון סאבט די אונטערגראבען צו א-יסען

 אײנציגע ארבײטער׳ס דעם ױניאן. דעי
באיטיצוננס־װאפע. און קאפזי׳

 ױניאך די װאאטען װערעז, געפאכט
 װעכענט־ א צאהאען געפוזט מעםכעױס

 געװען װאאט װעאכער בײטראג, איכען
 צו םאיכט שװערע זעהר א פיאע פאי

 אפישר, װאאט, װעאכער און ערםיאעז,
 גע־ אונםעגאיף גא;ץ אאײן דעם צואיב
פיאן, דעם פון אױספיהרו:; די סאכט

A

A
איז אײראפא םון אענדער פיאע אין

איענע• צײט רענגעדער א זײט יטוין

 דאזיגען דעם מען האט דערםאר
 ער װי וױגשענסװערט אין גוט *אאן,
 געקענט װאאט ער װען געװען, װאאט

 םאיזען געפוזט װערען, דורכגעפיחרט
 געװארען געבאדען איז עס און אאזען,

 אםישר, איז, װעאכער פאאן, אנדער אן
 ארבײסער, ד־ צו אפעאירענד סעהר
 פא־ דער דארף ׳פאאן דעם אויט ״וױיא

 בײטדאגען זײט זײן םון נוםעקט״פורעד
 אנעפפאאײ רעם צו חאק נרעסטען דעם

 זיכער איז װאס איג״טורענס־פאנד, פענט
 דאף איז עס רעכט. װי מעהר ניט

 װאה ׳טואד, ארבײטעד׳ס דעם ניט זיכער
 אר־ דער ארבײט. קײן גיט האט ער

 םארקויפען צו נערן דאף איז בײטער
 ר9 טוט דא& און ארבײטס־כח, זײז

 נאר איהם דארף באס דער װען אויך,
 װי פעהר, ניט דאך עס איז האבען.
 באײבט איבײטער דער װען אז רעכט,

 האט װאס ׳באס דער זאא ארבײםסאאז,
 איהם האט ער װען אױסנענוצט, איהם

pm באדאיפט,  m« העאפען מעגאיןי 
 פון צײט ^אעכטע די איבער?ופען איהם

ארבײטסאאזיגקײט.
A

 דעם פון ארױ^עהעגדיג אט און
 האט• געדאגק, ריכטיגען גאנץ דאזיגען

 אינטערנע׳טאנאא, דעד פון ב. ע. ג. חנר
 »ן צוריס יאהר א פיט אדױסשטעאענדיג

 בעאי־ די צו ױניאךפאדערונגען אנצאחא
 םאדע־ די ארױסגעשטעאט אויף בתים,

 אינשױ אגעפפאאימענט אן פאר רונג
היאוי. זײער םיט רענס־פאגד

A

 אינשד ארבײםסאאזער געװארעז פיהרט
 אפערי־ איז יטטאאם. דעם דורף רעגס

 צו געײען מעגאיןי ניט איצט ביז איז גןא
 אנעםפאאי״ אן װעגען אםיאו טלאכםען

 יטטאאט. דעש דורף סענט־אינשורענס
 שטאאט דער װעט ײען־עס־איז אפ״פד
 אתאנידרטער דער םון דרומ דעם דורך

 דאס געצװאוגנעז .זײן ארבײטער־פאכט
 איז סםנים, אאע אויט אבער, טאן. צו

 אין באאד, קען װאס עטװאס, ניט דאס
 אויסנעםיהרם צוקונםט, נאהענטער דער

 און פאאיטיטע םאריפײדענע לוערעז.
 אפע־ אין םארהעאטניסע עהאנאפי״שע

 דעד- שטערוננ יטטארסע א זײנעז ריקא
איז פיאייכט גרעסטע די צו.
 ארבײטער־ אםעריהאנער די װאס די,

 אונ״ אדער דעכט םיט אאײן, שאפט
 שטאאם דעד אז גארניט, וױל רעכם,

ת/ אויסםײאען (ײ זאא  װי *נדבו
ענגאאנד. אין אכדפא, םאא, דער איו דאס

A
 פון דורכפיהרונג די באאד וױ הײגם,

 דעם דודןי אנעםפאאיפענכדאינישורקנס
 אאגנע א פאר און איצט איז שטאאט

באײבם םענאיןי, גים גאר ש*עםער, אײם

 ױניאן דער פון פאדערוננ דאזיגע די
 באװיאיגט גאווערנאר־קאפיסיע די האט
 אויסגעאר״ זי האט ױגיאן די רוי אזױ

 זאאען ארבײטער די אז נעםאיך, בײט,
 זײערע פון פיאצענט אײז בײטראגען

 יע־ דאס און פארד״נסטען, װעכענטאיכע
 בײטראנען זאא ארבײטס־גמבעד דעד

 װענענטאיכע די םון פראצעגט צוױי
 צו אויס צאהאם עד װאס װײדדפעס,

 דער דאס אזױ, ארבײטער, זײ:ע אאע
 זאא איניטודענס־שאנד אנעפפאאיפענט

 צװײ־דרײ ;נעפײנלטאפטאיכער א זיין
 די םון װערען ־בײגעטראגען זאא טעא

 אר״ די פון דריטעא אײז און באסעס,
• בײטער.

A
 באהויפ־ די פאכען ניט װעאען מיר

אידעאאסטע, דאס איז דאס »ז ׳טונג
זויייזז םיטער זיף קען אײנער װאס
 פאר געזאנט, אפט •שוין האבען םיר
 געװען, אידעאאסטע דאס װאאט אונז

 נוט אזוי קריגעז אא1 ארבײטער דער אז
 אר־ ער װאס צײט, די םאר באצאהאט

 אעבען אויף הענען זאא ער אז בײט,
 םאר אויף נויט הײן איז זייז ניט און

 און, ניט. ארבײט ער װאס צײט, דער
 אױסגע- ניט פאםענטאן קען דאס »ז

 צוױיטע דאס װאאט װערען, פיהרט
ארבײטס־געבער די »ז געװען, כעסטע

סון םראצענס געװיסען א זאאען אאײן
נמנן

 די דאס וױ װעג, אנדער קײז ניט ד$ד
אין ׳איבערהוייט און אלײן, ארכײטער

 ̂ןאאוק״ די ווי מוןאז־א^דוסטריע אזא
n ײסי זאאעז אינמסטר^נ, r n •ױכ־ 

אנעמאאימןגנמ אזא ״ י*גפ
 גדמ דעדפאר טאקע ׳איז אעמרחנלס.•

 געדאנק אזא ג^תמן אודײן י*הר יןני «
 פון מיהרע^אפפ ד*ר בײ וטוונמ און

 *דינען , עס אינטעדנזןסאנאצ. אונזונר
 ס^ײ״שײךזןנע זאגאי געװאחנן נעםאכט
 cah םון אױספיהדונג די פאר •אעגער
 געיטםעאט דך האבעז עם אכעד ;װוױנמ

 ר* שוךדינקײםאן•. אאעראיי ײיג 1*י
 חגד אציון װי. דאןז, *עוומז, v*9Uנרעם

נימ װאאם איגשירענס אנעט*לאמ»ננט

 אנ״ »ן םאר איגעבען פראפיטען ױיערע
 םאר אינשורענס״פאנד עפפאאיפענט

 געװי־ צואיב אבער, ארבײטער. זײעחנ
 גע־ ניט פאאן דער האם אורזאכען, סע

 אאםיר װערען. דורכגעםיהרט סענט
 זיײ עס זײ. םון אײנע אויױ אנוױיזעז

 ארבײטס״ און ארבײטס־געבער דא נען
 י אר־• צאהא געװיםע בעת געבער.

 אר״ וחנדג ?עהר האבען בײטסמעבער
 1 באשעפטיגען, זײ יוועאכע די, פאר בײם

 באשעפ־ װאם אזעאבע, אויף דא זײנען
 גאנ• דאס דורך ארכײטער זײערע טיגעז

 געקענט װאאטעז די און יאהר, צע
 רעצט: םון שײן געװיםען א מיט מעגדן׳ן

 םיא אזוי *רבייםער אוגזערע ניבען םיר
 אין ניט זיף נויטיגען זײ דאס ארבײם.

 װא״ טו אינשורענס, ארבײטסאאזעז •קײן
 אזא צו בײטדאגען״ םיר זאאען רוט

װײסט, איהד װי באסעם, די םאנד?.

 זיןי רעכט פון עײן געװיסמ » םיט זײ
 צוםוטונג דער פון אפװארפעז געקענט

םאר־ םאנד. סין אזא צו בײצוטראגען
 יטוין װאאט אאײן דאס אז דף, ׳פטזןחט
 אנעפפראיפעגט״ גאנצען דעט געפאכט

״אונפעגאיר• פאנד איניטורענם
A

 געװארען אנגענופען איז דערפאר
 ארביײ יעדער אז פאאן, םאאגענדער דער

 <ויםיא ארבײםעז, גיט זאא ער װאו טער,
 םארםאיכ־ איז ארבײטען, גיט זאא ער

 פון *ראצענט אײן בײצוטראגען מעט
 צום וױיךדטעס װעכענטאיכע זײנע

 יע* םאן אויך מוז דאסזעאבע און םאנד,
 װעאכען אונטער ארנײטס־געבער. דער

 מוז םארשטעאען, ניט זיף זאא ער נאפען
 זײן םון פראצענט צװײ בײטואגען ער

 אנעספאאײ צום פײ־ראא װעכענטאיכען
 שײנט עס און פא:ד. איגשורענס םענט
 איז אופשטענדען די אונטער אז אונז,

 ױניאן די װאס בעסטע, פאפע דאס עס
אויספיהרען. געקענט האט

אחןר חור װימי< אוי^ אויסצורעכענען,
 חי^פ טמחד געחיאנען חאט שא■ יענער

 שא«. צװײטער א װיפיי ױגיאן, דער םון
 דער קאסםען װעאכע שעפער, םאראן
 כעאי זײערע װײא וחנניג, גאנץ ױניאן
 וױיט װי זעהען ארכײטער די און בתים

 אאע סעטאען און אויםצוקומען מעגאיך
 אומן. םרידאיכען א אויוי סכסוכים זײערע
 Djr װעאכע אין שעיער, אבער םאראן

 ?א- קריגס־צושטאנד, אײביגער חערשט
םעי זיעעו ססרײקס ,װאו צױזאגען,  אי

 ײעאכע און טאגעס־ארדנונג, דער אױוי
 מים מאסעז ױניאן דער א« קאסטען

ס םיר האבעז דעסטװענען םון געאט.  ס
 זאגע״ די איז ארבײטער די אז געהערט,

 געהס אאעס װאו שפער, נוטע נאנטע
 דעם אויוי באקאאגען זיך זאאען כשורה,
װערען געאדער ױניאז אאע דאס פאקט,

שעיער. שאעכטע די םון פארשאונגען
;אבע  מזו אוז אייר װעט געםיהא 1זעאב; דאס

 אינ• דעם צו באצוג אין הערשען אויך
שורענס־םאנד.

A
iט ױנ״ אונזער אין ארבײטער אאע י

 דורכגעדרונגען און באאעבט זײנען יאן
 װאס דאס, אלעס אז געדאנק, דעם םון

 איז באזיצען, בתיפ בעאי זײערע
 זײער פראצע, זײעױ איז ׳ס ר ע י י ז

 נעדאנק, דער װאי״ט פילע םאר בלוט.
 העא״ װעלכע באסעס, די זײנען עס אז

 זײער פון צייט דער אין אויס זײ פען
 םאר־ און פארביטערט נאנצען אין נױט,
 װאאטען זײ שטיצע. דאזינע די נאאט

 דעם םיז נדבה א א^ס באטראכס, עס
 זעאבסט״ םון געפיהא זײער און ׳באס

 אחוץ געאיטעץ. שטארק װא^ט אכטונג
 גענצאיף פאנד פיץ אזא װאלט דעם

 באסעס, די פון געװארען פארװאאטעט
מ דאס װאס ^  געמאכט ביטערער נאך װ

 געפוזט װאלטעז װעאכע די, פון אאגע די
פאנד. דעם צו אנקופען

<*V*
טרא־ אלײן ארבײטער די אז איצט,

 פאנד, דעם צו דדיט־חאק א בײ ;ען
 םון בענעםיט אדבײטסלאזער דער קען

 אאס װערעז, באסראבט ניט ?ײנעם
 דורך קען /נהרע־כעפיהא תײגעפפ נדבה.

 די װערען. פאדװאונדעט :יט דעם
 זײן פוז םאנד cjn פון םארװאלטוננ

 צדדים, איע פון הענט די אין איז און
 דער און םאנד, צומ בײ טיאגען װעאכע

 װערעץ, באטראכט זאל און קען םאנד
 םון אויסשפרײטוננ װײטערע א אלס
 הילף, געגענזײטיגער םון פרינציפ דעם
 דער און םוגדאפענט דער איז װאס

 ארבײ־ יעדער םון פרינציפ הארדינאאער
טער־ארגאניזאציע.

 אז װערען, אנגעײיזעז אויך זאא עס
 בענע• ארבײטסיאזען םון צאהיען דאם
 געװא״ באשטימט איצט איז ער װי ׳םיט
 שטענדיג. אויױ געזעץ קײן ניט איז ׳רען

 איז אומשטענדען איצטיגע די אויט
 םון געאט דאס אז געװארען, אנגענומען

 םאר םארװענדעט גאר װערט פאגד דעם
 טשף דעם אין ארבײטסלאדגקײט רער
 9 םאר דאס אזוי, װאכעז, 17 דײ םון

 גאר ארבײטער דער יןריגט סאעג װאכען
 אײדינ ארומגעהן װאכען 9 װי אזוי ניט,
 װעאכען געגען גאטור־געזעץ, סארט א איז
 דאס אבער קעפפען, גארניט קען םען

 די װי שנעא, אזװ ענדערען זיך וועט
 גאראנטירטע די םאר ױניאךםאדערונג
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זײן 'יגען  אר״ זײז קריגען ארבײטסלאזער דער
 די פאר טאקע בענעפיט בײטסאאזען

 קאאוק דער דאס אזוי. סאעה, פון װאכען
 װערען פארזיכערט כמעט װעט כיאכער

 דאס םאר אעבענס־מיטלען זײנע סיט
 צייל, דער איז ראס װאס י׳אהר, נאנצע

נעשטעלט. זיך האט ױניאז די װאס

A
 אלע כאטש אז אטת, טאקע איז עם

 פאנד, דעם צו בײ טדאגען קראוקטאכער
 סיט באנוצען זיך װעיען איע ניט דאך

 גע־ האבען װעיכע די, למשה איהם.
 פאר־ דעם אין װאכען 17 פולע ארבײט

 אנ״ דעם פון װעלען סעזאז, נאגגענעם
 דער האבען. גארניס פאגד ^פפאאיטעגט

 אם האבען װעלכע די, אז איז, פאקט
 םאנד, צום בײגעטראגען ווענמסטען

 ארבײט װעניגסטען אם האבען זײ װײל
 װעלכע פאר די, זײן װעיען די נעהאס,

 גרעם־ דער װערען פארברויכט װעט עס
 אנעכיפלאיםענט־ דעם פון טײל טער

t אבעד םא:ד; o דאס זיכער, זײנען 
 בײגעטרא״ האבען װעאכע ארבײטער, די

 װעט םאנד, צום חאה גרעסטען דעם נען
 קענען זײ װאס םארדריסען, נארניט עס
 װעאען זײ האבען. ג^רגיט איהם פון

 מו־ װעאען װעאכע די, זײז פחנא אסור
 אנ״ דעד םון פאנד... צום אנקומען זעז

 אינטעאײ אאס זײ, װעאעז זײט רערער
 װאס אז פארשטעהן, ארבײטער, נענטע

ט סיזאז דעם פאסידט האט עס  אנ־ מי
 סעזאן צװײטען א קעז ארבײםער, דערע

 אר- געגען װארים זײ, פיט פאסירען
 אינ- אונזער אין איז בײטסאאזינסײט

 עם און םארזיכערט, ניט קײנער דוסטריע
 עס זאא הלואי זײז, געטאי״ט זעהר קעז
 זאל מאא אנדעיש אן אז זײן, אזוי ניט
בײ- האבען די װעאכען צו פאנד, דער

 שטארס זעהר זײ אויד זאא געטראגעז,
הוטען. צוניץ

 איבערינ איז עס אז אונז, שײנט עס
 פארבײיטעז צו טעמבערס ױניאז פאר
 דאר איז פונקס. דעם וועגען שטארק זיך
 דעם אױו* נעגרינדעם ײניאז גאנצע רי

 אוז היאף, גענענזײטינער םיז פרינציפ
געדאנק חןר אײז גארניט םאלס קײנעם

געזאנט. שוין האבען מיר װי אבער,
 אוז ניט טאר צושטאגד אידעאיען אן פון
 די אונטער רעדע די זײן ניט הען עס

 יניט איז װיכטיג אופױטטעגדען. איצטיגע
 זען װעט עס קיײן װי אדער גרויס װי

 מא- ארבײטער די פאר בענעםיט דער
 ניס קײנמאא דארף מעז כאטש םענטא;,

 די איז נויט פון צײט אין אז םארגעסען,
 דורך אזא, איבערהויפט היאױ, קאענססע
 םיוזאען ניט דארף מענש דעי װעאכער

 באדײטענ־ גאנץ א פון ערנידעריגט, זיך
 זיכער איז דאאאר 10 װיכטיגקײט. דעד

 דעם, םאר סוםע אוכיבאדײטענדע אן
 הונדערם עטאיכע חעשענע איז האט װאס

 גאר אבער האם װאס דעם, פאר דאי־אר,
ט;  אין םעהאט עס װעמען דעם, פאר ני
 דאאאר 10 איז ברױט, שטיקעא א שטוב
 מיר אבער, סומע. גרױסע זעהר א זיכער

 דער ניט איז דאס אטאא, נאר .באטאנען
 מאכט־ דער דורך דאס איז, וױכטינ .עיקר.

 אױסגעםיהרט ענדאיך איז ױניאן דעד פון
 ארבײטסאא־ סון פרינציפ דער געװארען

 בעאי די װעאכען צו םארזיכערוננ, זער
 חאק. גרעםטען דעם בײ שטײערען בתים

 • קען דאן עטאבאירט, דאס איז אײנםאא
 שפעטער, אז פאסירען, אײכט זעהר שויז

 אײנשטי• מוזעז ארבײטסגעבער די זאאען
 פון לאםט גאנצע די טראנען צו טעז
 ניט דאך און םאגד, ארבײטסיאזעץ דעם

 אייז בתים. בעא^ זײנע אאס זיך, םיהאען
 ארבײטסיאזער םון פרינציפ דער איז מאא

 מיט ער הען אײננעפיהרט, אינשורעגס
 אז װערען, אויסגעברײט אזוי צײט דער

 גרעסערע, םיא א זײן זאא אינשורענס די
 ארבײטעי דער אז און איצט, איז זי װי

 א װי מעהר, ריאמון איהר םון קענען זאא
 ־ אונזערע זאילעז ברױט. טרוחען שטיקעא

 דערוױיל אז זינען, איז האבעז מעמבערס
 א םון אן.אנםאגג און אנפאננ אן עס איז

 אוג״ 1אי אײגםיהרונג העכסט־װיכטיגער
 םעהד נאר איז סעזאךאינדוסטריע. זער

 אײנ־ דאזיגע די אז געדענקעז, זײ זאאען
 . אױסשאיסאיך זײ םאדדאנקען פיהרונג

 דער און ױניאן זײער םון מאכט דער
 פון איבערגעבענהײט און געטרײשאםט

 ארבײטער •די װאם םארשטעהער, זײערע
 צואיב און אםט, וי1א אײדער, פארזעהען,

 צי גארנישט יעדעז דעריאזעז זײ װאס
 ױניאן זייער באשמוצעז און פאראוימרען

v םיהרער. זײערע און

שםו$ןז און פארנרעכען

 באזונ־ א אאס נימ דאר זיד באטראכ^ען
קאאסען־אינ״ גע^ױסע ציט ,קלאס דעאנר

 קצאסעדםליכ• געװיסע און.. טע^סעז,
ע| זױ ־מע(; >  אינדױוי- זא־צױ־זאגעז, #.ז

װאלטען אזמאכע אלכ . t* דוא׳ציסטע^

 p.D ױניאךםונקציעס, פילע פאראן
 םעפבער דורבשניטאיכער דער . װעאכע

 נאנץ 4אמשי באנריף. קנאפען א גאר האט
 ־,.עני-אךאזנסט רער פ\ן וױיסען וױיניגע
 אאס װעדען באטראכט תעז װאס טוציע,

 קוםעז עס װעאכען פאר ױניאךגןאורט, א
 פאר־ איעראײ םון אאעראײ׳רױיסעס פא^

 און גרעסערע, און קאענערע ברעכעגס,
 שסראםען אאעראיי ארױס טט רועאכער

 אינסטיטױ דאזיגע די שואדינע. די םאר
 יעדע אינטערעסאנטע, העכטט א איז ציע

גריװענס״ איהר האורט. איחד האט ױניאץ

 י• םאה־ ײערען עס װעאכער םאר קאמיטע,
 ;װע^־ און קיאגעז, פארשידענע געבראכט

 םיחלט אורסײלעזן איהרע ארויס גיט כע
 ■ קען געסריװדעט, אנטער1אנגעקא דער זיך
 * אינםטאנץ, העכערער א צו אפעאירען ער
 v דזשאינט דעם פון אפיא־האםיטע דער צו

ױו אז ער, דענקט און ;באארד  , דארס א
 גערעה־.; געװארען גענעביט גיט איז־איהם
 י געוחנחנ״ אפעאירט און אר קעז טעק׳י״ט,

 חר דעם םיז אסיאיתאמיטע דער צו איך
 . איז װעאכער באארד, 1עקזעסוטױ נעיאא

ות־י געגעז און געריצט, ;העכסטער דער

־ד

§

חנג ס$ס ײ ש ט  ניט injfo שצן סv מנ
װעחנן. אוצלירט

v
 זײערע 1אי אז זיף, םארשטעהט

$ד אוגזערע האנען ענטשײדונגען  יוני
 די געזעץ״כור ר ע י י ז אאס ריכטער

 אינטמרנעשאגאא, דער פון האנסטיטוציע
 עס איז פצאע טעחרסטע די אין אבצר

 דער וױ קאנסטיטוציצ, די אזוי גיט
 ענטשײדעט; װאס םארשטאנד, געזוגטצר

ט אפט זיף מען רעכנט אויף  םאר- די סי
 זא- n דאס אווי, אומשטענדען, שײרענע
טס׳/ גמנאנטע  שייאצן װאס ״•רעסעדעג

ע אזא ס טי םון מאורטס די אץ ראאיע ג
ױגיאן־ די אין שפיאען אאנד, אונזער

עס און ואיע,  ראי קנאפע א גאר גאורטס
 כײצואוואוינען אינטערעםאנט זעהר איז

 קוטען עס װעאכען םאר געריכט, מין אזא
 םען זעהט דאן חאאגען. אאערטי םאר

 די םעאע, אנדערע אין וױ בעסער,
 אוג- פון זײטען שװאכא די און שםארקע

 געאעגענהײט אנדער אן ביי ױניאן. זער
 אײגעם דעם םאר אפגעכען מיר װעאען
 אויך אז אזױ, ארטיקאען, צוױי אדער

 צום איז װעאכער מעמבער, יעניגער דער
 איז װאס און מעהרצאחא, דער איז נאיה

 דעם םאר לואמעקומען ניט קײגמאא
 אויף אאײן איז װאס און ױגיאךהאורט,

 זאא געװען, גיט ריכטער קײן קײנטאא
 דא־ דער םון באגריף א האבען קענען
 שאטעך װיאט, איד< אויב זײט, זיגער
ױניאן. אונעגר פון זײט,

 צו אויסעז מיר זײנען אבער םאא דאס
 םארברע־ םין אנדער גאנץ א םון ריידען

 פאר׳ן אםט געשטעאט װערט װעאכער כער,
 װעאכער און ױגיאז, דער םון נעריכט

 זײן םאר כאשטראםט שטאמז אםט װערם
 םאר־ זאא איהם אז אזוי, פארברעכען,

;זינדיגען צו אפאא נאך חשק דער געהן
דעם םארןרעכער, דעם דא מײנען םיר

 אאעס, טוט װאס דעם, ארבײטס־געבער,
 די באשוױגדאען און אסצונארען אום

ט מניאן,  געשאאסען האט ער װעאכער מי
 אױןי הײסט,<עגומען דאס קאגטראחט, א

 דאןי און פארםאיכטונגען, נעיױסע זיר
 בא־ צו כזמות זײגע אאע אן עד װענדעט

 זעאטען זעאטעז, ױניאן. די שװינדאען
 ױניאן די אײן. איהם עס זיך גיט אבער
 אויגען, טויזעגטער פיט גאך איהם הוהט

 די אז פאסירט, עס זעאטעךװען און
 און ^ננב״ דעם כאפען ניט זאא ױניאן

עס. םארדינט ער װי איהם, באשטראםען
A

 אויס־ איהר קענט אזוי, איז דאס אז
 רי פון אײנצעאהײטען איז אאעס נעםינען

 דער פון באארר דזשאינט םון באריכטעז
 גױ אין ױניאן דרעספאכער און קיאוק
 נומער אעצטען איז באזונדערס און יארק

 זײ־ םאראינטערעסירט ״גערעבטיגקײט׳/
 רעפארט דעם פיט געײארען פיר נען

 אא?. םון רעפארט אילם װייא םפעציעא,
 געפאכט איז װאך פאראעצטער םין 22

 ״דער אז באשוארמומ, א געװארען
 ניט זיף אייאט יעפארטפענט דזשאבינג

 נויטיגע די ארױסגעוױזען ניט האט און
 גע־ האבען פיר האגדאונג״. עגערגישע

 האבען איצט ביז געשטוינט. און אײענט
 שבחים נאר געדוערט זײטען אאע פון סיר

 דעפארט־ דעם םון אױםטואוגמגז די אויף
 װײס־פרע־ פענעדזשער, זײן אוןי מענט,

 דער סופט דא און װאנדער, זידענט
 םיז באארד עקזעקוטיװ דעם פון רעפארט

 דזשאביגג דער דאס זאנט, און 22 אאקאר
 טוט אונטער, זיר פויאט דעפארטפענט

 מיר האבען דערםאר םאיכט. זײן ניט
 אײ אינטערעס באזוגדערען גאנץ א מיט

 םון באריכט אעצטען רעם בערגעאײענט
 זײנען סיר און באארד, דזשאינט רעם

 אאיןאא אז איבערצײגוגג, דער צו געקומעז
 א -אויסגעטראכט פשוט האט 22

 דעפארט־ רזשאבינג דעם אוין״ באבוא
 איבער־ האבען מיר װאס אאץ, םון מענט.

 זיך װײזט רע*ארט, דעם אין נעאײענט
 דעפארטפענט דזשאבינג דער אז ארויס,

 און געײעז איז באארד דזשאינט דעם אין
 דזשאב׳/ טתי ״אן עס זאגט מען וױ איז,
 בנוגע םאיכט םואע זײן ערםיאט האט ער
 ארוים״ זײ האט און םארברעכער די צו

שטראןי. ריכטיגע די נעג^בען

2.

 ®אררעטעד׳ ״סאציאלע ױ
*שולױג דינען

מין. ע ב
 פון פיו/רער די נעזעחן: ה$כען מיר

 ‘ו״ װעאכצ #כ$אשצװיופ רוסישען רעם
 אײגציגע n צײט זעאבער דער אין נען

 רעס פרן פארשטעהער ק^פפעטענטע
vw איגטעמאצי$נאא, דריטען n\ -פאר 
 סאציאאער דער אין אםונה זייער אארען

i םאר רעװאאוציע n תר ט איצטי צ״
דער• רענןעען ױך $מעחױבצן האכען און

ו#ען

 אי־ מעמבערס, אונזערע בעטען מיר *
 י,22 אאקאא םון םעםבערם די בערהויפט

 אעצטע נעטאן ניט עס האבעז זײ אויב
 םון באריכט דעם איבערצואײענעז װאך,

 ״גע־ נומער אעצטען אין באארד דזשאינט
 בא־ Dn באזו^רם און רעכטיגקײט״,

 מענעדזשער װאנדער, רnברו םון ריכט
^yooiK»n דזשאבינג דעם םון  און :
 אז *יבערצײנען, גיײד tt ײעאעז זײ

 ײידלי האט דעפארטמענט דזשאבינג דער ״
 די אעבעז שטארקסםען זײן איליגצאעבט

 ער דאט איז עםאיכע-םאנאטען, !אעצטע
ט זיכער י•6דוא ם םארליינב) ד ת  םאר־• '

 באריכט m? גאכאעסיגמײט. אין װאזרף
 וױי געםאסט, ׳מורא װאנדער*, םוךברידעד

ש,1ברודע םוז צר:איז,־ פ-  סעחיעטאר״ '
 םאױ באארד, דזשאיינט םון מרצושורער
 לא אאפיר קאאוטנמן*. דר״י נעטסדבאאד

 י״ל1םו םדהכא׳ס סורצצ די אי^פיגעבע! ,ו
ײ די יואס שטראםען,' םא^יידענע  םי

̂עז• בח(כער״דזש»בערס  :•^עיןראגעז5 תאנ
 י96שע ניט־יתיוא׳ז מיט האנדאען פאר^
נא^טר^וםם דזשאבערס אנצאא אן זײמון

 אױוי ן1#װאו אאזען גאף קען ױ אז ׳פים
 אויף אםשר און יאהרען און יאהרען־ זיף

 האכען אאנג יאחרען/ ״צעהעגדאיגער
 דאדגער דער קעגען געװערט דןל ױי

 ;עזוכט די האכען אאנג דערקעגטעניש.
 אפייו װעאט, דער םון געשעהענישען די
ד געװארד מיט אופכאדײטענדסטע, די  או

 רעװאאוציאנערען טיפען א טערצורוקען
 זץי זיי ען6כא גאך, איצט אויף זין.
 װעאט-רעװאאוציא;ערען יעדען בײ אן

 גיט די אאזען איצט אױף שטרױ,
 טא־ אופגעװעמגאיכען זײער םאראסטען

 םאיגען ארטיגע פארװאנדאען 4צ אאנט
 עאעפאנטען. װעאט־רעװאאוציאנערע אין

 זײ בײ זיף חאט סווי־כא״סוף אבער
 מיט אז איבערצייגוגג, די דורכנעריסען

 גיט דאך עס קען םאהיס-קונצעז אזעיכע
 קאמױ גאױביגער דער אז ׳;עד,ן װײטער

 אױגען אײך אאײן האט עואם גיסטישער
 דעגקען צו םח אביסעאע און זעהן צום
 טוײ שטענדיגע פון טאקטיק די אז און

 פוז זעאבסט־טױשונגען און שוננען
 אז ארפעע. דער פון פאראא די פטר׳ן

 סאפוניסטײ די אין דעפאראריזאציע די
 אנגעהױבען, שוין דף האט רײהען שע

 שרײבעגדמ דנאיױצװ, באשטעטינט
 םון ״•דאװדא׳/ פאסקותר דער אין
 קאפוניזם דעם אין אז פערץ), סעז22

 װי עדשײנוגג זעאבע די איצט זיןי וױיזט
 רעװא• דער נאך צײט שװערער דער אין

םא- ״דאס :נעסאיך ,1905 םון אוציע
 װעאע, רעװאאוציאנעדער דער םון אען

 דאס קאײנגאויביגהײט, ענטוישונג,
 דעם פיז זײט דער אויןי אריבעראױםען

צו: גזט iy און פײנד״.
 ער• גיט־םרעהאיכע דאזיגע די ״פיט
 אויוי םאר פעז — אונז װעט שײנונגען

 נאף — אױגען די םארפאמגן :יט דעם
 באקע־ צו זיך אויסקופען אײנפאא נ*ט
 אין דא פעריאד איצטיגען דעם אין נען

 דעם פון פארטײ יעגעד אין דא און דער
קאפינטערעז״.

 וױיטערדיגע « פארהיטען צו כדי
 האט אנהענגעי, די ?ון דעפאראאיזאציע

 גע־ א אץ װעניגסטעגס גענופען פען
 אפת, ןיפיט ארױסרוהען זיך פאס װיסער

ען גענופען פען האט װײז ײ׳  װירק• די ז
 דמם פיט גאנץ ניט אויף װען איכהײט,
 װעניגסםענס דאןי איז אייכ, גאהעטעז

הא־ װאס בריאעז, כשום׳דינע יע;ע אהן

 7 ארום דאראר. 2,500 מיט געװארען
 גע־ קאאעקטירט זײנען דאאאר טויזענט

 ארבײטער־ םאר דזשאבערס םון װארען
 צױ בױנעס םון זײנען ארויס וױידזשעס.

 0 דעפארטמענט דזשאבינג דעם איב
 ױניאו דער פיט געסעטעאס דזשאבערס,

 דרעס־ דער אין דזשאבערס. 8 האבען
 דעפארט־ דזשאביננ דער האט דיװיזשאן

 קאפפאײנטס. 392 צו אטענדעט פענט
 פון צעטער דער אז אוגז, שײנט עס

 אונ־ אז צײגט, שטראױ ארן פארברעכען
 װאך; דער אויןי באפת איז ױגיאן זער
 רעזוא־ זײערע און האנדאוגנען איהרע אז

 די א& םאאשטענדיג אײהענען טאטען
 איהחנ װאס באבואים, םארשײרעגע

אויס. איהר אױף טראכטען שוגאים
v

 ױניאן רער פון שונאים די װען ״איז
 אױוי װארפען װעאכע דרויסענדיגע, זײנען
װעט עפעס אז גרונד, אויפ׳ן שפרן, איהר

 f « ■י »,^ ,4        צאה זײ פיר קענען אגקלעפען, ד$ך ז־ך
פאראכטוננ, טיפםטעד אונזער םיט לען
 ײיי* װאם כיעמבערם, די אז האםען, און

 טאנ־טעני־ו טוט ױניאן .די װאם םען,
 פארלויםדער ראזינע די צו םיהלען וועלעז

 װען פיר. װאס פאראכטוגנ, דיזעי־בע
 יא־ א פון :אארד עקזעקוטיײ אן אבער

 אזערכע פאכען צו זיך • ערלויבם קאר
 דעם נענען -אינסינואצ־עם העםל׳כע
 א־ז־זי ןןר װעלכען םון באארר, דזעא־נט

 פארםרע־ זײנע האט ער• װאו און ײלט
 דז־פאינט רעם אין• סענען װעלכע טער,

 איז אויםזעצוננען, זײערע פאיע; באארד
 הע־ םיר װאם םאר עטװאס, וױ־קליך עם
 ווערםער, ריכטינע די געפינען ניט נען

 פאר־ זײ זױ טרעפען, רי זאלען װעלכע
 איבערי^וזעז זיי וועאען פ־ר י עם. דינען

אד cjri אינסטיטוצת, אונז^ר צו  ײני
 ותי־׳ח גע׳כ״פפט דארפען ז*י ו־ואו האורט,

פאר־ זײ זואס פסין; דעש י ל,ר'ג-;ן און
״ ד־נעז. ־ ־

t t  t t
t t  t t

iy‘'>״a י״׳־נזע• 9 tayi6

לעיןן

 -לאי טויוע;ד אױוי !אגען ד• נען
גיעסעדט,
עינ ט פען חאט ייד  אאז$ן tiltfm ד

 אפונל״אי• ע״שד׳דיגען evi אולבאד״רט
א ^  די געראיןי קאפודזש, דעם pc ט

w ױע^ט ,ד אז אפונח, w דף l«ijp 
ץ a י n עױאד■ pc ״•עלפאנעד דער 

 דער אז דעװאאיציע, סאציאאע״ טעד״
ע פאריארען שױן חאט *טאאיזם2יזא ע  ד

פגינטעמ;; די ^עבענע״נחות.  pc אוי
 פאראורואכט לאט איאוזיע דאדג^ך דער

סטעען טיפען א  אמאניזאטאדי- און די
 •HP װמאטי*יכען4אי דעס אין קדידס שען

ס. חנדנ; די פודז  נאטידאיך האט נטי
ט  ערשט זאי דגאװ-עװ m געװארט, ד

 פ*ן הא״ט mv ײאט זאגעז אין קופען
i n װצרט״ דער שון ״#ערפאגעגטקײט״ 

 אנטשאיסט דנאוױעװ װען עװאאוציע.1
 דער אופן ;ראנדיעזען דין אין דך

 אפת, גײעפ א צן1פאדפעסטי צו װעיט
 אין •yu*p י1 י*אג; שױן דאכ וױיסען

ט דך עי ש׳וראװעט װי ;ען.יװ די  פי
 װ• }יןײדס דיסטיגען אזיגען1 עפ1

iy קען i עתזיהטירען װײטער חאפוניזם 
 הויוט״איגהאאט, יחערדיגען1ם זײן אהן
 אי״ באדיסטעױ;; פון פאאם oyi אףן

oyi iy  כא״ עי1 פון ש1פא זיכײיכען 2
r 1ציאאע v i ^ n n -^איב m ^ױעאט‘ 

 זיף פאניר אײכטע א האט דנאוױעװ
 אעגענהײטצן.1פא פון אדויסצוײעהען

^ גז  צײט־פונקט דעפ iy;yi* מײנונג אי
ט yוצ•^װאy1יט־yוt m פון :י ען עוו ; ז אי

ג; טי כ ט טי־ זyראב גו, די כ ו ^ דעם ג
ת זעי^געז ^  וועיכער פארקס, קאױא וױ ט

״ז אין האט  מע״yאו;ט אויך צײט ז
ס די שאצט  קא»יטא־ פוג׳ם כחות א^^נ

 צוזאפילג־* ;•:ען זײן ם1ערװא און איזם
 םאר האט בותשואױע די ב^ת בדוןי,

v: א געחאט נאף . זיך ? 'r .צוקונפט 
a mגיט זיגאװיעװ אגער י1ז* פאלט ״ 

ד קאר-יגא^נז cyi װענלן י;1װיסי;:  או
 באא״ h און פא־קס צװ״מען 1ט^^שי

 ױגקט. דאז״געז cyi אין שעוױקעס
 אוױי װעיןסאען פארשע הײן האט פאיל,ס

iy i •^װעאט־ סאציאאnװאאוציy ניט 
 יא אסyc^n| 1 אבעד די יבעז,11אויסנ^״
•1ס אאס האט קס1פא נעטאן. א װ  י

 טצד1איזאאי אאס ,1שױפטשטעאע רvט
 אויטיקאען yo’iiyi אין נט^yריגyאיגס
yj''T האפנוננ דעד פיט געשייאט זיר 
ײ םונ׳ם צוזאפענברוף גיכען א אױוי או  ק

 פון ספך אײפ׳ן אבעד האט iy ;טאאיזם
 פארטײען קײן האפנומ רyדאזיג דער
ט ניט ע ד ^יינ  ניט ty^o'Kfi יןײן און נ

c האט iy דלשפאייטען. y rv בא״ קײן 
iy אין הבטחית שטיפטי; i בא״ ראדגער 

 האט קיעעד און גיעפאבט, :יט ציהונג
 האנעץ, נטyקyג :יט טענות הײן איהם צו
 איאױ פיט פארפיהרט אי־יש דאט iy אז

Dy*r. געוזיסענ־ צו געיוען איז טאדקס 
 צײט״ זyבאשטיפט א פאי כדי האפט,
 בא־ cyey צוקיגפט m אין פינקט

 גיט האט iy דואס צוצוזאדפן, שטיטט
טyקyג  $ז ̂זyבאװײז װיסיעגשאפטאיך :

cy צו טוז 'cy:y ערפיאט צײט־פיגקט 
jyiyii. א-ז כיארקס jyryj װײט ;א;ץ 
iiciyi אין פריגעז א^1װא:1םא צו yאy־ 
^1אױסצוש ̂זyפא:ט פאסי־ אאחאיז! ײ

y; 1־ ע1גװאא םאר א י: סט יײע1הי . |y ; :n
 באא־ י1 אבעױ *ןיהאב וױ ז.yנישyהyש

o iy i:*r,vi oyp^iiyr? דף האבעז זײ 
אי א״אוזי^ס, כײט זy:yגyא•ג נאר ניס : 

 זײ ־יבטיגי^־, געאיבײם, זײ םיט אויך
n האביען y s רוי געארבץם, די טיט 

iy די ^nni:y: אאײן זײ אין :^ i 
V2''PV)Z"m\ װ אyדער טיט אנרגעשרײ 

 פאדטוטעאט און ר^־וארוצײע סאציאא^־
i; ד^זיכעץ דעש טיט דוחות די r y.  ״
 די װי אזױ, באנוטען זיף ןyהאב זײ

 ומנ״ yאא טיט באקאנט בעורע? װאאטילן
:ty פין ינט1אאבי פונ׳ם שטט:?[ און 

i n ,אט דער װי אזוי ײעאט־היסםאדיע: 
 אײנגעמיפם זײ װאאט סאציאאיזפ םוג׳ם

^ אין ױ  .צוקונפטס־ טיםסט*! v:"i א
 נ־ פ דאזיכעז פולם סכיף א-יפ׳ן סודות.

*:y ^ n  ly c ’r, |y^'o:'K iy o i| זײ Vi• 
 ײטיגע1אומצוױי באשטיכיטע גא:ץ מאבט

 גרויבי^נם״ און גאמן־ נאאיװע צו הבטחות
מ פאסיעז, הונגעריגיל חני  זיך םיהאען ו

באטדאגען. און אפגענאי־ט ביט^• איצט
וי• cy אײנ״ ניט קײנפיאא זײ זיך װאאט 

jy3y:ya די שפא^טען צי n•וראאוציאנע 
yi ס$ציאאיסטײפy דעי ז א
טyװ  יןאםונײ דעם פארשאפען צו א-ן י

א םטישקן א אנ צי א ^נ ג  ״ciyo אין אי
 אנהעננעד־ באדײםענ־ע א איר־אפא

 פאר־ אאס :יט, װאאטען די jyii שאפט,
 סא־ דגרייכעז באופר׳שט פונ׳פ טחגםי^ר
 צו פארשטאגעז דוסאאגד, אין ציא^יזם

ypyiiiyi; פונ׳ם טײאען גתיסע בײ 
 זיײ די אז אטוגה, די קיאסTyארבײט

פון א:זא:^- אפת׳דיד; די געז
 אז ס,1צווא:;עאי סאציאריםטייטעז דעם

n« אאע’ y i j, וועאכצ lynyt שווע־ ט/נדןד 
 פון נצחיח פו^ען פא־־׳ן רינקײטצץ
 חא־ דעש גאןי האאטען ײעאבןן ציא־ייזם,

y^yii.,:*nya־Djycyi פאר נאר פיטאריזם

ט גאױבען  ;jfHPn‘1 רעפ אין ד
iy אין i /•פע א׳ אצ׳ון  -*.‘נ

iy;Mt — /נ׳^ ד ^ ט או א- ״ א״-ו צי  ״כןו
vayi•“/  t“V4Wvj4lגוד ־yi פון jya:v$; ׳
;y a ir r r n  y r n p  *i jyjypujp

ן ט א טג ה £ א ^11*צ11י״גא טיהי נ $ ט כ  ׳
Mi n׳ זזאגעו די אז

א• דאןי טא״יןכ,  PJM2 jyvyj rjnc נ
a y i ןי», ״«$$!•״ m י“1 •יאר$«א*$ 

i,ע װאדצי ע ;יט אגער ע  i;y* ײ4א בדג
i ען1 ;צחלן. איכען y i ט עצם ײ טי ^ 

y$ ד• ט״ט iy u דv ~ v ) * ' v w v עאי 
 •j$jyj אד1 איז *איטײען ציאיייסטײעע

cy וועגען גען i ^״טעייפ p.H נ*ט fjfj$n 
c y i ציר pc ד כאע־איע- דעי אי ^ו  י
r v; א:, און די ־אט cy װאס ד

Mlcv r^ ’yy אפגעטײי־טr y i ; p  h
־ ו׳י^כע פאיט׳יען, אין דא ראנען ד

אילם כעזי,י* ; i n ;עװצן איז   ,;yr?
;צזזון ן  v ־ א ב א  v ט * :* ; י א

jjpyiKC זי־יע־ א*ן זם,4,איסאע שולפ
 H אין לןאט(י »ן ט״טי-ען ד• צוצופאהען

 עיש״1נא די צי אמאדואצ״ע״שאדטען
אדגעןcyi 1 פא- חאטף שולם דשען

e נצחין. אונכײטי^בא־ען r n 1$אנ טען
 אן אויוי ד^ואױציע סאציאיע ד• אפ

 ט1פא׳*אי טא צײט, או»נאשט*טטער
 הא״ גאאשעיױלועס 4ר װאס אאץ, ככיעט

c** א־״גגעטיא^ען בען v ;y r ם ל  סא• אי
 שאיט ז״ן, יי׳נדען דעגחען, ציאיליסטישען

 n״cy; טעא־עטישע כאגצע r צונויף
y נאאשעװיזם, שונ׳ם \  i n״:cTM/  — ׳

קא-״טעדהײזעי. א וױ
i, ׳ אבע• חאגען נאאשעױימעס«r 

cyi א ארץ ty;^^iNc טיד 4 ענטפע״ 
iy אין זיף זy^אב i געגאדט^ װערט 

 וחניט״ ״yi גאד !אז גארגיט זיך דזױבט
 1פא 1רײ װעיט ד־ געװצן א״ז כיאחטה

iy i סאציארער y iP M rir, אזױ פ*;חט 
ijb וױ ^oii. דזאט טען אכע־ cyi 

 ״PJ2111 טאכעגט היסטאד״שען ;דױסען
 טא ;עלזע־ט, או;ז טע; װאאט אאזט.
 אנדעדש גאגץ הײ;ט װעי־ט י1 װאאט

 עחזיס- הײנט װאיט טא אױסכעז^הן,
אי ק,יצפובר1האװיצט״ אײן גיט ט1טי  נ
 שדן װארט אששר און כ,יא1צעהג א

 סא־ שון נו;ד א געװען װעאט י1 חײנט
yןyטyװי rק,פובאy.װאס זויז, צדה די ז 

iy*j סא״ *1 געהע׳״ט. ניט אינז האט 
איל^טאק־אט^, iy צי i -ד צוױיטע  אי

אי אנ  cyi פא־יאטען האב^ טעמאצי
 שטאדנעד cyi lycign און סאציאאיזם

 ״,אױ, נעשטע״ט ער1וױ קאפיטאאיזם דעז
 ר-יסלאנד. איז r*«i בעסטע י1 פ*ס. די

 אבגעקטדו אז ארײן, דאך oiyr 1איה
 סא״ פא־׳ן rn וױיניגע״ איז״רוסאאנד

 ב*איײ1סע פון -y-;yi ד־ ,r ציאאיזם,
האכען אןי1 און אט^-ימא, און ראפא

א כייר האבען אד1 געװעז, טגצח 1מי י
 פרא־ פולס יל,טאטזר1 די דזדב;עפיהרט

BiiHDyi^ וױ P ’.th' אבען1 נ״־ ץײי 
 באדיטיכען צו באצײטענס שטא:ען1סא
פאד״ סאציא־ע רי און cypMiyrjy^ די

ט; *yi פון הטיגים ט:ר יעטעל א: ט
 פא־דאגט י*ין .האט מסאאנד וױיי

װעא״ פא״טײ, yאאט אז
:•א־ ענטשײלענ״^ם  cyi א*ן האט כע

iy צו טדט cyi האטyג טע;ט i און טאט 
iy צו i .וועט איחי• פא־אנטװאלטיגג 

yi;yi n*: די אין אז זאבע̂ן r n• זײ־ 
 פאר• yאסוגיסט•שp געװען אױך לאך געז

V"o,] וױ^ט און lyiyic, זײ פא־־ואס 
 לאס, אױפצוטאן באוױזען ניט האבילז

אײפציטאן בארױזען ראבען טיר דואס
זײ אז א־ז, עגטפער  iy i ? .־וסיאנד אין

באלשעוױסעס *יכטיגע קײן :אר זײ:ען
אין נעײעז, ניט cא yiy״t אז ;y 1 nאיסט 
 באלט, סאציאא״דעכיןןקראט־ש צופיי גאך

p ע־שט לאים־לן זײ אז y ;c in שואע רי 
 דיכ־ jyiyr צ• נרי באאשעװיזם, םונ׳ם
y ro ם*ן סאאדאטען i n װעאכד^ױא־ 

i• װעגעז Diyi איהר לוציע. p > j m t 
iy?;iK iy :ri ,cm אר״ ל^יח5געיגײסט 

 טוחא, זײט ק־יזיס. ישען1גאניזאטא
 איג״ איב^י העפ רי ניט זיף צובדעכט

yiyr .שײן זיך װעאען מיי ■דאביעמן 
 עיפאחדוננ די סיראױען. ײן4א זיי טיט
 *y^y; זrא האט יאהר^ צטעyא לי פון

o:yi, פא-י׳דנצחון פארבאלינגונג^ די אז 
i פלז n װyאט*רyװאאדvיy א״ו i• •עסזי 

r:yoD יבטי;1 א פיןyבאאשעיױסטייי י־ 
iy r אא אין פאלםײpyi:y? y .1 ד,. 

 װעיבע ;,y'roiB• סאטוניסטישע די אז
:jy-y.iy ט,1ד צוםyאינטערגאציאנאא, ן 

 פא-טײען, באאש^ױיסטישע |yiyr טוד;ן
cyi jiy מוזען זיי אז ;c in פון םראצעס 

3iTniyr?$c.: צו i n װעאט״רעוואאױ 
r v דורןי i n אוג״ — ׳קאאשעדוידדדנג 
iyr 1קאא אונז םאד א*ז טאלשױט... 
 איו — װעממןא? דײםש א זא;ט וױ
cy ,איז שנעזן ^jyi iyz אין cyi א 

- . םעמאד?
ם tt ה»ס עס װי איה.־. װײכט  די ו*רעלש1ו:

פא?4«ובת־ *יו כסוועגוננ אדבײםעד אידיישע אי;סעיג*יע$נפל י*זזי •׳ ;
ס גאיםענט י**דיס מי ל ו ו דר. םת ױנ״יז. י
ם איחר jim רעוױו. רואי: ת 7* טים ו .trtjm בווימוגם
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•  * ' ? ! * • f j n y j

mאינטערעסאנטע  row שוױנד
אירןןן צוױשען זזכט

v ײ r r  vj*> ״r i w m r v סא*-
♦•0r««ii"| ד,אס pH ױ רע#ימען #»יןד נ

n״ r/♦ ו m י * n׳i m 0 9 r ײ י
 אמעוד״ וחנימ עס fuflm »ין

rg t\ r מדדעז ly rg u ir פין יצוןלציו 
u a in a w סעלי n« ;ילן סעגעל *P 

ט וצונעל רער  *דעדועל דער דאט צ״
f l in g n toמטע- םא-עפצנטצינעט 1״  י

 דיז פון ציםצלען pg פאיטען רצסאגטע
rm j«yjniivאון טעטיגחײט. דיגער 

tg ,t ועיזען דארטען o פאײ ײינכײנ^ען 
im געסען rc נילףן Tyvv לאצענט• 

 'googs דעד ילאש ואציעגטען, די םון
 גאנצעל דין פיןױ ;עלאט ד-אט דיום

עלדסטענ״ו.
ic ין״ן ;יטא r* עס g frg, װ«דוס 
 א״ף ?•ױ r:g־p סע־זל ואלען פ״״ען

 זא׳ פרױען ig pg ,-y;yo וױ שױינדזונט,
ײ יען  שוױד פון שטאינען סעד,ל אינז נ

 גאנץ pg עס אכעי סענער. וױ דזוכט
 ג.־־עסערען * ם-ן אולזאנע די אז ניעגאיי
ט$1דאצז  קיסט פדױען צוױ״עען טויטע ;

 *־cv: ךי pc וױיגיג אזױ װאס דעיפלן,
כאגיטאלױט. אין דך נען

 cy ניעדטען קיאניזע סעלל ײאס און
 קי־ע־ איס סאדטטדױס״ אין ויך געפיגען

 שוױגדזיכטיגצ. pc צאר די װעיט גער
 אויסראטען אי;גא;צען וױצ טען אײב און
 נאןי םאיצעדט װאס. קלאנל־דוײט, די

 דארסען הלננלת, צאי א *הן הײנט
t o כאגיטאלױמס. די סא-גלעברען

 איז זיגעז, pg דאס האבצנדי: אלן
 גרע״ א גיבען £לױען װאלוס יןלאד, נא:״ן

ט סעדען *צענ  שוױנדזוכם* פרן טױטע וי
 אז זײן, גרייציר קען ov סענער. וױ

 דער אױןי קראנת דיגען סענעל טעלר
 םרויען ;ריאב פיויען. וױ הלאגיהײט,

 צו טענער, וױ וױיגיגער, זיד ותנדען
אײ״ ay nr איז £לױ א טאגיטארױ̂ט
 דעט קיגדעד, די ה״פ׳ די בעלצו^אזען

 סאני־ א אין אװעק;עש^רען און — טאן
 דער־ צוגעװאוינט ניט איז ד ;טאיױם

 גיע- א פרויען דבעז דעדפאד און צי.
טויטעדפאיען. צאל סעדע

 ניט זיןי האבעז פדױען װאס ׳דאס
 סאנ׳יטארױטס, מיט אפט אזױ באנוצט

 סאניטא־ די אז דערצו, ;עניאבט האט
 אז #א?,ײ געװאיעז נעבױט ?ײנען רױטס

 אזא ארײנגעמעז געקענט :יט ליאמז וײ
 טען טענעד. וױ פדױען״ צאיל גדױסע

סאניטא- דעגומד איז אפייו עס ועהט

em, א°געל n  nc ^גדעסט v r ir g 
ױ א טס.1ס*דט*ר» ר  ג^וטט ו

?מ*ו,  וחנ.יט ד טײדןר י
i סאגיטטױוס דער טאן. א וױ r ;  ggn 

 ®»ר וױ פרד^, פטל ני״^ץ פ״ע^ אזױ
 ח*נ*ן יעצטעגס וױ אזױ ^נער טענעל,
 וחנגדען ^גמהױנען ײי*ר ויר םלױען

ס׳ צום  » נט05גע§י װעלט סאדטאײו
 ףעט ogn ^0^*110• ם-ױען סועצ^לער

ד צוױי װןסעחנ סאל ®״אץ נען0ה  הו
פלױען״ דעלט

 «-0 ה*ט ogn ספױוא^• םMr, רד,
 פאר יאחר צזזאגצי; לעצטע ד» געגעבען

ס דעדוער דעט ױו  איז 0011 אין סאדטט
 אנ• וױכטיגען דעם אט פון דעטל די

 יעצ״ אויפגעדליהט דך ט0ל •צטא^ט,
 ט0ר. ער ogn ארטיקע^ אן א-ן טע;ס

 ^סאגיטארױס״ איץ פאיעפענטאיכט
 סא״ דעגװעל סון א־גאן אפיציע^עז א;

 עטיינע אין אז ־ויכט1;־ ער אז ניטאר״ב׳
 אין שױן װעט אללם יאלר צװאנציג אין

 גסאט#טױוס0ין קײן זײן ניט אטעריחא
 סאלדאג״ צו כען0ד- טיר װעלען ר*ס אין
 פאדדינט ארכײטער דעל װ*ס ׳יזעז

 עו?ם דער ogn אטאל, װי :״עלר איצט
 היגיע־ ילעבען צו וױ טעלד איצט וױיסט

j״rמיט געױאוסט עס דאט עד װי ׳ 
 דעמעחנ- צו כרי אבעי צולייז. יאהלען
ט די טעיען  אג4®* וױיסע די װעז צ״

 סאמאנגענ- דער פון זאף א זײן װעט
 ס»ײ חײם דר. אויט טען׳ דאיף ׳הײט

 בא• זי ענעתישער גאןל טײנו;;, װאק׳ס
ע־ צו טײגט דאס און חעטפפען,  פאמי

 שװינדזלכ• שאר בעטען 4צאהי די סערען
ט*;ע.

 אינ״ זעהר איבער גיט פפיװאק דר.
 צװאג״ טיט אז פאקטע^ טערעסאנטע

 גרױס געװען ס׳איז װען צוריק׳ יאהד ציג
 וױיםער דער םין קדבגות פון צאל די

ען לאנד גאנצע) אין איז פ^א;, י מיו  1י1נ
 פאד כעטען טױזענד םיער אדער דרײ

 זײנען טא; צו הײנט קראנקע. אובגען
 בעטען. טויזענד 70 —60 לאגד אין דא

 אין זיך געפינען זײ פון טױזענד איבער
 א א׳ן פאניטארמסס אידישע עאןי די

 דענװעד אין ?ײנען אאע די פון פערטעא
 טאג צו הײגס האט װעאכע סאניטאדױם,

פאציענסען. 280 אלום
 פא־ די םון פארמעהרונג דעד טיט

 זײ װאס #דעם טיט און :יטאדמטס
צו יאהר םון געװארען גרעסעד זיייגעז

r״t »  w , i / • ו י י מ מ י♦ אי
f*« ̂ חײן^את y אײ ׳••ױגדדגט v 

ױנ »ין ; חײ»  ׳f״f T>ir» >i|)f עס א
yg רי *ױי ןמ<(ריו«ן *יו װ»ס >«רןר 

ען  W* « אין §י*ץ $ י,*נען ?gi ׳רו̂נ
נ|HfiMM «1 |י< וואיט )01ד«ו*וי  י

װאיט חר*נהוזייט ךי u» װען ג,טא ^

ס ו״׳נר »רדינען חי  *רנייט־ װרד נ
 סרינהחייט m איז טונערקויאדס

 «m יריריטיװער ד«ר תעינןר «ון
 [tvmo די װען נעװאוסט, ניט הטט

yysgn טין נעװאױנט eaovp זיי חאנעו 
 איחרע גןחטט• ניט ׳*וױנדזונט קײן

 טרעק<ינע די טן גטטט קרננות הױ»פ
 סיטס׳נדסמג־ יענע *ווי׳מן קרטנקחײט

 חט־ און »״׳*װער פרנייטען װטס ׳עען
 עס װי ויןי ערנעחרמן *ו געגוג גיט נען

 ײין ווטוינט דען וואו זײן, *ו חןיןי
VBP^srme ענגהפשט אין צימעחנן׳ 

 דיזע OH ivB׳’ir« שון היץ. אץ און
 קרננות, הוישט *יהדע זי דואט רענישען

'von פ ניט זיןי־ זאנט ד« pc אנדערע 
אויר• קאטסען

 טרוקענע סרײע ,nn נטהײנג, גוטע
 ;ע־ זאנען הױ»ט די דינען ראש אופט,

 אט נענען קאטוי דער ׳עוױנתוכט. נען
 איט איננאנצען א•? קראנסה״ט דער
 יאהר. *עהנדליגע א״נ־נע אדעדיקא אץ
 P'T א־ז דערץעהלט p*iv»d דר. וױ

 צייט, יענעי אץ נעװען עס איז ארטיי,על
 גאנ־עז מיט׳ן דאחטאר ױננער א װען

 נעווארען קראנק אמןול ריט איז טרודאו
 אינערגעלטזען האט ער אוננען. די אױף

 די אץ 1אװעמנע£*הרע pא ׳צטאדט די
 און לוםט םריי׳ןר דער איז אדיראנדאסס.

 זיך אננעחױבען ער ;לאט זון־עײן אין
 דאם און טאנ «ו טאנ pc נעסערען

 נע־ האט עד װאו ציטערעא, קאיינע
 װינסעא״׳שט״[ חןר נעװען איז וואױנט

pc די אין םאניטארױם עד״צםען דעש 
•שטאאםען. פארא׳ינינטע

 נולפטיז/סאניטאר־ זע׳׳בעז דעם אין
 דער זיף געסינט עס װעאנע[ אין ױם״

 זיינען ,pjrivto חיים דר. pc ארטיפעא
ד  װע־ ציפעחןן סטאט־סט״צע פאראן א״

 טהעטיג־ יעהרינער •צװאנצינ דער נען
סאניםארױם. דענווער סון קייט

 זיין סון יאהר צװאנצינ די םאר
 סאני־ דענוחןר דער האס טהעםינקייט

 טויזענד םיער ארום באהאנדעאט טארױם
 די פאציענטען. הונדערט זינעז pא

 האט ןיד, םאר׳טטעהט צאהא. נרעסטע
 boip דערנאך ; יארק נין נעאיסערט

 סיאא־ ?א־װאאנד; יברו?אין- ציקאנא;•
 סענט־ דעםראיט; באםטאן. דעאשיא;

איז אח סיםעעסי, :pphw אואיס: .ס׳

m ה״ו m <1י m mן
M דט ח»ט װ*ס י1א« M* ד1 ^ין* 

הח װ«ר »| 1אי l מג im p, ,
«״* |yiyr» װיגטמסטצ די *נ*ד

a יי ניב׳ון װאט ד/ מן w m i m 
 ד»ס טױ««נר> *ריס •«צי«נ<מן׳ די סון

 pc •רט«׳ו;ט צװטנציג *ינער חײסט
>•t jrp;rp y״yrJ 1« Iwipw |W> 

 קיױמס, p» וײנ«| eeo טרײדט,
 •*p-p» קטרמגטצרס *וראערס׳ 881

 w iiniw ו״נ׳נן נ»ונ«רס און •*רט
 טא• *ינטר טכ«יג און ׳נטאינ* ׳«ימ**<
•ייד זײ»ו ז׳דנע די מרס,
 תחרער״ טוסט׳ורס,' •<טסנ«רס> ט׳נרס,

 װיי• *•טייקצרס מייצין־ססיחנגטמן
 אזוי pm סצרציג און צטאינע *ו טערס

וױיסער.
טס ט סיינט י  דער » זטגעז, «ו ני

ױנדזינםינע סיאצץנט  די |jrr*ii* טו
 אין װי נרעסער איז ד1דעא־ארנייט>נ

- *ו דאס בדי טריידס. אנדערע ט ט ט  נ
 סטאטיסט״״ע די חאנעז ניען דארף ר«ן

 •דנייטעף *טחי חןר וועגען ציפערען
ע8סאר׳ די pא חן; o’«־ י t. ױי אנער 

 א־נ־ זןהר אאצגסאאס זיינען ציסערען
טערעסאנט•

 צאהא די איז זעהן, צו איז עס וױ
pc היענעד פ־א איצט ״צװיגודכטינע 

 לעבט עואם דער װןוס דעם׳ דאנ? א
 יעכט דען יויניענ״טער, פיא איצט

 אן נדצעהט עס סאיי אין און כעסער,
 מעהד ט?; צו היי;ט דא זיינען אוכגריפ

 IVP ?ראנ?ער דער װאו םאניטארױמס,
חיאזי. געםינען

 װאיט ypj«np pc •ראצענט דער
ך געחענט א  ווזדען׳ פאר?אענערט מעהד נ

 י1אוי נענעז *בםוננ סענעז ז«א 'ועז־מען
 פאראטזען זײ וױ דעם, נטר אויו זײ

 צױגרוי־ א גיט עס סאניטארױס. דעם
 װע־ װאם יעניגע די pc »ר*צענט סער
 *,CD דר• pא קראןח. נאכאטאא רען

 -4דע pc טוער אנדערע די pא וואת
 זע־ר א׳צט זיינען סאניטאריום װער

* מז אינו  צו אכםוגנ זױ פא»ז א םיט ם
^־ צום טטאיתטנםע: די *נויגי גענז»  ד

 ײאם צייט דער םאר סאניטארױם װער
 םען אײדעד װארטען צו אוים ?ורם זיי

 ײען טפעטעד אויך איז ארייז זיי נעהמט
םאניטארױם. םון ארוים געהען זיי

 די «נטיױקערט זיך ה*ם עס װי ׳איחר װייסס
 ? אמערילא איז נאװמנומ •רבײטער אידי׳שק

 אינםערנײיטאגאל דער סח נמשיכנמ די ?עים
 דר. םוז ױניאז, װאריןערס גארםענם רײדים
אי״ז כיים װעט ייחר אוו רזװױז, מאיס

 א;;עטשעפעט זיך די האגען ױאס
 דזשאהן סעיאר, יליבען גיסען, אוגזער אן
? ם. עז  I איהם צו זײ האבען װאס ה״י

 1 םאר ;עװען װאיט נרײז א פאד װאם
 אונזער פון ניעיאר דער זײן צו אײנעם

 טארען ניס זא< ער אז סעמי־אפאליס,
 איהם זײגען װעאבע די, טובה א טאז
 עס נאהענטסטעח אם אין ייבפטען אם

 או:כלג;שיץ/ באכית געױעז דאןי װאיט
 א בײ אלײן ״^טעהן צו חזירײ פוטעי®

 אן אפ^ו לאזען ניט איז ׳5טא פעטען
 איהם״ פון םאן py< א אײדעם אימענעפ

 נעהאג־ איד,ד װארט וױ אײף, סרע; איך
 זעהט כייד וױ פאא? אזא אין דללט
 צו־ זײן מיט דױיאען טעיאד האט אױס,

ijr.gr די אויף פאיזיכערוגג־באנדס די 
 צו שטאדנדלןאנטראקטען ■אד״עײדעגזן

 ארױסנעוױזען פיכפחה, אײגענער זײן
 אפע־ הונדעדם־פראצענטיגעז אפת׳ן זײן

 — עפעס קי^ײנינקײט א רילואניזם.
 איהר דאך כץ\ האט אט פאטי^יע•
 אונ״ אין טאנ ספעציעילעז g נעװידםעט

 קירכעז, אאע pc און קאאעגדאר, זער
מז שולען, טיג v* םיז און סי t ראדיא״ 

 םארדולם אײך סען האט כםיישאגס
 דער מיט טאםע־םאם!, מיט פזח דעם

g .y הײם, דעד פלז ט,הײאיגי«י ^ ^g o 
 !פאמיליע ovnv זאנעז צו ווןדצתלע

 אױס־ נעװאאט זעהר איך װאאט איז
 אונשואדיג״םאר״ אונזער אױף רײטען1ש

 םאיי־ באשיצענחג מײנע כיעיאר פאינטעז
 בא״ עס איף װאאם בעזאנדערס נעל.

 ידעסע גאנצע די װײא טאז, דארםם
 איהם, אויןי ארױפנעױארפעז זיך האם

 זיײ נבלה. g אױןי וחןלזי חלננעריגע ױי
ײ אבער דא נ*ז װ ,gr ו  טאכעז װאס ^
of ער־ םיר. .םאר אונמענאיו כסעם 

 היײ טעיאר װאס #דאס עס איז שםעגס
 נוי• דעם ניט נעבאך חאם אאײן יען

 לײקענם ער עס. צרצוגעכע! סרם םיגען
 די אױס אלענמז שםעכט װאם #דאם

 איהם שוין האט צװײמענס, אויגען.
ן מ ו נ ח איהר אוגטער מ  גאנצע די ש

ו און מױרסם־ירעמ,  איד גיס, וױא אי
g n אתסער נעםעז ניט קנן r  \"Q 

עז, ש אונזער איו עד װען אפיאו, מנ

מד הײלען, טעיאר האנאדײנעל חני  ו
 גרעס־ דעם טיט נאפרײגז־עט אזױ איז
 װאס פײקער, דפורגאליסטישען טען

פארסאגט. אמעריקא

 אכית, אטעריקא! סדיגה גרױםע א
 אוים״ זוכען ראף3;1*יםע: קלײגע אצעררײ

 אלערלײ איהד אױף צלטראכטען
 װעט װער און קען װעד אבע־ בלבולים,

 די איבערגעיאנט האט זי ‘גלױבען׳ זײ
 װער רײכטום. איהר מיט װעלט גאגצע

ט איהר איז  זי געלט? קײן שולדיג ד
 פעל־ jnjn:g די אויף שליטה אזא האט
 איהר טען טרײט איבעראל דאס ?זר,

 ביס־ װעיט יררא■ גא;ץ נאכצוטאכען.
 אמעריקאניזירט. כיסלאכװײז לאכיױיז,

 ׳זײז גיט איהר זאל גנאי קײן צו אבער,
 אט חסרונות. אײניגע אויך האט זי

 געלײענט טיר האבען לאנג ניט עױטט
 לעאפאלד װי טאנסטערס, אזעלבע װעגען

 טער־ מיליאנערסקע צװײ די ׳אאעב און
 הא־ נאכדעם באלד ?ויקאגא; פון דער
 ;טשעפסען g װענען געאײענט טיר בען

 דײײאנד, כרידער די װעגעז נאכתנפ
p סיר חאבען איצט און ir שפאנעיצ א 

 \~m אין מאנסטער װײבערשען נײעם
 צו גײזעךםאלק. םרס. א pc געשטאאט

 זײן צושמעםערעז pg קינד g נעסעז
 עאטערען די וױי* װאנט, אז קעפעלע

 באצאהלט גיך אזוי ניט האבען ?ײנע
 דאןי איז דאס איהם, פאר בארד פאר

 מאנסטער־גע־ די אט טײפאיש. נאסת
 שטאיהעז g וױרחליך װארפט רזנטעגיש

אמעריקא. גװיםער אוגזער אױןי שאטעז

 אונ- אין דאס דנען, איז אויו האט
 הרע, py אהן דא, זײנען מזײנה־ זער

 ?ײנען דאס פארברעכער. סיליאז צוױי
 װעטען וױיס, םען װעאכע םון די, ביויז

 דױיגט, צעםעא. אױם׳ן שױ\ האם מען
 יעדען צו קוםעז װאס ״די מכח װאס

 פארשםע• װעאכע רי, סכח װאם טאנ?
ױ ניט קינםין די אױױ זיד העז צ  אמינ

 איז נעזעץ? pc נעצען די pg פאלעז
 זינען, «יז אאמס ד$ס האט םעז װען אט
אױפגקבראפט שםאיין זײן נים םען קען

 אזױ ניט האלטען װעלבע די, אויף
 עפעס אמעריקא. אונזער םון שטארק

 א אין םארפוי^ט שטארק זייז דאך מוז
 סיל אזוי זיך װידמעגען װאו.עס ׳לא;ד

םארברעכער. שוידעייליכע אזעלכע איז

 איף האב צוריק װאכען אײגיגע טיט
 אםשר, און, װאונש, א אױסגעדריקט

 אוגזערע דאס נבואה, שטיקעל g אויןל
 אר* געהן ניט דארפען װעלכע םרױעז,
c בײטען g r  pg# אום g מא־ צו לעבען 

 קדזא׳ן צו prn האבען װעאכע אוז כען,
 ׳זאך בעסערע קײז טאן ניט קענעז זיך,
 פראפאנאנדע שטארקע g כיאכע צו װי

 איך לײבעל. ־ ״פראסאגים״ דעם פאר
 מקוים. װערט נבואה סײן אז זעה,

 האבען םרויצךגעזעלשאםםעז אלעראײ
p זיך i r אז זעהן, צו געטאן :דר א 

 זײ װאס קיאוקס, pg דרעסעס זײערע
 און שעהן זײז נאר ניט זאיעז קױפעז,

 דעם האבען אויף זאלען נאר סטייליש,
 מרס. געװיסע g װי אט, ױניאךילײבעא.

רער pc פרעזידענם נעשאגאל בראון,
 םאר פראפאגאנדע סאכט לי:, דזשוניאר

 — זי זאנט — םרוי g,׳ :לייבעא דעם
y די אין געהן צו צײט קײז ניט האט r- 
 ־y: װעחנן חאײדער איהרע װאו פער,

פון ניט פארלאנגט דאס איז טאכט*
 פאר־ ?י װאס □,y^g ײניאז. די אונז

jysy;:g זאלעז מיר אז ׳איז לאנגט,
מן, איהר ײ  אונ־ אז באװײזט, װאס צ

r nyi''^p jnyr:  Ijngnya כטgמyג iy״
vow: אונטער v צוrטyנדy. גלױב איך 

 זyהלyרפgפ ו^גלען פרױען די אז ׳ניט
העל• צו גצל^ננהײט די אויסצונוצצן

ט 60 באלד די םעז ^  ארבײטזגר טויז
 נטyפראצ y^yn pc 58 יאר^ נױ איז

 איז ךאס מײדלאף׳״. pg פרויצן זײנעז
תן, yoi: וױרקליןי  pg לײב^סראפאנאנ

:p איך jhתט ?י אז ׳  זyהלyרםgפ ניט ו
 ®לאס oyi אױוי וױריווננ א האבען צו
tפ jn i, דחןםעז צו g .בראיז טרס yp? 
 ?ארגעז, סעז דארוי איצט לירעז.yBא

 ?ויםצן װאס ארבײטער־םרױ^ די אז
 זיןי זאלען ?לאו?ס, איז דרעסצס אױך

 זא־ און לײב&, cyi jyjyn ותרוױסען
 ־np נים טארעז וײ אז טאריטטעהז, זyל

yc? װעא• אױף חלאוק, קײן דרעס, קײז 
דזנר ניטא איז עס yכ

 yםלאם ' סטײטס ײנײטצד רyאונ?
 pg באזוף g jy3go צו זיך קלײבט

:״igp אײפאר חנר האם אױסםדאליען,

ן אין סיל ר י ו ^  באשלוס g oogoyj ט
פ׳ רyד אין זיך באטײי^יג^ צו גיט  אוי

:pg pg yog כבודים, {!*רשײרענע די 
טyאויסג ןyלyװ װאס ײי  די וחגרען ט

gפyריpאנyװאס?. פאר מאטראזען. ר 
 אויםטראלי^ אין ארכײטער די •׳^וט,
 האגדלוגג רyדאזיג דער םיט װיצען

lyiy^t* זײ אויסדרי?צןyיראסזגסט ר 
:jy:y ארכיײ םילצ םון ארעסםירונג די 
 רyאונט םלחמה pc צײט חגר אין רyט

ry?yrrry:g'BDy cyT. װירק־ איז דאס 
pc in. הרyז ליף y r דyדי גוון זײט ר 

 װאס ־ אױסטדאלי^. אין ארבײטער
 riy:gpnyog די אז אבער, עס לפטyה

 pg ניט ניט, fycgn גוםא ארכײטער
 ניט pg םיצחסה, דצר pc צײט רyד

yBrטyסינד דאס רyסטgoy: y,| אום 
 דאזיגע די געגען ןyםטירyראטB צו

ת  זײט רyד pc האנדלתג שכאכפו
pc אונזצחנ pg cnyttfga .דאהערטיס • ■n

אט השמש״. תךת חדש כל pg״
װיכטע רyמדי:gז דצר pc מעז • האט

g אויסג^־־אבען i^^gogBgoyo איז
נטyטויז דרײ pc פאלאץ ?צניג^ימגן

טוײ 5 םיז אלזא ?ריסטוס, םאר יאהר
o:yr צוױ * און צורי?, יאהרy rאלע ז

y in :g מן, װאונד^רליכצ א iyo װאס ז
װאונמנרליכ^ דצם אין גצםוכצן האט

געםונען סען האט סאלאץ גיגליכעזyק
rפיגלyאין ̂ז yc^jm די jyogi פון 'y•
:yג זיןי האבעז צײט רBryיגyלט^

מאני?יױ״ ״,oyo״p ״װאניטי רלײyאל
S רינג oovd װאס ■וידער, און רודפ און

ניט דארום זאלפן .oc>ncy: האבען זײ
•y: וײ צו אז םרױצן, ny?:ig מײנען
רוזש רי ינדעןcרy pc jnny די הערט

־y: אה נצזער זײעחנ םאר ®אודצר און
ר. ^ כ D:ymo 5 מיט סרויצן די זי

גקטאן. דאסזעאבע האבמן צורי? יאהר • ־
 אפד אםעריקאגצר דצר האטאז, מר.

 מצג ךי חאט ענ^אגד, pg באסאדאר
 די סיט דבודים irg^p גאנץ דטyרyג
ײ חאס ד0יירא*.^ v* רypלyס  נע־ ו

/ ?יד םחען ךײ ig זאגט, ן ע װ ײ ה מ ; 
 נאי־ דיער אוחנקװארסעז נ^חנז זײ אז

 וזילען ױי אויב טאחטזז־יאאיצ, רישען
 אםע־ ®ח הלואות קריגא? װײםאד אויזי

ד ריהא• י ר ןמוײימא י מ  דצר אןיב יא
ם סםראיטונאא דאזיגער  די האמנן װי
טינע  מען, וד^ס ײויא• אין * װיראת^ מי

o :y b ^ y, םהעז באנקיחנן אונמרא או

חא• צע^גר די pc סיצע אז גלױב איף
ײ דאס נאסצרהט, נען  איז איחנן, אתז, נ
n סון צאהי iy irp n y i:ig ii י1אוי 
gלjyD^y: y גר נעדאידרעםתרןיyסyר 

ײ וױ r אנחגרע אלע נ y t f v c
 —yocy^r צי גוטע —אלטצ די אין
 iycgn לינחנר אידישע אלצ װען צײטצן,

;o:yiy*y אידישצ אלצ און תורח yo?y- 
 זארען זיהן גצטרויםט, jycgn רען
 •y’ בײ oyoc איז דאן רכנים, גרױסצ ױין

 אן ״עלױ״ א ווהן א jyny: jyogo זyר
 ?לאר געוחוז יאחר 12 צו מח׳/ רyנycא

 טgהyג — זעכצצהן צו און ש״ס האלב
רבנות. אדןי סכױכה

y די |yn שנצטצר, r 'i 'g איז גאס 
 םון ארט oyi און װצלטייף, :עװארצן

 סאר־ אוגז כײ האט תורה הײציגער חןד
 אידײ jycgn ,oonp yהײליג די :ידען

yogo y r־y oyogoנטדpyעזײצל ײ5 ט
 סו״ צו jyo''prnyc ״y>g':y:״ ?•:דער

ליט^גראטור. צו ̂רyטgטע צו זיק,
 הונםט די װאס ,inyry: איז נס א

 פרנסה, yiyc'i p'p סיט ניט פארזארגט
y די אדן r 'i 'g ־ פראקםישצ yלטערyן 

jny ניט רyריבgד יאזען ''t קינדער 
ט זיף פארנעלסעץ  און זאכעז yוסטB פי

ר זײ שיקען מ ײ ל  רyאד שטודירען, נ
.yסיyראפB א זיף רערנען

<rny םון צאלזל די איז דאף oorp 
yocg:g2 בײ קינתנר ^ ד ג אי  גרויס, מנו

ט pg שריט א*יוי און מ טיי  איהר פם1ט
yאידי יג״יער א אהן r װאונחגר״קיגדער 
קונסט. יעדער אין

 גרויסצז א נאר fyo דארה געוױס
םyפראצ n ״װאונדער די םון : jnrpבא־ ״ 

pc ::ic אלס בלויז טראבטען g r זײyרy 
a!iy^ye^y ^טאטע יערצר. סאנטאזי 

 אז #אײן זיד ט,yבילד yogb yiy' אלז
 געװאוינליכעס׳/ סיין ״ניט איז קינד זײ/ךי

 זןפעס אײםוראקסען ״סוז איהם pc אז
 אידי־ y:^p דאס דאף זאגט .“גרױסצס

y r :״טאםע שפריכװארם yogo pg
 ©חייזײ <c אויגען^ גלזמעיגמ האבען

צ״ ל א ^ ײ קינדצר ״;  -רער אין ?יף נ
y דער אין ארױס זיף וױיזעז ״הײם ^ r 
.װעגיגצר. נאד אדצר :,Dyo^yo'o אייס

 lyo 10P זײט צװײטצר תגר יפון יאד
 בײ rg ropgc Din אשלייהענעז ניט

̂ nyo פיצ פאראז װירסציך זײגצז אידען
 םצל־ אנדצרע בײ וױ װאונד^לינדער,

צױ ,cy jyo *1דאר pcd א אהן קעד.

 זײצ־ צאזצז נימ העגעץ ,ocyry: סאבען
lyjg-r'n yi יציגען >n y; ױיטעס, :  צו

pg זיך הארט װאס ,gpryog דאס
דצר אין |yp סצחמה, צו ןyנדײט אײן

^ ניט אסת׳ן ײנ  פױט צרנסט אזוי מ
 הצכ־ ױראפ. צו סטראשוגאס איזזר

coyoo, װאס iyp ,פאסירצן oyn ױראפ 
iypo א צאהלצן ^:lynyoy ,פראצצנט 

 צו הלואות, איהתג פאר איצס, ביז װי
באגקירצן. yרyאיגז

 קענט שטאדק, װיצט איהר אז און
 pc אויסװאזזצ די אױטטײמיש/^ איהד

 אלס gpn ,o:jnnyna אלם היגדענבורג,
 פון באפעסטינונג pg בא*טט^ו\נג די

ov .P דײמשער דצר ^ c y n איז pTii- 
im ניט ליף־ rn n y o n g פאקם, דעם 

 רyטרײyג װיצהזנצם׳ם הינדצגבור^ דאס
lyro סאר׳ז געשװארען האם רינער, 'H 

^ צו רײכסטאג ד3 אלס pnoya רינ  ר
ד רyד ן ו ם '0 נ y ד י ז  ר
ק. י ל : ו פ

 איז אוסאליני דאס מלאר, א\ז עס
 באסת האבעז צו pc וױים גאנץ נאף

 װידער־ םיז גײםם דעם אונסתגרדריקט
 סאלס. איםאציענייצצז תגם אין שטאנד

ט ותן  א צא:עוחגט8גצ ניט קר װאלט ׳ס
m y:, בא־ װעט עס װעצבצן לױט 

ט׳ן װצדען שטראפט  irry“,* טוים סי
ד 1פארניכטצ טyװ װאס תענ  װצלכצ אי

 וחנצ־ אדזנר מאםעדיא^צז, yרישyציט,מ
nyc אדבײטעז ומגם yaya| זיכצר־ די 

ט װצצכער אדעד שמאאכע פון היים ת  ו
 םא־ װאצט דעם. אין העלמצז איהם
 איםא־ pg ױגרייד אזוי |jmya שיזם
 משונוד װיצדע, אוצצמנ װאלטען ליעז׳
װאא װעצעז װעצםנ :ע^עצע, דיגע א-  ז

 נצ״ טyװyגgצiyג ניט לםעז,yה גארניט
װאחנז.

 גאר זײנעז חייסט, עם וױ jy־no די
 װי #זײ קעגצז זיך ?זצאנצן רyאב וױצדע,
פראנטרײד אזן אסת׳ע

 איחר pg דזשאב שװערצן גאנץ א *האט
די האט איצם בח זײ. נעגעז סצחסה

 ״y: םאראהא pg ארכױי םראנצױזישצ
 צװײםצר. דער נאןי מפצח אײז עזיט'

pg ך0 װיט< וױיס, וחןד nyo:yrio
אײעק־. רארט ftmo אען4רמ זyםgדsיrסי.

'#cyp זייעח*;,לצגען ״ נ ח צ ױ ^ ' 
ן װממן מאראקאנער י I ״# *ינטעלג̂מ.J וױיצעי 0 סאד ז

 קויטור איט אן 1םי זכות םyד 1שרייגצ
4y דאס װי סאצק, r n 'g

ש^הט  נאציאגאצ די אז #זיר סאר
lyi'g  yoc 'o ry: חגס סיט שטאצצירצן 

 cm צו טרײםט g oyn אין jy:’cya און
 iycgi״ngc iy^oyD'o:g די װאס צזןד,

/ י  אידי״ pc װערטה חנם שעיחגרצנדינ ז
םאלק. שען

 אױף ארױוי אפט קומט אבצי חגרבײ
װאס רgס :Vitro די pjgiy: חנם

jyagoigc געני װצניג אזוי כיייgלy 
 אויס• דארםטyג jycgn װזנלמ: כיזגנשען,
f-.jn די pc װא?סעז rp  ypg':ya פאר 

 די pc םיצ םיצ, irf םיר, |ynyr װאס
 הא־ קצײמרהייד װאס ?י:חנר. yאידיש

V2ארױסגצוױזצן זײ ז:yc y^goy י:?ײ 
גרױסעדהײד. גארניט lycgr טען,

זואלנדער־ציגדער, ynytng אוױי
ר^צ: דאס אגװענחס זיף לאזט חנ  ו
ד ״דער ג ו א  pg pyr.g געהט רyװ
 סיר •r ד. םארבצ״במ״, ד נ י ק ראס

 ?ינדע־, אלס נאר זײ באװאונתנרעז
rפyטyר yn0*. הײן ניט זײ וױיזען cvr 

װאונדער.
 צו װאס ניטא נאד איז אזױ, אויב

ט זיף ןyהyםר  א״דישע דאס װאס ,Din פי
 צאהל.װאונ־ גרױסע g פארסאגם פאל?

 געגי־ די אונז טויגען װאס דער־ליגדצר.
 באשעיט איז די װען ,fyo״pynvo yאל

 אויפנע־ jycgn זײ פארyב אפצובציה^
 פאר איז גלי? א פאר װאס בליהט?

 — װאקםצן עם וחנלכען אויף לד,yם א
 העס־־עאישען פון אויסדרו? «ן צויט

 בלױ ״בלויז — הױי יהודה רבי — פאעט
iyo און P'P 'דאס האט װאס ? פרוכטי 

ח וחגלט די און פאל? פו עי ,ד
 נע״ בעסער אין נצײכער װאלט אנ״שר
yn ,pm| פון פעהיגהײםצן גצניאלע די 

ך זאלצן ?ינדער אידישצ  ארױסװײזצן ד
ynyoywg g  pg? ,עצטצי^ \\v\ דצד 

r:yo צו גענדכ רײױ שוין איז lycgr 
?oyo'na Dgnoy

v אז זיין, קאז w ״טצמי -נא^ - o 
ynyt:ig |ycngn גאר װאונדצר־?עדער 

 שאדט דאס װײצ דיענמ^צן, אזוי ניט
עגטוױהצוננ? זײצר מאססצן, זיחגר

א » v און o  |yoip ט דעם צל ״צר  הויי
.iy::ipnyogc סײנע סון «ונתט

 שײאבהײמעז yooyna די pc איינצ
 בײשפיצ, צום ׳ראט^רyציט רyאונז םון
p צויט—איז 'o איבyרצ%rדאס — \ננ 

 ״וו׳אינדעײ פיל זצהר האבען סיר װאס
 גאנצע דאס םארבצײבען װעצכע ,“?ינדצר
קינדצד. ?ציינע .....לעבעז

 אז ׳;yp:yn צו גרוינד א האב איף און
 אוין* אויך זױרסט ערשימוננ זצלבעצ דיי

ש^ פון גצביטען אנדצתן לצביען. אידי

ט ט g אייזר העלט ועיטען ד
 אמזצחןן pc סלאנע צמסטע אן אינעל

g הי און ?ינסטיעל  הא• צו שטױנט אי
n ןyהליג0רצי;יyD א זץי סאר בעז rp 
אזױ נאאױו, אזױ ׳זycל0חgאוגב אזױ

אמיסגצזאגסצ ,ד ו״נצןו.:וױס^ד איגו
גצדאגקצן,

ך ?וסט אפנמנר נאך  צו אױס א״
 כאליהכד g אונזצלצן pc r-vng צצזען

 n סיט lyroynp און ״שרײכעד טעז
 ר״וי״געװארע״ א דאס קאן וױ פלײצעס:

מ jycgr r:yD נצר צל ?ly’^.yi:1? אז
•mi ״חנסלו״, g זא:ט ?י:ד א װעז

נעפעלי״ט ov און גתיעל אפט סיר רעז
מ װען שטארח• אונז y?״ די -1א r r y

 א pc א־ױסנעזאגט װציט ח:סי.״
yr:vo oyayopginjn; סצהד עט איז 

^ א װי שקײט. נארי
קײן :יט רו״שם א אסט זעהר

 דיכטעי ױמען א סון P־yn פאי״קאדענע
 עס װײצ ̂רgדערפ :אר קינסםצער, ראדע
 גיט רyלכyװ דעכייט, א אנפאנ:, אן איז

p אויף האפנלנג y o y ir דע- סיט אז
י ק״נסנדעל י־לנגער דמ״ לתט צײם ״ ט :

 חנד• לועט mv ביז pycyn און לעבער גען
סדרגה. העבסטע די ;יײבעז
 אידישער דער אין pys# אונז בײ

אנפאגג דעד רוב דאס איז ריטעדאטור,
g pc עי אדעי דיכטער טי עכ גלעד ק
ro אז צע;ד, o  D-i:y?cigc ov אוײ די 

 Vלviס די אן זיך הויבט דערנאך גען.
?1וױ צוױיטע דאס ידידה...  סאכט י

*,:yn גאןי דליטע דאס רלשפ, ר1ײע:על
ny:

:i^ :nyny איז עס אז ׳סען זאגט :-y 
yn| דצם אין זיך האט סעז און תיטע א 

 אתנר אפגענאים. טאי*א:ט קינסטלזגר׳ס
 ״אויסגע־ זיף האמ יy אז זאנט, סען

״אויסג^צריבען״. װצפט״,
ט סײסטענט אבעד איז דאס אסת. ני

 ניט איז pnyn צוױיטע קינסטרער׳ס דעם
 סאדע־ די נאר ערשטע,- דאס pc ״עדגער
y איהם פון ררבגעז rn| ,אנרערע :yn־ 
vm>vo. איז װאס :jyny אן פאר געגלג 

^ ג אנ פ  פארטי־ א פאר :,;yn צו איז אנ
 ny:yopginy אז סיז ר.yינסטלP געז

ycoyo; םון װי סעהר פיל סען סאדצאנגט 
?ינד. א

pc y״א איז דאס און r אוסגלי״ די
 אלן בכאצ אעבען אידיש רyאונז פון קעז

 אינ־ װאס בפדט, ליטעראטור אידישער
 ניט וױצעץ שאפ^י און רyקינסטר זעױע

 צס װאס אז |,yc''Vgc און פאריצטעהן
 פאר ‘״גמניאצ״ און הלונ אלז שעהן איז

g און סיאוס $פט איז ?ינד :m g און 
 :״yo דעדװ»?סע:עם א פאר בא:א^

׳טעז.

ף
______ ... . דצי״

י«חן’ *M ו*וא<ודי.־«ן ייי י*א<ו *אע ײי
 ?*נסט־ 8 יויניעיצן ׳*ט׳ייט יןאײדגהײט,

עי  עגטידקאונ*, »*ן ייייהסען זײו »ין י
ט אדי ־ אג׳ ט דעד l‘» *ז ,ev י  צ״

.m v ױס 1י«נ« ד«ה און ײעאט די« 
 ענט• ייין ײייוש׳» ׳*טצנייגעז »י| האאט

צן דף, וויזאצן א״נ נ •י • ic r - e| •אונ 
עי ניי ״!דוא׳ס״ זציצ ״  “״גיױסה״ט י

ען יײ האט ויצאנע  ס*ט צעדציינ
 ג«זי ז״נען די ;811 צוריין, יאה־צן פיאע

ח־נדע־. נע־וען
 רענ• ד־דע ד«י האט נאהאגט, וױ
ע *ין ספרים רוגר דעי־ע ״נ י יועית ז י  ז

o, 11*0 יןי1א נעשאאגט n קאײנע אירי׳עע 
 k ק־נדהייט. קײ; גיט האנעו סינדער

i r v* א•; טלאכט ארן רעדט א־ננעאע 
pi n.; וױ האנדעלט

ט m דונט, פיר  יזלענערע ?•׳; ד
 א־נזערע פי; פיא װ<וס יי, איז ציה

 רעדען זהדם, אשיאו און דעױואקסענע,
 וױ «ופט חאגדאע; או; טראכטען אין

— קינדעי. קא״נע

 “H ®עדערײשאן אמעדיקאן
 אנפיהױען כאשליסט לײכאר

 שטונדען 40 פאר קאמפײן
װא־ א ארבײט

עי  דער שץ ?,קאונס עקזעקוטױו י
ם 11* פעיערײ׳טאן אטעיילאז א ה אי ײנ  י

rב gס0לyאגצופאגגצן ז g פאר קאספײן 
40 g און ארבײטס׳װאו, שטונדצן nyi 

 pc nngny: אױפגע:וסעז איז באשלוס
c״jP סיט ױגיאנס gc״ :nyoo.::

א:ד איכעל׳ן סון :ס0ײ:י םילצ  און י
jyngn yiy:yp פארפייכטעט כאלד דך 

i^iogp cyi a צו v to v סאסע-יעא 
pg .סאראצײצ

g עג pc yחני ^ g נױ yp-ipץ• .־־ 
ס אנ ײגט, האט :י  דעם א״ן אז םאלגעי
so g p| ״ ה״ױצערער g סאר ״ ס ט ײ  איכ

ו םען זאל װאר ד יyציyס  אפנעכען ד
ט  ארםארגאני- די צװישעז צרציחו:: סי

ny:y: yo-.'T לא:ד.־ םרן
 לא־מ- g ?נצופא::ען בידצידס דעד

 אנגצנד- איו ארבײט nyr 40 פאר פײן
:oy: g םון pngny: סען iym״ oD gr 

 pc לאו:סיר, ivoipytpy pc סיטינג
 ארטסענטס,1דע די pc |yo:yvTyii די

 לgטyo יצראודס,1ח םרײדס, ביצדינג
 פאיטרעטצר פרן און יyלײב ױ:יאן און
 אינםעינזדעאנאי P׳0 :^שאנאי 108 פון

ו:יאנס.
v v i צי ^ון פאלטדעטער  גאגצצר י

 װצצ- באװעגומ, ארבײטער אסצריחאנער
 אװ ס. א. דער ןיא eng זיך דריקט כע
 גצײכצײטינ באשלאסען אױך וזאבען ל״

 צײ״ יוניאן פאר׳ן האספײן g א:פא:גצן
 •רי״ נענען נעזעצע זyרyאדD צו |ig לvב

 לאנ׳שורי־ וועלמ! סחורות, yocgoy: זאז
 די pc ארבייט סרײצר דער סיט רען

nyoM̂ ארגאניזירטע g

̂דםלען זד׳ ״היס אמת׳מ דױי
(םעײעמנז)

MSttQgOaCBg
לעבעדיגען• םיזי

g י הײנטיגע איז יארה ױ^ וו : pg
װאך״ יזמ ״סײפטי"

א8 א םײנם, דאם װאך אגא:דא5י
 זײ אז יארק, נױ פון ביר:ער ךי פאר

 דאס אפדױט^ לםה״ש, |nyr זאלצן
האבצן. זײ װאס \V2Vi> yלyביס

 סיספאטישע א גצוױס cy איז
:c א איז \ז%* היטען :זאך  און ׳זאך y״

pc iyr:yo ]yo'PiKC אודא• איז סכנות 
 די pg װאס אסנר, זאך, גוטצ א

?... העלפט ov אז פצילי^ מ ני
 סיר האבצן װאך״ ״סײפטי א װײצ

 זיך היטעז און יאתר pg y:ײ א בצויז
ו א מעז דארף ״ : א ר נ ת א  52 ׳י

!װאמק
 צײתגן באװאוסם, וױ יארסעד, ניו און
 פארהאװצט אזוי איז מען זכריה אויפ׳ז

 אין איז סזנן װאו ooyngc ־סצז אז דא,
 װעצס. חנר
 צוױײ די yr>go אז פאסידט, עס און *
 וחנחנן װאך״ ^סײפטי דער נאך װאך מע

 װי איבצתזגםאהרצן pnr:yo סעחר
פריהצר..

pg פאסירם »סאצ ypgo Dy אין 
גופא. װאך״ ״סײססי ד^ר

 ז%א בי׳תער יארלןער :יו g ווען וױיצ
 ״סײפ־ |y:yn ly^g-iy: מיט פאמוסצן

 ;yo pg זיר צר פאמצסס זgד טי״
 teiy pg רyאיב חנדוױיצ אװזם פאהדט

p l r  pg ...עס^פט:
y װאם rt טוט iyo ר y n פאר־ וױל 
 jnjnyc't סף א ny:y^i דרײ שלאגצן

jngovncD'ig pg. •
עע כ^ט  ניט iyo װעט ny:i^B סי

 אגסאלוט װאכעז, ^סײסטי״ P'P הסעזgד
. !ניט

o: :וײנצז ולזננ^ר y״
פוס־נעהעד. prcgrnrBw צרשטענס,

 ס״זעז זאיען יארה נױ םח בירנ^• אצצ
 וױיטאסאביל^ pg פאהרצן

הן ׳׳ וחגי־עז. סארכווסעז זאצ מ

:ד־ פ צװײ די אפשאפען װעט דאס
•g און ר v ר ה א פ : |yDg^p ריכע '

רyב ה א פ ע נ yר : y.
ר!yפאהר זײז ל^1ארע־וח

ly^yn oy pg ^אוסגליקען ארויםקוס 
̂ן V זיך צחאסצ:שטויםצן פון ly פ rrg o 

 iyp פיל ,ng אויף T'g :ו, — '4 עמשאפט
iyo ה :יט יטױןy...אבער לפעז pg הנר סך 

rvov2.. זײן עס װעט
 איבערגע־ װעט סען אם*צו װצן װײצ
 יגע:עיא פון דין עס װעט װערעז, פאהתס

..^ ר ה א  .-yiy-.ngcyr.yc'g רער און פ
 אויסזיבט, אן |ycgn חות8ה לב? װעט
 איבציפאדד זיײז |yingc*.yc'g אסאל אויך

... ! ~V\־
*8פל צוױיטער סגין  רים וױ ון,8|,

g ,y דאבט i ^ ר סצ : pg בע
נאסען. אפצױטאפען

!יאדק :ױ pg נאסען אױס
 נױ א פאר סכ:לן די לינט װאו וױיל,

 װאו גאס! אוים׳ז בימער? רypיאד
ט 4 איבצרנעסאהרען עד װצרט  אין :י
א |yc^n |yog: !איז.גאס נאר הויז,

 און דיטען, פיר |ycgn צו ,V20 סיאוס׳׳ע
 סכנות, די ׳אן הרסען |yo''T y^g סון
״.pnngcy: די זyרyצוי

 סכנה די איז הױז pg װאס א:שטאט
p בלױז 'g pc ן זײם  וױיב׳ס דצר ^ו

 סכנות גאנצע פיר דא גאס אין t'g זײם),
.:סשות׳ז . . !
 סעהר זײן ניט װעל^ ov וחןן רyאב

 זײן ניט מסילא דאך iy>yn גאסען, לןײן
 y:»'p סכ:\ת־און קײז pg זײטעז יזײן

נעפאחרזןן...
pg סען װצם וױ i:jn  |y:gp־,'^iy 

iyog: nyn־iy^yn ov iyn ^ypngc יט: 
pn קײז :yc>g| ? יאנ y n ה  cy אז איי
ה... nysg:p א Tig איז מצי ^

 iyo וחון :אײד :yte-c איך ״װײצ
?iyi העייפט , y •י רענוצידט
ic די װאס עיס״• דעד g rtg:: פדן

 V2+ די אז ,pg געבעז װצט נאסעז־
 \v:v? כאטש jy^yn יארק :ױ סון בירגער
פיײ... ראסצװצן דך pg לױפצן

p אױב און ir פאלyא״ז קרבן, א ז 
פצלדי פרישן אויפ׳ן כאטש

..rwvrovfB כאטשבי
 די טאחע איז זי און עצה, yדריט רי

 ביר־ יארקער :ױ g אז איז, tvoov2 גאר
 ן ע ר ע ה פ י ו g אי::א:צצז זאל גצד

: y ן ע ר ה א פ ז ו א ז ה.
!:אר און אױס
 כציײ פשוט זאל רy אז פײנט, דאס

 אלױס ניט סעהר און הויז pg זיצען כען
pg .גאס

icy: pc־.*iy טױט ביז׳ן װערען — !הויזי♦1
yr.ym :אס די זיך זאל gc; איהר 

!קאפ
י ליגט װאו געזאגט, וױ װײל,  סכגה י

 אבער, !:אס אין '4 יארהעד :ױ א פאד
 ט י נ איז ן ה ע : ט י : וחגט iyo אז
 װזנרען ויס1גע דאך ומןט ן y ר ה א ם

סב:ה.ד. אויס
 איהד |ycgc קענעז ניט Dyn גאס די
קרבן...
צו געתן דאך סלז *yo פד:סה? אי,

ארבײט? דצד
: rwy אן אױך דצדםאד איר האב

 איה־ lyngtgc יארה :ױ שטאדם די זאל
 מהאצט... א מים בידגער רע

!בעברב האט זי ,iyp זי :ישהשה,
^,yreng וױחןר o:yp איהר א/ •

 סכ:ות :סכנות דא אױך איו pin אין אז
j וױיב igסטעלמג^ םבנות lycgn y v 'c 

— ערשטט רי :טבצ yriiy^gc א
ט ל א י ס ן י ו ר  צוױיט^ די און א

ס צ א . פ . . פ א ר א
pk האב סמ^יצ־סננה דצר פאד 

 yny^' זאל : nvy שטיחילל א אױך איד
y סאנזביל nypng* נױ t כgזyצyז 

 ,די ורח איז , y י צ y ט ס ז ׳ פ י ו א
 צר טyװ iysga*yo:r.g Dim yליyסט
 •:יט און סטצליצ ר y ד tp ו א זײז

םטעציע... דער ר y ט נ ו א
 אײז סיצא, נו, pg ? װײב סבנת אי, ׳

yp 'o r^ דאך מוז סכ:ה r:y o  g ...האבעז 
 ysy:nc, םדײ א זײן גלאט ײ»מ,
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ראסאל • ד נ א נ
 »ון ו,*אר^מוןדי»ס, דייטשער וער

*jyaim היאס *רנ״טער דער איהפ »*ט 
 איזוט שייע־עז װעיט, נאנצער דעד םון

 נעבירטב״טאג !דנחנדס*י*ווודי»ן דעס
שעררינוןנד פון

*רניי־ דעד םין ;עלויבטע דער אין
 די pc א״נע דאס איז נאװעגונג טער

 שןור־ און באנאבסעםטע )«סע:טפויסטע
•עדוענאינלײםען. מ;רי*נסטע

 1זיי *בער נעיטטאובעז, ער איז ױננ
h ip אנ־ נרענ ניז׳ן ער ה*ט <עבען 

 גרױסע .na*p און איגחאלט פיט נעפייט
 נאנאנ* א*ז,ער טעותיס און פעוזרעוען

 ױינע זײנעז נרעכער נ*ןי אכער נען,
 רער־ זיינע אוכיטטש־ניליך פארדינםטען,

 סייר קיאס, ארבײטער חןם םאר נר״נוננען
סא*'אייזם. דעם

*ft
 איז געכױרען איז לאסאל פעו־דינאגד

 דעם ברעסאױ, שטאדט ד״טשער דעד
 םון שטאמט ער .1862 אפדיל, טען11

 רײ דער געװען איז םאטער זיין אידען.
 אאסאל. הײמאז סיחר, אידישער כעד
 זוהן זײן אז געהאפט, האט םאטער דער

 זײן גאר נים ירש׳ענעז װעט פערדינאנד
 פראפעסיע. זײן אױןי גאר סארפעגען,

 » געבעז צו איהם באמיהם זיןי האם ער
נ. סװזר׳ישע מג ל  ,1826 כיאי, אין ב

 בחור ־יאהריגעז15 דעם אװעפ ער שיקט
 קאפערץ״ אײפציגער דער אין אערנען זיןי

 חאט לאסאר .יוגגער דער אבער שוא.
 זיך א*ן דערשפירט צײט יענעד צו שױן
אי  מעגאיכקײ״ און פארלאנגעז אגדערע נ
 זײן צו חשק קײן ניט האט ער םען.

סוחר. א
 בא־ זײן אין בערנשטײן, עדוארד

 שרײבט, לאסאל׳עז, װעגען בוף ריהטט
גע־ האט אפשטאםוננ אידישע ״זײן אז

>!4J is
 װיר־ פאטאלע א זאגען, י,אן טען סע,

 ניט איז אישאצוננ דאזיגע די קוננ."
 אײכט זיך איז עס איבערנעטריבענע. קיין

 אײנדרוק אן פאד װאס זײן, צו םשער
 אוז עספינדאיכע אזא אױןי כיאנט עס

 געװען איז דאס וױ נאטור, ״טםאלצע
 װאס באלײדיגומען, כאעראײ די לאסאל,
 די, פון גורל אױפ׳ז אױס תסיד םאאעז
 ״נידעריגערער״ א צו געחערען װעאכע
ראסע.

 איז אידעז יעדען װי אסוראט איהם,
 אויסצױ אױסגעקוםעז איז ׳צײט יענער

 קינד־ פין באלײדיגונגען אזעלכע ׳טטעהן
 א ארויס איהם בײ רוםט דאס אן. וױיז

 טױימט עי םארביטערונג. נװאלדינע
 זײן איז איהב זאל װאס ׳טאט א װענען
 באלײדײ די אט םזן באפרײעז םאלק

*mftגוננעץ.
לאסאל, םארלאזט ,1841 מאי, אין

 די פאטער, מיט׳ז וכוח ?ורצען א נאך
 װאונ־י א םיט קאטערץ-׳טייל.* לײפציגער
 גרײטזןן זיך ער נעהמט םלײם דערבארעז

. זײן צו ען ם א קז ^ טו א  אין שויז מ
 בערלי־ איז ארײן ער סרעם יאהר םעץ 1842

 זיף װידסען צו כדי אונױועדדטעם, נער
 מיט״ן פאליטיק, און וױסענשאםט דער
 —אױס אלײן זיך דריקם ער זוי — ציל
 דורך באשאנקען וױרקען׳״. קעגצן ״צו
 םע־ אועסרגעוועהנליכע םים נאםור דער

ט המקײטען, ב  עתסםע אן דודך ער מ
ע כ ^י פ א ^ ע ס  זיך ערװערבט און •טוא װי

 װיסענ־ די צוױישען אנזעחן אן ױנג נאר
 םין קרײזען איסערארישע און עאפטאיכע

 איהם דורך דײמשלאנד. דעטאאםדינען
 רײ־ גאנצע א געװארען פארפאפט זיינעז

 אי־ װערק, וױסעניפאפטליכע סא^ידע הע
 ױדיספרױ גע^יכטע, פיאאזאםיע. בער

 אלע די עהאנאבײע. פאייטישע און דענץ
 טי־ מיט דורכגעדרונגען זײנעז ארבײטעז

 דעם חױז נעדאגקען. רעװאלוציא;ערע .פע
מ מנ ײ  נלענצענדער א וױ אויס, זיף ער צ

 רעד־ עחטכדקלאסיגער און פיבאיציסט
נעד.

 לאסאל טרעט םאל עחטםען צום
 ארע־ געזעליטאפמליכער חגר אויןי ארויס

 סין פארסײדיגער א םון ראל דער אין גמ
 האם גרעפין די גאטצפעלד♦ גרעפין דער
 פרא־ זיד יאהר עסאיכע שעהנע שוין

 אײנפלוס־ דעם םאן, איהר םיט צעםירם
גאטצ־ גרא«י -יונסער, פרײסישען רײכען

 נעקעגט ניט אוםן בשום זיד און פעאד, .
 פסק-זײן. ױשר׳דיגעך א צו דערשאאגעז

 פראצעס דאזיגעז צום זיד געהםם אאסצא
 פרױ־:• בא׳עוא׳טער דער צוליב גאד נים

 אויפז פראצעס pדע דורך חאםט
 און דעםאראאיזצציע גאגצע די צידעמ#

 פריציש• דייטשען םולם ׳צופױאם?ײט
אעב^נכדשטייגער. ג^וראקראטישען

pp .געויעז איד הנם
 נע־ , ראך .,*תואקאם,■ראםעסיאגעאעוד

או איחם ׳<יננם  האטזי, אאנג״יוווזריגעז א נ
 נאנצע די געוױגעז; צו פראצעס ..דעם

 יז.4* 4א ov*+w$s\ דעסאמראםיע יײמשצ
מן אי עזזנ ו עס1אינםע מרמגזו באצוײ זי

ן צו ען די אהריג  ;עכורטש־ הונדערמ-י
טאג. '

)n בקעגמ) ביא;רא*י*ער קויגער

 לײדענ־י פראצעס, דאזיגען דעם צו גצן
 פא־ זײגע אאע נאכגעפארשט שאפטאיך

 עגטױ אוכיבאשרײבאיכען אז כײט און זען
 לא־ בעת אױסגאננ. זײן באנריסט זיאזם

 געוױנען נאכ׳ז גציןורען, איז סאא
 האט דיסעאדארף, אין פדאצעס דעם

 בירגערטום דעטאקראטישע דאס איהם
 קבאוד באגײסםערטען א אײמעארדעגט

 יער־ !אפואעדסטע די װעדט ער פנים.
 ברענט עס כעת דיסעאדאדוי. אין זאן

 ,1848 יאהר אין רעװאאוציע די אויס
#נדסטע די עד שפיאט  צװײ ראא באדיי

 דעטאקראטעךרעװאאױ דײטשע די שען
 פעא־ דעם גענען קעטפען װאס ציאנערען,

 אא־ זעאבסמהערשונג. דער דאאיזם׳און
 געריכט צום איבערגעגןגבען װערט סאא
 אױם־ באװאפעגטעז א צו רופען םאר

 ריכ־ געשװאוידענע די אבער *שטאנד.
 פא^ט רעגירוגג די איהם. באםרײעז טעי
 איהם גיט אין שפיצעא אנדער אן אויף

 זיטעךפאאיצײ. דער נדטפט צום איבער
, תפיסה. צו םאראורטײאט װערט ער

 װערט באװעגונג רעװאאוציאנערע די
 נעה־ רעכירינגען דײטשע די דערשטיסט.

 רעװאאױ דער םון טוער די אן נקמח מעז
 אויס־ קײן אנסאױםעז ויזי םון סך א ציע.

 עמי־ ביטערעז א דאדט פיוזרען און אאנד
 געאונגעז איז יאסאא׳עז גראנטעךאעבען.

 פאר־ ער דײטשאאנד. אין באײבען צו
 אױס־ אין פרײגד זײנע ניט אבער געסט
 עכױ״ זד טאטעריעא העאפט אין אאנד

פאר קוטט באדען דעם אויף גראנטען.
ע tti 2 ב E M m i mאי^ק ײם

טאדקס׳ן.
 פארקס׳ז, פון ׳װירקזננ דער אונטער

 דעטאאסדיגע אײנינע נאך אין עגגעאס^ן
 ׳טטױ אאסאא זיף געהטט סאציאאיסטען

 גיף פראבאעמען. עקאנאמישע די דירען
 סאציא־ איבערצײגטער אז ער װערט
 דיײ צום זיך דערגעדינטערט און איםט
קאאס. ארבײםער םיטעז

 איז 1863 און 1862 יאהרען די איז
 אר־ סך א אויף ארױסנעטראטען אאסאא

 כייט בעראין אין בײסער־םארזאמאונגעז
 ראזיגע די צײי׳אען* רעדעס. גרויסע

 בא־ זײנע זיף געפינעז ארויססדעטוגגען
 װערטפואע הױם עד :אך און ריהםטע

 קאגםטיטו־ דער פון עיקר ״דער רעדעס
 פדא״ ״ארבײטער טאן׳/ ״װאס ציע״,

 נאכ־ זײנען װעאכע װ״ יאז א. גראם״
בראשורען, באזונדערע װי ערשיגען, הער

 א פארנעקומען איז צײט יעגער צו
 קענינ, דעם צװישען קאטף פארביסענער

 אײן םון רעגיענג זײער א'ז פריצים
 בורזשואזיע דײט״טער דער אין — זײט

 האט רעגירוננ• די צוױיטער. דער םין
 פון קאגסטיטוציע די איננארירט כסדר
 געאעגענ־ כא־הםיניט געזובט און 1848

 םארשטעאע• צו קאנסטיטוציע די הייטען
 :ע־ האט דעםאלןראטיע ג. א. די רע?.

 םאאקס־עראבערוג־ די אײנהאאטען װאאט
רעװאאוציע־צײט: דער פון גען

די  האבען איבעראאען דײסשע אבעי.
 םאאקם די םארטײדיגט פחדגות׳דיג זעהי

 דעסאאם שוין האבען זײ אינטערעסען.
 געציטערט און פאאק םאי׳ז גע״־־יאט טורא

 די װאאד. פון װאאף דעם ארויסצורופען
 אנ־ זץי אויסגעםיחןן האט בורזשואזיע

 קאײנביר־ פויערטום, אוים׳ז צושפאיען
 האט זי קאאס. ארבײםער איז גערטום

 אויסגעדראשענע םיט באנונענט זיף
 רע־ פארלאםענטארישע סיט און פראזען

 סוז טוסטער א געווען זלינעז װאס דעס,
אפאזיציע. ״אאיאאער״ א

 און טעטפעראמענט גאנצעז זײן מיט
 דער געגעז ארויס אאסאל טרעט סארקאזם

 װאוגדער־ א אין איבעראאער^בורזשואזיע
 קאאסיש באכית פארם. בואט׳ער בארער

 תטצית דער אז פאדשטעהן, צו ער גיט
 די אין ניט איגט קאנסטיטוציע א פין

 דף־ אאזעז װעאכע אפטאכען, געשריכענע
 אג־ װי םארניכטען, אײכט אזוי אקוראט

 כחות־ װירקאיכע די אין נאר שרײבען,
 דער אין קאאסען די פון פאדהעאטני^עז

 גאד, ביז איבערציינענדיג געזעאשאפט.
 אםיאן אז דערװײזעז, אײן אין ער האאט

 םאאקס־םארטחד דײטשמ נעבעמיייגע די
 וױריד א װער^ז סעז צײט יענער פוז• םוננ

 סענינ רעם גענעז האסוי אין געװער׳ אם1
ע ע י ז ט,  וחנג •דער אבער ׳ פריצים.'. םי

 בױד^ םארמעאע די אין ניט איגמ דערצו
 דור^ נאר פאראאםענט, םון זשעכדרעכמ

 כחות־םארהעאמ־ די פאפטיש ענדערעז
ד — אאזא םאאפ, דעם אטוגת גדאזןז ח  ענ

 אין קאנסטיםוציע וױרקאיכע . %ד ח|ן
* / ד^משאאנד.
א מ. פי . . ״ .  קלאד אדםעפעוועהנאיכער 1י

<אםאל ארויפ רי^ם dwtip איז קץם

 א װעגעז אאזוגג דעם פאא ערשטען צום
 ארגאנײ פאאיטישער ?עאנסטשטענדיגעד

 היסטא־ די קיאס. ארבײטער םון זאציע
 פראאעטא־ פון ראא פאאיטישע און רישע
 טרעפ־ זעהר אאסאא׳ן דורך רוערט ריאס

 איבער־ טיפער א מיט םארמואירט. איף
 ארגאגײ דעד אז ער, באוױיזט צײגוגג
 איםשטאנד איז קאאס ארכײטער זירטער

 מעגשהײט די באפיײעז צו עגדגיאטיג
 םיט ברענגען עס װעאכע צרות, אאע פון
 קאפיטאאיסטישע און פריצישע די זיף

 הײנםײ בײם אפיאו נראדוציר־אופגים.
ײ •דורכצואעזען שװער איז טאג געז ײג ^ 
 פרא־ ״ארבײטער דעם םון שטעאען גע

 באגײ־ אינעראיכע טיפע א אחן גדאם״
 עדוארד שרײבט רעכט מיט סטערו::.

 אא־ םון רעדע דאזיגע די אז בערגשטײן,
 אוים־ די זיף צו צוציהען ״װעט סאא׳ן

 אד־ די ביז — אאנג אזוי טערקזאטקײט
עקזיסטירען.״ װעט באװעגונג בײטער

אניטא־ לײדענשאפטאיכע אאסאא׳ס
 רעגי־ די איהם געגען פארביטערט ציע
 בײ־ בורזשואזיע. איבעראאע די און רונג

 דם־שונא. א איהם אין דערשפירען דע
 פיהרען נעחםט פרעסע בירגעראיכע די

 רע־ די העץ״יקאםפאניע. א איהם געגעז
 און געאעגענהײם די א.ייס נוצט גירוננ
 אוים־ ״םאר געריכט איז אז איהם קאאגט
 געגען באםעאהערונג טייא אײז רײצעז

 װידעחאסאא װערט ער צװײטער״. דער
 די ערשט און טורטע, צו פאר׳מ״טפט

 דעם איהם םארבײט אינסטאנץ צװײטע
געאט־שטראף. א אױח פסק־דין דאזינען

 נוצט געריכטס־פארהאנראונגען די
 צו עםענסאיך װײטער כדי אױס, אאסאא

 פאר־ זײנע אידעעז. זײנע פאר אגיטידען
 דאזיגען דעם בעת טײדיגונגס־רעדעס

 גע־ אפגעדרוקט :אכהער זײנעז פראצעס
^ו11גג«רצג, - ir.2גרצם11י iiiatia...,אבד^
 ״אומדירעק־ , װיסענשאםט און בײטער

 ארבײטער-קאאס׳/ דער און שטײערען טע
ױם ח  װערס דאזיגע די נאך רופעז עד.

 סײס־ אינטערעס. אעבעדיגען א ארויס׳
 קען דאס װי שארפזיניג, און טערהאפט

 אע־ פאר׳ז אויף ער דעהט אאסאא, נאר
 גאנצע פארם א״גאענצענדער אין זער

 מאדערנעם דעם םון ניט־ױשר׳דיגסײט
 אײזערנער אן מיט שטײער־מעכאניזם.

 אוטדיחגקטע די אז ער, באװײזט אאגיק
 אױסשאיסאיף כמעט אןןהאען שטײערען

 באפעאקע־ דער שיכטען.םון אריטע די
 פראצענט 96 אױס מאכען װעאכע רונג,

פאאק. גאנצען דעם פון
 דער־ באדייטענדיג האט אאץ דאם

 ארבײטער־אע־ צום אאסאה׳ז נעהנטערט
 ארבעםער־קאאס צום און בכאא ב^ז

 םיטאען, און װעגעז זוכט ער בפרט.
 שע־■ כיאכען לעבען ראזיגע דאס אזוי װי

 פארבעסע־ צו אזוי וױ רײכער, און :ער׳
 ארבײטס־מענש. דעם פון אאגע די רען
 זײגע װעג: דאזינען דעם ער געפינט גיך

 פא- איבער םארשונגען װיסענשאפטאיכע
 טאג־טעגאיכע די עקאנאמיע, איטישער
 פאאיטײ מאדערנעם דעם םון פראקטיס

 קאאסעךעגא־ בואט׳ער דער אעבען, שען
 זאגט װעלכע בורזשיאזיע, דער פון איזם

 יעדער געגען ארוים עקשנות׳דיג זיך
 פאדערונג עקאנאמישער און פאליטישער

 אי־ אלץ — קלאס, ארבײטער דעם פון
 פיאלעטא־ דער אז לאסאל׳ן, בערצײגט

 פארטײדיגען ענערגיש אלײז טוז ריאט
 דערצו אז קלאסעךאינטערעסען, זײנע

 זעאבסטיטטענדײ א װעיען געשאפען םוז
 װאס ארבײטער־פארטײ, פאאיטישע גע

 עקאנאטײ פולער דער םאר קעמפעז זאא
 םון באפרײאונג פאאיטישער און שער

קאאס. ארבײטער
? פארװירקליכען צו דאס אזוי װי

 ארבײטעז פיבערהאפט געהטט טארף דין
 נעסט ער פדאבלעם. דאזיגען דעם איבער

 זיך םאר און אױסארבײטעז ביסאעכװײז
 נעבעלהאםטע נאף די מאכען קאאר אלײן

 פרא־ ״ארבײטער זײך פון קאנטורען
 ער^צו פאהרט 1862 יאהר אין גךאם/

 ױ9נ זיןי צאדאט ער ״װאו לאנדאז, איז
 פאע־ זײנע װעגען טארקס׳ן קאיל מיט
 דײטשלאנד־ד קײז צוריקתומענדינ נער.
 זײז פלאן, םארטיגען א שוין ער האט

 אבער פראגראם״, ״ארבײטער באריחםטע
 קא־ צו דעם װ^גען אויף ניט הערט ער

 װעא־ סאדקס׳ז, קאדא מיט רעספאנדירען
געװען. מםכים ניט איהד מיט איז כער

באשטא־ פראגראם זײן איז בקיצור
 ארבײטער דעו :םאאגענדעס * איז נעז

 אנצד װעמעז אויןי ניט האט״זיד קאאס
 עקאנא־ דער םאר קאמף זײן אין שפארען
^. טישער ריי פ א  סיט אפטאכען אלע ב

 םרא־ ?אינגענדע אלע קאפיטאליפטעז, די
 פראנרע־ :און דעמאשראטעז ידי םון זען

 א װערט. • װאס וױיניג זײגעז סיםטעז
 קאנסום־ די אױןי זײנען פעיאה קנאפע

 נאר םארהאן איז עס האאפעראטיוחנז.
 אר די ^אפר^ןאונג: דער צו וועג איין

 איז אתאגיזירעז זיד סחען : בײטצר
ארטעלען, - פראדוציר זעאבססשםעגדיגע

ץ װעאעז זײ װאו ײ איי נ י « r i ׳ ד  מ
מן דארף חורצו אבער אעכאטעוחון.  נ

גא״ ניע\ מוז קאפיטאלען. סף א חאבען
t\v מיר קרעדיטען. קדטען m די או 
 •ריצים, די קרעדיטען ארויס גיט מאוכה

 פאר• זו. .אז. א סוחרים פאכריקאנטעז,
 ניט קרעדיטען דאזיגע די זי זאא װאס

 רו ארבײטער? די בעסער ארױסגעבען
 םארכאנד א כא קודם דאך איז מאוכה

 ביאדען זײ אומפארמעגליכע. די םון
 96 געזעהן, שױן האבעז מיר װי דאף,

 באםעלקע- דײסשער דער םון פראצענט
 גיט טאסע אריםע דאזעע די רונג.
ײי גרעסטען דעם מלוכה דער  די םון ט

 מעחו זײן קען ולאס מלוכה־םינאנסען.
 אר״ די זאל מאוכח די אז ירשר׳דיגער,

 ױיעחן םון טײא א צוריקגעבען בײטער
 קרעזײטען םון םארם אין געאט־שטײערעז

 ״מאוכח די ? פראדוציר־ארטעלעז פאר
 ארי- די היאף צו סומט אריטע־אײס״ פון
 װײ״ זאגט האבעז, מורא ניט מ׳דארןי טע!

 מאוכה־קרעדיטען די אז לאסאל, טער
 זײער ארבײטער די בײ צוגעהםען װעאען

 א| דא איז דערצו ועאבסטשטענדיגסײט.
 באװאוסט־י און ארנאניזירטקײט די עצה.

 בא״ װעט קלאס ארבײטער םון זיניגקײט
זעאבסטשטענדיגקײם. זײן שיצען

- האאר, אבער ס׳איז װײ• שרײבט -
 #םלוכה היינטיגע די אז לאסאל, טער
 פריצים, די צו געהערט מאכט די װאו

 װעט בױראקראטעז, און קאפיטאליסטען
 קרעדיטען מיט היאף צו קומען נישט
 ארבײטעך די ארבײטער־הלאס. דעם

 די עראבערען כא קודם דארום כיוזען
 געהעריגען א געװיגען טאכט, פאאיטישע

 דער מאוכה־ענינים.* די אױןי אײנםאוס
 אין םאכט פאליטישער דער צו וועג
 אדבײטער־קלאס םאר׳ן איז מאוכה דער
 דירעקםע און גאײכע אלגעמײגע, דאס

 אבער מען קומט אזוי וױ !װאהל־רעכט
 אויןי ומיד, תיכף װאהל־רעכט? אזא צו
 דערשלא־ זיף אופן רעװאאוציאנערעז א

 דעמאאט איז װאהל-רעםארם אזא צו גען
 — דארום, און כימגאיך, נישט געװען
 אנ״ זוכען כיעז דארף — לאסאל, זאגט
 וח*כע¥ װעגעז. דערע

ױםזי tovnjr דאס—  בריי״ א — איז נ
 צױ זאל װאס מאסעךארגאניזאציע, טע

 םרא־ אלע פאראײניגען און נױפבינדען
 אלזא דארף מען קרעםטען. לעםארישע

 ארביײ טעכטיגען א שאפען כא קודם
 דער דײטשאאנד. •איז טער־פארבאנד

 ברײטע א אנטװיקלען דארף פארבאנד
 ארבײ־ ו״י אין םארשטארקען אגיטאציע,
 סאלידאכיטעם־געםיהל דעם טער־רײהען

 דערווע־ קלאסעז־באװאוסטזײז, דעם און
ג אז. א. רעכט־געפיהל דאס זײ בײ קען ז

אויס־ — איז װעג צװײטער דער
 זיף האט װאס מאחסה, אםענע די נוצען

 ביסטארק׳ן צװישען געפיהרט דעטאאט
 פראלעטא־ דער .פארלאסענט. דעם און

 האט — לאסאל, שרייבט —־ ריאט,
 םארלא־ אויפ׳ז האםען צו װאס נישט

 גע־י פײנדאיף אםען איז װעלכער כיענט,
 רע״ דער ארבײטער־קלאס. צום שטימט

 איחר א'ן לײנעז, װעט אבער גירונג
 אנצר זיןי בורזשואזיע, דער געגען קאמוי

 דער ארבײטער-קלאס. אויפ׳ן שפארען
 אא• רעכענט — ב'סםארק, און סעניג.
 1א גרונט קייז גישט האבען — םאל,

 װאהל־רעכט. אין ארבײטער דעפ צוזאגען
 אויס־ דאד װעט ארבײטער־סלאס דער

 כל קודם כיאכם פאליטישע זײז נוצען
 דער םיז זײט דער אויף קאמח צום

 אויןי בורזשואזיע. דער געגען מאוכה
 דער מיט קענען כיעז װעט אוםן אזא

 ביסמארק׳ן און קעניג דעם םון היאףי
ארבײטער. כאר שטיפירעכט באקוםעז
 אל• אן נאר געבראכט ראבען מיר

 • יפלאן לאסאל׳ס פון ביאד געמײנעם
 הײנטיגען בײם כדי גענוג איז ער אבער

 ׳ דער־ לײכט אונז פון יעדערער זאא טאג
 •לאן דאזיגען דעם אין װאס״איז סענען,
 • נישט װיסענשאםטליף און םא,לש געװען

p באגרינדעט it םון געװען איז װאס 
 בא״ היסטארישער אויסערארדענטאיכער

 אבער איז אנדערש װערט. און דײטונג
 דעם בעת — צײטען יענע אין געײעז

 מעה איז סאציאליזם װיסענשאםטליכעז
 םארװירקליכען. צו צוגעטראטען ערשט

 יעגער פוז קעפ באדײטענדםטע די נאר
 צו סריטיש בכח געײעז זײנעז צײט

 אנציהענדע דאזיגע דאס אנאליזירען
 איו פאאן לאסאל׳ס גענען פראנראם.

 שארוי תהר ארויסגעטראטעז טאהע
 װי אנגעװיזען האט ער ; מארקס ?ארל

 מײנוגגען, לאסאל׳ס זײנעז עס שעדיציר
 דער• זיר העז פראלעטאריאט רער אז

 י באפריי־ עקאנאמישער דער צו שאאנען
 ־האייטור דער םרן ראםען די איז אונג

 בא• ?נך סעז ער אז ארדנונג, איסטישער
ט מצעז הי דאזיגערי דער מ' » מ  אציע1ע
 ביוראפחאטישצד ־ םעאדאל ד£ר כױט

 חיאןי ־ דערװארטען און ן, י־ rמלונה״מא
 רעאחצ^אנעחנז הארביסענע אזעאכע םח
 בים־ ארער קעניג פרײטישער דער וױ

מארס.
 עגחנ כין טאק^ וזאט אעבזא דאס
ײ שע^יכצ דאזינ^ו די סיט געםאכט  א
. . • :אוזיעס.

. . ס האט . אבער : ד^ר^אר .  אזנמגן ׳ חו
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n לעזער ױ און  ::

צו, שיקט איחר װאס — ק. ק. מ.
םארעפענטאײ צן דאם םאראאנ; דעם מיט
 דע״ אדוחנרמײזינג צום געהערט ׳כען

 גיט עס w רעדאקציע די פארטמענט.
 םאד יעזע־שטאןי, אלס םארעפענטליכען,

 געחאא־ זאא אח קען צײטונג די ורנאכען
פאראנטװארטליך. װערען טען

 איחר — פראנציסקא. סאן ם״ א.
 צוריק- געהאנדעיט ריכטיג גאנץ האט

 דעם ײענען שרײכען םט ױך האלטעגריג
 עםענט־ דער םאר נישט איז דאס ענין.

 באדײטענ־ גאנץ א פון כאטש איכהײס,
 *יז דאס װעמען די, םאר אינטערעס רען

 םון או'ד קענען כאטרעסענדע די נוגע.
עמען דעם  און השכי, םוסר גוטען א י
א יז1בי װען םאאנענדער: איז דער

 די האבען געקאנט האט ט*;אחזסטרא
 װאא־ מעהר װיפיר טו וױרקונג, נויטינע

 זײ װען אויספיהרען, ;עתאנט די טען
 מאכט די באזעסען װירקליך װאלטען

 אבער > סטראשונאק זײער אויסצופיהרען
 מיר װאס ערפאהרונג, גאנצעד דער פון

 די אז ניט, מיר ניױבען נעטאכט, האבען
 ציהען כאלד ״עייז זאיעז באטרעםעגדע

 ׳װעט עס שאוס. נויטיגען דאזיגען דעם
 א נעמען טוזען נאך אױס, וױיזט עס װי

 אער־ עפעס ײעיען זײ ביז צײט, לעננערע
 אויס־ דא סיר װילען יעדענםאלס נען.

 צוגעשיתטע די םאר דאנק א אײך דריקען
 םען האט װארשײנליך אינםארטאציע.

געשריבען. אפיס םון שויז אײך
 צו אן גיט הויבט עס — ב. א

 און פרײנד גוטעי אלס און *טױגען.
 און ׳אונז רוםט איהר װי ״ברודער׳/

 סי:־ דאס ניט האבען פיר װאס געגען
 י1אײ טיר 1ראטע אױסצוזעצען. ךעסטע

 נרא־ דאזיגע די גאנצען >ײז אױפצונעבעז
אייערע. מעדײ
 און — .35 לאקאל סלאוױן, מ.
 פרא״ אלטע די אויף איהר הײבט װידעי

 די, םאר בױרא אייבאר א װענען נע
 פארלײ צו שאים־םזא דעם האבען װאס
 דער אין ארבײטס־פאעצער. זײערע רען

 ערשינען שוין ץײנען ״כערעבטעקײט״
 איהר װי אויך, דעם. װעגען בייף סך א

 פאר־ געװארען געפאכט זײנעז וױיפט,
 אהן איצט ביז אבעד פארזובען, שײדענע

 מיר װי ׳און ערפאלג. נויטיגען דעמ
 םח הױפט־צרח די הוטט םאריצטעהען,

 קיאוס־ אונזער איז נאר גים װאס דעפ,
 םאאשטענ״ ױניאניזירט ניט אי:ד*סטריע

 די םאר טאכט אלײן דאפ װאס ׳דיג
 די זיף אויןי נעטעז צו אונניעגליך ױניאן

 ארבײטם־םארטײ־ גאײכע פון םונקציע
 ערפאאג, םיט דורבפיהרען איהר און אוננ
 װי איגדוסםריע, ־ גאגצע די װאפ נאר

 אאגע־ אן אין זיף געםינט וױיםט, איהר
 דערםאר צױצטאנד. כאאטישען סײנעם

 בױרא לײבאר א אז פאסירען, עס קען
 װאלט אוכישטענדען איצטיגע די אונטער

 דעם םיט אױסצופיהרעז בכח געװען ניט
 װען אױםגאבע. איהר ערםאאג נױטיגען

 װערעז אויסגעפיהרט זאאען עסי אבער
 דער םון הױפט-פאדערוגגען צװײ די

 װאכען 32 םון גאראנםירונג די :ױניאן
 סאאוה־ יעדען פאר יאהר דורכ׳ז ארבלימ
 די םון *באגרענצוננ די און מאכער,

 דזשא־ די םאר קאנטראקטארם צאהא
 כראנישע ?לאט דעד װעט בעדס,

 רעדט איהר װעיכע םון ארבײטסלאזע
 םארשװינך גאנצעז אין בריױ אײער איז

 אײבאר־בױרא א אױב דאן, און דען,
 איהר װעט װערען אײננעםיהרט זאא

 זי און #ווערע, אזא זײן ניט אויפגאבע
 פונתציאנירען. קענען בעסער דאס וועט
 פראגע די איז צייט זעאבער דער איז

 אם א^מצר בױרא לײבאר א װענעז
 אײער געפינען װעט איהר און פלאץ,
 נומער חגם אין פארעםענטאיכט בריף

* ״גערעכטיגקײט״.
טרײסטען, זיך װיאען מיר — ס. א.

 ענטםער, אונזער געװען ניט איז עס אז
 סראנק־ *די םאראורזאבט אײך רזאט װאס

 שױן האם איהר אז גאויבען, סיר חײט.
 נער־ די אױןי געא^ען םריהער פיא םרן

 האט ענטעםר אוגזער ניט דאס און ווען,
 יעדענםאלם קריזיס. דעם געװען נורם
 אוגזער אבער אײד. זעהר אונז עס טוט

 האבען .עיר דאס איז, אנטשו״צדיגוגג
 עהראיכצ גאנץ אונזער אויסנעדריקט

ת. שום אהן סײגונונ ױ  האבע! .־זיכער ינ
 וועח .געמיינט.איייף גיט אוםן במום עיר

 סיוא.געסענט האבען נאטירליןי• טאן.־ צו
טפערען, אײף נאגצען אין. גאי ענ דט׳ , 

 און אונז, צו שרייבען װאס *ד/ אבער
 ערװארטען זײ, םון אײנער זײט איהר

 ענט״ .ריכטיגען א .א{ן ענטפער,
ן ײ א ~ ע r זאף ס t f ^איהר װען וי^נר 

 געוחןן גיט םריהערי םון שױן ײאאט
 דער,ענטפער װאאט אנגענריםען, שטארק

&jh *אבמז ^ײ)י אוי(* נעיוענק., ניט . v י i ־ זי

ן י ר י M 49 מ W  w w w v i iדאד י 
 אמועד אויט דא©, ,0ערקאעד גאר

אלע איהר ד׳אט גוגג,  ד אױמגעפאסט ו
 דאפ : ivnvs נעױיסען יו P® היונרלרנג

mh 1 r גאר ד.אט איהד y w| ט  פין די
yw ײױןי האנ^ן טיר טעדאא. דעם M• 
 רעם p» אטת ®יא דא• איו עס tu כעזל

אה  אין w דכער, גען>1ו םיר נײן, ני
ט טען טאי עגטפער דעם  ד זוסנן ד

עי פיז אורזאכע א״גציגע  -קראגק א״
 איהר אז האטפן, וױאען כ״יד הײט.
 געוונט, םאאשטענדיג איצט שױן זײ;ט

 ױעט צײט ?ורצער א אין דאס און
 טרע- ניט קען אונז »ז אײנזעהן, איחר

 או^נ פארװאורף, טינדעסטער דער פען
 עועס אוגו וױ איצט, נאף פיהאט איהר

 רעס יננאטרעםט װאס םארצואװארםען.
ט איהס איץי םיר קעגען מאנוסקריפט,  ד
 איחם האבען טיד װײא צוריקשיקעז,

 V9 װאס כיאנוסקדיפטען, ;יט. שױן
ט קענען  גיט סיר האאטען ;עברױכען, :י

 עס אײב װאכען, צוױי־דדײ וױ אעגגעו,
 װאונש דער אױגסעדריקט גיט װערט

 איהם זאי״ען טיר אז שרײבער, דעם פון
 אינ״ ף1,א װעט פיא״כט צוריקשיקען.
 אונזער אין. אז וױםען, צו טערעסירען
 פאסירט רעדאחטאר, dsh ערםאהרוגג,

פאל. אזא ביאא ערשטען צים
דעפ, װעגען האבען מיר — ל. מ.

 אלעס, *עטאן געכעטען, האט איהר װאס
 אבער געקענט, ;אר האבען דיר װאס

 ערפאאג. םינדעססען דעפ אהן אײדער
 נעשעדזן. ניט אלזא, א״ז. ״נס״ דעד
 כאזאגרערען קײן פון םיר װײםען אויך

 איר״ אין חאכען זאאען מיר װאס ״פלי״,
 צײטונגפן. אונזערע םון װעאכער געגד

 םאל, םארקערטעי דער פאסירען קען עס
ט אונזער פון רעקאטעניאציע א אז  די

 ״סטעד דיער וױיא שאדעז, גאר זא^
 פון פארשײדען אזוי דאף איז “דאדד

 אעצטע סאביע דאס װעגען ארנזערען.
 אונזעחנ באררהיגען. אײך טיד קענעז

 .דאס אונז, פארזיכערען ספעציאאיסטען
יאהרען ביסעא היבש א גאך חאבען טיד

דאדנער רע- אױף .דף ביאטעיען צל ____________.______ _ _ , ______. אלנזערער. ערד
 גיט—ר. ». םעקרעטמר מ*סד,ין, י

 ניו גים זײז צו אוגז געװען באשעיט
 קאג־ גרויסער אײער םון ערעפענוגכ דער

 גארדען, סקװער טעדיסאן אין װענשאן
 רע־ אין באגקעט. אײער אויןי ניט און

 אונז מען האס גארדען סקוױנר דיסאן
 םיט צוזאטעז ארײנגעלאזען גיט פשוט

 אפנים, טױזענטע. אגדצרע םיאע די
 זיכער. צו זיין גיט קײנסאא קען פען אז

 טיקעטס, די געהאט שוין מיר האבען אט
 םרײנדאיף אזוי געװען זיינט א״הד װאס
 דער אויף דוהא און צוצױעיסען, אינז

 זײגעז ^גסטװעגען םון און פלאטפארם,
 זײז, עס קען. דרױסען. געביינען כײר

 אויסנע־ געהאט האבען זאאט איהר אז
 טע־ דער װיפיא טיקעטס, נ״עהר טײאט
 ריכ־ אדעד <זע\, גארדעז סקװער דיסאן

 ? ארייננעהכיען געקענט, האט טיגער,
 ישדם אלע אונז האט פאאיס די אדער

 סעשה די װי > שפיצעא א אפגעטאן
 געבאײ זײנען װאס טויזענטע, די איז,
 שטארק זעהר עס האט דרויסען, בען

 וױדס־ איז דאס אויב אין פארדראסען;
 מענעדזשפיענט דער םון שואד די .איף
 קוסט קאנװעכשאן-קאמיטע, דער םון

 אנ־ װאס אנטשואדיגוננ. אז עואם דעם
 וועאכען בײ באנקעט, אײער באטרעפט

 פשוט זײן געװאאט שטארה האבען םיר
 םרײנד םיאע כױט זיך טרעסען צו אום
 ניט גראדע ר%כי האבעז באקאנטע, און

 און, .וואויל. באזאנדערס גאנץ געפיהאט
 באמערפט, טסתפא עס האט איהר װי

 אעדיג. נעבאיבען פאאץ אונזער איז
 שוין איז טעי^ענדאמע א שיקען פאר

 אעצ־ דעד ביז וזייא שפעט, צו געװארען
 גע־ אלץ נאד מיר האבען מינום טער

 זאיען צי דער.דעה, מיט זיף שאאנען
 זיכ^ר ^זײנעז םיר . ניט. אדער געהן מיר

 אײער אונז, אהן אדעד םיט דאם אבער,
 האנווענשאז גאנצע אײעד װי באנקעט,

 דער ערםאאג. נרױסער א נעװעז איז
 האבען ״איגקע״ אײערע װאס טומעא,

 בא־ קנאפער א נאר םון איז געםאכט,
 זײ אהן אז זײן, אײך חען עס דײטונג.

 ארמעטיגלאר; ביסעא א געװען וואאם
 איהר אױף אאזא, צרה, דאזיגע די האט

 נ*ט, זײ קענען שאדעז באאד וױ מעאה.
 נים מאכען, זײ װאס געשרײ, דער איז

 אױף זיד העגט איהר נעפעהראיף.
 איז זעאבע דאס אז דערמיט, טרײםטען

 ראדיסאלע אוגזערע אלע אין םאל דער
 טראכט פען װען אין, אמאניזאציעס;

 דאס, איז טיםער, ביםעא א ארײן זיך
 זײנעז םיר און אונפארםײדליך. אםשר,
 ארום, •♦אחר p 25» אױב זיכער, גארנים

דץ װעט ר. א. דער וחןף ערען׳  ־60 פיי
 גים־ימײ דו־ ווצט* מבילעאום, ײפהילגען

 אן אחוד אוא איז דאסזעאבע ושרה^אען
 גרוײ אונזעד יערמנפאאס; טארס. אגדער־

 אײ אײנלאתנגען. דײ שאר דאנה סעז
 !די נעווען דכער כונה אײער אף1

i ״״•' ג־• י י * צעסטע.
ל '/: ^  םראנע דער ווענען — צ!אן.rצ
געדחנן יא זײנען חינד^^־יארבי^ ן1ם

^ אפז^וגו^אוננען, א׳יניגע ױו ו • אי־ידמנ א
v׳ mו «׳ %,

ץ ר י r* ח t i r w״
*פ רם i*vt י4ט

M*.‘ 01 פאר 14פאאH/ /!••̂ם י  i«f *i א
YW ד» ך,י>א גליט אפענ^ערציג yvu p 

 דט אינ״טעי ^,איד* פאר פ-אגע
°j ת.זר p עס V9

אידי״ ד* פון ?דער*ט צוס װע^ן
^י>אדנ שע  אידען ױ פח אפשי/ /n ט

 נחות אאע מיט ארג^טען Mt w ננאא,
ט מעױיך לױיט וד טר״ען און  ד

ע שיחען צו m חינדעד ז״עי  n  !,n• 
 כאוטען די פין רעדרפטע די טאײפ.

Tf צו אום טניש *Im קינדער 
 וינער ערציחו;;. בעסט״ט^אינע די

אזא פון ניט וזײסען טיר דאס איז,
i ®ײ/ r i ואיפן ע^טערען איד״שע 

עי דיערע אװעקגעטען - ג  פאבאיפ םון ד
 n ארכײטען. ד• שימען און סשדהיא,

 שױן טוז עייטערען אידישע די פון נױט
 וײ אז ;רױס, אדסעמעװעהנ^ך דין

 שריט. אזא אױוי נאשױפען זיך זאיען
 אטאל זעהט טען דאפ אפת, א»ז עס

 פײ- פיט פעדאענדע באיעס, אידישע
 ראא, אאע ניט מ״;:ט דאס אנער ;פע־ס

 טאן, צו דאס ױי שיחען ע^טערען די או
ט׳ דאס און ט או־יןי מייג  ראסזעאכע, ד
 פעק- אין ארבײטען די שיחען צו וױ

אײנ• די ניט איו דאס אבער טאיי.
 םרא־ דאזיגע די •ואדוס אורזאפע, ציגע

 אזױ ;יט װערט קינלעײארבײט פון גע
 צײטונג, אוגזער אין אײפגעהויבען אפט

 א״בײטער־צ״טונגען. אנדעיע אין װי
 אנ- ביסעא א איז שטאגדפוגקט אונזער
 די אז גאויבען, אגדערע בעת דעיש.

 די פון אירזאכע אן איז קיגדעײאיבײט
 ערװאק• די פון וױידזשעס כ־יזע־אבי״ע

tv:vo תינד;וד״ארבײט װען דאס און 
 װע״ װערען, פארבאטען געזעצאיף ײעט
 עהד1ג האבען בטייא אדבײטער די אען

 א םאדערען סעגעז װעאען און א־בײט,
 קאג״ מווענדיג :יט װײדזש, גרעסעיע

 דענקען תיגדער, ז״עדע סיט קורירען
 איז ?י:דעד־אדבײט די אז אכער, כייד

 װאס דעם, פון רעזולטאט א םאלגע, א
 זעחר װעיען טאמעס און טאטעס די

גויט די דאס אזױ באצאהלט, שאענט
 ijn3*p וײפדפ fVP'tf׳ צז ?ײ צזויגגט

דעם צו דאס און פצקטאדיס, די אין
 דער העאפען. ניט געזעץ קײז װעט

 שטאאטען םיאע אין דאס איז, פאקט
 קיגדעד־אר־ גענען געזעץ אזא דא איז

 טוי- א באײבט געזעץ דער אבער בײט,
 אונזער איז פאאגאיןי בוכשטאכ. טער

 וױרפ״ אדם : װעאכער .אט שטאנדפונקט
 אנגע־ חור צו סוף א םאכען צו איןי

 ניט איז קיגדער״שקאאפערײ, העגדער
 קינדער־ געגען געזעץ א :ױטיג אזױ

 אר־ ערװאקסענע די דאס וױ, ארבײט,
ך זאאען בײטער  אר• שטארקעד װאס ד

 מיט און מניאנס, זייעחנ אין גאנידועז
 אױס־ אײניגקײם זײער םון כאכט דעי

 װײדזשעס גדעסערע סייגען צו פיהרען
 םידד װעט דאס שטונדען. קירצערע און
 אין זײן רועאען עיטערעז אז דערצו, רען

 עדציהען צו אדן אױסצוהאלטען שטאנד
 אויס. װאפסעז די ביז ?יגדער, ז״ערע

 םארשטעהט טיר, זײנען דעסטװעגען פון
 סאר- צו באװעגונג דער געגעז ניט זיך,

 זײ־ כיי־ר און ’ קיגדער־אדבײט. װעהרען
 װי אז אײנםארשטאנעז, םאאקאם׳ נען

 באקעט־ טעז פיוז מעגאיך איז עס װײט
 גע־• סעמפײן האייטאליסטישען דעם םען
 איבערהויפט אםענדטעגט. דעם גען
 באאןי־ זייער נױסיג״אױםצודעקען א-ז

 םאר םרײהײט פון נאכיעז אין אגיטאציע
 ניט םאכײליעז. זײעדע ארן עאטערעז די

/ פײנען דאס י  די פשוט מײנעז זײ ז
 די עקספלואטירען קענען צו מעגאיכסײט

 שענדאיכ־ דעם אויוי ארבײטעד״קינדער
 היפאהריטען, די ׳זײ און אוםן, סטעז

 קינדער־ נאף דורשם זײעי אײן וױקרען
 פרײהײט. םץ טאנטעל דעם אין בלוט,

 דער אז װעדען, געזאנט רא אױר זאי
איז תינדעײארנײמ גענען אטענדמענט

i  W״fiiK •Hf
firâ פא̂ל4א«י#?אפ n -פאר

^י ד M* פאי׳צען ד^ם שו W
 שטאאטען 14 נאױז אז ,V* אפת דעד

mד דעמו״א ד-אנען yvi.
 פא״דואנד- צל גאו חאנ^ן שטאאטען 1»

^ די יען אג  )ױץ גרײײף ivp ov ײין פי
w דצר או w f w w p ן>4?עטפ j״* 
ט דאןי ואא ארעגדפענט דעס גען  ד

 ו^בy דער װען צ»א, וײן דעמײיכען
y די נאצ״טעגם קיעען ואא v v v m 

ט דעפ פאר און אױפיןלעדװג. ^  אינ
n ,נחות. איחיע אאע פיט ל. אװ פ. א 

 ארנײטעי-צייטונגען, vאא כטעט אין
 טױ״ די פון ארױסגעגענען װערען װאם

 אעטערנעשאנאי״פ, און ױג״אגס זענטער
 שטארייו זעהר היגדער־פראגע די װעדט

 או ויפעי, ויעען טיר אין אדטירט.
 א געפינען אױך װעט א. אװ פ. א. די

 פארטער, די צו צוצוקורען וױ װעג,
 םארםיחרט גאנצען אין זײנען װעינע

 קאפיטאאים• דעם דורך םראנע דער אין
אטענדמענט. דעם גענען קעטפיין טישען
אנדערע. פילע און מינקאװסקי ב.
 איכעמע- שוץ האנען כױר אז איצט
 ״שטוע״ רי פון שריפט קאײנע ד• כיטען
 א אױוי שאחי״ און ״קורמ און סען״

 פראטעס• מיט אדזר ?וטט גרעסערע,
 מװען איז פויךןער אז שרײט, און טען,
 איהר וײגט װאו אכער, שענער. פיא

 איהר חאט װארוס I געװען פרידזער
 םיד האבען יעדעגםאיס, ? געשוױגען

 נאײכען. עס זאא אזוי אז כאשייאסען,
 געװען טאיןע איז שריםט קייענערע די
 שפארעוױ ביסעא א אי שעחגעד, ,א

צ דאס פאקט, דער אבער דיגער, דנ  א״
 מװאאם ניט אדער געקענט גיט חאבען

 פאײנע די צואיב זאכען די אײענען
 אױסגעחנ״ פאר די איבערװענט שדיפט,
 געםעהר־ ניט איז עס טעיות. כענטע

 צמעװאוינען באלד זיך װעם איהר איף,
 איהר אוינ און שריםט, גרויסער דער צו

 די פון געהאט חנאה איצט ביז האם
 ה;אח וױיטפר אױןי איחר װעט זאכעז,
חאבען.

ח מ א עגד קע« חעט, קי נ  רימ
אל. שאנ  אײעי ערהאלטען — אעטערנע

 יאהר, 25 אעצטע די פאר •געשיכטע
 הא״ מיר בודיש. ט. י. פון פארפאסט

 אין געבאעטערט באויז דערװײא כען
 און דארט. און דא כאפענדיג איהר,

 גע• אײער געםוגען מיר האבען איבעראל
 נא- און ,אינטערעסאנט זעאטען שיכטע

 װעאצן מיר װי שנעא, אזוי אעהרענד.
 װעיען איבערגעלײענט, איחר האכעז

 בריײ א נעבען צו םארםעהאען :יט סיר
 דערװײא איהר. װעגען רעצענזיע טערע
 קאפעדטאכער יעדעז ראטעז טיר קעגען

 ױניאן, ז״ז םיז געשיכטע די אייענען צו
 און אײכט זעהר זיך אײענט װעאכע
אינטערעסאנט. זעהר זעהר,

I*

 דערוױיא האבען מיר — מאליץ. .9
 אנגע״ באױז אנגעלעגענהײט גאנצע די

 צוערשט אז דענסעז, מיר װײא ריהרט,
 נעקסםעז זײז ב^אױוי .V נ. רער דארןי

 א נעטען איז פארהאנדלען דאס מיטינג
 דאן דערצו. שטעאונג פעסטע גאנץ

 צו צײט ריכטינע די זײן װעט ערשט
 יע־ ברײטלאף. גאנץ דעם װעגען רעדעז

 גע־ האבען צו מיר גאויבעז דענםאלס
 קאאר נאנץ שטאנד&ונקט אונזער מאכט
 אעצטען אין צײאען עטאיכע די דורןי

״גערעכטיגקײט״. נומער
 אור־ די אנפרעגער. פילע צו
 איז ״נערעכטיגקײט״ די װארום זאכע,

 מים אעזער םיאע אונזערע צו אנגעקוסען
 איז געװעהנאיןי, .װי שיעטער, טאג א

 כייר רעדאחציע. דער םרן שואד די ניט
 אור• ריכטעע די ניט אלײן נאף וױיסען
 אויסצוגע• דאם טרײען רועאעז זאבע.
 זאא צײטונג די אז זעהן, און םינעז,

םריהער. װי פינקטאיך, אזוי אגהוטען

מענשען מיליאנען
ײט פארטײדען קה ײערע פון קראנ דעם דורך הי־זער ז

ען טינ ײ עקס-לאקםפון געברויך צ
רענולירער םאגען באריהמטער

ט איהר אויב ד ר נ ײ ער ז ענע פון איינ ם מיליןזנען, י הר קענ  לײכט אי
ען װעלכע ױ, פון אויםנעפינען כ חי  בא־ עקם־לאקס װאם עקם־לאקם, ב

ט לאננ זיי דארפט איהר דײט. י ר זוכען, נ ח ט אי ײ ?ענ  «1אוי געםינען ז
ט יעדער ט. און שרי פ׳ן טרי ץ סקול, אין שאפ, אין נאם, אוי םעאטער א

 עסם-צאקס פארןסױפעז דר^תיסטעז פראנרעםיװ® »צע
באלםעם. סענט 50 און 25 ,10 אין
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לאסאל פערדינאנד
).id ®,יי וין י1;׳•י

uyuyuuw  pi;yuy'*#c הױוט״ דעם 
pc wm yi ס »ס»י'  גויט״ יי — *א*ן י

is 0"pvu*il( זעיגעטיעטעגדעער א 
 #ד^ורעטמר- pc קילווס*ד#וגאדזאציע

*«u, דער ס*ו קאנ״ף דעס £»הרט װ*ס 
*?$•iyyMo .די מיט גדיןנצײט*: סאנט 

 *',סאצ וױסענ^ןטטרינען pc וייגדער
arp, ט רר y די ער ^רגיו r r i r גע״ 

ע נ י טי נ ״ דעי מין י»ייטג»בע ^י טי ^י  ו
 אומ״ יאסאא׳ס אנער jjuynNS *עו

 אזױ גי״טט איז פארדינסט ״אטערניינער
 געדיוגק, חוזיגען דעם ס^רטו^יען ד#ס
 דער ה*ט ער װ#ס ׳ר*ס חודם-כי* גאר

̂יורגג דעם *ד»טער  און רעוןיידרט ^
ycurg3| עי׳ןןטע רי ^ ■uy־־)*yyM 

 גע־ ד,*ט װאס יואיס׳נך^מאדזאציע,
נ״אס^-כאדאקט^ * טד*גען

 גע־ דער מיט ?ץי נאגיצט יאסאא
 ״צוצו־ קא^יטעט דעד װ#ס יעגעגהײט,

 אר־ ד״טשעז מיגערײגעם דעם גרײטען
 גע־ איהם האט כ״טער-צוזזוטענם^והר״

 באיקען דיגע פארסו־״יתז צו נעטען
 ארבײט^יזאאס. סון א״יםגאבען די אױ,יי

 יזאני־ דעם וזיטובוז א*ס אן ״עריינט ער
o* אן סעט y m ,םאר־ ער װאו בריף 

 180;: אין ןראגראם. ׳ זײן כיואירט
 דער אין *■געדרוחט בריו• דעד וועדט

 צענ־ צום בריוי #םענער ״אן כראיעור
 נרייי דאדגעד דער ק*םיטצט״. טראא
 אאסאא רוטם. חאאאסא^ א מאכס

 םאר׳ן גרוגחעטײן ivoyny cm נטyא
*c y r’o y tfi ײט^פאר• דײט׳שען  ארב

 קוסט 1863 מאי טען23 דצם באלד״.
 ־iuy5jn voviv די א״«צע אץ סאר

 םארבאנד. דעם pc מךפארזאמאוגג
 יטםחונג א צו םארבאנד םyד ניס אאסאא

 רטyװ און רyטpכאדא צענםראיויזיר^ז
n ?ײן אאס אױסג^ו^זאם yוטyחד ר  ס

?o jy r.
ן ודיזט איצט עייעט י  אין ארױס ו

אויטערג^י^הנ• ?יץ גאאנץ גאנצען דעס
 ארגאניזא־ -און אדטאטארי^ער איגיןר

אנטוױ״ אאסאל טאלאנט.
םאר- םyד יטובת אדטאציע אן מעיט
 םyגyזyװyג ני׳טט גאך א אץ כאנד

oy;i*D. ארײנצוציה^ זיד נאטיהט ער 
 אאץ, ארבײטער די חח סארכאנד אין

^ באםת pmy; איז װאס ■iVDyi אין 
ד. אנ ^ ט י י ז י י  סאר״ pc *דב״ט דער י

vvm ער ■רובירט נאנד K־׳fy בא־ די 
yooijyo^T ̂חנגטע  ̂ןאנאכיסטזגז. ג
 רדואנדילונ•yאוגט ער םיוזרט ואײנצײטיג

m צו כדי ניםמארלן, מיט ;y:niy| 
^ ױעגען ■ראיצקט ?יק סאר איהם »•y 
y i^c זאגט ביסמארין׳ן רעבט. - וואחל 

 דײט״טצר רyמײגyאאג דצי אז צו, ער
 אינטצרשטײ װעט ארכײהער־פארבאנד

 גענען קאכץ* איהר אין דצנ״רונג די זyצ
כודזישואזיע. רyןאnyליב רזר

 ליבערמאז און װאלדםאן
BROADWAY, NEW YORK 02»מתרס

Telephone Wfttb HU S4M

ע די ש ױ י א ר ׳ ו ט ל ו ק י ר ג  א
ן א ר ^ ב ) ( ש ר ד ד ד פ ע י י ס א ם

ם«רם. אײיר קױ»ם איחר װעו עװינדמ̂ר סוז *זהיסען אויס• ייך מי אוו פ*ר<מרײ זחןנען מינפנמ ױיס־ סים ®ארימרס *וקונפטינע אלע ומי»ם אונז. םים ויר נאראפ איסר אײד<ר דעפאזיסס pi?" ניט
i«« «רײבס פדײ. אבמיוט «’» םאם אוו ראט אונזער r ערזומליי. פוסם* אותר. 1 ניו — ווגכאג ,6 כיו ne 9 — ׳פגת אױסער vvpu אפען
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Mike Lanza, Prop. Tel Orchard 327
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GIARDINO D'lTALIA 
RESTAURANT

1M.First Av*. N«w York City
near 10th Street

 יונט״ טיעטען ענגעיט »ון ר^דיוס
 קסט״ דסדגער רער ;עגען יודױס ׳ע״ד׳!!

» ס.י  .*ט“נ* װעינע נייונען נענען און נינ
s־t ײאך  ניסטארת׳ן. »ון קענ־ג דעס חג׳

ט. >נעד »*ז י^ס*? ^נ׳ ע סו׳  ער ס
 זינער איז און ע:ער,«י ןײ;ע »־ן גרױנט

 אז זײן, מודח כוז כיען עיפסינ. א׳ן
 איגעמײנע דאס . pe אי־ידסיהרען ד<וס

 < אין איז דײט׳עראגד אין װ»ה?״רענט
 ?א״ דאנק א נע״^ע״ן מסס כא׳עט־רטער

 נ<ס- כיט א־נטע־וזאנדיונגען ס*<׳ס
עי א. ו.אט דעם װעגען נזארק׳ן. ענ  נ

 עשענטייך דערראנט ;עייענענהייט א ניי
 םאר׳טטענד״ !אדיאדענט. די־ט־עען אין

 א ייייוי ניט םארחאענע־ט ד*ס אז -ף,5
שעהיער. o'PscsP הס,־

 דסזעער דעד שרן ביען רענטען א׳ן
ט פינער־אפטער ײ  סס־ Psos!' pit אינ

 ער^עדינען ׳עװײץ דער »*ן געפאהרען
 האט רארט ענינ־ם. *ערזענליכע ז״נע

•' ער  םאד העלענא טיט נעטיאשען ז
 רעכענס־דראדע זײן און דעננ-נעס,

 יאגקי חתן, איחר פאדענדינט. װערט
 טויט אױוי םארװאונדעט םאן־ראחאוױעיז,

 םאד־ איז װאם דועל, דעם בעת לאסאא׳ן
״. *װי׳פען נעהודע; ז
׳צטארבט 18י)4 אױנזסט םען31 דעם
יאםאא.

״ן אויף  כרעסאוי א־ן דענקטאא ז
דאס, רוהט ״דא :אויםנעקריצט א־ז

 דענרער דעם — אאסאא׳ן איז א*ז װאם
.“געװען ?טערכאינעם ימדסער, א־ן

 בא־ דעט פון עגדע &ראנ״פע די
 האט דעגקער־רעװאאוציאנער ריהמטען

ם כאדײטענד אנ װ עז  בא־פאםע־ דעם אינ
 ארב״טער־ אאגעסיינעם איחם דורךי נעם

 אבער א־ז כאװעגוגג די פארנאנד.
אאסאאיאנער די נע׳עטןורנען. ני׳עט

p j V»*
yasn( 1« ארנייט די ««יחר»-1 װײ«מר
 יאחר טען1875 אין יעחרער. זײער
 אא־ די םון סאראיידגוננ די פאר פומט

 םאציא־ צװײמער דער טיט סאאיאנער
םיט דײט׳פאאנד, פון «ארסײ איסטי׳פער

פרעםערם-
ן ו ס פ ק ו א ל ק

 ברעט• װ״עד די דאם וױסען וייט
 בע־ און װעאװעט סרעסעז «ו אאך

 איצט כיו האבען סיר װאס אױױע,
 איי־ צונעסעכטע די םיט נעסאכט

 «_ד.אאץ1אוי צונע׳טאאגען אדער זוענד
 אונ־ 1פי געװארען ערהאערם ויינען
 אוס־ םאי םעפטארי-דאשטאר זעו•

 םון נערוך דער דען ױזען, צו נעןונד
 צויזר די און סעד צואווארימטע די

rPen ו בחמנמז האן» W* 
.Ifraseo

 •עםענט נייעם אונזער נאר ױזט
 װעאכצ אײװענר, קווערנע ךי מיט
 די פוז נעװארען אנערקענט איז

 װאשיננ־ אין עסססערטען גרעםשע
 וױײ םאג־טארי׳עע האכסט אאס טאן
ניעסאאך. ער

*lyoiptpj די גײ

 אטעריהאן
 פחןס־ װעלװעם און

אני8סאם נאארד
ײ עװעננו מינמםע 123 יארק נ

אגד מע^פאן  i51<6־G6r<0 אי̂פ
 לײםעסמ די אויו םארקויפען מיר
 םי® סםים םו־וקענע סמיסערם. סטײל

ג«דוןגםיע• א
 מ««י:ס ■ינקיגג אויןי חאבען םיר

n — מארקע®. אין כעסםע sggssssgasasaasaasasgacBCgasggggaaeaa

אױםשר־סייר קױםט

 שאראםכיא
סשאי צװעפאםשני

טהעמ ליל ,זהײס

קאמערם אװ באנק הארלעם
t i l t ע ט ײ ו ו ו * י נ ע װ . • ע ר א y.ק p t o ט ױ ם ה ס ר א י מ נ

m ת, «ג א ר ע ם א » עזיי ר ר י י ן מ ע ו ע ט ל א
jb ס באאײ יי *װ ט׳צש־םאן &אנקוסא. עקם נ א ס ב נ א ש ס ע ס נ א ר ט
אדיפנשצײכענטט וױיס־ירצזיותנט חוכארד, זו. *
t. ,וױיא־יחמיחמט פערארי iT**n£ ^

• ־ װ״ם־ירעזירענם לאזאךוש,
װאךלטס .. קצ׳פיער• דע אנטאני

באכה. pt אא-ער גװארדיא, לא םיארילא
_____________

.א׳/

ram w ״אייןאגאמר״. j א. די
ױוען מ די נענ ם׳  סאציאאח־מםאקחר דיי

■ארטיי. טישע
 j—ג ר. _

).1925 אוח, (ארבייטער
>.\ >. >. > . .ל.< \  W \ \ \ \ \ s \ \ \ s \ \  \  \\'VVVs VVVV\ VVS \  \ sv

. !אױפמערקזאם
און ססוירט סוט, האאוק, םון דעזײנערס אאע צו מאכען נאקאגט וױאען מיר

דער אז טרייד, דרעס און י געמופט האט 45 לאקאל פון אפים דער
:ביאדימ יטעהנערער א אין אאץ,5 נײעם א *ין

imi סטריט טע28 קארנער בראדװײ
>ן רום פלאר, טען8 אױפץ

 האבעז מיר װאס דעם צוי!יב אז דעזײנערס, די וױסען לאזען אויך װיאען םיר
ײעם א אין געםופמ c די געבען צו באיטאאסעז מיר ד^בען אפיס נ n y r 'tn 

 הען דעזײנער יעדער אז בא׳^אסען ה^בען בײר נעמאיך: ה, נ ת מ א
ײן גוטמאכען אײנצ^האען װעט ער װ^ס דערמיט ביכעל ז s סענט6ס מיט דאלאר

.1926 טאי, וטען6 רעם שנת. נ״ז נוט נ»ר א־ז נאשיום רעד
 געאט. אײגטריטס yאyרעג די יןאססען װעמ מאי טעז16 דעם נאך

!גוטעםעהענד װערט און געאעגענהײט דער מיט דך באנוצט דעזײנערס
אכטוננ, מיט

45 לאקאל באארד עקזעקוטװו
װ. ג. ל. א. ז

*
t ״

rrr£ i i^ i4 ~ar:i^־Tm s ix : j ;gifttaBKrtftttao *r» sp־ ̂ג«מי8ו«ז ״5י

ן » ס9« ך ן ד 3«י
!אױפטערקזאם ׳י. װ. ג. ל. א.
ײט א*הר פגעפאדערט ז םענדען צו אוי א

מיטינגען םעקשאן רעגולערע ױ
M 8 אום טאי. *וםען אװענם, םמסאנ m-

טיננ פאלגעכרע די אין לאהאלם: בי
װען — טאון דאון ט 210 האל, בעטהא ם ט. םע5 אי  סםרי

םט 143 בילדיננ, ר. א. — הארלעם ע103 אי ט. ט  סטרי
ם ק נ א ר אן 1581 רומס, קלאב 2 לאקאל — ב ט שיננ א  עװ. װ

ט. םעקםאן 229 לײםעאום, לײבאר — בראמװיל ךי ^  נ
, לאקאל א־נזער אין — ברענטש לײדיס ג ד| ל  לעק■ 67 כי

עװ. םיננטאן

iוי>

אג דעם װעט דױיםאן, ברדדער םענעדזעער, אונזער ט אנ ײן מ בײם ז
. ברענטש. חארלעםער
נרום. ברידעדליכען מים

9 ל8נ8ל כאארד עקזעהוםיװ
שער. הײמאן, ל. שערמאן. גאלדבערג, א. מענעדז ט

yוד
m

m zjuimwwaam!ma*mmm*l

פ נ ע ר ע ל
װעכענטליך דאלאר 200 ביז 50 פון םערדינען קעגט איהר

םט עה םםער דער אין קורם א נ ה בערי

ל ע ש ט י י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ן ר ס
נארםענטס. פ*ר ליידים איז קציירער קינדער און םיםעם פרויען, מענ׳ם, פון
לײחגר.9 םענ׳ם אוז נארםענטס סאר פאר דרעסזן̂נ סוםס, קיאוסס. םימעו אוז דרײ*'נג גרײדיננ, ■עטערנס, סאכעז צו רערנעז דעזײניגג םאר סיזוזזל םיםשעל די

ם ע ד נ ^י י^והר. 50 רyאיב ג ערר״כס ד«ם סהוי י•
רעזולטאטען. בעםטע סיםטעםעז, נײע אידעעז, נײע

 נאלדינא א םײנם סקול דעזײנמנ םיפדפער ער1 אין קורם א
m ov חײדזמעם. גומע אוו f

 עם און םרויען, און םענער םאד פראפעםיאז נוטע א
T לײכט Tiyr איז t .אויסצואערנמן ̂ר אײאר אין װארען מנעבזנו וואס יעסאגס באזתדזנרזנ פארשםעומ. »ר*ס זאלם איהר אום מיראו, אײגענ •עםער̂נ אלזןרטי «ײיעז ױז פע̂אגס םארקױפעו סיר און אסעריסא *יז קאםפאניע •זףפיאו עלםםםע די זײנא? סיר לייגנמ. זעחר זײגעז vt אייסלערנעו 1פאר״ באדיננוננעז די

קאאםעז. אװעגט ארן ט^נ ®רייצאנ• יוח טיסײ«ו ט»:ס«ו. *ומנגדקיאסןו,
ע ײ ר םסוחל. אונזער איז דצמצנםטריישאן ם א'נס»רם»*'«. םר״« «ור ■עמעני״ד ?יטש

'■yf■

ל • ע ש ט י נ מ נ י נ ײ ז ע ד
.p־HB' נױ ססריס, ג»37 ײצםט 15

ל ח ן ס ■ ם
iw fip o 1674 •יסצרןוי.

'י־״ד♦-•
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פר^

מ ע ד נ ע װ ע ג נ ז א י ר א נ _ ח  ״
ר ע ס ע ל ע ש ח נ . א ם ו י ר א ט י נ א ס

 אזױ װי הייאונגס־נמטאדען, כ<יע
 װע־ שװיגדויכטינען דעם הערפען *ו

»נ• יטס »י| אנגעווענדעם א־צט רען
 ק«ליפ«תיע. םאניט«רױם, , דזשעיעםער

 דעם חיילעו איצט סען זצהט נ<ור ניט
 סיסלען, *ננעכוםענע די מים סראנהצן

ױו זעחט סען נ«ר ד דעם #•וחננדען א  ט
מן דעם פון דאנח  תרענס זײן םי| קראג

היילונג וײן פארשנעלען ארום אזוי ןאו
סאניטא־ »כרזשעל<וס«ר ל<וס דער

איצט שװינרזיכםינע פאר רױם
 ר^וס און םעםאד, נייעם » א״ננעםירט

כן ארגײםער די רערגען איז עי - אז « 
 זיי־ ם*ר סאסינ זײז זאל וי^ס בײטען,

 דער אין זאלעז ײצלכע און נעזונם, ער
 צו העלשען אוין איחם ציים אײנענער

 ער װען צייט, דער אין צעבען « דאכען
סאגיטארױם. דעם פארראזט
 אין קאםיםע די ה^ט דעם צוליב

 םים זיף םאתעםם װאט סאנ־טארױם,
 קראנ־ די צו אדויםנעלאזעז דעס,

 װ*ם םראנען, םיט “״קװעסטי^נער א קע
 זיד, ארויםצײ^נעז אויוי זיי פאדעדען

עז זיי אויב ו וױליג ז״נ  לערנען צו זי
 ארבײט אן ם»ו יאס1 און ופעםיע׳>r.s א

 זיינען זיי אײרער ,18נעט האבען ז״
םאניטארױם• אין ן”א,־

יע־ ווערט צײט אײנענער דער א■;
 בארד 8 &ון אונטערזוכט ה־אניע־ דער
 צו באשטיםען, װעלכע דאקטױרים, פון

 סראנקער דער ארבייט |8 פאר װאים
 םענ ער צייט װיםיעא אין פאםיג א־ז

דעם. י8ם א״נעבעז
 ־8הוועסטי״ דעם בען8ה נקע8קי ,ד
 זם8עטוזי נרוים מיט אױפנענומען נער״

 ארגאניזירט זיינען םאסע נאייף• אין
 םטענאגראםיע, םאר קורםען נעװארעז

pT קלוירת־ אצנעם״נע ב־ייו־פ־ננ, 8ir, 
 עננליש ם»ר טורםעז רי זיינענ אי־ר

 חוץ א און רען,-8נעײ פארנרעםרט פיי
 אײננעפירט איצט רארם זיינען דעם

 אי• לעתציעם אילוםטרירטע נעײעראן
 אזוי װי הויסטועכציף, און ערציהוננ בער
 ״רעילא-פס״ 8 םון פאדהיטען צו זיך

 רץס ט18לל8& טען ויי נאכרעם,•
נ־טארױם.

U

רו י ? ע נ » ב

נאנפ ימיאן אינמרנמן
סטױט טע21 און עוועדו פינפטע

:ן ע ג ע מ ר א מ
000/000 .00^$4

דאלאו מיליאן פיער

ס קריגט און אקאונט אז איצט עפענט /

/0 אעםערעםם פראצענם יפישר

Union Bank
FIFTH AVENUE AND TWENTY-FIRST STREET

Member Federal Reterve System

דאלאר1
אתאונט אן עפענט

דאלא- 5
אינטערעשט ציהט

ט לעגט ז e« ני  אוי
ר ע ט ע פ !ע

 אנצױ צײט די איז איצט
y:iBC,; סיזאן דצד וױיל 
 סלעק די אין אן. נצהט
 צוגיץ זעה־ דאש װעט

קוטען•

 אריבער־ געלדער
 אלע אין געשיהט

 טהײלען ט ל ע װ
 פינקטליך שנעל,
בילען און

8D

 פי־ זימ םאר דט1באע װערט
טעטינקײט לאנטראפישער

 פרא״ םון׳ באשטעזזט װאס yרןאס'ט א
רעז *ח לײם ביזנעס פינענטע קי  האט מנ

 ־i^o'OoyD א געבעז צו ארגאניזירט זיך
 גאיד־ ם. ס. מר. פון עהרע אין דינער ניאל

 *ראמינענטסטע די pc אײנעם בערנ,
־jm הליימגד ̂פועיעז מד «ין גײעדס

 םע- yפילאנטראפיש זײן םאר דוסטריע,
 ארגאניזירט האט גאידבערג םר. טיגקײט.

אן דער םאר ש ײי ^־  פייאנטראפי־ םיז ם
 קלײדצר פרויעז גאנצצ די אנ^סאיטען vש

יארס. גױ פון אינדוסטרי
 הונדערט, םון באשטעהט קאמיטע די

 דדשײסאכ זיך iyrcy: oy וועלכע צוױ^שען
ם דזש. ס. ס^ןרבער, או ^ אז  גיײ די םון ר

ט *ח יקלאוק ׳»אגאי  ר. מד. ׳קאנ»אני סו
 דזשאהן סאמסםאנ, פ• הענרי סאדאסקי,

 נטyTזyפר װײס ראטי^ א״ דyאיפר בלאק,
 ר-yב באנק, יאבליה נײיסאנאא דער פון

 #תד ^y:j'D םאול אין םארהרס ק. נארד
 דער פון נטyזירyרa װײם און נטyזיד

 ד. ארטזר סטײםס, דyױנײט אל\ באגס
 טשא־ nyi פון נרעזידעגט װײס ײאלוי,

 -ync ראדט, כמןסס באנה, פעניקם און טאם
̂ נרוyב נײשאנאל קעפיטאא םון זידענט

r סױרס רע זייאז a n,פרטעד דאדיי שטײן 
?תדערע. און

 כיאנטאג פארגעהוטעז איז דינער דער
ײ a ץיזיי * *האטעל, בילטדאר אין אפייל םעז20דעם. אװענד

םעקשאן
 אנהויבען זיך זאל ױניאן װ. ג. ל. x דער אין טיטגלידערשאפם

 אר'ינ־ דעם פון םאנאט, אין טאג ערשטען דעם פון רעכענען
מעםכער. לם8 קוםען

ו *

מ דער אין מײנםריט דער װען  פון טעז25 נאן״דעם איז ױני
 פון רענענען אנהױב;ץ מיטנלידערשאפט די זיך ז^ל מאנאט

מאנאט. קומענדען דעם םון טאג ־שםען1ע דעם

 אויפ־ יװערעז י־ניאנם לאקאל םרן באאםמע אץ פעקדעטער
געזעין. דיזען דורכצדפיהרען פינקםליך געמאכםי םערקזאם

*

ייוגיא;. װ. ג. ל. א. דעפ. ®ובליקײשאן און רעקארד

H. •A. SCHOOLMAN 
Director

n

מאנםילם פח.שמכטע ניט לדט \ * ד 'י ,־V i י
i • j מר ײכם dp t^jpp ןןי ײלען ל ח

םענטע־ העלם יוניאן ־
. ̂ i'3t םטױט טטע איםט

 דינען: *םעחם • די י •'
 ביז 5 פון ד*נ«ר׳»?מיג *ווז ם*נט*ג

 12 1בי • r 10* שכיי פא־נאבי^' 7
פארםיסןוגי ־ •

C

 און טאנם־לם אויוי נס.8ערײש8א םאר !
 םאי נערעבענם: וןערם אךעגאידם

 'רערוואהסענע םאד p 25 מיגחװי
ר.8ל8ו» 30 ייי,

r'

אלע צו

D is m  m 1»פון
M .41 ל J .י

אײד! דופפ באאדד עקזעסוטיװ
גענעדאל

ען םיר פ ך ה ״ א צו א

נ נ י ט י מ

בײפאנ אױינעד ו םאי, ופעו6 דעפ שבח, ׳
עוועניד) טע3 און םטריט םע8( ן א 'נ ו י ד ע ם ו ק -אץ־ «

 אונזעד אין פאסירוננ־ען אעצטע די איבער װארט אײער זאנעז צו
 װאס פארלױכידונגען און אטאקעס די מיט םארבינדונג איז לאהאל

 עקזע- דער אױף ״נערעכסיגקײ־ט״ דער אין :עטאכט ײעחגן עס
װאכען. עטאיכע yצטyי די םאר באארד קוטיװ

 ם. סופעיװײזער, אונזער אויסגעםאדערט אויר האבעז מיר
ט פעדילעםײן, א דז ^ כ ^  פון באארד עקזעקוטיװ די פאילױסדעט װ

 פאר באוױיזען צו כייטיננ טעמבער דיזעז צו ?וכיעז צו 2 לאקאא
 האט ער וואס ׳אמת איז עס צי יאקאא פיז מיטגאידער די אײך,

 דאביאי־ט װעט איהי באארד. עקזעסוטױו דער וועגען גע-טריבצן
* כט.yגעד איז עס װער אורטײא^,

ן װארט ער4א' זאגט און טויזענטעי די איז קוכיט

2 לאסאל מאוד, עסזעסוטיװ
י. װ. ג. ל. א.

ר ע כ - א מ ם ע ר ד
22 לאקאל םון מעמבערס

ברענטש.מיטינגען
װערען אפנעהאאטען ווזןאען

אוועגט 6:30 פונקט טאי, טען2ו דאנערשטאג, חומענדען
:לעצער9 םאלנעגדע די אין

ש דא־ן־טאון  םטדיט. טע5 א־סט 210 האצ, בעטהאװעז — ברענט
ש חארלעם םסריט. טע116 איםס 75 נארדען, לאורעל — ברענם

ש בראנלם *  ראור. באסטאן 1258 נארדענס, םת. טעקינאי — ברענט
װיל ש בדאנז  םםייט. םעקכזאן 229 ל״םעאום, לײבאר — ברענט

ש כרוקלין  עװענ-ו סאנטראוז 105 האאא, װיענא — ברעגט
ײלאנד קוײ ש א הט. טע21 װעםט 2864 ה*א, פ־םוזיאן — ברענם

ען די בײ עג ט  א.ץ באריכשען באארד עקזעקוםױו לעצםע די וועלען םי
ע אנדערע מ ם כ ען װי ץ אױםנענונד׳ח פראנ  ״ערען. פארהאנדעלם א

 טיט-נ; ברענטש א צו קומען מעטבער יערער מוז אאתאא םון באשאוס א אױם
 שםראף. $1 באצ^יען עי װעט ניט אז מ^נאםען, 3 אין מ*א איה װענינסטענם

 אינז דזעאםמ א•; טיט־ננעז ניעםבער די צו סוטען צו גיט רארום םאמעםט־זשע
ט אנכעוזן ײט דער פ' ױנ־אן. די םארשטארקען צו ארנ

א־־ער, בדורעראיר
; 22 לאהאל ױביאן. דרעםטאבער באארד, עקזעסוםיזו -

ױם שול ’ םעה. פארםנא-, ח
״ וױיא ױניאן־ביכאאן־, א־יערע מיט בי־עננט ב. נ. װערען. נעםםעפ»ט דאר&ען ז

r־'r'

__6
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: ארעססידסע !אלסישע י■“־ •

l U l l i U A I

rm לענדער אנדעדע

r\

* , S w

״• די אױוי טאי, ערשסען דעם  אדנ
 מד געפ*דערט איו םארזאמלוגנעז, $ער

 «*ייטי• די םון באפרייאונג די װארעז
 וחגן לעגדעד♦ אלע אין אועסטירטע ?ע
ע זאגט ניען ל , א ד ע ד נ ע ס סײנט י  ^ו

י װארים רוסי#נר. אוץ־ שױן ד ך  אי
 ארעס• •*ליטישע •wfto איצט ?ץ• \v% געיםײ טיביר י1אוי און טורמעס דוסישע
לענדער. אנדעחנ אין וד סירטע,

 דך האט רעזןולוציע דער אם װ?נען
 די םון כױטינגען די אױוי געהאגדעיט
ivGWfHf א- אונזערע םון באאררס> 

 באארדס, עקזעקוטיװ די און קארט;
 םון קנאםעא אונטער׳ן ניט ל״גען װאס
 האבען דיחטאטור, ?*םוגיסטישער דער

 און אמעגוסען, רעזאלוציעס אזעילכע
 צוגעשיקט אונז ד«אנען זײ םון מאנכע

םארעםענטריכען. צו רעזאאוציעס די
 •מיר חאבען רעזאאוציעס אזע^כע

 איטאליעג״עער דער פון באיןורען
 אאקאא ױגיאן, װײסטסאכער און דרעס

 ס נ ע ר ד ל י ש ט דער םון און ,89
 װאס .91 לאסאל ױניאן, דרעסמאכער
 ע^זע־ דער האט ,89 אאקאא אנבאיאנגם

 צו געהאט מורא גיט באארד קוטיװ
 און רוסלאנד ״הײליגע״ דאס דערמא^ען
 כע־ ניט עס איז דארט אז אנװײזען,

 קאייטאאיסטײ אנדערע די אין וױ סער,
 זיך, יײענט רעזאאוציע די אענדער. שע
פאאגט: וױ

 געפינעז איצםער דאס אנבאםראכט, *אין
 פרויען, *ון טע:ער מעדזר ■ריזאנס די אין ?יך

 װען אירגענך װי פיעוגגען, ?״ערע צוליב
 װעלם, דער ®ון גע*יכמע יד־ אין ■ריחער,

— איז
אגײענד־ איז דאס אז אנבאטראכט, ״איז

*ל5ו#גלצ* די רעגיף*גנען, איזן אוייי באי-
 װעלנע ענגלאגד, װי רעגירונגען, יבעראלע״

 םווזענםער די אין #*•ר׳מיפנט ארן ®יורפפלגם
גוט אזוי ■ונקט עגיישיאגער, און אינדיער

 װי מסיאמיען, סיפפןל״ ענד ^ויוד די וױ
— און א.;גגאדן, און #•#גיען
 די װסלאנה דןס אגבאטראכט, ״אין

 גי« מאכמ ארבײסעד״ועגױמג, געױ»ענע אזוי
ס א>ן n» n 1זיק חיגזינט מ r w w ם  ת

מן, ?#•י»אליסםי«זן י ו  •ראנק״ איצאליען, •
 «םא- #*ראיעיגטע די ױן דזיט׳אלאגד רײך^
• און בעסטע די «ון טויוענםער װאו טען, ן  נ

 די אין יימגע׳ייאר* ?ײגען מע^ען בעלסטע
 דעג• זײ וױיל װעףען/עןײניגמ, ן•jt יריזאגס

 1 אי זײנען וןאס חעו*ער, די װי אנמרע קען
״ פאכט; דארוס עס ז

 עקזעקוטױו דער מיר, דאס ״כאיצלאסעז,
 וױיסנד *ון סאליןןי«עדרעסויו די «ון באראד
ן י. װ. ג. .4ל א. 3̂ לי^אל מגיאז םאנער  וו

 םען28 דעם ס>ורזאםעלם זײז^דיג יארק, נױ
 דעם פון געלעגענחײם דער *ו ,1025 אסייל,

 זורבײמער- איגטערנ»וליאנאלען אנקומענדען
 מיר דאס דערקלערען׳ מאי, מען1 דעם ױס־םו:,

 אלע דיזע געגען אגאל גאנץ פראטעסטירעז
 מענער •ריזאן אין חא^טען װאס רעגירונגען,

 סײ־ עr■אליטי זײעיע «וליב מרויען און
 אוע• מיר און איבעמײגוננען. א.*ז נונגען
 טאן *ו מענ«ען רעכםדענןעגדע אלע *ו לירען

גע־ דאם זןרװאכען װעם זעלבע. דאס
 די גװיגגען װעמ און װעלט דער ■ון װיסען

 טורמעס די וון טירען די עפענען «ו חעדעער
 ארעסטירסע.״ •אליםיאזע אלע באורײען און

מ׳אעימאן, באראנע, אגטאגיא
סעקרעפער. בוראסקאגא, קארלא

סעק. גענ. אנטאניני, אואידדטי
 די אין כמעט רעזאאוציע, זעאבע י1

 גײסט, זעאבעז איז איז װעדטער זעאבע
 א אדוי געװארעז אנגעגומען .אױך איז

 פון באארד עקזעקוטיװ דעם םון טיטינג
 און בעדר*וב דרעס, טיטיאדרענס דער

.91 אאסא? םײקערס-יוניאז, הויױדרעס
או אז םעגאיד,  איגטער־ אנחגרע נ

 אדער אזא האגען לאטאאס -גײ^אגאא
 אבעד אנגעגומען, רעזאאוציע עהנאיכע

 צו־ ניט רעזא^וציעס די אונז האבעז זײ
זײ. םון ניט וױיסעז פיר און געשיקט,

 דעס *זענ^ m המצערט, און וועפשערינסע 8
i W p W*® wib רוםס סל»ב

ביא^ ערםאאגרײכען אן םון ענדע די
 גע־ װעט בראנקס די אין סעזאן דזנגט

וועט*טערינקע א דורך װערען םײערט
 דעם האנצערט, גרויסארטיגען א און

 קיאב־ די אין אווענד, אוהר 8 מבת,
 װאשיננםאן 1581 ,2 אאחאא םון רומס

בראנקס. עווענױ,
 בא־ זיך רועצעץ נראגראם דעם אין

 סאפ- בראנטטײן, סיאא םיס טײאיגען
 װײאאײ האאצבערגער, דזעאזעוי ראנא,
 פיא־ ליזא, הריסטיאן עאסיע םיס ניסט,

פאראע־ װעט גאטעםפיעאד םר. ניםטין,

ע 1זע ע ע  חימאריס^טע זײ<ע פ^ אי
 באטיײ אויך זיך װעט עס סקיצען.

 דעקאאפאםאר. פראמינענטער א איגען
ען.6פעהי ניט װעט ״רעםרע^מענטם׳״

 כױט ענריגען זיך װעט אװענד דעױ
םאאקס־געזאנג.

 אונזעיע אז ערװארטעט, װערט עם
 די באזוכען םאעגען װעאכע מיטנאידער,

 בראנקס, איז אעקטשורם איז קורסעז
 פאר־ פאםי^יעז זײערע כײם זיך ײמיעז

 םאר״ און וועםשערינקע דער צו זאסאעז
 םארנני• אין שטונדעז פאר א ברעגגען

באקאנטע. איז םרײנד צװישען בען

 סייס װיכפינע s געװינם װנימ סמױסםאכעד
םאדאװםסי ר. פידםע דעד געגען

.)1 «״« 11■ (■ליס

<»

ם *וזײ מע ^ ױנ  שאר־ נאנצען אין “,
 די םון ארבײםער די נע׳שיסם און סאכט

 ״םארט ארבײטען ױניטס צוגעםאכםע
טם״ אנרערע די איז טיים״ ױני  ימ׳של, .

 מא־ 14 דא זײנעו עס װאו ,E«e« » אין
w 28 פירמע n האם שינען, 'v v w 

 ארבײ- םעט אײן האבען איערײטארם.
 צװײ־ דער אוז װאד אײז נעארבײט םער
 צװי־ דער אין און ײאןי צװייםע א םער

ילײרינ. ארוםנענאננען םען א*ז עעךציים
 נענוםען האט יעראמטײז ברודער •

 צו כדי זיד. םוט דארט װאם נאכזעהן
 ױנ־אן די האט אאנע, די נענוי װיםעז

 אינ־ דעם םאדאװםיןי׳ן צו ארויפנע׳שיהם
 .D נייםהען םר. אדיםאר, טערנעמאנאל

 םיר־ דער אונטערזומז זאל ער ווא^וי,
 האט זוכענדינ אזױ און ביכער, םע׳ם

 האם םירםע די ײארום אויסנעפונען <מז
 נעמאכט און ױניםם אאר » צונעסאכט

 ארנײ־ איהחנ tic «אהצ א ארבײטםצאז
 Dip אז אויסנעםונען, חאם םען םער.

 אויוי חאט םירטע די װייצ רערפאר »יז
w די םאר׳שמעצטען םן.  ארי־ ארבײם או

ט צ ע ^נ ט ע רג m ניט־יוניאן » אין מ v 
 נע־ מען האט ,ov חײסט ארגײט, יי

 און שא■ נים־ױניאן יענעם אין סאכט
מן םירםע דןר םוןי אדבײמער די א  ה

 צונעחונ- אוז מײם׳ ״•ארט גןארביייט׳
1<צרם

ר גקיצור,; ־ תחן  חאט •ערצ׳פט״ז ב
מקצ««• מ די *נ ר  טרישצ־ מאר׳ן פי

ארו א  פאר קיים די םארנעבראכט און ג
ר אעגצרםאצ, רײםאנר ד.6,  אוםפאר־ דן

 סצאות־ חנר אין צממרםאן :טײאיטער
ט האט ער ײ מני אצע צו

פאן אש11אא3 »יז

 צװײ קנ^פע געדויערט האט םרײעא דער
 אעראשטײן בר. פיט צוזאםען װאכעז.

 טשער־ אוספארטײאישען דעם פאר איז
 װאא̂ן םר. אויםגעטראטען אויף־ םאז
 די און אדיטאר, אינטערנעשאנאל דער

 געװא־ צונעדריקט איזיאײנםאך םירםע
 יאיז רעזואטאט דעל װאנט. צזם רען

געװאונעז. קײס די האט ױניאז די דאס
 טשערכיאץ אומםארטײאישער דער

 אין ״שואדיג״ םירכיע די געםונען האט
 די װי אגרימענט־פאראעצומעז, אאע די

 עד און אנגעקאאגט איהר האט ױניאן
 פאא־ די אדױפןעאענם איהר אויף האט

שטראח: גענדע
 ױניאן דער באצאהאען צו ערשטענס,

 שטראןי א אאס דאאאר, הונדערט 25
 איז אגריטענט, דעם האאטען ניט םאר

 ארבײטער די באצאהאען צו צוױיטענס,
 צײט םאראאחננע די פאר דאאאר 2,358
 זײ פון את ארבײט די ײאס דעם צואיב

 םוז דריטעגס, נעװארען. אוועקגעגומען
 צוגע״ צװײ ד״ עפעגען צוריפ םירמע די

 באשעט־ צודיק און ױנינדשעיער םאכטע
 דארט האבען וואס ארגײטער, דײ םיגען

 זעהן, אויד דארוי סירםע די געאדבײט.
 צר־ דעם ביז זאלעז ארבײםער דיזצ אז

 אד״ םיל אזוי בא<ןוסען שמעךדזמואײ
 4*•ארביי קענעז זאאען "1 אז ביים,

 פאראארען חאמן וײ וואס צײט די םעז
 םירטע די *.וואס׳ סאנעװחום יי תרר
 די געסאכס נאקוסען צו געםאכט האם:

 וײ אוז ש*« גים־ימיאן א איז ארבײט
. אעדיג. ארומגעחן נעאאזען

גו• א ײן1 האפענםאיןי, וועט* דאס־
 װײםצר םיימע חװי פאר אעסאז טער

ס דעם אפצוחיםען ״ מנ רי  חנר פױט ״ אג
אהי  זומגז גיט סאחד זי דאט 'יני

̂וגיאז ומימאר. rr \m ד״

 יתיםי וונמוממנאל
 פױימג, עפענס־זיד חױז

חשון W2 דעס
)1 ײ*1 וון (אלןס

 1פי דיחנקט װצרען םארװאאטעט חױז
טי דן, איגטמרנאשאנאא. חןר ד  חױו מ

שט כ»(אנגט ן צו סעוןד ד י  אאקאא, ^
ם געװאחוו איז עס םו ענ ^נ ס־ א  פון ד

 אאע פון יאקאאס, איגטערנעשאגאא אאע
שאנאא אװזער םון טײאען  איגטןמצ
 פון נא^נכאס דיער דער און ױדאן.

 אינטערגעשאנאא, די חויז, ױדטי דער
 אא^ W אײגאאדונג אן אײף דורך שיקט

 מיט״ די צו שא■, אײער פון ארבײטער
 אונזער םון אאקאאס אאע • סון גאידעך
 ארבײטער די אײן אאדען מיר ױגיאז.

 דער איז tirbip צו שא• אײער םון
 װא״ זײעד םארברעעעז און חויז ױגיםי

 װאונ: איעענעד, אונזער איז קײשאז
 איז װאס זומער^חײם, דער״שעהגער

 נא־ שעהנסטעז פונ׳ם ארומגערינגעאט
 װעאען זײ װעאכען אין און טור־פראכט,

 באקװעם״ און סארגעניגען רוה, נעפיגעז
איכקײט.

 פאר אפען זײן װעט חױז ױניטי די
 װעט און סיטנאידער אונזערע אאע

 םאר־ צו געאעגענחײט רי געבעז אאעמעז
 םאר ׳ װזייזײשאז אידעאאען אן ברענגעז

■רײז. ביציגעז גאנץ א
 ױניטי די ני.ז מענעדזשסענט נײע די

 אויסנעגעבען צײט אעצטע די האט הויז
 צו און אפצופרישען דאאארס טויזענטער

 בא־ די כדי פאאץ, דעם םארנעסערען
 בא־ םעהר האבען קענען זאאען זוכער

 האבען זײ װי רוה, און קװעפאיבקייט
און םריהער. קריגען דארט גע?ע:ט

 װע־ געשפארט ניט װעט וױיטער אויך
 כיאכען, צו מיוז קײן אזן געלט קײן רען
 ?אא «אאץ דעס אין באזובער יעדער אז

פיהאען Tf זאלען די צופרידעז, זײז
פארבראכט חאבען זײ װאס גאילןאיך,

 הױז, ױגיטי דער אין װאקײשאן זײער
זוסער־הײם. אײגענער זײער איז

 גע־ זײגען עס װאס אכטענדיג ניט
 שפײז־ סך א םון פדײזעז די שטינעז

 םאד־ ארײזען אונזערע ותאעז ארטיקאען
אעצטען װי זעאבע די כמעט באײבעך

 העאפט א כמעם םײנט עס װאס סמאן,
 געהעכענט װערט װאס «דײד,־ דעם םון
 װאקײשאךפאעצער. אנדערע אאע איז
 די םאר םרײז אײן זײן װעט עס און

 אינטערנעשאגאא אאע םון מיטגאידער
, אאסאאם.

 אויפגע־ ניט װערט הױז ױניטי די
 װערט זי פראםיט; קײן םאר האאטען

 בענעפיט םאר׳ז באויז אויםגעהאאטען
 וערטv דער־יבער און מיטגאידער, די םון

פרײז. ביליגער אזא כעחןבענט
 זיך װעט סאי, םען25 חגם טאנטאג,

 קױ םאר׳ן רעדדשיסטרײשאז די עפענען
 דער הויז. •וניטי די אין §יזאן סענדעז

 אין זײן .װעם אםיס רעדזשיסםרײשאן
 װעסט 3 ביאדינג, אינטערנעשאנאא דער
 זײט איהר און יארק, גױ סם., טע16

 מאבען צו באקאנט נײעס די געבעםען
 שאפ. אײער םו\ ארבײםער אאע צו

 פאר־ וױאעז װאם מיטגאידער, די זאאעז
 ױניטי די איז װאקיישאז דיער ברענגען

 חאדזשיסטרירען, באצײטענס זיןי הויז,
 דארט. זײן צו זײז זיכער זײ װעאען

 אאץ ט$ז, עס וועאען די פריהער װאס
 אאץ זײ, םאר זײז עס וועט בעסער
 הא־ זײ װעאען באקװעמאיכקײט םעהר

בעז.
 װעט זוכיעד־סיזאן אגקומענדער דער

 גע־ דער איז סיזאז גרעסטער דער זײן
 מיר און הויז^ ױניטי דער םיז שיכטע

 זײן אאע װעמ איהר דאס ערװארטען,
 שוין אײך העגעז מיר און אונז. מיט

n דאס פארױכערעז, r ,װאס מיטט 
 הא־ איהר װעט זײז, דארט װעם איהר

םארגענמען. נרויס בען
נרוס, ברידעדאי^עז סיט

# אינטערנ^פאנאא  הויז ױגי
• האפיטע

ם ה ר ב , א ף א ר א ב
נדצערמאך.

 םיר דאס צוזעצעז, באויז קענען מיר
 טשער־ n און טשעראײט די אז האםעז,
 בא- װעאען די,מעיער,.וואס םון אײדיסי
 און װײם װעאעז צירטואאר, am קוםען
 אר־ די צװישען מאכען באסאנט ברײט

 איז װאס אאץ, שאי וײעד םון כײטער
 מיט־ די דאס און נעזאגט, װערט איחם

 און אפרוםען גאאד זיד ייעלען נאמ־ער
 װאס צײט די םאר רעדזשיסםוײרעז זיך
ארױסקוכיעז. «הין װי^מ זײ

 געגעבען מועט עחנפצנונג « דצר . צו
 קאנצערט סאאסי^זער גרויסער א יווערעז

 נױ םוז פעססאער ב^וואוסטא זמיט
P« ווענצז אגאר יארק. r אנ״ נאד אוז 
ן זאסמ דערע י ך״ גופער prujro^ • י ג m m

r x r w

 נימר חד וײמסעע
פס8&געש8 װערעו

«

 פמרפערטינען ועס אנשטאט
 קמטניגײ• ts דרוק זױם »י*ט םיר
 וועלכער כיו, רעסים און דעי ע<זן
 זיין *ו ארויסגעצײגט זין ח«ט
 ניגייכער און •ראקטישער טיל
 בוקס״. ״דעי איצטיגע בי« די וױ

 דעריגער װעתןן םעקרעטערע
 ׳*ו ניט נעםאכם, אויפסערקזאם

 אננריי־ ניט זיך את דרוקעז יטזען
 כי• חןי אדער רעסיטס םיט טען

 קאםבינירטןןר חןר װײל כער,
 גיכען אץ װעלען םיר װאס כוך

 כא־ םוזען װעם פארטינ, חאכען
 םעקרעםע־ אלע פון װערען נוצט

 אז- אפיליאירטע אונזערע פון רע
 פאר• אנדערע אלע גאניזאציעם.

 רעםיטס אדער כיכער דעי פון טען
 ניט פאר װערען באטראכט װעלען

געזעצליך. ניט און אפיציעל
אײער, ברידערליך

באראןפ, א.
 ־.טרעז^ורער, סעקרעמאר גענערפל

 גפימעגט לײדיס אינטערנע^פג#ל
ױניצזי װ**ןערס

ר ע  פובלי• און רעקארד י
ט קיישאן ענ מ ט ר א פ ע  ד

ױגיאן װ. ג. ל. א.
 םעקײטערע אלע אוי,ש פאדערט

 צו למקאלם אפיליאירטע די פון
 בעטאר ט«נ«ם יעדען ארײניטיקען

טען:15 דעם
 ײאו בלעטער, כוק״ ,דעי «לע .1

 אײננאםע די איין שרײבען זיי
םעםבערם; אונזערע פון

 אינ־ צוגענרײטע ספעציעל די גג.
 -יעהמ־געעש פאר קןןרדם ד־<קם

 צוריק• אדער םראגספערירטען
;םעםבער ארײנגענוםענעם

 א־ינצעל־ אלע םיט רעפארט א .3
פיטגליד, יעדען װעג״ן הײטען

 םאנאם דעם דורך איז װאם
;געװארעז געשטראבען

 די װעלכע אדרעסען, נײע די .4
זײ װען אן ניבען םעםנערס

װאױנונגען. זײערע בײטען י
קא; קאנםטיםוציע אונזער לוים

 םאר ,־דערען באשטראפם לאקאל א
 די צדשטעלען צו פארנאכלעםיגען

 אינפארמא־ געפאדערםע אויבען
 די דעריכער בעמען םיר ציע.

 צו ױגיאנם אונזערע פון באאטטע
םינקםליך. אבםאלום זײן

ל_םקהדמםקרע א ס 8 ?
א ר,מ עלה ג ךא6 ןט טי ױ ך נ ״ א

 די דאם םאכען צו אױפםערקזאם
 דזשאינט חזם צו פער־קאפיםא

 אנדערע אלערלײ און באארד
 אויך װערעז .דועלכע אםעםםענטם,

 פץ ארויטגעלײגט לאקאלס די
 נאשטיטט װערט צײם, צו צײט
 װעלכע םיטגלידער צאהל די לוים

 פון ביכער די אויןש האלט איהר
 פון דעפארםםענט חןקארד >דעם
 גאר־ לײדים אינטערנעשאנאל דער

 וועם עם ױניאן. װאירקערם םענם
 צו םובח אײער אין זײן- דערינער

 אםיציעלען אן אויןש אינםארםירען
 ,ווע- דעפארםםענט דיזען צו אופן
 איהר וועלכען םעםבער יעדען ;ען

 צוליב זײן דאם םענ •שםרייכט.
 א נעםם םיטגליד דער ײײל דעם,

 זוייל דערפאר, אדער טרענםםער
 זײום, אין ריקשםעהענד איז ער

 אנ־ וועלבע אירגענד צוליב אדער
 טאן װעט אי?דאס אוחאך, דער

 ׳ זו לאקאלם װאו פעלע, םיידען
 גןאפיטא פןור צאחלען דארפען

 מעםבערכ, פאר אסעסםענטס און
 םעחר נים, באםת זײנען וועלכע

 זי־ זײפ ארגאניזאציע. דער אץ
 וױפיל זויםען לאזען «ו אונז בער

 געשטדאכענער דער דיום װאכען
 עול־ נעבליגען אײך איז םעםבער

 איחר וואם מאג, דעס אץ דינ
 •V .אײו̂ן שםרייכם

^ כרידןערליכעז םיט ,, ח ג
«ו, jf ח. לנ קנ מרעיןמפר. ס
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