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סרסנט  ,too nויסס Igepa ?pt ov
 |pumסין .ooatptv ipoapnga m
 noסר ?יינס ססי ס סיסן ,עס  ?gtנע״
 mini poorסין י י ו ייגיסז ס גחי־
»  ,po’ogpoag’voraoaiwײסס ?pt
 inporoaסון עטיימ םויוענם סיט־
ניידער ,ipaoooprt no *Ptg?P ,ײסס
 m |PO?pn ?wtױניסו סין ס נרויסען
סתסגימייסנס-דרײװpa ?pt optt* ,
 in n cocoצו סמסגיזירען די סיע
 *ptg?p i r r n r jאון רדעס־׳שעסער
n o ’ v i no
ס •pa ipagn. ,ntoipro o n nn
חנדם י ipmpapo ,ro’ttgatiga .סון
 .? ,opw? 2*:חייססז ,נענעראי •papo
רדמר סון  o rg rnנסארד ,און איײ
נינו ס׳מרגייט  noסיסר.
 opn rontgavuta m mג ר ײ מי

 o n oinp?pipסיסן  noאז oraoaig־
סיאגס־דדיימ i n .סלסן איז ,יסס די
 oao’ooraoaio po’roiחססיטע o n
 o?”oioo ?gt i n n ipooepa o nווע־
 no mדיססײהם pg?a, i n o ,איז ני ד
ךימ״  |P?gt o n ,oponsgpויד • ioo
 i n ’ragaig tv ipongrדי נים ױניסז
סיסיס ױז ידעם  own ipoprנעסינעז זיר
סי 1דית ?3סקם סון ביידיגנש.
 .די זזויסם  n p iחסט ג׳דזסיםען ברו-
 .? i nחייםאן .אי 1סנססגנ  opnער נן־
 | p?nooס  n o wנייד? .ויט זײן ׳שייתד
 no ,aartדי ימיסז איססער ניט םעחר װי
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צו>יב  son o nדי סגסנסמענט ווע־
 paחמת׳סיסטלײססנס oanirj'o i ' tmo
 o'supaזיינצז נצמאכם  prunwאביםעי
צז * ,dpocחסט  i nססנד באוױילינט נסו
 3סו^  ps>pn noדי ארבײטםיסזע
 ,ipaoppio^pדי םיםנל^ר  p9o noרא־

קאיט סיז ניי \  n oזסלזזו ייד

ס  ,nounאון  ooiהסט אױוי סיעפען
אין  ?pnגעססנט ס  ipipttrאיינדמק.
חײססז  to ,om pvin eonדי יוניסן
געסינס זיר סיסס  mpt noס m p ttr
י ס «( די ׳מססר זיינמו ײו ך  i nסייט no
די ,inonpj oi»n>oioon loop im ia
■ w i n oיסמכס  noדי ׳  ipowז״נעו
 m onwסױס  no im t r io ’jvדי נס״
דיגנוגנען  noדי ױגיסז  i v n vזיינען נים
>
טין גוכת .נתן ס1בייט ׳ a ir P ’oc״B
כמז ס1נײט סײ»01ײם׳ ניט ?1יגמנדיכ
נסססהיס  p lo o m״■trs .oioepp i 10
נייט ישנת  noזונטסנ ,סיט ס״ 1יי10ס,
די יוניסן״בסדיננוננען װערען ניט ססנע־
חיט .כיעז  ivao *noiנים סס*1װייסימז.
םיט  i nחייו״  noדי טשע 1י ״ ט און םון
די  ,m ’Honsװעט — זאנט  ,ipסיץ
 inim i n ’ll״סי* 1ײט״ .און ער ססזד
יי1ם *ו די ט׳שע^״ט  nהעיפען אין
 i nס1נײט.
 o in rto aחסט הײססן זיר סונע־
׳עטעים אױף  .דער זעלבע 1ם1סנע o r i
איז סויד ס סך נסטוראנעו  m r ’PJאױוי
 p o » n o nטיטיננ םון דז׳ססינט בסארד.
נעםייה ויסס ססנכע סון 1י םריהעח־ינע
ניזנעס־סנענטען  i n noױניסז ײסם זיי־
נען נעײסחןן אינעורענם סנענםען ,סריכען
 onoאין די ססיםעס  noדי ססנוסעקט׳ןױ
רערס זוכענדינ *ססליםיס״ .ד*ס חייסט,
זיי זונעז נים סייז נייע ססליטיס i n loo
ױניסז ,נסר אינשורענס־יסלים־ם צו םס־
כען ס יעבען '.און — זא:ט ער — אין o n
נע־ענ נסך רי »*>יםים ,טועז די פיאע נע־
מײנהייםען ,זײ װעיע; ססוט ipanio'o
•
צו  i nיתיאן !
די ססרזספרוננ הסט גוםנעהייסעז o n
ילסן צו מסבעז אז סרנסניזײ׳שסז דלײוו
 noהסט אויו סננענומעז ס  y’v ilo tnצו
ססח־סרעז 1י יענינע םון די נעװעזענע
ב'זנעכ־אנ?גטעז ,װסס זוכען איצט צו *-pc
דינעז 1י ײכיסז•
הײכיסז הסם אויוי  i nפארזאטיוננ
אויר נסיוזסנט זיר אויוי 1י  cn v- 'iiײסס
ז״נ?ן  |papaאיהם נסנסננצן נעװאךע;
י?צטע ויסר אין ד־י ?:.רעכטינסייט׳* און
די ״דז־טאםט־ס׳׳ .נ;>ר װענעז  o nװע־
 ip Iדי יעזער נעםינען אויוי ס צײ״טען
סײח  i n noצײטוננ no ,ס in :ito a
סרםיק?ל.
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׳טוחמ..
זױ  tooטאבט אונז .ootpipoo' io
 ipsonנסד ס סך אדבייםםלאזע -pio?p
 O pbioo ipoooויך צו jn 'io s * m n
 noזײ >bp einrop w ot manװ טס;
 o nםרײםאנ no nor ,ססגטסגo n ,

 28 ,27און  30גאװעמבער .רעדז^יסט־
דארםעז זיב ביויז די יעניגע װאס
האכעץ ניט קײז שא■ ,װאס זײנען ניט
צוגעשריבעז צו סײן םירםע.
רעדז^יסטרירעז דארוי םעז זיד אין
אםיס םיז דעם ארבײטסיאזעז איג״שורענס
םאנד 122 ,וועסם 18םע סטרים ,נױ יארק.
זאיצעז די איע קיאויומאכער װאס דאר־
םען זיך רעדזשיסטרירען ,ניט םארפעהיען
עס צו טאן חגם םדײטאג ,שבת אח מאנ־
םאנ ,וחניעז זײ נים האבעז >זײז םראבעל
צו באקוםען דעם אינשורענס בענעםיט
צו ותיכעז זײ זײנעז בארעכםיגט.

■
אומאדפײאישעו סשעו םאן
 • 1און קסמםינערם דינען אויד ארכײטער
סן  p poaoenporo״ no dססר־
; poippaדי יוסד ניים טרייסל בסארד,
םאר דעם אוםאארםײאי^זען טשערמאן,
־ .איננערסאל .עס האט זיך־ געהאנ־
מאי־ארבײטער םח א
\לס
 ,•.מע>מ חאמז גים גע-
בסצסלט  p ir ’iו ױי װ מ ס
|י יוניסו הס^ ,גיםירליך ,נעםאגט
די דדצאכערס נוסצומאכען די וױײ
סון די סחגײםער ,די ח׳סס־
 ivaonאיינג?װי>זט צי צסחיצן
וױידזמעס מאר #לע ארכײםעד
אסא״
אנם־
:ם
די ױניאז
געחז״ ייז
צזם אוס־
»ון דיר

גתיסע ססרואםלוגג סון די קסמערס יוגי
®חיען *ו חןר סדסיניססרססיע •ו
ווערען זױריקגע׳סליידערם סלעו

ססנטסג סװסג^  lPo*a opiנס־
 oon ,ipoophדי  dipoopיוגיסו.Pf9 ,
׳ tpeionpjoo ,10ס  mptענטײיססט pn
ססחססיונג o ,ססתסמיוננno e r i ,
 np tro no ipo ppi enptמד«גסi n .
גמיססר סײי;נססו הסל סיז > |pnpסי•
 oroipaמיס *r o n n■ i n ’iioia
no >0P 1י ; own dipoop poos po’ii
* iP’iioiv jpiio o n op’hpjomoו i n
opo? o n no ppo io d ' j ' oio <.
װי באײאוסם ,איז no ,10 loppl

ססעציצי *W? o n no ipsnpapo i p i
קסל n ,״  o־ o ; n 't n o 1יװוי nporan 1
<no ona*l*v i n ipipiipa o:povp
יי  dp .ipoo' jiqwpנעחט ניט o ppiio
טא;1 .י ,ס1ייהײט“ זאר ניט  i« o״ipo
 p s ra n׳׳ ,iצי ס׳א*ז  oprioo piצי
גיס.

אויף  ip iםסחאמלוננ .מסנסאנ
אותנט איז נעשט^־ט ג?װסו?ן סױו♦ i n
טסנ?ם* 110נוננ 1י *coo p t ' od' jiso p
 TPapa dppלסקסי « 10ון ז״נע ,peoooa
טיי 1י  oppoooײסם no oaospa inpn
, i nםר״חיים״ ,ס״ 1י  oppoooװסס
 inpijנ?טסכט מ 1ך י־סי?םם און ססס־
פװייען i n no ,רעזוי־םסם סיז ,לסס 1י
נרויםע  dipoop poodחסט מ*ט ענטרי״
םםונג  lrpap’iiv״o in 1י ,oppooo Plo
ײסס 10P01 iP ” t jpaya oaoopa !Pirn
no 1י .pooooa
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נארמענם װארסמרם ױניאו
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נואנדעזע ערעפענונג פוז דןר
?אנווענשאן פון אונזער אינפערנעשאנאל
ו־ מ ר

א ים טי ט בלוט <>/און ש ע הנ ע טו ד ר( גי ב ען צו א ב אזונד ע ר ױ ש־ טוב׳דיג ק ײ ט צו ד ע ד ערעפענו־נג — .טי טג לי ד ע ר םוז ד עד אינ־
ט ע רנ ע ש אנ ע ל ש ט ע ל ען אש די אר ב ײ ט  n e־ א ה אלבען טאג און קו מען צו ד ע ד שמחה — .ין אנ װ ענ ש אן קל ײ ב ט זי ד אדי״
ב ע ר אין ״ לו לו ט ע מ פ ע ל״ — .״לינ ק ע״ ד ע ל עג א ט ען ה אל ט ען זי ך א פג עזונד ע ר ט םונקט װי ז ײ װ אל ט ען לד,ומעז צו א ב אזונ־
ד ע ר ק אנ װ ענ ש אן — .די ע ר ש ט ע זי צונג דינ ם ט אג אץ ד ע ר םריה — .ס ע קר ע ט ער באראח ל עז ט פ אר ב אנ ױ םונג ט על עגר א מ ען.
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די 18טע ?®נװענ^-ז פון אונזער איג־
טערגע״טאנאל ליידיס גארםענט װאיר״
קערס ױניאן האט זיך געעפענט מאגטא:
אין דעדםרי ,דעם 30טען גאװעמבער ,אין
דעם ארטיט סט .טעאטער ,םילאדעלפיא.
די ביטגיצידעד גוון אוגזערע י^והאלס אין
םילאדעיפיא האבעז א האיבעןי טאנ ניט
געארבײט ,און זײגעז געק1סען ^גגעטאן
ױם טוב׳דיג צו דער קןונװענש^ן ם1ן זיײ
ער ^רנאניזאציע.
די ?אנװענישאז איז געעפענם געװא־
רעז אויוי א גאנמ פײעי־י5יכען אופן אונ־
טער די מוזיקא^ישע טעגער םון א שעה-
נעם סימפאני ארקעסטער ,אונטער דער
קאנדאסטאױצי■ םון הער קאזע .דער אר״
לועסטעד איז א טײל םון דעם באדימטעז
י דער
פיילאדע^םיא סיספאגי
ארקמסםער האם געשיי^ט סיאםימע מױ
זיח און אויד רעװאלוציאנערע איז אר־
רײטער מעיאדיעז אוז לידער .יעדער
נר״ ער פארלאזט די רעדאקציע באלד נאך דער קאנודענעאן — .זײנע פרײינד אץ
רער יזואס חןר ארקעסטער האס בעשסילס
מארעהרער אין דער ױניאן אדן דער ארבײםער באדדעגונג האלטען
האט ארויסגערוםען א ^טורןז ■;®ון *#־
אײגדרוקםפולע רעדעס — .גענעראל עקזעקומיװ באאדד פרעזענםירמ
ל^דיסטעגםען.
א^הם םײם א ״לאדוינג קאפ״ פאר זײן געםרײען דינען דער ידױאן פאר
װײס נרעזידענט וומ רײזבערנ ,דער
ט^ערמאז םון דער םילאדעלפיא קאנווענ־
א םשך פדן זיבען יאהר צײם.
״אז אראנז^מענמס קאכױטע איו געװעז
ברודער ש .יאנאװסקי ,רעדאקםאר עפעגטליכט געװאיעז ,װײל דער גענע•
דער ^ערמ׳יז םון דעד עפענוננ פאר־
דער ״גערעכטיגקײט״ םאר א פױטך ראל עקזעהוםױו באאדד• האט אנגעגױ
זאמלוגג .די ביחגע םון טעאטער איז גע־
םוז
זיבען יאהר צײט ,האם רעזיגנירט מעז יאנאװסקי׳ס רעזיגגאציע םים דעש
װעז ׳שעוזן דעק^רירט און איז נעװעז
םוז
זײן אמט .ער האט רעזיגנירט באדיגנ ,ער זאל בילײבען רעדאקטאר
אײנגעטונסט .אין א ים םון לעבעדיגע,
םון
םײז־׳טמעקענדע ביוםעז קדאנצען ,װאס אויזי דעם לעצטען מיטי^ םון דעם פון דער צײטונג ביז איבער דער קא;־
זײנען צזגע׳עיקט געװאחנז םון םי^אחןיל־ גענעראל עקזעקוטױו באא1ד פיז אוגזער װענ^שאז ,און אז דער םאקט זאל בא־
םיער דזש^וינם באארה פון *לו] אינטער־ איגםעלנעעאגאל ,םיט א פאר װאכעז האנט געמאכט װערען עחשט דעמאלס,
נע״שאנא^ ^קא^ס אין פילאדע^מיע און צוריס .דאס איז ביז איצט ניט םאר־ װען ער װעט אדויס םון אמט .נאר אזזי
די ארבײטער פוז א סד  wttpאון דחנס
װי דער ״םארװערטס׳״ האט עס ישוין
*פעפעד .א :-עהנעד בוקעט פון רויטע אונזער אינטערנע״צאנאל און די געלאדענע
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ביילד און עס האט איעפען געפאכט פיה־
לעז ױם טוב׳דינ.

דער ט^ערמאן האט געעפענט די
פארזאכילוננ מיט א קודצען איבערבליק
איבער די קאמפען װאס אונזעד אינטער־
געמ^אל האט אגנזשיברט אין פי^אדע?־
םיא ,כדי צו ®ארבעסערעז די לאגע ®ון די
ארנײטעד איז אלע צװײנען םון דער ?יײ
דיס גארמענט אינדוסטריע .ער האט דעד־
מאנט די אלע סטרײהס און עװעדע קאם־
.
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באהאנט געםאכט לעצטעז זונטאנ ,װי־
לען מיר אױך ניט לעגגער זיך ארומ־
טראגען מיט׳ן .״ סוד״.

װארום יאנאװםקי האט רעז?:ירט
םון זײן אמט׳ װעלען מיר דא הײנט
ניט דערצעהלען .מיר דענהעז ,אז ער
אלײן װעט עס מאכעז בעסער ,װעט עס
מאכען סלערער ,און םיר ילאזען דאס
איבער צו איהם .ברודער.ש .יאנאװסקי
װעט געבען זײן ערקלערונג צו די מיט־
גלידער פון אוגזער אינטערנע״שאנאל די
הוםענדע ײאד ,איז דעם ?ומענדען נו־
ער װעט
מער םוז דער
ערקלעחגז צו די םיטגלידער םון אונזער
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אינטערנעישאנאל ױניאז ,פאר װעלמנ
ער האט םיט זײן ׳שארםער םעדער און
מיט זײן חילונען װארט זיבעז יאהר
צײט געשריבעז ,אגיטירט םאר זײ און
געפרװאװט זײ אױםקלערעז ,םארװאס
ער האט רעזיגנירט פון זײז אםם״את
באיטטאנעז אוי1י דעם ,אז זײן רעזיג־
;אציע זאל אננענומען װערען.
דער גענעראל עקזעקוטיװ באארד,
אננעהטענדיג י זײן ח4זינגאציע ,האט
גלײכצײםיג באישלאסעז צו מאכעז אן
אפישײדס־באנקעט םאר ברודער ש .יא״
נאװםהי ,אלס אנערקעניננ םאר זײנע
דינסטע צו דעד ױניאז ; און דאס איז
נעטאז ־ געװארעז לעצטעז  ,םרײטאג
אװענט אין .פאדק וױו פעלעס״-110 ,
טע גאם אוז 5טע עװענױ .אוי1י ׳דעם
באנחעט זײנען אנײעזענד געװעז פרעזי•
דענם זינמאז ,סעהרעטאר באראיי^און
דער גאנצער גענעראל עקזעיז . .באארד
פיז אונזער אינטערנעיטאנאל עס זײנעז
אויך אנװעזענד געװעז מאנכע םוץ יא״
נאװסקי׳ס םרײגט איז אונזער ױניאן
)שלוס אויןי זײכ (12
אינ ה אל ט םארצײכנים
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׳

ײט « םיפיגג וון דזשאיננז באארד »ון
דני  p V pואון דדעסםןזבער ײניאן —
םי״ט.
 *iptptrnסי
ױיט  .nאן ערקלערונג פון םענעדזשער וון
לאקאל - w־ *סאהס ג .עםענםעיד.
זנדמ?יי*אגאד 1ע«אדפמגנם* .ויגצזנרגןך
*אנאי קאלעג^ל —ה• סיןולטאז.
ד י ט ^ ןאנװענשאז נײעש ־״ שײוסען פון
זײם  .5נאכ״ן םוינז )ערצעחיוגג( — .קוד•
װיג סטאניסיאװ ליםיטינסקי .דעי,

אײגזאםער )•עליעםאז( — ? .װהיתר.

זײט  .6עדיםאײעיע נאצינען.
?ײט  .7םד״ד ױניאניזם און עם71ראגםא^-
דר .הערמאז פראנח .נים קײז ויוזט
)געריכם( — ב• צ• בוחמטאין.
מיכאלע•
זײם  8ו .ב .אקסעיריד —
וױכדפ .מודץ «ון nw״ — י .ב• ג.
זײט  9קורצע אםועסען.
ויים ® ioלוסעז״ •*היײחגנעם.
?ײט * 11יוסען און וודװזנרםזוזמענ^

זײט צ® 1יי מ •ח וײ• a

סיםינגפװ רזשאינמ נאדו פזן וער
קלאזקאזז דחןסממו זניאן
* נדטי;; פון  a nדדעאיגם נ*ארד
םון די י*ק*לס ,U1 22, 23 /10 ,0 ,3 ,2
 82 ,04 , 48 ,45 ,35און -JPSJ PH 89
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נאװזנםמני , pujg ,אין  3וחןסס 16טע
סטדיט.
טשערטאן ■־ נרודער אנסעי.
דער יד*טאק*ר פון דעם רעצטען מײ
טיגג םין דזשאינט באאדד ,פון 13טען נא•
װערבע• װערט פאדנערעזען * pגוםגע־
הײססי
י דער בארינט םון די נאאדד אװ דײ
רעיז׳* ..,״ ,.ן > .ם »וםע| גאװעטנער —
ווערט פארגעיעזעז ארן גוטנעה״סען.
עה װעיען םאיגעי״עזעץ צ ו ש ד י פ ״
ט ע ן.
ראקאר  3אינםארטידט ,אז וײ הא־
כען גוטגעהייסעז די י־אטאלאלען םון
־רעם דזשאינט באאלד םון דעם סטעז אזן
13טען גאװעדבער טיט דער אויסגאטע
פון דעם פאילאנ; םו| לאקאל  10בגתע
זײערע ביזגעס-אײתשענטת,
 .לאהאל  23האט גוטכעהײסען דעם ײא־
טאיזאר םון דעם דזשאינט באארד םון
דעם 13טען נאװעכיבעד ,כױט דער אױס־
גאטע פון דעד צורײןוױיזוגנ םון דקם פאר־
י* ;:םון דער *םרײער ארבײטער שטיכיע״.
זײ זיינען םיט דעי כ״יגוננ ,אז די ״סרייע
ארבײטער ״שטיטע׳* דאחי געשטיצט װע־
רעז פון דער .קראוקםאכער ױניאן .דעד
זעלבער ראקאר האט אױן־ גוטנעדזײסען
דעם באריכט פון די נאארד אװ דירעק־-
טארס פון דעם 11טען נאװעמנעד.
לאקאל  35אינסארטידט ,אז זײ הא־
בען נוטנעהייסעז די פראטאקאיען םוג׳ם
דזשאיגט באארד פון דעם 16טען און 30־
טען אתטאבער.
*אלןאל  89אינפארנוירט ,אז זײ הא־
בעז נוםנעד״ייסען -די כאריכטען םון די
באארד אײ דירעקסארס פון om 21טע1
pH 28טען אקםאמד־ אוז דעם 4סען ייח
11טעז גאותםבעד ,אויד די •י־אטאקא־
>ען פון דעם ד? rא  rם באארד פון דעט
30נתן אקטאכמ•6 ,טען און 13טען גא־
וועםנמד.
דער זעלבער לאיאול ד״ייסט נוט דעפ
פארלאגנ םוז לאגאל « 10ח האט אינסטרו־
אירט זײער דעלעגא^יזנ בײם דזיט .באארד
*ו לזטיכמז םאר דמם .עס איז זײער מײי
נונג ,אז יעדער לאקאל האט א רעכט זגו
װעגען זײערע אימענע םאד״
טרעטער.
די עסזעהוטעו באארד פון לאאהל 89
דריקט אויס דיער דאגק זוום דדעאינט
כאארד םאר דער בײ-טםײעדוננ*,ו דער
נײער איטאליענישער צײטונג ,די ״נױ
' װאירלד׳״ ,זײ האםען ,אז דער דזשאינט
באארר װעט העיפען איז דער ארבײט פון
*מגאדזירען און ערןויהען די טויזענטזנר
או] מויזענטעד ^יטאליענמפע ארבײמער
— אין די אינטמדעסען פון חנט וורביי־
טער ללאס.
דער נדטערמאן רולט ,דאס אזוי װי
א מאיארימעם םח די לאקאלט האבען
גוטנעהייסען דעם םארלאנג פו| לאלאי
נ  10אין באצוג צו רי ביזנעם־אײדזשענםס
'^נאװיליגט דער דדסאינט באארד לאקאל
 10דעם םארלאנג.
ברודער גאלדבערג אפעלירט נעגען דער
דו^יננ םון נדשערסאן .דאס װערט גע־
נו מ « צג אןיבטיטונג ניי רא> לאל .די
רו?ינג םון דעם ט״שערסאז ווערט נוטגע*
וזײסצן כױט  25הםיכמז ועגען .19
דערירונדפויליהעד ברעגצדש מאדלאננט.
אז דער דזיטאינס באארד ואל אפױנסען א
ה^וכױםע אין דער עלעק״צאז און אבדזשמיד
קאכײמע אין ?יימרע קומעגדע וואה־
>עז״.
די ברידעד האלאװ און לודרינעצקי
װערען אפױנטעט.
סמתדעמאר ־ טרעדעורער ,םיט #סאר״
לאנ^ט ,אז א לאפיטע זאל אױינטעט ווע־
חנן אויםצונעהםען א ליאנע געגען א דע־
>עגאט פון דדש .באארד.
; Wדי ברידער יעוױן ,יענקין און חןמבאק
נועראן אפויגטעט אויםצוגעסען די קלאגע.
״•’ { ' ' « ע»גץ ק«םיםע באריכם•

די םינאגץ קאבױטע מקאםעגזײרם׳
ביײטםײאדען
אז דער .דזש• באארד
 10ד אל א ר צו חנר /אסעריטעז גארדתז
אםאסייי^ט** און קױפעז  10דאלאר טי־
טעםט ®ון דער .פײארםאז׳ס אסססיאײ־
מסו״•

א״דו^עגטס פארסױפען:יט בלױז אינ״מױ
רעגס צו די באלעכאטים ,נאר לערגען זײ
*ױך ,וױ אזױ ויך ארױסצודרעהען גיט
נאנצוקוטען  nרעגעלען םון דער ױגיאן.
קלײן ,דעד גדשיע;י קלױרק םוז'חנם
״אינדאסטריצל לאוגסיל^ חאס ערליערט
אץ חור אנוועזצנחײט פון דעם אוםיאר״
טײאישמן ט^״ערמאז ,סר• אינגערסאל« ,ז
די טאגוםעלם״עורעדס םאנגען א 1איהם צו
כא׳עוידעען אין זײן אן אגענט םון חגד
ױדאו דערםיר ,װאס מאנכע םון די גע״
װעזעגע ביזגעס״אײדז״טצנטס מסר׳ז אױוי
איחם םאר די כאלענאטים ,און״ זאגט צר,
די גאגצע זאר ואןדט אורערטרעגליך.
ברודעד הײמאן ערקלערט װײטער ,אז״
א ל^טער איז ערעינען אױןי דער קאטערם
■ײדדש אין דעם ^;גייעעז ׳דדעאסטיס״
פון א לי״אפ־^ערטאן פון די קאטמרס םון
טאריס בענדלעה װעלכער גיט ;יט רי׳כטיג
איבער די גאנצע קײס .ער באריכטעט די
קײס ,וױ םאלנט :
די קאטערס םון טאריס בענדלער הא־
בען געטאכט א סטאיעדדט .דער אומ־
יאדטײאי^ער טיצערטאז האט זײ איג־
סםרואירט צורײזצוגעהן צו דעד ארבײט,
א? ניט — װעלעז זײ אלע זײן דיס*
ט^ארד^ט .ער האט זין נלײך גע^טעלט
אין םארבינדונג מיט ברודער דובינסקיין,
און די קאטערס זײנען געקוטען אים זעהן.
פאר דעם אומיארטײאיעען םיןןערמאן
האבען די לאםמרס ערקלערט צו ברודער
הײםאג׳ען ,אז זײ װייעז ניט אננעהן מיט
דער קײס ,סײדעז א םארטרעטעד פון זײ־
ער יאקאל.װעם זײז אגוועועגד .זײ זײ־
נען מנדליך נמקופען צו דער אםאסיאיי־
^אן אזן דארט האבען זײ ערקלערט ,אז
אזוי וױ זײער םירטע ׳שילט ארויס ארבײט
צו קאנטדאקטארס ,םאילאנגען זײ דארי־
בער ,זײ זאלען ערלויבט װערעז צו שניי־
געשנימענע
 \nדי ארבײט ,און אז
נאנדעלס זאיען געשיקט װערען צו די
קאנםראלםארס .ער איז אבער אינםאר־
מירט געײאיעז  pcד>ם שאפ־טלןערמאן,
אז די םידטע האט ניט קיח באנדער־קאנ־
טדאתטארס .ער זזאט די קאטערס דא־
ריבער געזאגט ,אז זײ האבען ;יט קײן
לייס ,און אז עס איז ניט ריכטיג שון זײער
זײט צו ענײדען די ארבײט אינסײד ,און
״
די קאטערס ,ותלכע זײנען ב<ל.״עםטיגט שעז•
~ די באארד אװ דירעהטאדס באשליסט
םון די סאב־קאנטראקטארס פון טאדיס
בעגריער ,זאלען אפגעלײגט װערען ; און צו םאדדאמען די האנדלוגנ פון ברודעד
נאכמעהר — זײ האבעז פארדינט אן ערך סטאום ,װײל איװאהל ער איז ניט עד״שײ
נען אלס אן עדות דירעקט ,איז זײן האנ״
 55דאלאר א ײאך דורכיטגיטליך..
ברודער הײמאן איז םיט דער מײנוננ ,דלונג אבער געװען שעדליר םאר דעם אר־
אז דער רעדאסטאר פון דער ״דדשאסטיס״ בײטער .דער באשיוס באציהט דך ניט
האט אםריהער געדאדםט אויסגעפינען די בלויז צו בר .סטאום ,נאר אלס אן אלגע־
ריכםינע סאקטען  pcדער הײס ,אײדער מײנע שטעלונג פח די באארד אװ דידעק־
ער האט דאס אדײנגעגעבעז אין דער ציײ טארם נענען אירנענד װעלכען געװעזענעם
טונג.
באאמטעז ,װעיכער באזוכט טאנוםעקטשױ
בר .הײטאן כאריכטעט אויך ,אז ער רערס און אזוי ארום םאראורזאכמ ער׳
איז געװעז אמועזענד אויח א מיטיננ םון עס מאכט ניט אויס דירעקט אדעױ אינ־
דוע .באאדד פון סאניטארי קאנםראי ,און דירעקט ,אוסנױטיגע לײד און מיספאר־
עס איז דארט באריכםעם געווארען ,אז שטענדעניש צװישען באס און אדבײמער.
דעם יאחר זײנען באשעפטיגט אז ערך
ברודער בײליםאן ,א מעמבער פון לא־
 9אדער  10טויזענט ארבײטער װײנינער לאל  ,22לעדזשער נוסער  ,4אויך א געװע־
איז די קלאױן־׳טעיער ,װי לעצטען יאהר .זעגער ביזנ/ןמ־אײדזשענט ,ערקלערט ,אז
דער באריכט אנטהאיט אויך דעם םאקט ,ווען ער האט באזוכט די .ארגאן דרעס״
אז עס זײגען םארהאז א גרויסע צאי ניט־ םאר אינשורעגס ,האט די טשערלײדי
מגיאז ׳טעפער אין דער אינדוסםריע .ער אים געזאגט ,אז ער האט גארניט צו טאן
נלױבט ,אז די ארגאניזאציע דארזי םאדע״ דארטען .ער האם איהר נעענטפערט ,אז
רען פוז די מעםבערם צו טאן אלעס אין ער איז גים נעקומעז איהר זעהן .די םיר־
זײערע מענליבסײםען צו העלפען ארגא־ מע האט זיך דאן ארײננעמישם און האם
גיזיחח די מעיצר.
איהר געזאגט ,אז עס איז ־ניט איהר גזד
גוט־
ורערט
באריכט
הײמאג׳ס
ברודער
שעםט ,ווער עס קומט ארויח צו זײ .דעם
געהײםען.
צװייטען טאנ איז ער איגםארכײרט געווא־
חןר דז׳ש..באארד באשליסט אויך ניט רעז ,אז די טשערלײזײ א;ז דיסםשארדזשם
גוטצוהײסען די האגדלוגנ םון דעם ח ד געװארען .ברודער בײלינסאן האט נעבע^
דאקםאר פון דער ^דדטאסטיס״ פאױן כמז די םירסע דאט ניט צו טאז איז ער
אריימעבעז א לעטעד אין דער צייםונג ,האט געטאז אלמס א  pזײנע סעגליכלײטען
אײחנר ער ד.אם אױסגעפיגען די ריכ־ די םײדעל ?ו ריאינסטייטעז .ברודעד
טיגע םאקטען  pcדער קײס.
בײלינסאן ערקלערם ,אז א פטײמםזננמ
אמ ערשינמז איז  cmאםיציעלען פרא״
באארד אװ דירעקמ^רס באריכם
טאקא* םון חגם דזשאינט באארד ,וועל־
גאװעמבער .1936,18
כמר גיט נים אןבער די ריכטיגע פאקטעז
פח דער קײם.
ק א מ י ט  vס.
סעת mטאר־ט mזשורער״ םיש ,ערללערט
א .סטאום ,מעםבער םון >אלא>  2%אז די לײם איז גיט עךשינעז אץ Dm
יעדזמער טכמר  ,39א געוועזענער ביד א פ י צ ^ •ראסאקאל פיז די באארד אװ
נעס־אײדזשענט םון דעם רזש .באארד ,דיpmמארס.
א• א םטײטמענם ,געםאכס םוז
בתד^י זיכמרמאן אינפאדמירט ,אז
בר1דעד דםערמאנ׳עז אויזי דעם *עצסמ די סיידע> איז ^אינסטײסעט מוואחנן
םיסמג םזז די באארד אװ דיחותמארס מיט mר טארשםעגדעונג ?« ,ד װעט ניט
בנונע דער ^לײאז קאסטױם קאםאאגי /זײן םשערלײדי

 ךי רעלאכמנדאציע וחנדמ גוםגעזזיײj.
סמז״ :
 ^ M a M a ik n .י י ן ד
פ»ר  Kנאוט םוז 5000

׳*יינגמם מי תי תן *ז

נרודער סםאום ערקי*ערט די לײס ,וױ
2
אייב שאיידא ,כמסבער ®ת
לעדזשער נומעד  M788פון ^ראזענבעדג
פאינט :
א איטאליעגי^ער •דעסעד אי 1בא• און דייװיס׳• ,ערקיערט ,אז ווען ד י ן 2
 mפירטע און ב״טער ם  pדעד םי ר מ חאנעז געעגדעט
^עפטיגט גצװארען םון n
נ או עטליכע טמ; איו ער דיסטסארדויטט די ארנײט ,חאט די פירמע זײ איגפאר•
געװאחון ,חנר יחנסער חאט גלײו גע״ מירנ^ אז די דענקמן אױפצוגעבען די טא״
מאנט א ^ס»לײנט ,און ברודמר סטאום ,נוםעקטשוריגנ ביזנמס א  0אנצוםאגגעז
z
דער בחגעס״אײדזעענט ,חאט איחם אינ -דזשאבינג.
םארטירט ,אז ער האט קײן קײם .דמר
נרודער מילער ,מעגעדזשער פון דעס
■רעסער איו ניט געװעז צוםריחנן טיט #אמעריקאן  \mאינד  mנ mגט ^ • ■ m
דעם ענטםער און מד האט ,קאםילײנט צו םענט״ ,ערליעדט ,אז אר חאט באזוכט די
במחנר חאכסוון ,וועלנער איז דא] נעוחנן פירמע ,אנער חאט ניט געקענט קוממז צו
מעגצדזמער  pcדעם דיעס־דעיארטסענט ,ליץ םארשטענדיגונג,
די נאארד אװ דיתקטארס כאשייסט
און וועלכער חאט איוזם איגסטרואירט צו
ריאיגסטײטען דעט ירעסער מים דער — א םטרייק זאי ערקלערט  imPPגע״
םארמטענדיגונג ,או די םירםע לען דעם גען  mם^רמע’ * .
 p:mcשוםא ,אאקאל  ^ 9לעדזשער;ו• '״
יחגסער ותן עס איז רײסנדשארדזשען .בד•
סטאום םארנעחמט איצט קײן אטס אין טער  ,1455ערטלערט אין גימעז ® pדי .־ t
דער ױניאן .ער םארקויםט אינ״שוחןכס .ארבײטער # im PDאלױו דרעס קא״ ^
ער חאט באזוכס די פירמע און האם אי״  35וועסט  36טע סטריט ,אז די פירםע
בערנמלאזט זײז ביאעש-קארד .א וױילע װיל רעארגאניזירען די *עוןטארי .די פיר-
שפעטער האט איחם די םירטע איגערױ מע באשעפטיגט איצט  22א»ערײטארס
פען ,אבמר חאט איהם גים געזאנט ,צוליב אס וױל רעדוצירען די צא> צו & ברודער ׳
װאס .באזוכענדיג די םירטע ,איז ער שוטא פאחלאנגט ,אז די באארד אײ דײ p
אינםארמירט געװארעז ,אז דער ילעסער רעקטארס זאי דער  pdtdגיט באוױלי־
גיט זײ זעהר םיל טראבעל ,און זײ ןףיוען ,געז ת ם םארלאנג.
אז די ארגאגיזאציע זאל נאכקוטען איהר
ברו mר זימעדםאן ערקלערט ,אז ער י ,
םארשטענדיגוננ .ברודער סםאום האט נע־ איז אינפארםירט געווארעז  i n pcפיר״ .״נ
זאגט דער סירמע ,אז ער איז טעהר ניט כע ,אז מיט  8מאגאטען צוריל האכען זײ ■
אין אםיס ,און די םירסע האט .גלײך אפ״ פארגחנסערט די צאל אימרײטארס צו ^ 11
גערוםעז■ ברודער זימערסאן איז זײז אנ־ אס אז איצט איז עס־איסכיעגליךפאר זײ ,־/
וועזענחײט און האט איגםארםירט זיטער־ צו טענדזשען און לאנטראיי^ אזא גרוי•
מאנ׳ען ,אז ער ,ברודער סטאום ,איז איצמ סען ■לענם .די פירסע םארלאנפט דארי•
אין זײער אםיס און קען איהם ערקיערען בער די ■דױוילעגיע צו רעאתאדזירען די
’ .׳;
די גאנצע קײס .ברודעד זיטערמאז האט םעלטאדי•
צונעשםיפט אויסצוהעיען די לײס ,און
די לײס װערט א״בערנענעבען צום
■; K
.
ברודער סטאום ,אין דער אגװעזעניזײמ אפיס.
פס דער םירםע ,האט ערללערט ,אז ער
§£
.
צושריפטע;.
האט מיט דער צושטימונ; םון ברודער
בר^עד  jdקראוחמ גיט ארײן זײן " i
האכמאן געמאכט די דערטאנטע
אראנזש־ רעזיגנאציע אלס מעגעדזשער פוז  Dm׳)?.
סטאום
ברוחןר
מענטס מיט דער
&ירפע .איז ניט דיכסינ בראנזװיל אםיס ,צוליב . ^ mװאס ער
באהױפמעט ,אז די קײס
איז ניט באקאנט םיט רעד טלאוק.טרײד, ,י
איבערגענעבעז נעװארען.
ברודער זימערמאן ערליערט ,אז ער װעלכע מאכם אויס אן ערך  80יראצענט
האט באריכםעט װעגען דער לייס ,װי עס פון די שע»ער אין זײן דיםטריקט ,און
איז איבערגעגעבען געװארעז םון ברודער אויך צוליב דעם ,וואס ער איז ניט בא״ g
קאנט מיט דער ארבײט פיז ♦ייגאדזיחע
—
—~
םטאוס.
ניט־מניאן שעפער.
י דזשענעראל מענעדזשער הײטאן ער־
דער צושריםט װערט געפײלט ביז נאך
קלערט אין באצוג ftn־ אננעלעגענהײט ,דעי לאטוענשאן.
אז ער איז אינםארמירט געײארעז םיז א
צאל םעיע ,װאו די האנדלוגג םיז *עוועזע״
םענעדז׳סערס׳ באריכטע;.
נע ביזנעס־אײדזשענטס איז שעדליר םאר
במדער םם־נייץ ,מגעדזעער &ון דעם
די ארבײטער אין דעױ ױגיאן .מר איז #ורניוניזייזתיז רעיארםטזןנם ,באריבטעט,
»יט דעד מײנונג ,אז דעי ױניאן דארוי *ז ער איו געװען ערפאלגרײו איו «»־
פארדאםען די האנדלוגנ םון אזעי*נע םענ־ םט«»ען די .יחנמ»ון היאוק .*P־po ,
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וועילכען  a«rט ארבײםער זײגען ארונ־
מערגענאנגען און  2זײנען נעביויבע[ *ר־
בײטען .דעד שא* ווערט איצט גע8י״
■ .
_
קעםעט•
ער באד־כטעט אויך* ,ז זײן D’br
א*ז נעיוע; ערםאיגרייר איז םעטלען דרײ
עע8ער :
סאטועי ראזע:סעיד ־ 10װעסט ■29
ן
טע םטרים.
טאדיס עסיער —  214װעסט 30םע
םטדיט.
טוראן און קריגעד —  15װעס27 1:־
טע סטריט.
זיין אםיס האט  14שעפער איז םטרײסm. , .
ברודער םטינייצ׳ם באריכט ווערט גוט־
נעהײםען.
ברודער קא*יאן ,מענעדזשער םון דעם
9ראטעהטיװ רע*ארםםענט ,י נאריכםעט
ם«ר  5ײאכע; צײט ,א:פ*:נענרינ,יםיצו׳ן
1ט»ז אהטאבער .אין םשך םוז דעי *ייט
האם ז״ן אםים אטענדעט »ו ■-133ר^ו־
טעקטױו ?אםײיעםם.
זיין אפים האם אויך נ?«>9יכט*ט 29
דיםטשארדז־ש ק״םעם — * 19ו נמסםעז
דער ױניאו און  10קײסעם זײנעז זורי?־
מ*וינען נעװארןן.
די םירםע .י• נא5דשםײן“ 224 ,װ.
35םע םםריט ,האם דיםםמ«רדזשט איע־
רייטאר ש*»ירא6 ,אר .אעםאבארדיניײ
שאן׳ .די סיים־איז איבערנענענען גע־
װארען צגם אומיארםייא״זײז גממרםאז.
װעלכער ה%פ באשלאםען m ,דער *מריי־
טאר מוז ריאינסםײטעם װערען .חנר יר
ניאן םארלאנג םאר בעק־*עי איז *בער
גיט באװי>יגט געווארען- .
םון  4סאמיײנטם ,אז פירכמס געומז
ארוים םון ביזנעם ,האט חנר אטים עםאב־
יירט ,א> ,נאדדםאיג און סםייך3B2 ,
 7גמ עײענױ ,אוז ׳ mournזיגמר*463 .
7טע עויענױ ,יענקעז אוי » תונ מ1
,i
ו
*־ ־
פ׳מססורינ^
דער •ראטעסטיװ דע»ארסס»נט! וזאט
אויר קאיעהט׳נט  773.92ךא^אר אי« בעה־
.'VR
ברודער תאוצאן באריכסעט אױד וחד
גען אינדעיעגדענט און אםעריקאן
סיאיישאן סײםקם u n .א6ים  ORnאםענ״
ײנם *ו  277א מ > מ קי>
 19זײנ»ז געותן דיסם׳מדדזס שײםעם
*ין יעדעז ם«> זיינעו די *רגײםינר ויאינ־
 ,ז•
םטײעם געווארעז.
די םירנמ .ר/וטעגמת a n a . / 208
ױעסט 30טע סטריט o n ,ניט  BMMftדי
ארבײםער די וױיחאמם
תומעז m u n .איז
װארעז טאי אייןii
0P0PV7RP o n
׳
ארבייטער.
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ביזנעס־איידדיעם  ,mournאין דערםאר
איז זי  oM nornנעײאי׳ען סים  25דא־
לאר.
ר»ר אפים האס אויר נאיזוסען»ו מזס־
גילײנם• ,ז די פי ר מ ,סמייו גר«»</
 104איסט 32טע םטריטW o ju c p m ,
ארןייטער  or ^ ’o r jwאי 1מ»טחח
צו שאר׳עסענדינונג טיס  u nאנמױקאן
די װאהלען ,װאם זײנען לעצסעגס
אםאסיאייסא) t« ,רי.טיו־ם* דארף ב««ר
יען  100דידאר סםרא^ .די ארניינתר איגעהאלטען נעװארען אין אזנזער לא־
זײנען נערופען נעוו/א־ען  wדער נריװענס האל ױ^אז פאר דעלעגאטען צו רער
קאנװענשאן םח אוןזעד איגטערנעשא־
־ י *
קפםיט׳נ.
רעריאםים  * o nי ז קאלעהטעט  3607נאל ,האם סיך מבראבט צוס באשלזם,
דאילאר און  36סענט איז •עי און מק־ דאס איד קען נים סעדד זײן דער מע־
נעדזשער פח לאקאל  .66איך האב דא־
םעי.
ריבער .באשלאסען גיט צז ז ײז םעהר
דזשענעו־מל .םענעדשער׳ם באריבם.
ס״ן האנדידאט פאר  amאםט ,װען
ברודער הייםאן באריכםעט to ,ער  p’Dאיצטמער טערםיז װעט זיך ענדײ
האט נאכיים*? אויםנמנוםען די ?יים םון געז.
.רזש .רא«»*ארט" םיט דעם אוםיארםײ־
 .איך ביז :עװען א באאםטער ם\ן
איש׳מ נמועיסןיז ,אי» אבװ*וז> ? .*itהיל־ לאקאל  68פיער יאהר .אין דער צײט
סװיט דזאט ארנזמנטירם די קײם םים האב איך מיט פײז גא;צער קראםט און
מר .איננערםאה עטליכע שםונדען ,האט פעהיגקײם נעטאן איעס ,װאס איז נאר
רעד אוט8ארםײאישער משערםא! בא־ כיעגאיך געורעז ,פאד די אינטערעסען און
שםאנען אויוי זיין םריהערדינען באשיום .דעט װאוילזײן  pcדי מיטנלידער .איך
ער באריכטעם אױן m .א קאמיטע האב קיעמאא ניט פארשוינט מײז גע־
 pcדעם עקזעקוטױו באאדד פיז יא?*? זוגט און ניט נעושאלעותט קײן צײט
 10איז נ/גקוםעז צז איײם אױםצומפינעז .צו טאן אלץ^ װאס  rnנאר מעגליך
װאם ו ת 0נעטאו ותרען אין באצונ זיתר געװען ,פאר די אעטעיצסען םון דער
קװאטא םת די ניזגעס־איירזש׳מםם אין
ױניאן אח  pcדי םי טג לי ^.
דעם דזטאינט נןואח־ .זיי הפבען עד־
ניט באריהפיענדינ זיך ,קען איך
קיערט m ,וואט סאר א שטעיוננ רער
דזשאינט ב/וארד זא 7נעהנמ! ,םיהיעז זײ זאנען כױט זיבעוײזייט ,דאס מײנצ אנ־
ציער ,אז זיי זיינען כאר-,טינט צ, ,ייז שטרצגנונגען האבעז ניט וױינינ ביעע־
רעפרעזענםירט אינ׳ם בימעם־אײדז׳זמנם־ סראגען דורבצופי ה^ דעם לאקאל מרך
כטעוי פון דעם רז׳אאינט באארר/ .גר האט אלע שװערינ "pםעז איז קריזיסעז ,װאס
זיי גאנאםאל ןרסיערם ,װארום  .r n unער האט געדארפט איז ת ם פעריאד
באארד האם אזוי נעהאנרעיט .ער איז דורכמאכעז ,פונהט אזוי גוט ,װי אלע
םיט דער םייגוננ o n ,אזוי ײי דער דזש m m :» .ארבײםער׳ארגאניזאציעס .און
באארד האט שייו >»  o>rtanאין חנר הײנט צו םא ,:װען » m m :לאקאל־
ױגיאנס זײנען אטגעשװאכט ,געסיסט
פראטג  ippער ניט ב*,7ליםע* 1נדערש
און לאזט  o nאיבער  mvנעקםנמז םי־ ױך אוגזער לאתאא אױף א  imm'Tבא־
 imפיגאגצתל אח אויך «  p־באצוג די
םיננ פון דזשאינט באארד אויםצזארנר
ת ר לא>ןאל געפינט
צאל מיטגלירער.
פענםירען.׳•
זיך אין א •אץיציע ,דאס ער קען באגע־
•  u n mהײםא 1ח ^ »8מגד<דם m ,א
טראבלעסען.
שא«־טשערם« 1םיטיננ ז,ול גערו»«ען װע־ גמגען אלע
רען פאר׳ן נעשסםען דינםנ^ונ ,אויוי וועל־
 ,גיט אכטעגדינ אויף די .אלע םאק־
כען עם זאלען ריספוטירם  ivuntדי וון ר טען און די לאיאליטעט ,װאם איך האב
בלעטעז ,וועלבע שםעהען פאר  u nאינרו־ שטענדינ ארױסנעוױזעז צו די אינטע־
םטדיע איז דער איצטיגער זיימ.
רעםען םון ת ם צאקאל> ,יך האלטענדינ
נרודער הייטאנ׳ם באריכט און רעהא־ פיז רער וױיטענס פון אלע פראקציאגע־
טענדאציעם װערען טטנעהײםעז.
אע שטרײטצן «  pדער ױניאז ,האבען
םיט  a nײעהמ דער םיטיננ נעשלא•
די מ'טג^י  mר געפונען םאר נױטיג םיך
סען•
צוריקצואוױיזען אלם א דעלעגאט צו
פיש,
דזשאזע?,
רער אינמערנעשאנאל האנװענשאן.
םעקרעטאר־טדעזשודער.

א ערקלעהרונג פחמענעדזשער
פח לאקאל- 6S

אינ ט ע ת ע ש אנ א ל ג א ל ענ ד א ר
פון ה .סקדיםאן
חײנטעע װאך נדט  12יאהר צוריק
#אײן גרױועגם קאםיפזע^ *ונפעד דיזע
יאס^ עדיםןך
קעפעל ^רײבש די
■
ריעל ;
'•*רער בא»ל>ס ®ון דז»אי:ם באארד אז
עס זאל םעתר ניפ זינן קײן באױגךערע
גרמחןגם ל^ןישע ®ון די אײגצעלג^ לא־
קאלען ,גאר עס זיל זײן אײן :גיװענש
באארי ,ייו
לאםינת »ון דעל
וע^ר  ’$װ»ג»^םווער6מג רע«ארם און די
לאקאלען װעלען גצוויס גמבען זײעי
צושאיםת^ *\\ זועלעז דזןל  o*w*zנוש
חײםען.
ךער תאגד *י 1דעד מייװענם קא־
גדײסע םאבם ,די םאכם
,םיםע לעם
*ו גמאם׳עז און *ו באשמראיען ינחנז
םימגליך •זן דןר ױגיאו װאס װןר« »אר
איחר #ארקלאגג^ אר אזא ?אםיבחנ ?ײנען
גויטינ מעגשען םיצ באווגדעדזנ *^יגקיײ
 ,pmג^יטקיזס .שנל «ון ט«ק& ,םיר
ואס ןו^ךט ״גואקגר,
טםריינען
װײל טאקט איו גיט אן ארטיקעל זואס
איז בלוי? 1וי*ע •ין אומצחנ יןף?«ני־
לזגגצן םיט די מאוטצקנריגרערסי ^יי עי
«»ו גיט מיעעער נויטיג איז יי
באציחוגגען « ■ pארזואנדלוגגען מיט
די םיטגלידער שון אונזעי ײגיאז״
די ױישגאבע »ון דער בריװעגם קא־
»» jmiQן נ*ט נאר טו טשיט׳צו ײן מ־
?י .זואט * vיל שוחןחנחג
שטוא»ען
אויטגאנע — ?י דארף זעחן או חד ‘ Vx
כדמם׳ער אלזןר דזןר גאאםרא*םער זאל
בליימו אדעד װערען « גוטער ױניאן
סאן ,װעגיגםטעגס ז^ל ער גיט בלײבען
 pipאוגא צו דער יתיאן .די •ראקטיז
מוויוען ,אז *ין ד♦ לאקאלס וײגזנן
די קאםימעם ג»ם •ארזיכטיג •  Pיייערזנ
»נטיייידונגצז» אסאל איז דא• מייײ״
װ»יל די טערזצנליכמ גאציאונגען *P 9
®יטגלײ אדער מון די סיטגלידער »  pדער
קאםיםע *  qjmאעמלאטחמ קענעז מי“
דעם אייט^יל,
גען • גיוייצ אירקומ
ית צ צ
® 1
װאסן יטיו• מ ט ’ ? 1 2 2
ײ׳ײ׳יי״■ י
יאײ
צווויטנ^יעל•
באארד
» r » upײ
»יע מ י .י ז *לע
ג*נץ זעלמן •*סיללד.
TI

ווענשאן .און אוגטער די אומשטע;־
 , rmוועלענדיג זײז סאנזעסוחננטIvp ,
איר ניט סעהר זײן דער מענעדזשער
 Dm pcלאקאל.
איך װינש  omלאסאל דעס גרעס־
מעז ערםאלג .און כדי צו געבען א
נעלעגענהײט צו געםינען די ריכטיגע
טערזאן אלס מענעדזשער פח  omלא־
קאל םאר וױיטער ,האב איך נעפונען
פאד נויטיג שויז באצײמענם צו לאזען
עס זזיסעז  Dmעקזעקוטיװ באארד .איך
ערקלער ,דאס איך ײעל מעהר ניט זײן
הײז ?אכדידאט אלס מענעדושער םוץ
 Dmיאקאל אין די קוםענדע װאהלען.

סים ברידערליכען גרוס,

•

םאקס נ .עסענפעלד,

מענעדזשעד לאקאל .66

אנכיערקונג פ\ן רעדאקציע _ .אויף מם
םעםכער־םיםינג  ]'£לאקאל «& ,6אר*בב*בען
דיגםטא^ איז ברודער עסענ8עלד ג#מינירמ
געװ<4רען אלס מענעדז^ער »ון דעם לאקאל,
ס׳איז אויך טארגזדטלאגען געחאיען ,די ®אד־
זאמלונג זאל איחם געבען א ןווסרוי*;ואום.
בװדער עםענםעלד ה#ט אבער ני ע ט געוזאלט
אגנעחםען די נן םינ אציע און אויך ני ט גע*
וזא^ט סען זן^ל פארגעהםען א צופרוײװאום.
ער ה»זט ער^ערט ,אז ער װעם דעם אטט םעהר
:י ם ןנגעהפען און ער איז ם*חל דעם צוטרןי״
װאום,

מיר ,די ארכײטער םון קו»ערם •pyi
קאוט שאו 36 ,איכט 12טע סטײט,
פארזאמעלט נײ א שאי־כייטיג; ^om 7
טען נאוועםבמר ,1925 ,האבען נאשיא•
סען צו •חממנטירעז מיט א ותרטפולצן
ראדיא״סעט אונ?ער שאי־טשערסאן ,בר״
י .קלײז ,אלס אױסדרוח םון אכטוגג א| 1
אגערקעגוג פאר דיז נוטער און איבער״
גענעכענער ארבײט םאר רער יןגיאן
בכלל און אונזער שא■ כפרט,
דאס איז ניט דאס ערשטע מאי ,װאם
בד\רער' י .,סלײן װערט אגערקענט און
•רעזענטירם פאר זײן גוטער ארבײם
אלס שאי־טשערםאן .מיר האפמ? ,א|
אויך דאס םאל װעט אונזער אנערהע•
גונג דינען פאר איהם אלס ערםוטינוע
פאר וױיטערמר נעטרײער ארבײט םאר
דער ױניאן און פאר אונזעד שא®.
םיר װינשעז איהס און זײן אױס״
דערװעהלטער ^עבענם-םרײנד pנוצען
■ omרעזענט געזונטערדדיד.
בײ  omזעלבעז שא8־םיטיגג אין
אױך באשלאסען נעװארעז אױסצודריקען
אכטוננ און אגערסענוגנ צו mpuw
אפיסערס פון יןוקאי  ,20די בריח«•
גינגאלד ,םענעדזשער ,און א .ו1ײננאר•
טען ,סעקרעטאר ,םאר זײער טרייער PM
איבערגעגעכענער ארבײט פאר דער יד
ויאז

די קאםיטע:
ח .ל א י י ,1
ס .ד ע נ ק  vר,
א  .פ י ש  vר.

עױוהײשאנאל ועפאוםממנ
דל קלאםען א ץ אונז ער ארבײ״
ט ער אוני װ ע רד ט ע ט.

די קלאסעז פון אינטערנעשאגאל אר־
בײטער אוגיװערזיסעט װערעז געהאלטעז
יעדעז שבת בײ םאג אח זתטאנ איז mר
םריה ,איז די װאשינגטאן אוירוױנג הײ
סקול ,רום  .530״
שבת ,דעט 5טעז דעצעמבער 1.30 ,נאך
מיטאג וועט פראםעסאר עמאראי האלאװײ
אײגענטליך װײם איך ניט ,אויב דער פארטזעצעז ץײן קורס .דאם איז א סאצי־
רעזולםאט  pcדי װאהלעז שטיגעלט אפ אלער שטודױם־ פון דער אכעריקאנער לי־
אגודאט  D iW D ip o .D mםיז .די מא־ טעראטור.
שבת  ,a30װעט בען זעלינטאן דעדען
סזנךםמעבערס .בלויז א נרופע מענשען
דער
ױניאן האבען זיך עס געמאכט איכער ^ :א»פאני ױניאנס״
אין
פאר ?ײער ציל צו ארבײטעז געבען םיר .לעיןםשורער איז גוט באקאנט צו אונזערע
מען האט זיך ניט נעווענדעט צו די ס םו ^ ט עז און זײ וױיסען װי אינםערע-
םיטנלילער ,זײ זאלען געבעז זײער פרײ־ סאנט אח באלערענד עס איז צו הערען
ען אױסדרוק װענעז דער פעהיגקײם ®  Dm Pלעחטשורער.
זונטאג  11אזײגער אין ח ר פריה,
די ?אנדידאטען .אוים׳ן באלאס,
גאר װעם א .י .מאסטי םארטזעצען זײן קורס
 nדאדנע נרופע כתנשעז האבזגז
;עטאז ־איבער :״נעשיכסע און די ארבײטער״.
אלזס ,וזאם ז ײ האבען געקענט ,צו דעס םאל װעם ער mmן איבער  :״דער
באאײגםלוסעז די מיטנלידער ,ז ײ זאלעז ■רימיטיװער מענש אח זײז וױיב״ .דער
®אר מיד ניט שםימעז אלס קאנדידאם קורס איז העכסט אינטערעסאנט און בא-
צו דער קאגװעגשאז.
לערענד ,און וןאם מעהר מיטגלידער דאר•
נאטירליך ,ו תן איך װאלט געםאכט פצן  omיארפ באזוכען^
א םארזוך אטצושלאנעז די אטאסעס אוז
שבתom 12 ,טען mצעםבער2.30 ,
אגפיהרעז םאר מיר א קאמטיח ,װאלט בײמאג ,װעם דר .יאגא גאלדסטײן
m mזו^טא Dםון די װאהלעז אםשד
געותז אז ווג ת חןר .איך האב אמןר
געדענהט ,אז דאס װאלט געותן פאר
כייר אז אום׳בבוד ,אז דאס װאלט ער־
 Dm D jn m 1:אמם ,װאס איך האלט
 mױני אן :איך האב שטעגדיג
אין
געהאיטעז םאר צו  a n m 'iזיך צו בא-
נוצען םיט אזעלמן מעטאדעז .אוז אילע,
וואס האבעז אננעםיהרט א קאםפײז נע״
נען פױר ,האבען דאריבער געהאם א
פתיע האגמ.
דאך אבער רזר רעזולטאט פיז רי
וואהלען איז א וואוט נעגעז מיר ,און
עס םאכט דעם .אייגדרוק ,אז די םעם־
בערם פון  omלאסאל האבעז געכדינט,
אז א^ך וואים גים ריבטינ פארטראםעז
 ivom vor* n v " iאויף  mר קאנ־

טי מע ט ם צו די פיל ה אר מ אני ס
ק אנצ ער ט ען צו ה אל ב ע
פ ױיז ען.

מ ע ט ב ער ס פמ לאקאל T » 20
זענ טײדען ז ײ ער ש א »
ט ש ער מ אן,

יזמםשורעז אין  omארבײטלד ארנײחףי׳•*
זיטעט איבעו־ :״װי אזוי צו פארהיםלן
ראס געזונט םיז די ארבײטער״ PN ox
ניט נויםיג אנצוװײזען ,וױ װיכטיג לס
איז פאר ארבײטלר צו הערען אזא
לעהטשור און מעז קאן ערװארטעז א גרוײ
סעז עולס.
שבתom 19 ,טען דעצלםבער2 ^ 0 ,
בײטאג ,װלט איז  omארבײטער אונײ
װערזיטעט לעקטשורען טהערעזא וואלפ״
םאן .זי װעט רעדען אױף דער טעםא:
מאנכ-ע ®ראכלעמען םון די פרויען א im p
אינדוסטריע׳״ .א זעהר אינםלרעסאנםל
טעמא פאר אונזערל כײסנלירער.
-------------

״ פיד ק ע ל ט ױ עי נ נ ״ אץ ר ענ ד
;
םקול^
אונזערע מיטגלידער קעגען נעחמען
א קורס אץ ״םיזיקלל טרייגינד איז די
רענד סקול #און זײ באקוכמז עס סאד
א ספעציעלען פרײז .פאר די ארבײטלר
װאס זיצלז דעם נאנצען טאנ ביי m
ארבײט איז עס זלהר נויטינ םזןו זײלד
געזונט.
קומט אין עדױקיײצאגאל דעפארט״
מענם פןן אונזעד אינטעדנלשאנאל3 ,
װעפט 16טע סטריט ,װעט איהר באקד
מלן א קארד ,װאס װעס אײך םארשמל•
לען  m pHרענד סקוי.

אינםערנעשןןנעל ארכײטער אוניװעדזיםעם
.f i n

װ א שינג ט אן אוירו ױנג ה ײ ם קו ל ,אוי ר װיננ פ ל ײ ם און  6ו ט ע
רו ם .530
שבת ,דעם 5םען דעצעםבער.
 1^ 0נאכמיט/ו « — .:ם»וצ'*אעד שםוריום םון דער אמעריקאנער ליטעראםור .עםארי
ה^לאװײ ,לעסטשורער.
 Dipאיז א קודם אין זעקם לעם/ונם.
 2.-30נאכםיטא» — .:ק»מ«אני ױניאנם״ ,בען מ .זעלעקטאן ,אעקטשורעד, .
זונטאנ ,דעם «םען דעצעםבער- .
 11אין דער םויוע — ,דער ■לאץ םונ׳ם ארכײטער אין דער נעשיכםע״ לעקםשורער,
א .י .ם»/םטי.

לעהטשורס און יןורסעןאין דער אינסערנ .כילױמ

 3וועםם  16טע םםרים.
םיטװאך ,דעם סטען דעצעםבער 6.30 ,אין אװענט — .אלעקםאנרער •vo 'c
האנדלצר ומט פארםזעצען רעם קורם איכער , :סאציאלע •םיכאלאניע״ .ד*ם איז א
פורם פח צעהז.לעקטשורם און וועט נענעבעז ײערע( יערען ם־םװןוך ןוװענם אץ
זעלבען »לאץ.

אונזער עדױקיישאנאל
ה«ט אײד דאס מ^ל :עםאכם אראנז׳ןד
םענםם םיט דער פילהארםאניס .םןר
םײעםי ,או אונזערע םיםנלידער ז»ול» p 1נ ג ל « ש  p pצ * ם  pן — פאר *נ&אננ׳ןר און םאר אדװענסר םטודענטע) ו׳ ינען
אראססירס !?װארען פאר אתז?ר? מיםגלידער אין די יוניםי סענםערם *י
ראסוישז טיסעםס פאר די םילהארכתד
די סאלנענרע •אנליס נמולם :
ניה ^נצערטןן איז ?אתעניע האצ אוז
איו •אבליפ סהול  330 — 25פינפט? םטרים ,מאנהעט״ז•
» יז ^  • * ,ל י נ ת ן ^ ר א חזיז *ו
■‘
_ _______ L
אין »אבלי>ן סקול  pol03 — 171םט ,.צוױשען  i n ’uwאון fivsm v po5
ושדוציריא ױײמז•
ifr
*
n
n
p
אונזעג
איז אפים tie
איו ■אבליק סמול  — 61הראםאנא ■ארס איםם אןן סארלןוט » ג ,בחונקכס
נאל דעוארםכמגט 3 ,װעםט ,.V016- 00
אין ■אבליס  — Mpo 43נדאון ■לײם און 135טע סטריט ,בראנתם.
זייגמ  nצו בא?י»ן *זעלכע מ י ־
איז •אבליה סקול  — 150קריםטאפער עורעגיד און םעלמאן םם ,.ברוק?'•1
טעז ,וו*» באחובםיגעו ייונףר״^ ' 0
^>' ־ ייל מאם מ חסיםם ױר ען » ױ איז יי םמיצם׳ זיייימ נים *°־'״ 1®°ייי״,
׳
W
נל׳דןר צו באפומן טיתעםט פ»יר
 o n J w w Rז״י  | pi”iםיםנלירקו פון  ^Rmnou/oim u nאון ראס ז
■ unvw.רײועז .הוטט נצםעז

■ אונזערע ױניפי סענםערס
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פרייטאג ,ד ע מ םנ ע ר .1925 ,4

גראנדיעזע עדעשענונג פון דעד 18טער
װענשאן מון אונזעד• אינטערנעשאנאל

אױפ׳עריםטען ,װי דען נעחט איו א גא«0ז
ואראד .דאס ־חאט !׳ויאיט זיין א ,דע•
טא;סטרא»יע״ ,וואס זא? ארױםדופןן נא•
נײסטערוננ םאר׳( יינסען פיעעי .די זאד
חאט זיו אנאר ניט א ײנ תנ ע מן ,אס איז
נעפארען פיאך .דער ׳מיס אי| ימאטמד
האט עס אױסגענומען ג א מ פאיט ,סיט א
)»יו1 0י! 1יי• (1
ד ט מ«ן גדױפע נאד״טוגג אין רעס •ראס״ ײ*יטעז הוסען  n wנאזוגדער w
;װענ־ פריינעם אפיאוז ,און אזוי חאט די
סען ©רן ד? ,ראוק א.ין ודעפפאנער א«ן טישען לענען .א״ג מ ק״ ט אין דעס קאטף ׳«*ן פון אן אנדער *דגאניזא*’ע.
זײ ער׳פטע ״יעםאנסטראייע״ י ױ ניט איינ•
פילאדמלפיא און אגכעוײזעה װאס די איד גע;ען דעם הערשעגדען הלאס  vnפיעל
שטעחן אײן אין m
נאזונדער חןטעי און נענענען ,האט ניט נעטראפעז אין *יי.
טצמצשאגאל האט געטאן צו העיפען די וױנטעעד וױ א״ע טעאריעס און ®יײולים .חארטען זיד אפנעזונדערט.
*ויינ דעם װאס דען חאט אוסנעני•
פ^אדצלםיעד פדטגלירער אין ארע דיעדע טע; הען ד ט דעײאג;ען דעם םאלמ ןיץ •
כײ וער עיעפמנוננ פון דער יואנװעד טען  o nהאנווענ׳עאן חאר ,חאט די פאנ•
באפר״אוג; אויוי א טעלערעל .טען דאךף
קאמפען טיט די באיעבאטים .ער זאגט די לעמען צו פאדשטעתן די שפראפעדײ ׳פאן ויינען זײ m mן אין טעאטער נא״ װעניעאן מאגטאנ נאר דיטאנ ני • נעשאנט
 ,T inדאס די םייאדעלפיעד
פיטנײדע• װאס עס עיןדסטירט איצט .טען דארף יונדעד ,וײ האנמן ארייננעראר׳טירט אין סיטען .די *וױיטע זי*וננ חאט נעדוזט
טע
18
די
װאס
זיעען שטארו אױף דעם,
אין ז״ער שטאדט ז״ לעדנען וױ וױכטיג עס איז צו כאםרײ״ טעאטער װען דער ט׳עןרטאן האט ־טוי( אפנעיזיעט װערען ניז דינסטאנ םריח :די
יואגװעגשאן יןופט םאר
נעחאט גפעםענט די פאיזאדמנ .:זײ זײ* ערעפנוננ םון דער קאנװענ׳פאן חאט ;ע־
דעם.
םין
זיר
ען
און װאס זיי האנען זץ־ אין דעם באטײלי•
נען ארײננעפוסןן מיט םאר׳טיידענע דױערט םון  10איז דערםדיח ניז חאינ
נמה ייין אץ נאטען פון איע פיטגלידע-
אום צו כא;-ײםען און אישעצען די
אסת׳ער טראנספאראנטען און טיט פאר׳עידעגע נאך איינס נייטאנ.
סון  nםילאדעיפיער לאקאיס גיט ער די װעדדע און טײערעקײט םון
דציצגאטען א לארציגען וױלשאטען.
פר^ח״ט ,האט עד געזאגט ,מוז רען .
איס דעם ערשטען רעדנער שטעלט ער לןעטפען פאי־ דעם .דעד אײגצעער װענ
פאר ברודער אדאלוי הױרשבערג ,םון דעד וױ צו געוױגען פלײה״יט איו ארײנצוא־
סענטראל לייבאר ױניאן םון׳םילאדעלםיא. .װארםעז זיד אין קאדו״ םאר דעם ,דאן
דער חגדנער דריקט אױס גרױס באװאוד וױיס רען וױ יעװעד עס איז  /ו באקוטען
ב א ױ כ ט פו ן ד ע ר ק ר ע ד ע נ ש ע ל ק א מ י ט ע
דעדוג 5םון די פילע בײכיען און די גא:צע און וױ טײאד עס איז װען טען כאלודט
דעד
פון
זיצונג
רענעלע
ע,ישטע
די
םײצרליכקייט םון דער ערעפגונ; .אזא ־ עס .פא• דיזעז קאטף םאדעייט ?יך א-11
קיינער גיט געהאט הײן געלעגענהײט צו
שמחגעם גײסט — זאנט עד — זעהט עד גיגיו״ט .דאס-טײנט ניט אז א^ע כיוזען הא״ ?אגװעגשאן האט זיך נעעפענט דיגסטא; ענטפערען ,וױיל די דצונג האט זיר גע־
צום צרשטען פאל אױף אן ארב״טעל -בען טאשיגאװע נעדאנקען׳ און קײנער אין דערםריח אין לולו ט^טפעל .די זײ מוזט שליסען  12אזײגער בייטאג .דיסטאנ
םארזאמלוגג .ברודער הױרשבעוג האט טאר ניט טראכטען אנדערש םון צוױיטען .צרגכ האט זיך הױפטזעכליך םארנומען נאכסיטאג איז ניט געװען לײן דצוגג װײל
גצזאנט ,אז די םילאדעלפיעד ארנ״טעד נײן .עס טײגט׳ אז טען רע; האבען כיי -1סיט דעם באריכט םון דער יולעדענשעל דער האי׳ װעלכער איז ערשט מאגטאג גע״
זײנען גיט םיליטאגט א► ,דאריבער ראםט גנגגס-פאױשידעגהײטען אזױ לאגג וױ עס לאסיטע .די קאפדטע האט בארינטעט ,דוגגען געװארען ,איז פון םריהער געווען
ער ,אז די האנװענשאן םון דער אינטער״ האגדעיט זיר אין רי איגטערעסען םון אז ױ האט באטראכט די קרעדענשעלס םארנומען םאר אן אגדער םארזאמלוגג ,םון
נעשאנאל װעט זיי אםשר צוגעבען אביסל אוגזער קלאס׳ אכער אויב די סכסוכים פון  285דעלעגאטען און זי האט רעקא -מיטװאר אן און װײטער װעט דער חאל
סעחר באגײסטערוגנ ,אז דאס װעט וײ װערן געםיהרט כלױז טיט׳ן צװעק ארױס־ מענדירט ,אז סען זאל זײ אלעמען צולא־ באלאגגען אױסישליסריך צו דער לאנוחןנ-
אפשר פאכעז סעהר אגרעסױו וױ זיי זיײ צושטעלען דך אלס גרױסע העלדען אוז  .jytדי קאמיטע באריכטעט אױך דאפ שאז.
קריגען •ערזענליכע א«לאדיסמע:טען םון עס זײגען געכליכען איגגאגצען װעלכע
נען געװען ביז איצט
דער צוױיטער רעדנעי איז געװען םאלק ,דאן שאדט דאס דעם ארבײטעד־  13קרעדענשעלס װעגען װעלכע די לאכיײ אנד ער ע ס א םירונגען אױןמ ד ע ר
סעקרעטאר בראגיגסקי ,םון די פילאדעל״ ללאס .טען מוז ארױסשטמלען א געאײ• טע דאחי נאן האגדלען.
ע ר ש ט ע ר ד צונג
כר .אכ״ סגײדער ,טשערסאן פון דעד
םיצר םאראײנמטע אידישע געװערקשאם: -יגטע טאכט און צוזאטען כאגעגענען דעם
די קאנענ שאן באגריסט דעם »ל-
טמן .בראנינסקי האט באגריסט די קא;־ אטת׳ן שוגא םון די אדבײטעד/
לרעדעגשעל קאמיטע ,האט ערקיערט ,אז
•.
ער באנריסט די אינטערנעשאנאל צו עס זײנען ארײנגעקומען אבדזשעקשאגס מען קעםפער גענאסע דעכס.
ומגשאז אין נאפע 1םון דער אידישער
אײדער דעד באריכט םון דעד פחךי
.םרײד ױניאן באװענונג אין פילאדעלםיא .איחר  18ט עי קאנװענשאן .עד וױיזט אן געגען גאנצע דעלעגאציעס םון געוױסע
$ר חאם אױםגעםאדערט די דעלעגאטען אױזי דעם םאקט וואס די איגטערנעשא• לאלאלס ,״מגכטע׳ און jrp rV״״ ,אויף דעגשעל קאםיטע איז ־איבעמעגאבזנן גע״
*ו םארגעסען זייערע ■ערזעגליכע קריוױ נאל איז געװען די ע^ישטע ארנײטער אר״ דעם גרונד׳ אז די עלעקשאגס םאר דער ױארען ,איז די קאנװענשאז ג^ועז אין א
iikiAאײנער טיט’ן
סכסוכים
ךעס און
צוױיטען ,גאניזאציע אין אטעריקא װאס האט נע־ לאנװעגשאן זײנען דארט ניט ריכטיג אנ־ בעסערע שטימוננ .אין אײניגע םראגמז
—* -*— - -
 ■ - ------lUIMlMlAift
ייח כאנענע-ען אלע צוזאסעז דעם אפת ן עעענס אז עדײק״שאנאר דעיארטםעגט געפיהדט געזוארען ,אווי  mרי אבדושעק• דאכען די דעלעגאט;ס געשטימט אײ;עטי-
אאגא םון די ארבייטער — די באסעס .איז אגגעםאננען אן עדױק״שאגאל טע -שאנס זײנען געװ^ ;עגען די לאקאלס מיג ,און מיט כאגײסטערוננ .א םאר־
בדאגינסקי חאט געזאגט ,אז די טיגקײס.
און גיט געכען זײעות דעלעגאטען פעד־ שלאג װאס איז געמאכט ^>װארען םון
1וועםעתעעאגאל איז די מעחנסטע ,די
דער טשעיםאן שטעלט דאן םאר דעם זענייה האט די קדזגדענשעל קאמיטע נא־ וױיס ■רעזירעגט איזראעל סײ;בעדג ,איז
■טיאסטע און די עסארמסטע אדגאגיזאציע לעצטען און הױפט דעי־נער פון דעד זי• שלאסען איבערצוגעכעז אלע דטע קלאנעס איינשטיםיג אננענומען געײאחנן .חנר
אח אידישע ארבײטער .ער װאיט — צונג ,פיעזידעגט טאריס זיגטאן ,און עד צו דער אפיל לאמיטע םון דער קאנװענ״ םארשלאג איז געײען צו באגריסען גענ.
זאגט ער — דער פאנװענעאן געבען די װערט אױפגעגומען מיט אילאדיסטענטען שאן ׳ און חדז ױיל זאלען אלע האבען א ױדזשין דעכס ,דעם אלטען קעמםער םון
^קיטיען םון שטאדט — ,האט ער זײ און הורא־געשרײען .נ ײ דמי אװאציע רעכט צו זײן דעלעגאטען און באטײליגען דער ארבײטער באװענוגנ ,צו זײן 70־יא־
>ים .די ארבײטער װעיען חאבעז די האט דער גרויסעי עולם ®  rטעאטער זיר דך אין דער לאגװענאן.
וײגען ױבילעאום .די דעלענאסען חאכען
מייסיען ,װעז מיר װעיןען ה^ובעז סאצי־
בר .לואיס חײכיאן ,מענעדזשער םון זיך אוי^עשטעלט םון זײערע פלעצעד
אױפנעשטעלט .בלויז עטליכע םון דעם
איליזם.
ליגקען םלעעל זײגען געבליבען זיצען .גױ יארקער דזשאינט באארד און דעלע־ און האבען ענטוזיאסטיש אילאדירט דעם
י םאר דער אמעדיקאן םעדערײיטאן אװ טיט דעם הפנים האבען ז ״ געװאלט ;אט פון לאקאל  ,9איז אױםגעטראטען צו םארשלאג.
}ײב*ר ח^ום אויוי דער ערעםאנונג
א צװײטער פארשלאג איז געםאכט
רעדען געגעז דיזען פארשלאג םון דער
גערעדט ארױסװײזען זייעד העלדישקײט.
דזשאזעי רינדשי ,חגי מייאדעיםיעד אר־
■רעזידענט זיגמאן האט אין זײן רע־ יאמיטע .ער איז געװען אןנטער׳ן אײנ־ געװארען סיז דעלעגאט דזשולױס האכםאן,־•
גינײזער פון דעי א• ם^ .וװ ל .ער האט רע אנגעוױזען ,אז די סאמע עױעטע קאג־ דדױז ,אז די קאמיטע וױל שטעלען די צו םאדערען גיטלאװ׳ס באפדײאונג אלס
מגוײםט די קאנווענשאן און אנגעוױזען װעגשאן םון דער איגטערנעשאנאל ,אין ״לינלע״ דעלעגאטען אין א שלעקטערי א ■אליטישען געפאנגענעם .װײס פרעז•
װי נױסמ עס איז ,אז מין ארבײטער זא־ דעם יאהר  ,15WUאיז אױך געהאלטען גע־ ליכט ,אדער אוגטער א מאראלער שטראף האליערן האט אונטערשטיצט דעם םאר-
מ ז זײז גוט אמאניזירט.
װארעז איז פילאדעלםיא .דעטאלט אכעד םאר זײער שטעלוננ און האנדלונ; אין שלאג און עד איז אײגשטיםיג אננענוםען%
דער םערטער רעדנער איז נעװען דעד איז נאר די יידאז:א:״ז קלײן געװען .זיגט צײט פון ברודער״קריג .דערםאד האט ער געװארען סיט א; ^אמענדמענט ,אז א טע״
אאמער ,באיליבמער ארבײטעד אניטאטאר ,דאן חאם די ױניאן דורכגעלעבס פיעלע געפאדערם ,אז די חרעדענשעל לאםיםע לעגראסע זאל אויך געשילם װערעז צו
נא  4ח .װײנכעת ,װעיכער איז סיט יאדד היסטארישע קעמםע .עס איז איהר גע־ ?אל האנדלען װעגעז אלע קלאנעז איז נים גיטלאװ׳ן אין פריזאן.
|רען צזריק נעװען אן אתאנײזער
דעלעגאם שע:קער׳ םון לאסאל ,10
םאד לוגנען צו פאראײגיגען אין איהיע רײחעז עס לאזען צו דער אייעל לאמיטע .״םיר
אמזער ׳אינטערנעמאגא ׳ און חאט א סן־ אריבער חוגדערט טויזענד ארבײטער סון וועיעז ניט אנעי^ענען די אפיעלס קאטײ האט םאתעשלאגען ,אז טען זאל פאדעדען
נימעסראגעז אױםצובויעז די ארגאניז^ -רער פרױעז פל״דער איגדוסטריע .עס טע״ ,האט ער אױסגערוםען ,און דער לינ־ די באםרײאונג םון סאסא ,װמנזעטי און
*יע .ברודער װײנבערנ ,כאטש ער
איז זײנאו אבער ,זאגט ער ,נאר געבליבעז פײ קער פליגעל אין האל האבעז דעם אויס״ טאם םוני ,װעלכע זיצעז אין יריזאן
מױן נים קײן ױננערמאנטשיפ ,האט גע -יע װאס זײגען נאך ניט ױניאניזירט אין רווי אפלאדירט״
אלס ארבײטער קרננות .חןך םארשלאג
האלטען א העכסט .ױגענדייכע רעדע סול
פרעז .מאריס זיגמאן ,דער טשערמאן איז אײנשטיכייג אננענומען מעװארעץ.
>עבעז און םײעד* .מײנונגס םאר־ די נרויסע אויפגאבע םון דער איגטערנע־
שװעסטער מאלי פרידםאן ,חנלעגאט
^,ידענהײטען זײנעז בײ אוגז שטע:דיג שאנאל דארוי זייז צו ארגאגיזירען דיזע פיז דער קאנווענשאן ,האט אין דעם מא־
געײע!; —-1האט ער געזאנט ,־־־ אבער די צעהנדליגע טױזענדער מעגעד און םרױען ,סענט גערוםען דעם רעדנעד און רי פאר־ םון לאקאל  ,100שילאגא ,האט םארגע״
שלאגען ,אז די קאנײעגשאז זאל שישען
םארשידענהײטען טאר^ז אונז ניט שטע־ װאס געפינען זיר י»ין דער אינדוסטריע זאמלוגג צו ארדנוגג.
פרעזידענט זיגמאן האט אױםפערס־ א טעלעגראםע צו פיליפ דײוױם ,א מעמ״
און װאס שטעלען מיט זיו םאר א קאנקױ
חנז איז דער אײניגהײט װאס עס
םאדערט רעמ און א געפאהר פאר וײ ארגאגידרטע זאם געמאכט דעם רעדנער ,ער זאל האל־ בער םון דער ױניאן אין שילאג^ וועלכעו
?ץי אום צו באגעגענען דעם אמת׳ז שונא
טעז^איז זינען ,אז די קאנװענשאן איז האט זיך געאפםערט אין דעם גרױםען
«^ jארבײטער ,און אום צו קעמםען ארבײםעד.
ירעז .זיגמאן האט אנגעװיזען אויןי נים סײן מאסעגםארזאמלונג ; אז עס איז דחגס סטרײס דארםעז ,אין  ,1924און איז
מאר דער כאפרײאונג םון דעם ארבײטער
שסיא־ די םילע וױכטיגע טדײד םראגען װאס די דער קאננדעס םון דער ױניאן ,די העכסטע פארשיקט געװארען אויף  90טעג אי1
' 9יאס סגן דער קאאיטאליםטישער
סאנײענשאן װעט דארסען אויםנעהמעז און קערפערשאפט םון דער אמאניזאציע .די דזשײל םאר זײן סטרייק טעםיגלײט.
*עריי.
א באזונדערס אינטערעסאנטע און פארהאנדלען .ער האט אנכעמערקם ,אז אפיעל לאמיטע ,האט ער נעזאגט ,איז א איצט זיצט ער שוין די דריטע ו^וך אין
>עגגערע רערע האט געהאלטען דזשײטס די האנווענשאן ײעט דארפען אויסארכײ־ רעגולע קאטיטע םון דער קאנװענשאן ,און דזשייל ,װאו ער געפינט זיר אי^זזאספײ
; סאורע ,-דער פרעזידענט פון דער ■ענ־ טעז פלענער םאר א נרויסען תאפזי ,װאס אויב א דעלעגאט װיל #קען ער אויסשרײ־ טאל ,וױיל ער איז קראנל און םעז וױל
^סילוױיניא סטײט םעדערײשאן אוו לײ־ וועט אחן צײײםעל איז דעד גאהנטעד צר  ,\vאז ער װעט ניט אנערלענען די קאגווענ־ איהם ניט םרײלאזעז .די קאנווענשאן
און אײגער םח די• ראדיקאלסטע לונםט אױסברעכעז איז א ״נעװיסעז מאד• שאן לאסיםע ,אבער דאן סײנט  ,dvאז האט אײגשטיםיג כאשלאסען *ו שיתען א
םיהדער איז»דער אמאריקאנעד טרײד״יױ קעם׳״ .און ער װײזט אז ,אז אין״אנדערע  .ער װיל ד ט אנערלענעז די גאנצע קאנ־ טעלעגראמע םון אויםםונטערונג אח אג•
גיאיז באוחגגוננ .ברידער םאורעד האט אג־ מארלעסס איז אױך סאראז א מאסע אר״ װענשא? .און דיזע באסערקוננ איז שטױ ערקענוגג צו בר .םיליפ דײוױס.
נאו א םארשלאג םיז שוועםטער םוײד־
געװיזען ,אז דעד הערשענדער קילאס אין גאניזאציאנס״ארבײט צו טאז ,איז  nלאנ־ רעמדיג אפלאדירט געווארען פון רעכטעז
םאז ,צו באדאנקען דזשאחן םיםצפעטריס
* titeײםען איז אין אלע יענדער האט ײענשאז וחנם זיד מוזען אפנעבען סיט םליגעל.
אױוי זזײמאג׳ס רעדע האט דינסטאג און אנדערע פיהרער פון׳דער ^פאגא׳ר
קײנמויצ גארנימ נאמענענעז ,סײדען דעד דיזע יראקטישע טרײד םראכעז םיל פיעהר
ץ»לוס *•יןי זײ•  . / (10״ .
אןנםערדריהםקר קיאם חאם םאר דעם גע״ ״מי,םים אלע אנדעדע אישוס און סכסוכים.
קעםםמ און האט עס ארױסגעדיסען םים די קאגומנשאן — זאנם ער — ,וועט םר
צוווויד .די קאייםאליסטען האילמעז אין זעז אויםארבײםען א ילאן ,אז די םעד
׳ינײז באריהםעז זיך׳ אז זײ ויעען די פע״ גילידערשאםם ®ח דעד אינטערנעשאנאי״
העםםמ מענעדזשערם און נואמואלםערס וא׳ל אין דער גאח^טער צופונפט פארדא־
©ון אינדוסםר״יע אין דערסאר ג »י מ ט זײ יע^ם ווערען.
וװ ^ייגעז איע ©ראפיטאז און וחנרעז
צום שילוס חאם פרעז .זיגטאן אנאנ״
אבער
* ױי ד ריי ה האם םאורער געזאגנ^
סירם ,אז די פאגוועגשאן וועם געחאיסען
מיר װײסע װאם סאר א נמגעדדאאדס וײ װפחןן אין יויו ספמפעי איז גים איז חנם
י^נען• אר האם אגגעװיזזנן אויא דער חאי ,ו^וס אס איז פון םוײחער געווען
! מ מוי חי לזןן איגדוםמ-חג װאו אס ןײ״ אראנזשירם״ ער חאם עדפימרט ,אז ווען
נמן ®אראן איבער  200םױזעגד םײנערם ,םאן האט אײכגעשסעים  nםישעז פאר
מ ח ר וװ רי אינתסםדיע
באזארגען  iwwujftn nאח דעם עחפטעז חאל#
 5י » י לע מן .איו  pmגוםע מנ ע דז א ד האם זיד אד^סנעוױואן ,אז עס איז קיין
מנ מ ^ האם עו גע מ ח א^ זײ  l i r nפלאץ נים געבליבעז םאר געסט אדער כא•
■  m p r r w Mג מיו »אר וי ה אםנר זומנר .די אראגדדטםענםס קאסיםזנ האס
ים פאר די ארכײמער ,נים ®ארץ ס א ^ חנחפאר גי ײד געחיגגאן חמו נעראםערען
 tw H Hזוי  p mארזים דעם p b n ft
וחװנ•
מעסמל ,וואו די
nום יולז
tllMilMai Hifc AtM■ MM mm
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נ ^ פ ח חןר קאגוונגטאן וועמן געחאמתן

נאב׳ן םויפ
לאגג כין איך טדשטאגען אױם׳ז *נױ־
רעם און זיר איעגעקוקט אין די ״עטריפ.
א שםוציגער ,כוואליענדיגער וױגס
איז *רײגגעםאלען דורך אלע שיארעס lie
דאך און חאט דך געװארםעז אין א בײז״
וױליגען געלעכטער ...״חע:ג זיר ,סנװל
ר,ע:ג זיך!^ — האט ער געשריען.
איך האב אנגעשיארט  nהעגט אױף
א שטריק איז געוואילט כדי^ג אױנע; נױ־
טען ,זײ זאיען וױיגעז״ א ,װי חײס טיר
ד.אט דך געװאלט װײנען !
אבער די טר^רען האבעז זין ניט אונ־
טערנעגעבען םײז וױלען ,זײ האבען זיך
צוריגעצױגען םון מײנע װיעס אוז גע-
ל-עכצט אץ פיר׳ װי תפיסה׳גיקעס...
דער טױט האט מיר אװעקגעלײגט די
הע;ט אויפ״ן שםערען ארץ אײנגערױםט;
״הענג זיך ,ח*גג זיך ,לרױנעשי!״
— עהע־עהע־הע!...ד—האט מיר דעד
רזױצך נעלאכט איבער׳ז קאי.
— א סווי שוין ,מגוול !  - -האס
דער טײװעל טײן יעבענסבאגלײטעי־ ,אײ
בער מיר געװאיעט
און שטיקער חושך האבען זיך אויס־־
געקריסם אין םארסלאזע לײבער ,די םײ־
װעל־םליגלען האבען זיך איבער טיר םאר־
׳:פרײט ,און  p kאתם מיר האט גענױ
םען סיקען און הוליען —  ,yrryעהע ,הע !
איך האב אדופנעוױקעלט  cyiשטריק
ארום האלז ,די הענט אדאפגעלאזען ,די
פיס — צו דער ערד׳ און געבליבען הע:־ I

-ױנסמגץאץ חןד פױחױמרשסע רעגעלע זיצונג
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:ען אין דער לופטען
פונ׳ם חי^ד זײגעז אױוייטנעקראבען
טױזענט פרצופ׳דינע קעפ םיז •םיןןונה׳-
די:ע חױת דעות ,זײ האבעך־דד צולאזט
סיט׳ זײעחן מײלער אהן צײן .־ האבען
:ענוטעז קלאפען מים די יייעז און דער־
װעקט אץ סיר א ■חד ...״זיר סצ^יי זײן,
זץ־י־אטצותן!״ -״
איך חאב זיך א דים נעטאז אײנסאל
איז נאכאסאל — כדט איע מזות ...איך
יאב ;עװאיט רוםעז — ^דאטצדזעט י צו
הילףד ...אבער די שםריל האס זיך
ארײגנעיטגיטעז•טיםער אין האיז און האט
ביך דעדװארגען.
אין * חאלבע שעה ארום האט שויז
דער װינס נעהוידעט טײן שטײםען קער־
פער ...עס האבען געקנאקט רי שטריס...
*טטשורעס זײנמן ארויסגענאנגעז ®יז זיײ
;ר םקוםרםנוחח ארן ארוםנעקלעפערט ,וױ
איז לברים םון םתים ,װעלמ<4מעז האט
אויפגעוועקט םון זײער לעטארגישען
׳*
*צלאזי.
די נאכט האט פאגאנדערגעהאננעז
איבער דער שטאדט א םחיז^׳ימאנטעל
איז האט נעלאסטעם ,װי א לילה.
אוים׳ן בוידעם האט א ■'גטעל נע־
טאן א בלאס יאםטערנדעל ..־ס׳זײנזגן
אדײז צװײ דעסםםײדלאך טיט פעק
* י״■
װע׳ע ...׳
זײ האבען נעפיהוט א׳ניפם־נען  r״i׳oi
װענען >ייער נזאראם.
— יעזוס םאריא ! — הן>ם םיוצ־
יוננ איינע « נעשריי נעטאן-.־'
— א נעהאנגעגער !...
און בײדע האבעז ז־ו געלאזט לױשען.
און םיין םויטער פעהפער האט ייד א
ײאקעא נעמאן םונים רים םים די שטריק.
אינ׳ם >יכט םון  o nהאלב־צובראכענעם
יאטטעתדעל האט »ר זיר ג ע הו ^ ט מיט
ארויסנענ־צאצטע אױנען און נזיט׳ז צוננ
אריבערנעהאננעז איבער דער נאםבע.
בײיז די וועש״ װעיבע איו נשעת רער
יאניק צושאםען געװארען ,האט נעשור־
עט ,און איבער׳ן דאך ראט נ עזי » ט די
;א:ם .׳
נאר אט פימט nר אדםיעםטראםאר I
םוז הױ» .פאאיצײ' — « גאנצזנ אױס־־■
פארישוננס־פאמיםיע.
עטױיכע  ]w sraםראנען אהים טיין
פאר׳חיש׳טע םרױ■ ...
טייז מוטער שםעהט אננעשוארט א|
עפעם אן *>טער כאנגע>־םאשין און —
.קוקם.״
נישם זי חאט מ׳חלש׳ט ,נייטט זי
װײנפ . . .ד איז נאר זעחר ו\ײס את —
קוסט
א סדרח פאיםאיים^נת!.״ םען שנײרט
אאודפט טויטאן פעראןר ...םמז >ײנט
אי־ט טמאס אויף « םראנ־נ»מ> .יי —
פוקט
.
ס׳געחט א וחןפ א ט א ס, .
ו ואגנסטטארו איו »סטנעשטע>ט.
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דעדע קניעז אפילו אגידער
טרױערינ —*...א^יע זײ:עז  IVזיך ד ט אזױ םיי׳ אנער ד װעט עס
טדױעריג ,זעהר
נרעגגעז יזוײו םא־ דע ...ivip -זי יועט,
טײל וױיסען אפיױ ;יט׳ צײיב װאס גאטירליך ,בארגען*..
ױי דיגעז אהזןד נעקוכיען .אביסעל גיי•
דער האגדעל איז געענדיגט...
איברײ
׳יערינ ,אביסעל פרײגטשאפט
דורכגעגוםען טיט א געפ*לר פון
נע:ס ,עס פאסט אזױ...
דאגקבארלױיט ,בא#ט יי אלטגה װידעד
דער און יענער טרײסטען טײן פ־ױ  :דעם גלח׳ס הא:ט און קושט ױ
״א שװערע אבידח״׳ ...זײ קע;>ן אפילו
בעת טעיעה באדערקט דער גי*ח; אז
פון געריהרטקײט :יט ־ײדעז  -זײ דא -זי איז ישעהן ...און ד ,קאדאגע טרױןעד
כעז אן אנשטעײ...
יזײט און ראס יראת—*.גדם׳די;ע געזאי״כט־
אץ־ ד.ױב אן צו דעיפיהלען *> 8עפ א י,ײט טדעטען או דעם א־ט דער קאלע״
טעטפען וױדער״טעם.
טעריע .אינ׳ם גײציגען גפש ראט זיך
אפ;עחפעז דער בעל״תאוה♦
עס נעהפט טיך ארום א ריטלײד.
— ביטע׳ זעצט זיך ,טאראב;..
איך זזויב זיך אויף פון אמן אין
;עזז ארויס...
די הא:ט לענט ער כייט מיטלײד אן
קײגער באמערקט עס גיט׳ וױיל דער אױף איהד איעם׳ ;זןהגיט זי אדום כיי ט
טויטער קערפער איז געבריבעז אוטבא״ דער זיסקייט פון א םורה־טורינו׳דיגען
װענייר ...איז עס איז פיד קשה ,װאס ״פפײבעל.
און איך ביז םאדט
*  Tקעז זײז א
ער פרע;ט ױ ,צי טיר האבען גע-
״איך״ .פונדעסטװענען באםיה איך זיך האט קינדער ...צי טיד האבען יא:ג טיט
אפילו דאס גיט צו סארשטעחן.
זץ־ נעלעבט ...צי האבעז נײינע איבער״
עס הויבעז זיך אז די אתטערהאגד־ צײגונגען ניט פאריפטיט אידזר דאש לע־
לונגע] טיט׳ז ניח ...״איך קען ;יט ...א בעז•
זעלבסטסארד ...צי סאר״צטעחט איהר עס
ער זזאט אױןי אילר כי,טי! י ,ד׳  V־ בא״
ניט׳ מאדאם?"
דױערט...
טײז םרוי ציטעדט םון געװײן—...־
די םראגעז ט־אגען זיד איבער אױפ׳ן
״זאל זיר דעד קסיאנדז דאבראדזשײ פדאקטישען באדעז ,גלײך צום אנגעצײ-
מדחם זײן״...
כענטעז ציל  :״זואס װעט זי איצט טאן<
דאבראדזשײ״ צ׳ האט זי עועס אן אנלען<' מ״טלעז צום
אבער דער
לעבען< צי זי װעט :יט װעלעז אױסגוצען
איז װײט םון ״רחמים״״.
^ער האט דאך גוט נעקענט מײז לע־ זײן ראטד׳
די םרוי איז א־לם דעיפאר אוטענד־
בען ...אםעאיזם ...ניהיליזנ^..״
םון דער צוױיטער זײט די עװאננע־ ליך דאנקגאד .״ער הן?»ט דער ערשטעד
ליע ,רעילעיע ,קריסטלימג םליכטען ...כײט א זארכ געטאן איבער דעם גורל פון איקד,
דער אלנונה ...אן אנית׳ער גאטס־דינער״...
אײן װארט — הײליגקײטעז...
די פרוי װײזט די צײגגיש פון דאק-
די האנט פון דעם ניאוי װאלט גערן
טאר ,אײנצײטינ רוקט זי א*הם אין האנט אריבער םון דעם ארעם וױיטער — צו
ארײן געלס ...א סך׳ זעהר א סך ...אלץ *,די בריסטען .*..דעדװײל אבער׳ נעהמעג־
װאט איך מ׳^ןב ;אך מײן םויט אױבעתע• דיג אין אכט די נלח׳שע סוטאנע און די
לאזם ,זי האט זיך נאך צוגעבאדגט...
פייסטערישע קדושה-,האט עד בײ דך
חגר ״דאבראדזשײ׳״ דשםירזגט־צו די ניט געהענט אויס׳פול׳ן אזיוי אזא געטײנ־
יראת־שמים׳דיגע אויגען ,אבער עס װײזט הײט ,ער זאגט עס זיך אבער צו-אויף
איהם צו זײז־גאד צױװײניג — .״עפעם דעד צולונםט.
דאך א ז^לבסטמארד!״
איך בלײן זײ בײדע דורך מיט פײנע
די סרד פאלט דאן אויף די קד און אױגען דורך און דורך .איך זעה אלץ...
קושט זײנע שיך :
איר װײס ,אז אױב איך װאלט געלעבט,
— זײ זץ־ מדחם ! איך װעל אלץ װאלט םיר די סאדצװײפלוננ די הע:ט
אפגעבעז !..
פארבראבען; איך װײס ,אז די אײפער־
די הײליגע פערזענליבקי־יט י^אזט אראפ זוכט און די אױפרענוננ װאלטען כייך א
זייגע געהײליגטע ארעטס צו דעם לגטױב ,שטױס געטאן צו נעהפען נהכיה — אפשר
װאס סראטםט זיך אדום ז'י:ע םיס׳ און צו א מעשה־רע .איצט איז עס כייד גלײכ־
הויבט עם אויױ...
גילםינ.
אױם־
כ׳בעט
ניט...
דארף
— כיעז
ס׳איז מ*ר אל״ן אײנס ,צי ד• דאזיגע
•צסעזזן...
צװײ װעלעז זיד װען עם איז צונױפפלעכ־
— װעט שױן דעד גלח דקבר דין ? טען אין א ליבע־אוכיארמונג ,אדער נישט...
— און ווען איך זאל אזוי א פאדער איך קוק אױף אלץ ריט אן אפגעקיהלטעד
טאז א נרעםערע סומע?
ברוסט.
דא י|וטעו ציפערעז—לעגענדארישע !
איד בין שױן גיט פעהע צו אויפרע״
די םרוי גמדזט אײן ...לעולם האט זי גונגעז און אויסברוכעז .איך קען שױן
—

— ...

=r

= ״ ........
פיט א פדײנד און רעדעז װי מענש צו
מענש — און דאס װעט איהר ניט אויס־
פיהרען בײ א פרײנד װאס איז אלײן אויר
פארקאכט אין פאליטיקע .װיפיל זויהד
#זאלט גים זוכעז איהם אראפצופיהרען םון
װעג אוץ רעדען צו איהם פון עפעס אנ״
דערש ,װעט ער אײך צוריק ארױפשפרינ-
גען אויו־י פאליטיקע און פיט אײר אזױ
לאננ ז״ך אפפערען ,ביז איהר װעט פוזעץ
זיר צוקריגעז , ,אדער ד*נסץ\ גאט װאס
איהר זײנט פטור געזוארען םון איהם...
און אזױ װי עס וױלט זיך גיט שםענ-
די נ דך אפפעיעז און זיך קרינען ,קופט
דעם •רעזידעגט אױס צו םארבדענגען די
צײם אין זײן הױז װי כיעז זינגט אין לי־
דעל — ״אל איאן״ ,אײנער איײן .און
אז די אײנזאמידים הויבט אז שםיקען און
עס װערם אופסענליך וױיטער אזוי צו לע־
בען ,רוםט םעז ארוים צו זיך דעם איינצי-
נעז פרײנד דעם באסטאנער קרעמער מר.
סטוידנס .לאז זיך אופדרעהען א פרײנד
אין הויז ,צו וועמעץ א װארט אויסצורעדעז.
װארום  topאיז זעהר פעגליך ,אז אין
דער צײט װען א גרופע ארימע ארבײםער
דצעז זיר נעםיטלאך בײ א נלעזעל טײ און
מעז דעסם אוידי אײנס םאר׳ן אנחגרען די
אינטיםסמע וױנקעלאך פון דעד נשםח —
און מען שםועסט אזױ לאגג ביז פעז קוםט
ארויןי אױןי אויפ׳ז פרעזידעגט  :וױ גוט
איהם איז ,װאס ער איז םארזארגט מיט
דירהמעלם ,סיט קויהלעז און בכלי םים
א לעבען — שיאצירט נאר בעת מעשה
דער פרעזידעגט ארום אין זײנע ציטערען
אן עלעגדער ,אן אײנזאםער ,און טראכט
זיך — אף ,ניכאי װאלט דאס ארייננעקו•
מעז א למבעדיגער מעגש און זאגען — :
א גוט נאווענט ״קאל״ .װאס םאכסםו,
וױ םיהיםטו ,וואס סאכם דײן וױיב ¥אמ
זיד אוועקזעצעז אויןי דער סאםע מים
איהם האנם-אױױ-אקסעיל און א שמועם
געבען אזוי זיך פון פענשליכע נאדישקײ•
מצן און ניט חעחנן קײן ״אײער עקסע־
לענץ״ און קײן ״םר .פרעזידענט״...
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פוז ז .װהילטר
מענש ,איז איז.פיל-הינזיכטען איז איהם
נאך ערגער װי א סדאסטען םעגשען ; װײל
דאס װאס א פראסטער סענש האן זיר ער־
לויבען כדי צו פארטרײבען די אײגזאט־
קײט ,פאסט ניט םאר א פיעדדענט.
ובפרט נאך א סרעזידענט װי פ .1סולידזש,
װאס איז בכלל א שטילער און צוריהנעצוי־
גענער מענש ,װאס איז חײנטאל ניט גע־
וועץ צו רײך אין םרײנד און אין חברים.
״ עס זעהט אױם ,אז נרױסקײט ,רײכ־
טוםי פאפולאריטעט לאנען םארט ניט
םארנעמען דאס ארט נ^ז.דעם נויטווע:־
דיגסטען אין פענשליכען לעבעז — םון
םדײנדשאםם .ניט אוסזיסם האמ דעם
?אטױלישען מיליאנער׳ס טאכםער זיך
םארליבם אין דעם אידישען זיגגער םאר
זײז ליד *אל אלאז״ ,אײנער אלײן .פונקט
וױ דאס עלענח^ ארבײטער מײדעל ,ווערם
אויך די מיליאנערסקע טאכטער נעייײ
ניגם םון אײגזאםפײט ,און הערענדיג דאס
סענטימענםאלע לידעל װי עס ווערט בא-
זתגען  mאײגזאסע נשמה ,איז דעם מי־
ליאנער׳ם טאכטער ארייז איז אזעלכע
חתפעלוו^ אז זי איז נרײט געײען אםילו
חתונה ח א מן מיט  tinםחבר ...דאם
אריכמדריימנ םײדעל האט חינים געםיינס
אז דאט חאט ער פונקט צוגעטראפעז
איחחג געםיהלען ,אז נאר זי איז איהרע
רײכע יאלאצעז זוערט געשםיקט סיז אײנ־

אונזער גרויםע און רײכע רעיובליס
איז ביכולת צו םארזארגען איהר ירעזײ
דענט טיט איע ילו^סוסעז ,באםרײעז איהם
םון אלע זארגען ,בלויז םון אײן זאך קעז
זי איהם ניט באפרײעז — םיז אײגזאמ־
קײט .א פרעזידענט ,פונקם זוי יעדען בשר
גדם ,פוםט אפם אױס צו לײדעז םח דער
שחגסייכסםער םון אלע שםראוי ,סיו אײנ״
זאנמײם .דער יחנזידענט ,וחגלכער םױ
םעלם זיך א גאנצען טאג מיט װעלט-
פראבלעםעז ,רעדט און שמועסט סיט
צעחנדליגע ,סיט זזונדערטע ,מענשעז,
קומט דצרגאד ארײן צו זין־ אין הויז און
שפאנם ארום אימר די צימערען אז
עלענדער ,אץ אײנזאמער ,או; חלש׳ט נאך
א םדײנדלאך ,מענשלאך ,װארם...
איז א קארעסאאנדענץ םון װאשינג־
טאז ווערט ותרצעהלט אז מר .םרענק \ו.
םםויתס םת באסטאז ,דעם ^רעזיחגנט׳ם
איגסיםער פרײנד ,איז גצקומען קיי! ווא־
שיעםאז און װעט םארברעמען עםליכע
װאמן בײם ״•חנזיחננט .םר .סטויתס
איו נים קײן •אליםיקפר .ער םישט זיך
נים ווין חנם •רעוידענט׳ם געשעםטען .ער
* « Vגעוױינייכער רײכער סוחר און אן
אא^םעםען חרמאפיתרט• םים  o nאלםער םרייגד .םון דעם ירעזירענט׳ס
ו דו » n nין ע מ ײד מט —  .י פאסיליע.
ױי\ אנוועזענהײם אין װאשינגטאן,
וופרם חנחמגהלג^ איז בלויז צוליב חנג^
 mrn •pii׳אויז גים,אױפ׳ז  u W r aבדי דער פחנזיחונם זאל חאבעז א םרײנד זאםיןײם...
איו ליין אין « טפטא^גפס ירי|~.
דאם װאם דער פרעזידעגט האט אלם
צםיץ האט םיר א אאפיחמעם .יא־ ארום זיר ; אז אמת׳עז םרײנד װאס זוכט
ניט פײן טובו^\ ,ואס נים גימ קײן עצות ,זײן איגטיםסמען פרײנד א פשוט׳ען
׳אר»ר־איז חאנס ט רייננ מ מ מ ט.״
—  -ײ י ו .וואט מ ם׳עט נים און װאס בלאמן זיר ביזגעםמאן « .םאן אהן ירזגטענזיעם ,איז
אחם פיד — אויו o w n
א ןמיגן $אד ותםעז מעז זאי תא״ א זעהר םעגשליכער שטריך .עס װערט
?ינפס ...םתים־>יכט .״
ױר אויםרערען דאס חאדו ,ויך בא־ דאך !  oneסאנ װי נאכט צו האבען צו
טי»
־
שטעל^
םנע
ם^¥רו
ה«ט,
םיט פאליטיק . ,דיפיאםאםיע און
ען
ל
מ
מ
ד
ת
ױן
ווײב
חנד
ווױןי
»
ני מ ׳ «.צרפימן ויד  v u nבי y m
הײנם געוז װײם װאס א מצגשזנן
פראביעמען .־
עס וױ5ם זיד דאד
אנדאחנ םעא?ימ אוואמײטין-.
^רי
ן ? p« runטאג ויך אוועקזעצען  Iםןהיט^• •
״ ״  * -----------ת ג י פ מ ה ר מ י *

ענ»ן .ניט כײם yawini»5p״.

-־ »

ג״״פפ דין א^פעדדנטע ,ד׳י-ט שעלטצן,
 o r :פאױראטען ,דשט לרענצען ...דאס
אי״ץ חאט רך פא-ענדעט דא-ט-״אױפ׳1
״
כוידעס,..
איך בין נלױז פיל טיט  SV&Vאזא
אוטגעהױערען רחט;ווז״געפיד-ל^ ס׳איו r o
א רחמות אױוי דער דאדגעד פלטדו,
װאס דט א• ױ;ס לעצטע; גיאשען א
 ,wװעלנצן ױ לאט טיט די אײגןyj
הענט :עקלמוט״ כ׳איז טיד א יחרדת
אױןי דעם דאדגען ב״טעל*-ענ״*״עד ,װעל•
נער דא״פט טיט א יראת*״*.טיס*צניעות
װאפ
ארױסדײסען בײ די טענשען
אנדערע ר^סען ארױס טיט דער לילו• םון
א שטעקען .ס׳איז טיר א -חטגות׳ װאפ
ד ,טעגשעז טובל׳ען אין אזא טיאוסיןײט
זײעדע נשטות״,
א*“ז !
וױ אגדעדש איך זעל
ס׳א-א רחמוון ס״איז טיױ אױ1י זײ!..״
איז אט רוקט דך ט״ין לױד ,צופ נית־
עױם.
און טיט דער לױה ג־;לט טיט בך ונך
רובעל תפילה*..
און ;עמװעלט איז צװאננען םון ם^ור־
מאליטעטעז: ,עחען טעאטראלע ;עשטאל״
טען ...די טאטעדען זיך אין גענעצען —
איז גמהען* ...דער לעצטעד כנוד״ I
אין וױיסע קראװאטעז כאגלײטען טײן
לױה בעקראדאבען ,געהען נדינע געצאל•
טע און :יט״געצאלטע ביאגראפיעס *־פײן
<יעצטע דעקאראציע ...די לעצטע םידיא;•
•
טען..״
עטי*יכע בעיי*ע;לות האבען א רײב mp:
טאן די ד.ע:ט  - -״ס׳װעט אםשר זײן א
פארדינסטער/
ס׳שטעהט א לא;:ע דײל,ע די־ך דעד
פאליצײ שארהאלטענע דראזשקעס
״יצטאדטישע ארדענו;:״...
דןר המון איז אומגעדולדי .:יונקט
פיגף אזײגער דאו־ף פען װעקסלען צאלען,
טעז םארדזאי״ט...
עפעס א כײדעל האט ארױסגעקוקט םון
טראטוױי  :זי האט ;עװאלט איבעדי־עזען
די אויפשריפט כאטש אוי* אײן קראנץ
— און נישט געקענט ...זי קוקט ;אך כײט
די אױגען רי >ױה.״ אין אי־ר  re v :פאלט
ארײן עפעס אן אוטעט...
און אט שלאנט טען צו פיט נעגעל
דאס דעקעל — אן אוטעטינער געזאנג—
די לעצטע אקארדעז ,דעם ארון האט מעז
פיט זאפד פאדעאטעז — און *רו איז
שױן געענדינט...
דער הפון האט זיך גאך גענויטיגט
אין מיר צװײ־דרײ טענ נאך םײן טױטן
פען האט פאניםעסטידט אויןי פ״ר זייער
גאנצע ק*טור — אלע זײעדע גלויבוגגעז
און איבעמלויבוגגען.
הערט ! — פען ריהפט די פעלות םו|
פײן לעבען ...״א פוסטער פון א ביתער...
א פאראלישע קראפט".
פען רותט ארויןי אױוי דעם אנזעהעג־
דיגען ארט די קלײנליכסטע פאפענםען
םון פײן לעבען  :מײן ערשטען קאם1רא•
פיס פיט די הענדלעד ,םײ:ע פעטאדען
)»לוס אוי;״ זײש (10
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אין קארגע »װײ  Bipiimוייטען
װערט דערוועהיט אזױ ?ודץ* ,נעי iv
ג>ײנער צייט ,אזוי װאונדערנאר i8?p״
די נע׳עיכטע פון דער «י;טערנע־«אנעל
»8ר די לעווטע  18טאנאטען .און כאט׳ש
סיר זיינעז זינער ,דאס איע דעיענאטען
*ו דער קאנװענשאן זײנען טעחר אדער
װעניגער נאקאנט טיט  ,o nװאס יייי
סארנעסוסען אין  ipiױגיאן אין די יע*־
» ptעטליכע טאנאטע! ,ראטען פ*ר זײ
«ינער*ול*יענעז  o nרעוארט גאנ׳ז
גױגדאין■; זיי װעלען וינער• געםינען
פילןס אין  o nרע»ארם ,װאם וועט ז״
גאילוינעו סאר זייער טרחח .זיי װעיען
זינער זעחן נאר סילע אאסירוננען אין
 i nיזניאן א־ן א פיל היערערען לינט,
װי גיז אי*ט.
 dpאיז אטת ,אז די מעועסטע רע־
לענאטען דינעז גאפאנט סיט  pVdאיי*:
• pjippאסימננען אין אונוער ױניאן א׳ן
די > pbvp 18חד׳טים .אבער דאם איז
גאך >יט נענונ אום  ivסאכען זיר א
רינטינען באגריף םוז■ דעם ,וואם איז
ם^תעלופען .מעז טוז זיין באקאנט
םיס די םאקטען א  !,זייער גאגצעז -iv
ואסענהאנג און סיט סילעם ,וואם אי1
חינטעד די םאסטעז ,און  dpראכט זיך
א« •דער רעאאדט װארםט אין דער
חינזיכט אױף  dpiא נאנץ שםארקען

 ipdp:pjאיע  iip ;p^pj״» ipdו די אנ־
* v i m m t v wו ווערען רי םיהר?ר
ארן די טאכנענ?ר אין ד 7י ױניאן ,באר
מיט אײן פארלאננ ,טיט אײן װאונט:
אז אין אלt 7ײpר pהאגר>ונג |7זאילען
זיי רעהר שון איץ האנען אין זינען dpi
װאוירזיין םון  ipiױניאן,tPDii Dpi ,
׳ Dpjnpeנ»וטען םון דער ױניאןrv in .
ייירער> ,״  ,ip iכײ יעד7ז פארזוף זײ•
 i ipip״; |pייי אונ;7ארט wipj־ |pאין
זייערע ?רװארטוננען ,כאטיט רי “ w np
טוננען t־  |prנאםת נעװען יאזעלכע נע•
 .ט?םינטע .װאריס ,ױאס קען טען טוין
 ipj’jpiOםארלאננעי ,װי אז ױניאן־פיח״
 ip iזא ^ 1זיך אויפשיהדען וױ אמת׳p
פריינד שון  ipiיוגיאן ,און נים א>ם
איהרע ׳טונאיס ,אדpר איס אזעיכע ,װ*7
 ips ipdזאל  jp«»pפארד7כטיג7ן *ו
זײן ניכער ׳שונאיס שון דער ױניאן ,וױ
איהרע אינ pמpנ pנpג pפריינד{׳
A

אין  dpiרעואיט װעאעז רי ד7א?נא•
טען נעש־נען די אטת׳? פאשטען ,ותיכ7
האכ7ן נ7פיהרט צו  ,dpiאז די פיהחןר•
שאשט זאא פיהא?) זיך שארשליכט7ט צו
׳ jpppdkדי דרײ  ivd' pptppנאארדס פון
די אא?אאס  ,J ,2און  22אונט 7י pipiiD
אנשאאנ^ .די דעאענאטען װעיען IPtio
נ.
.V
ץונמכזז ,אז ווען דער נ.
דזעאינט נאארד װאאטען דאס נים •yi
לינם.
טאן ,װאיטען זיי זיר טואדינ נ?מאכט
A
איז א עײ?רער פאינט-פארא?«ננ ,איז
אוינ  opזיינען דא  jprnivדי דעלע: -־ט יאבען ע־ש־אט די אינסטרו?צ’7ם,
גאטען םיאע ,װעיכע האבען זיו אליין פיט ײע־־כע די  pdvpPקאנװ?נ׳טא( אין
אייננעדעדט ,אדער ײעמען נזען האט אײנ־ כאסטאז האט זיי באאוישטראגט ,װשן זי
נןרעדם ,אז די נעאסטע םון  i nאינטער• חאט זײ אויס?רװ?חאט אים ױניאן״פיה־
נעשאנעי זײנען די געםרייע רעער פון רער .אין פ*?ט ,די דעי?נ«טען ררעל?ז
אלץ ,וואס איז ״פינםםער״, ,רעאקןויא• זיך אייכט  ipippאיב?רצײנ7ן ,אז די פיה־
נקר״ און אזוי װײטעי ,וועלען זיי םוז ח1ר׳שאשט האט נצטרייט צו זײן אזוי
א>» םאפםעז ,וואם ווערען איבערנענע־ םיאד װי זי האט נאר נעסענט ,אין באצונ
מן אי 1דעם רעפארט ,אידותאנע סע־ צו ? dpiאעםענט אין דער ױניאז ,װ7א•
נען פון קיינעם ניט אפנעלײסענט װע־ כ?ר האט נצזוכט אאעראיי םיטאעז צו
רעןי נו זייער נרױםען ׳טםוינען סוזען דך ריס?ח1דיםיח» יי יוני*!.

!־ . 1סותו זײן ,אז זײ חאבען געלעבט אי« 1
 i״ גרויסען טע־ת ,און דאם זײ חאמן באמוז
 \ 1געזינדינט ,באטט אוננאװאוסט ,נ»ען
‘Wijm׳ דער פיחרער׳טאשט םון דער אינטערנע־
מאנעי ,װען זיי חאבןן איוור םאררע•
מנ ם *וױ׳טעז די .פעסטעחג *וחות׳/
און
.קפנטר־רעװאױציאנערע כוחות״
אזוי װײםער .דער רעיארט איז םול
םיט פאסטען ,וועאכע וױיזען סוגטם o n
ײ »יי ; אין ,אוינ מעז  ippאיז  dpbpיא
סאנטז « םארװאורף די םיהחןר םון
דער אינמורנ?׳טאנ?ל ,איז  dpגאר אי1
דעס,׳ מאס זײ זיינ?ן נעװע־ צו רpװא*
>ו»יאנאד.

J

אין  omרעפארט ווערט באװיprז
.קאאד ,אז  dpאיז  w wדי פיחמר־
ע אפ ס פו 1ד?ר אינט»רג?מאנ^ ,ו\?צ•
y,
מ תאם ־(װנראנפן וי טאטי 4אין דןם
נ מ יאמ?ר דדפאיגט באארד ,און ווזד
 opts • 1נוח איז נ?ויען באםת ז?חר ׳טןך־
ליד ,םיחחמדינ *ו תןר אונט«עראבינג
■|i
 jOפון חנר ױניאן ,ס*י נײםטי^ אוז סײ
■ םפםערתל .פון  dpiרעפארט ווארט

באוונדערס ק>אר ,אז אונזפרפ זאגענא;־

»  ,ח נ מ מ מ ד ״ איז ח^ואלון
יחױפנע־
וופלכ?  | P3«oאזא געפילרפ •prt

♦ J7 Jײפד ראדיקאאיו^ האנען דוהא אין
פילע  p^pdנעחאלפ?ן די  .דאזיג? סא־
כוחוו^ אזיסטײגד«7נריג די אנ־
מז פון י7ר םיתרער׳טאםט פון
? .נ .אימער זװם ׳פיזנכסז!;,
ג זיי ני ױז »>ס פאייםי־
»ח דורכדעס מחאאפמ ר•

מ די י מ כוחװ)  •an t'Mיר
ױיעו־ קאםי פ*ר rht״ ײאם
שלאכט״ פפרדארמן אי 1פארד
 i nיוניאן.

ג‘

■ M if f lH
 iPi'DPiאי1
 s s T —-- ,יופייי־
ני כוי ,ײאס איז >יד
נעײוורען Dip ,י״י
האט טוקעםפם

A
m
אין  dpiרע»ארט װצאצו די \ T^r
נאטען נעש־נען א םארעםענדינע בא״טטע־
טינוגנ דורף אונבאטטדײטבארע דאקו־
? ip i o n ,ipd: poרעסענם אין  i nי ר
ניאן ,וואס חאט נצזוכם צו מ«כ?ז *א?ו-
ל " טראנ?ל ,האט ניט אזוי נ?האנד?אט,
װײא ער האם װירסאיר *וױ באנריפ?ן
זײנצ פאיכטסז «י] אויפנאבעז  m ivיױ
ניאן ,נאר ראס ער איז נ?ײען « כאינדצר
װערלצ״נ אין די הצנד פון נצװיםצנאאז?
אויםצחליכש רעמאנאנצן ,און האם בלינד
ג?פאא;ם אא?ם ,װאס מען האט איחס -pj
הייםעז .די דעלענאט?ןי ײעלעז זיך א־בער-
צ"נעז םון ר* ראקוכיענטען ,דאס חנר
ג*נ»מר שאמפײן ג?נ?ז דער אינםזגרנ׳ד
׳שאנ?> איז נ?«א»נ?װ7ם  ip iip wםיט
ימאנאסזנן םריח?ר ,נאד איידזנר די דרײ
עקזציווםױו באארדס פון די דריי n in
סאנםזנ לאקאלס זײגען נ מםעאם נעווא•
 mאונט?ר רער א נ ק ^ ע אין האנדלונ־
נpז ,וועאכ? זײנ?ן אהן '  in Pצײייפ?א
נ?ײמז ה?כ 6ט־׳טעדליך םאר דער ױניאן.
A

די דעאעגאטע♦ ײעל?ז אין  opiח ד
אארט אױך  ipj’dpjא ז?הר שאארע np
קמרונ^ ויי אײי דאס האט •*סירם* ,ז
א ב«דייט?נד 7טײל פון חור - ipddpd
עי■ את *רתםצרנשפאלען אונ»1ר dpi
אײנםלוס םון די  ,iPi*ii»piאון האט
אתיםנצוויזצן אזא הויכ?ן נראד פוז
םײנר׳פאפם »װ  i nפיהחןרשאפט?pii ,־
 paהאם ?ר׳טט פיט *18מא:אטעז pmv
נענאםעו »ײן פול |7צוטרוי אוז >p r .
צוליכ דפם ,כדי די tp^tpT tPDtMtfpi
דאם פאראטפחז ,וחנל | 7זיי מוז?ן גאנץ
גריגײיך» ,װלײנ?נדינ « ,tpp Ppo'3אי־
מנריײאנען  o nקאפיםעא ,וואס נשחט
׳אונטצר׳ן גאסעו .םורוועי אײ איגדאס־
טריעל נדטעגממס״ יואס ברעננט נאנץ
תלאר • ײי ^ י מ י מ יײנימ

dp

 ip«pjדי

ריידזמאנאמממ בפדימוננ׳מpa>pii ,
ח » מז פאראוחאכם פופ נוויטפ *ר־
כײטטצאזינקײט *װ״פפן די תיאולסא־
 S mכפר ,יון וזאס וזאם נפטיראיכקרווײזע
 J a rנעםוזם » pranaן «ן אמצנדינצר אונד
י י ח ומםריחמחײנ^ פח  ipa«mדי poenp
»״>
כפרזז ויינען ,וױ עס איו מקאנם ,די יר
םיז
ניפךסוער .וואריפ די גרזיספ n p » p o
די
yבנומנt
שי  3גיס •ממוןריג »  tפאנאנחנרסיײמן
«  rדי • jrumm-גרזאכצן פון p ir't
H ir p o
הפמז אמר  j\r r t ir m pmאון סײהדערס גאד pm ,ווי וחד

גען ,פחען אתישװארשען די גפנצע ׳* 1לי
אויף רי .ipin’B
A

די דעפאג»וגען חןונען אויף דעם פערר
פון העצעדײען  ugnviא ראס ריינטערע
ארנייט װײל נ*ו פא;נע כואדטע אין
 dpiגױ  i p p i fדז׳«פי;ט נ>וארד און
אױף אין א ואר לפשפלס ח*נען װיר?•
>ױ סי סג חינ ט זײער פאנט ,און ח^נען
זיך אױפנעשיהרט זעהר ׳(ויעכט ,זעחר
אופװירדיג  ipjpiדעס דורנשניטיינען
 dp ,ipwpaאיז אין דצר ױגיפו אױפ־
געװאלסען «  o«?pנאגינסטיגטע ,אױסער•
װעהיטע ,ײערכע  ivatpnגענ»סען פיער״
רײ פרױױל7גי 7ס( און נ 8ר א ipipo ph
חיאם יוניפן״לייט ,װעינע חאנען זיך נפ״
טראכט ,און טיט שיל רעכט ,ארם ׳טטיוי״
קינח1ר .אין גפר סי? 7םערע איו די נרוי״
 pd׳ pinpcטראדיצי 7אין אונוער ױ;י18
םון דער חעכסטער  P3,?inp״ Dאין כא־
צונ  ivױניאן״נ׳דר ׳טטארש ,נאנץ ׳שטפרק
אשנעישװאנט  .finyupiםאר פאנכע יױ
ניפו־נאאפט? איו ױניאדנעיר נעװארען
כטצט א  •ip p p o nדאס חאט אויפג•7
כיאאזען די נ א מכ טינ ט ע אומצופריד?נ•
חייט פון א טייל פון  ip iפ׳נטנצר׳שיפ
אין א פיאםענרען צארן נענען אלע פיח״
 ,i nניט ס 8כ 7נדינ  i»pאונט  ” ^n pד
צוױטען די שוידינ? און אומ־טולדינ^ די
פעסנער׳טי■ חאט ניט באמערטט די כאפת
ipdip 3’8׳ p 3’>cאניטטרעננוננען פון dpi
נ .p .נ .און  oipini83שון • dpiרעזי״
חגנט  IP580 iv 8סוןי  ivאט  ip iםאשין
מיט איע איחחו אופפ 818נטװ 8רטייכ?
און אופש8רצייליכע ה 8נדיוננען .די פיח־
רער־טאסט האט(fniPDn8DDD3>pr, 1 ,
ניט גע? : 8ט ,ניט געטארט ריםען *dipdp
ליך צום  IPJPI *I08Pאט יי PDB118P
עיעמענטע; אין  i nיוניא! .זי ײאלט
 | 8iנא 1ניט  dipppjא ױ ס פי ח ^ .זי האט
ג?םוזט טא; איח pd’iii 18 1נ ײ ט אין
 ip iטטיל און טיט שיא טאשט ,ױאס
1אס האט נעשאשען פא1 1י fp:8i8opi
די םענריכקײט 'ipb’ipivd’wiV 1י *opp
 ipdנ׳עגעו־ 8 p״ P'vbhאין  i p iױניאן און
רי ?  pdbii8עאעמענטעו אי 1איין נוגד,
און 8דער
איין זי  1אוי vDו^ Bיי lPאאס 1י *n
און
טער  ip i fiDױניאן .לאם הפט זײ -pj
 h ip3piמאכט  fprvviv ivאויף  t״ ip
זײט  8היביטצן טייא םון prD3MvnP ,i -
 piפעפנערס אין  i p iױכיאן ,און שון
 ,,iװאם  | pi” iנעוועץ 1י לרבנות םון ip i
פיהרונכ ,שאר  r״ ip
דאזינער
?אמייין שון אגולנער שאייויפתננ נענען
רער .Dc8Dnpii'D 1PV183
A
אין  dibbpi dpiװע־׳ען 1י •p?pi
נאטען נעשינ7ן ,אז 1י  ipi8i8Dnשון
אויטםײר האב?! נע?ראנען אים  t״pip
עטאר?ע אונםצר׳שםיצעד ג«1דע 1י •yyy
מענטעו pp^ph ,זײנען מעײען 1י סכה
און  ddpb ip iאיז דער ייניאן ,און פון
װערכע  iptiiKם־הדעדיטאשם האט נאך
םילע «;״-י טר^גו:גע! עגדליר 1י ױניאן
כאסלײט 1 ?1 .מיט ?ר?י?רט זיר i n
 :?*pipשון  bpi׳טענ^יכםטע! !אמאנא•
ניששן שאמ■״! ,װאס «יי ײעז  dpאיז
אננעפיה1ט  inpupiנענען  8ױניאן־
^הו־ערשאפט ,װעאכ? האט נעטאן 1ו?א
איחל בצסט  ivהאלטען 1י ױניאן אויף
 ipripnpi i nהויר  noױניאךטאראל.

! ,iעאצנאטצז *ײעאעז איז pi dpi־

פאיט

fPi'Dpi

ז7אבסטפא1שטעכ1איר

 Dnט11י17יג־ט?נ1איכען כיא o n | id 1
 ,t” »o8Pװאט איז אננעשיהי־ט IP18HP3
נעגעו  ip iײניאןop 1 .יעט םאל זײ
האאר  ,tPiPiiאז אמת׳ע ײניאן־אייט
װאאט?ז ה״נפאא ניט נעטאנט ipii’D
אזא קאמ8ײן p'ddk .עניאז־אייט וואא•
טעז נשהאט אין iprt, 1אם  hמניאז
ט«ר ניט נעמאכט  iv miniאש א.ין
 ivבאאטע איז 1י א1יג?ן  i n iidנאנ־
 ipvוחגאט ,צ1איב >עם ,װאס 1י *v'K
 proא^־ניסטרייעאן האט ניט 1DP1-
 t” P IPiא ”טזpאינpײט אין  t״ pipאױ־
 •IPiאפת׳? ױניאן פעפב17ם 11אא•
ט?! ניט נ?ז1כט טים אא? סיטא?ז *v
 ,i ip'od'ibdטוחות םיז די ימיאד
מע״בעים .אי 1אײי *KiBon iv Dii8
איזירעו יי ױניאן ,אז  dpז»א  ipiioנן•
מעז יאהרען ,כיז 1י נױטינצ יוניאדמא־
דאא זאא  inpii m - iiא •'n ip p i’ii
כײ אין  i nױײאז .סיז m n i8 i n
זײט ייעאען יי nאpנאט prזיר איבער•

 v״ ,ipjאי די . . ,*•n rw rw n iw v
ינ ט צנדי! ייוייי די 8P8 in • peoiip״
-pr»rs8P
ציעס ט*ר ו י v9'K pm n
ט8רען ,חיט י ױ גאה׳ני׳יט איו •n » i8 P
יירט ,און איז ג ײוי׳ ײ מ מן  o nנס״11
 wטאן פיא»ם ,אני »י ייגעו ,אנמי
פיט זזאפ זי  1ו ײ ט ו י ו איחר נינצעו
it
 n״  |pipuאענען געמוזט ׳טעפען.
האט נעסער iv d ih ,פאנען  8סוף iv
ת■ »81ינען ? tP8Pi ip oi8 )18 ,108

 o nניסעאצ 0811 ,יייז WM* 8ינ׳«*נע
נאיכען  i n noױניין ,נ 8׳«י8ס?ן וויו

ip: p; ivipoji8

דיט* .בער םון דער אנדערער זײט מוזען
אנדעדע אומ־
כיר זײ טאדיען םאר *
איבערגעלעגםע האגדלוגגען .אנמטאט צו
הומען צו דער ק^גווענישאן גלײר מיט אלע
דעלעגאטעז  !, kדער כאעטיסטער צײט׳
האנען זײ געהאיטען פאר נױטיג איע ^ונ־
צוקוכען ,ײען דער טיעערמצז האט שוין
געעםעגט די קאנװעגעאז ,מיט א גאנצער
דעמ:#סטרא^יע ,אזוי װי זײ װאיטען גע־
זוען  oygyא פרעמדער טייל סון דער ?אנ־
ווענ״״^.
A
װי הינדי^ דאס איז ,װי ניט אינטעלי־
גע;ט עס איז פון }ײער זײט ארײנצוקומען
צו דער ערעםענונג מיט טראגספארענטעז :
״סיר םאדערען ®ראיאיציאנעמ רעארע־
זעגטיײעאך ! םון װעביען פאדערען זײ {'
װער איז עס זײער רעגירונג ,װעיכע זאל
זײ ד^ס באוױייגען דעם דאדגען גע־
יג־אנה Vאו־ז באטראבטען זײ דען זיך,
אלס אימיצענס אונטע-טאנען '1

-

x

* .
ד,ײן װאוגדער ניט׳ דאס זײער גאג־
צעד אױםטו ,װאס איז געװען אזוי קינ־
דעדיש ,אזוי לעבערליך ,האט ניט ארױס־
נערוםען דעם פון זײ אזוי עטארק־גע־
װאונ״שענעם עפעקט .מיר װילען האשען,
אז דאס רועט פאר ?ײ און פאר איע אנ־
דערע דעלעגאטעז זײן א 5עסאן ,אז םײער־
װעדק־יטפילערײען װעיען אויןי דער קאנ־
װענישאן נאד וועניג װאס גיץלו האבען .מיר
וױלען האםען ,אז א ל ע■ דעיעגאטען
װעילען פאדשטעהן ,אז זײ האבען םוז  P״'
נעם גארגיט צו פאדערען .אז אלעס ,װאס
זײ נאר אלײז װילען ,קענעז זײ באשיי־
כען .זײ מזזען נאר איבערצײגען די מ«'
יאריטעט םון דער האנװענ׳טאן אין דער
פארגונםטינקײט ,אין דער פראקטישקײט,
איז דער נוצליכקײט פון זײערע פאדערונ־
נעז*
A
מיר װילען האםען ,אז די‘ עדעפענוגג
פון .דער קאנװענשאן איז אן אנפאנג םון
א קאגװענשאן ,װעלכע װעט זיר אננעבען
ערגטט מיט איהר ארבײט און זועט אוייס־
םײדען אאערלײ ספעקטאסעילם ,און נאר
אזוי װעט די האנווענשאן ברענגען די גע־
װינשטע און נויטיגע רעזויסאטען.

,

לען מוזען האבזגז אין ויג ען א ײן ח^י^פד
זאך .מיר ז ײנען אין אמעײקא׳ און אנ ^ע ר.
באװעגונג מוז און װעם בלייבען א מיי ל מון
דער אפעריקאנער ארבײםער״ב«וועכונג• ,אױב
זי זאל ז ײן פון אירגענד װעלכער באדײטונג.
פאנכןן םון די דעלעגאםען מעגען חאבלן דעם
ײאזנא זיד אוי ס צו ױ צ ען אין #לערלײ »עחנע
םארבען ,אנער פיר אלע מארען ק ײ נ ^ ני ם
פארגעסען ,אז פיר םוזען בלײבען םיס אונ־
זעיע פיס ארי;״ דער ערד ,כדי אונזער ״אײ
ג אניז אגיע זאל קענען ערפילען איחר אמת׳זנן
*יל׳ «לס די עקאגאמיעע ארגאניזאאיע פון
די ארבײטער אין דער ®רויעױקליידער״אינ•
דוסםריע .פיר ז ײנ עז א ט ײ לי פון דער אםע•
ריקאנער ארב״טזגר־באװעגונג ,און מיר קע״
נען זי ד ױנק ם אזוי װעניג איטײלען •ון
איחר׳ ײי פון אונזער סאםע ל ע מ ה און 9לם
א טײל פון דיזער כפוועגונ^ לאםיר גערענ־
קען ,דאס א פלאםע אװוימם נאר אזוי א:על%
ײי איחך לאגגזאמסטע  V rי י ז דאס א א ײפ
איז אזוי »טארק װי דער אװאבסטער‘ ^ינ• \י ,
v H
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און דארום גיבען מיר זץ םויען קדע־

װאס אנכאטרעםט די גרױסע װיכ•
טיגקײט םון דער איצטיגער ^וגװענ•
עאן ,קענען מיר ניעט טאן כעסער ,וױ
צו ברענגען אײגיגע פאראגראםעז פון .
דעם שלוס־װארט צום רעפארט:
®ױ יעי קינייענ״סן
״••ײי״ יע®
װעלען דיס?וםירם און געלײזט װערעז װיב־
מיגע לעבענס״ןימגען פאי־ אונזער סיג^ני־
ז»»יע .עס *יז ד? «ן אי׳נדוסכריעלע »רןך
בלעם ם<ןר אונזעי מעמבער*י» ,װ^ס םײגם
ײירקליך זײער בי-ם און ^ופער׳ פון דער
לײזונג מון דער ■רןןנלעם חעכגם  a6צי מלעס
דןןס ,װןןס ס ר ח^בען געװאונען — ךן^ך -־
ארביים ,װײדז^סקײלס^ ,רבײבס״עםוגדעז,
י*ו ו 6לע אנדערע ״יץ־םיטלען — ז^לען מים
אמ?ל ם^ר»װאו:דען װערען אין דעם איגםי״
געז תוחו־ובוחו־גו^פסנד.
״עס איז ד* «ן אינערליכע !רןןנלעם פ«ר
אוגזער מני^ן ,װאס איז נ*ד ®ון גרעסערער
װינשיגקײכ .מיר זײכען ׳יװאכער אין »9ל,
אין מאראל ,אין קאמ,יי־פימלען ,וװר מיר זײ•
נען עס געװען םאר פילע גאחרען גוריק .סיר
האנען פארלארען א גרויסע םאס בלוט ווין.
דעם אינערליבען קאמף ,און אונזערע »ו:אים
ײ״סען ײעגען דעם .דיזן קאנװע*:אן ײעם
האבען אויס»וגלײכען די אונםעראײדונגןן,
װאס חאנעז יד«יאיםען אונזער יוניאן ,און
זי װעם דאס מוזען מאן גרינדליך ,נים דורך
פארלאסענען און דורד חאלבע ווערםער ( .־
״די דערעגאטען גו דער קא:װעני»אן װל•

טדײד ױניאניזם און עםפ עדאנטא

A

A

 ip iטײא איז  ip iאנגעװשהטאנט־
 fi8 ipbd 1ױפטינסט 7ר •pi dpi I'M
*#רט .אכער אױך דער רעיאדט «*t
*מעכױין איז פ1ן גדױסער וױכטעקײט.
דער גאנ*ער רעיארט איו העכסט דרא״
םאטי?ן׳ פויל מיט האנדלומ ,מיט-ילע״
בען און טעטיגקײט םאר די םארבעסע״
רונגען םון דעם יעבען םון אונוער סעמ״
מןח«י» אין יעדען טטאט #אין יעדער
עט^ודט ,אין יעדען דערםעיל ,װאוהין דער
שיקזאל ח*ט םאױו^רפען עטייכע יליײ
דיס גארמעגט ארבײטער ,און ײע>כע ח^ו•
בען דך םאדאײגיגט אין א ױניאן ,אום
צו םארבעסעאן דיער יאגע •.מיר חא•
םען ,מיר ערװארטען ,אז קײן איינצי-
גער דעיענאט צו דער ס^נװענש^ן װעט
ניט םארפעהיען איבערצוילײענען דעם
גאנצעז רעיארט ,אזױ ,דאס ער זאיל ק*״
נעז חנכאטירען איבער יעדער םראנע
םים דעם םואען וױסען םון די םאקטען
און שטימען װי זײז אײגעגעד שבל און
געוױסען װעיען אים דיקטירען.

נארת דעדפדעחענד * Vאױך געװען די
גיױסע חארציגע אװאציע ,װ^ס •רעזי-
דעגט דגטאן האט געשר^געז ,װען װײס•
ןרעדדעגט דײונצת ח^וט איחם איבעדגע-
גענען דעם האטער צו םיחרען די קאנװענ״
^*אן אין אלע איחרע װײטערע זיצונגען.
ד אװאציע ח^ט ^נגעחאיסצן א ׳טעחגע
אאר מינוט ,און קײן מיםטאן חאט איחר
ניט שאייע געמאכט ,װי מען ה^ט עס גע־
?אנט ערווןירטען םון מאגכע םאגאטי^ע
״יינקע״.
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ניט

אין רער אייראיעאישעו ױניאךבא־
װענונג ציהט אין דעם איצטיגען מא־
סענט רי םראגע םיז אז אינטערגאציא־
גאלער שיראך א שטארקע אױםסערק-
זאםק״ט .ניט נאר געפינט מען שוין
אין די וױכטיגסטע ױניאן ־ זשומאלען
אין עגגאאנד און אין דײטשלאנד אר־
טיקלען װעגען עםנעראנטא ,װעיכע איז
די אײנציגע םון די אזוי גערוסענע נײ־
טראאע שיראכען ,װאס איז געװארעז
אן ערםאאג ,נאר אויף פראקטיש איז
שוין פ^ר רעד לעצטער צײט םיל אויפ־
געטאן געװארען אויוי דעם דאזיגען גע״
ביט .די װײטערדיגע אנטװיקלונג קען
כרענגען זעהר גרויסע רעזולטאטען םאר
דער איװעלטליכער ארבײטער־באװעגונג
שױן אין דער נאוזענטסטער צוקונםט,
און די אמעריהאגער ארבײטער דארםען
שענקעז דער םראגע אויםמערהזאמקײט
אוין רא אין לאנד ,װאו עספעראנטא
איז וױינינער םצרשפרײט ,װי אין איײ
ראנא.
עס איז האאר,׳ װי דער טאג׳ אז
קײן װירסליכע םארשטענדיגונג צװישען
די פעאקער בכאל און די ארבײטער-םא־
סען בםרט  \vvניט געםאלט זײן כל־זםן
עס װעט הער^עז די איצטיגע בבל־צױ
מישעניש םדן ש8ראכען .יעדע אינטער־
:אציאנאלע באוועגונג מוז םארבלײבען
א רײן־מעכאנישע ארגאניזאציע ,אנגע־
פיהרט םון עטליכע פערזאנעז ,װעלכע
האבען די םעהינקײטען און מעגאיכקיײ
טעז צו באנוצען זיך סיט אײגיגע
שסראכען ,אזוי לאננ ,װי די מאסען קע־
נען ניט קוםען אין לעבעדיגער באריה־
רוגג און באקענונג צװישען זיך דורך
א געמיינזאמע שפראך.״ די אי^טערנא
ציאנאאע ארבײטער־באװעגוגג האט דא
רימןר די ערשטע נעסוזם אײנזעהן די
פרא?טישע און מארא^ישע װיכטיגקײט
םון אן איגטערנאציאנאלער הילםס־
שפראך^ שוין אויוי יךעם שטאםגארטער
סאציאליסטישען וןאננרעס םוז 1907
האט מ^ן דיזע םראגע ערנסט אויםגע־
נומעז .אבער נאך א לאנגער דעבאטע
איז באשאאסען געװארען ,אז רי צײט
איז נאן ניט אינגאנצען רײוי אויח
אײ׳נצוםיהרען א ?ינסטליכע וועלם־
שפראך אין דער ארבײטער־באװעגוגג.
נאך דעם װעאט־קריג האט זיך די
אאגע און די פראנראם פון דעי אײרא־
םעאישער ארבייטער־באװעגוגג גרינדאיך
נעביטען .די ױגיאנס און די ארבײטער
פארײנען האכען באקוםען א םיל גרע־
סערען אײנמלוס אין דעם פאליטישען
ינעיען פון די לענדער ,װי עס איז םרײ
הער נעווען דער םאל .די איגטערנא־
ציאנאלע דערנעהנטערונג םון די אר־
בייטער־מאם^ז דורך דער ארבײטם־אר־
גאניזאציע בײ דער לינ אװ נײשאנס
און די םרײוױליגע םאראײניגונג םון די
גאציא;אלע ױניאנס אין די אלוועלטלײ
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ניט קיק זונען שײנען דאו־ם :
ם׳איז די שאײ י«מ שװעײען,
װעלנע םראגען םיט זץ־ טויט
איבער וױיטע ערדען.
גים קײן םײכען פליםען דארט
דאם אי,ז םענשענ׳ם ט1ער.רען,
װעלכע ברענגען םיט א גרום
ם,ץ א לעבען שװערעז•
ניט קײן סנאפעם זעהם םען דא1ט
אויף די נרינע פעלדער
םױטע םענשען פיל צוזעהט*
ליגען *װישען וועלדער.
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נים אןיןש  o p j p pםען דארם
שםארממ וױל » מ בעסער■
וױיל דער »ײן פון לעממ איז
פון דעם טױם גאך גרעםער.
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 p pלמזןר זיגג  tmדא

קדיש &ו איך ברוםעז•

ג «ן א לעמך  * » Diliמ ײ

 paמעם םעתר נים קזםען•

•

פארזוכען צו שאםעז אזא שיראך
כע טרײד־םעדעראציעם און אין אן אל־
געמײנעם טרײד־ױניאן אינטערנאציא־ זײנען שוין געפאכט געװארען אײניגע
נאי — האט באשאםען א גוטען באדען םאא םאר רי אעצטע  50יאהר און הא־
פאר נאהענטערע און םרײנדליכערע בא־ נען שטענריג געהאט ערםאאג באויז אין
ציהונגען צװישען די ױניאנס פון פאר־ גאנץ קאיינע לרײזען .ערשט מיט א
שידענע לענדער .מען האט אויך באלד יאהר  25צורי? האט אגגעהויבעז װאק״
פארשםאנען ,אז נאר דער ארבײטער־ סען א גרויסע באװעגונג ארום דער הינ״
קיאס קען אפהיטען דעם שלום אויף סטאיכער שפראך ״עספעראגטא״ ,םון
דער װעאט און ניט דעהיאזען צום אויס־ װעאכער רער מחבר איז געװן א אידי־
ברוך םון א צוױיטער װעלט־מלחמוז .שער אויגעךדאקטאר און גרויסער הױ
אט די ארע אוםשעטנרען האבען געםוזט מאניםט )מענשעךפרײנד( א ו ד ו ו י ג
ז א מ ע נ ה א ף )געבוירען אין ביאאי״
םירען צו ,א גינסטיגערער שטימונג םאר
דער באלדיגער אײגפיהרונג פון אן אינ־ סטאה ,1859 ,געשטארבען אין װארשע,
טערגאציאנאלער שפראך אין דער יױ  .(1917פון זײן פריהעסםער ױגענד
ניאךבאװעגונג אלס א מיטעל צו פאר־ האט זיך דר .זאמענהאף ארומגעטראגעז
שטארקען די סאלידאריטעט און סימ־ מיט דעם געדאנק צו שאפען א קיגסט־
פאטיעם צװישען די ארבײטער פון דער איכע שפראך אאס א מיטעא צו םאר־
װעלט .רי ארבײטער־םיהרער זעהען אימיגען אאע סענשעךהינדער אין אײן
איצט איין ,אז אהן דעם װעט די אמת׳ע םרידאיכער פאמיליע .אײדער ער האט
פעלקער־דערנעהנטערונג בלײבען ביויז זײן םארשאאג פארעסענטאיכט םאר דער
א שעהנער חלום םון אוטאפיסטען און ־ װעאט ,האט ער שוין נעהאט אאײן גע־ ,
א פוסטע פראזע אין די פאפירעגע פאד־ שאםען אין זײן אײגעגער שפיאך אי־
דער און אויך איבערז/נצונגען פון מאנ״
^ײ־פראנראמעז.
כע װערת םון דער װעאט־איטעראטור.
די פראקטישע נויטװענדיג>ןײט *פון זײן נאבעאע פערזענאיכקײט האט םיא
א גײער װעיט־שפראך איז ׳ אלזא ,א בײגעטראנעז דערצו ,אז ^עספעראנטא״,
זאך ,װעאכע םארערט ניט קײן שום בא־ װאס באדײט האםגונג ,זאא שנעא םאר־
װײזען און ארגומענטעז .נענוג איז נאר טרײבען פון םעאד אאע איהרע האנקױ
אנצואװײזען ,אז די ביזאיצטיגע םעטא־ רענטען און נעװינען צעהנדאיגער טױי־
דע פון די אינטערנאציאנאאע ארביײ זענטער באגײםטערטע אנהענגער איו
טער ארגאניצאזעס איז צו באנוצען זיך אאע װיגקאען םון דער װעאט•
בײ די קאנװענשאגס און םאר די אינ־
רמר גרויסער אידעאאיזם םון דעם
םארמאציאנס-ארגאנען און רעפארטס—
מיט די אלע ררײ װיכטיגסטע שפראכען גרינדער פון דער עםפעראנטא־באװענוננ
םאר א מאל  :ענגליש ,דײטש און םראנ -איז ניט די אײנציגע מעאה פון דיזער
צויזיש .אזא סיםטעם איז ניט נאר שפראך .איהר װיכטיגסםע אײגענשאםט
אומפראקטיש ,נאר אויך גאגץ אומעקאז איז א זעאטענע אײנםאכקײט און א גע־
נאמיש .די קלענערע פעלקער םיהלען אונגענע סיסטעם פון װערטער־אויםבוי..
זיך אבער שטארק כאלײדיגט ,װאס זײ :זי םארמאגט ארום  3000גרונד־װערטער
ערע שפראבען װערען ניט אנער?ענט׳ ארער ״װארצאען״ ,װאס שטאטען םי1
און אגב געםינט סען גארנים אזוי אפט אאע מעהר אדער װײניגער פארשפרײ־
ארבײטער־טוער אין די עטליכע און טע שפראכען .די גאנצע גרעמער בא״
צװאנציג אײראפעאישע אענד/ר׳ װאס שטעהט באויז םון  16רואם ,און םען
זאאען גוט פארשטעהן אײנע םוךדי דרײ קען זײ באװעאטיגעז איז עטאיכע שעה.
אזוי גערוםענע װעאט־שםראכעז .דער חוץ דער גרעםער ,דארף מעז אבער װײ
אינםערנאציאנאאער אײבאר אםים אין סען און געדעג?עז  37רואס ,מיט וועאכע*
זשענעװע דרוקט זײנע פובאיקײשאנס מען קען שאםען נײע װערטער ,צוגעבענ־
אין  6*5שפראכען ,און זײנע קאטאאאגס דיג אײז זיאבע צום װארצעא־װארם.
און מאנכע בואעטינס װערען ארויסנע־ דורך אזא מיטעא קען יעדער איינער,
געבען אין דרײסיג םארשידענע שפרא־ װאם װײם ניט מעהר םון עטאיכע הוג־
כען .װי דער דירעקטאר םון דעם אינ־ דערם װעממר ,זיך באשאםען א װארט״
טערנאציאנאאען אײבאר אםיס האטאנױ אוצר םון עטאיכע טריזעגט אויםדריסעז.
מעאט ערקאערט ,שטײגען די שװעריג״ מען באהויפטעט אםיאו ,אז װער עס
קײטען בײם אויםחאײבען ,באארבײטען ק;ןן טויזענט גרונר־װערטער ,איז םע־
און םארעםענטאיכען די מאטעריאאען היג אויסצודריקען װײניגסטעגס  25טוי״
אי 1קובײן צו דער םאמרעסערונג םרן זענט באגריםען .דער גרויסער ערפאאג
דער צאא שפראכען ,מיט װעאכע מען םון עספעראנםא איז דער גאנצער װעאט
האט צד  6אן .דאס מײנט ,אויב די צאא באוױיזט ,אז זי איז אין גרונד דער
שפראכעז װעט ווערען דרײ םאא גרע־ אײנציגער גקאוננענער םארזוך םיז 1C1
סער ,װעאען זיך די שוועריגקײטמז םאר־ אינטערנאציאנאאער שפראך .איז איײ
מעהרען  27מאא .מען רערט שוין ניט ניגע אענדער װערט הײנט צו טאג
װעגען רעם ,אז בײ יעדער איבערזעצונג עםפעראנטא נעיערענט אין די שואען
איז קײנםאא ניט מעגאיף גענוי און און װערט אפיאו באנוצט פאר װיסענ•־
פאאקאם איבערצוגעבעז די אכית׳ע בא״ שאםטאיכע ארטיקאען און ביכער םון
דײטונג פון דעם ארער יענעם באגריף אינםערנאציאנאילעז אינטערעס .טויזענ•
טער פערזאנען םון צעהגדאיגער אענדעד
אין דער אריגינאײשפראך.
קארעספאנדירען זיך שוין אין דער דא־
טיר !עהען ,אאזא ,אז די םראגע זיגער שפראך און העאםען זיך נענענז^-
שטעהט שוין ניט ,װי םריהער ,אין דער טיג ,ווען עם קוםט ןײ אויס ארײנצױ
נעשטאאט םון א טעארעטישען *רינצי» ,םאאען אין א םערםדער אאנד ,םון װעא•
נאר אאם א דרינגענרע  infדײטאאכע כער מען סען ניט די שפראך .די^ זשור•
םאדערוננ םון מאםענט ,עם האנרעאט נאאעז איז יאםפאעטען םון דעם עםצע•
זיך שוין מעהר ניט װעגען דעם׳ צי מען ראנטיסטען םארבאנד האבען א םימןױ
דארח א נײטראאע פארםיטאונגם־ אײשאן םון צעחנדאינער טױזענטער.
שפראך ,נאר «שוט — װעאכע איי די
ס׳איז >ןימ צוםאא ניט ,װאס םרן די
פאסיגסטע שפראך םאר חןם דאזיגען
גיט טרײד־ױניאניסטעז זײנען די טראגס•N
צװעק .געװיס >ןען גאר סײן רײד
פארט ארבײטער געײען פון די ערשטע
זײן« ,ז ענגאיש ארער םראנצויזיש זא• אײנצוזעהן די װיכטיגקײט םרן עסיעיי
אען ערקאערט ווערען םאר אזא אקװמאנױ ראנטא .זײ קומען ,װי אאע אנדערע
איכע שפראך ,װי עס טוען רי ריפאאמא -ארבײטער ,אין אן אינטעתאציאנאאען
טען און שטאםסאײט .דאס שטעהט םארקער און דארםען האבען א געםײג״
ניט אין אײנקאאנג מיט דער םאדערוננ זאמען שפו־אד־םיסעא .דער פרעס־ארגאן
םון קואטורעאער גאײכבארעכטיגוגג םון םון דער אינטערנאציאגאאער םעדערא״
אאע םעאקער ,אויןי װעאכער די גאגצע ציע םון טראנספארט ארפײטער האט
ארבײטער־באװענוע בויט זיך .אגב ,נאך םים אײגיגע יאהר צוריק אינעגע־
איז הײן אײנציגע םון די עקזיסטירענדע בען רע^ןאמעסינ א •ײדזש םאר ארטיק״
שיראכען גארניט »אסע צו דינעז ,װי אען אין^מפעראנטא .קורצע יעםאנט
געהעריג ,אין דעם זוינטערנאציאנאאען אין עםפעראנטא דרוקען אױך די עגגאי•
םארסער .צואיב דייאײגענארטיגע און שע ױניאן גאעטער ,װי די  ,״•אםט״#
האיריזנע רואס םון די גחנםערס און ״דעיאװײ רצוױד און אםיאו די טעגאײ
אױסשיראכען ,קען ניט ענגאיש און גיט כע ארב'יטער ץייטוננ ^דעיאיי העראאד״*•
דײטש און נים װעאכע ם׳איז אנדערע דער סקארבאחנר מדײד־ױניאן סאמחנט
שוראך ?ײן אײכט צוגעננאיך םאר די זזאט אעצטע^ם באשאאסען ץו מאכען
כמננשען םון אנחנחנ אענדער און שירא־ עםפצראנטא פאר אן אםיציעאע שיראד
כען .עם איז ,אאזא> ,וײן אנדער םײ םון דער אינקעתאצי^צאאער טרייד־וו*
טעא ניטא ,וױ צו שאםען « נײע שפראר ניאן־באוועגונג .אין דעם איגםארםא•
 .םיט אז אײנפאמנן גרעמער ,וועיכע זאא ציאנם־באאט םון דעם אםסםערדאםער
וײ\ צוגענגאיך םאד אאע םעגשען מים טרײד־ױניאז אינטעתאןױאנאא ,וחנאבער
געוחנהנאיכע םעתמקײםעז .ױ באלארזי ערשיעט אין דרײ שפראכען ,ווערט
ניט שםרעבצן אפצושאסען די באוונדע• איצט אפגענעבען פאאץ םאר עםיעראג•
 ,חן שיראכצז ,וואט קען םשמעות הײג• םא״פראטאגאנרע ,און עם וועו־ען אויר
מאא ניט געשעחן ,גאר אײגפווך גענען געדרוסט אויןי א באזוגרערער •ײדזש
רזר וועאט.ט ^יגםטאימנן סיטעא ׳םיו יןורצע גאטיצצן איז דיזער שפראך .חנד
םעאשער־רערנעהנטערוע אוז פארבריחד אינטערנאציאנא?ער אײבאר אםיס פון
דו« א דוונס אן «ײגצאכעז  7געםיעזזר
־ועל-פ אןי1י ז״ם (11
•
כמד שידצך.
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אינעת* •* ;:סאו־טאריסט״ט״א״יא׳
• rr«eyפאדדען די ה>וש;וננען און מר•
 umnpyaoפון פא*יאל־סט’~ען נאי
םרײאוננל״שאטוי ; װעינע :זאנען ה;,־
 ireדי אודגעמ־זלטע נדו־ש ױ־עדיס,
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ירארפטאדיער כ״ט זיין ה־סטארי׳שער
נײסיען וועינע ח*בען( אנ־פטאם דעס
איינזעען ,הןר:־־רזװאױ»י*;ער ארויש־
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 (persאון האנען נעשאשען די prnn
סט*יא>״תםאקר*טיע.
׳י דצרצצחלצן ווצפנז דצם לצמז א*ז
מיטוי ®■ pאװ9ל מקסעלראד דזײסט
דזןדצצהיצז  I9;ynגאנצע  50יאהר רי־
ןיקצן תד«;;עי און תעדאאישע שיאנ״
 490װאס די ר9ז 1אי1ציא; 919באזוע״
נוננ אין תסלאגד האט דורכ;ע«»כט.
וױיל ס׳איז :ישטא ידץ אײז כאד״טע;-
דמער אאט אין דעי :צשיכטע מרן דער
חניואיוןויאנערער באװעגוננ אין רוס״
י«:ד ®יז די 70ער יאהר^ן אז ,װעיכע
ו^יל נישט זײן דירעסם אחנר וזימדי-
דעסט םארבונחןן םיט *קסעאראד׳ן.

דעדצעהיעז װעגען דער באדײטוננ
פון אמסעאדאד׳ן פאר ,דעד רוסילזנדי:
שער *רבײטער״באוחננוננ ,הײסט שרײ־
בזנן .די גע״שיכטע פץ דער דאזינער בא־
וועמננ מון ערישטען טאנ אןי וױייל אק״
סע^ראד איז פארקדיט און םארבתדען

דאזיגער

רעד

דא 5איז ,פאדעטעוזט  tv iאין א

^יטו;:ס״אױטיקער

ד״;ט

מעגי״ױ *װ

טאן.

אין הײנטיגען אלטילעי 4יױיען טי•

נייױו אגוױיזען אױף די חױוט-טאטע;-
טען און  nוױנטעסטע יעריאדען אין
יענען  pcדעס אי״טען כאציאי־יכט אץ
א-נײטע-׳טוער.
*f

ואױעי* אקשערדאד האט דך דע־״
רױנען םון די טיזעני״יען פין דעױ אי-
ד״צעי ארידחײט .ױץ פאטעד א-ז
גע״וען אן אייטער ארעגדאד ,װעיכען
דען האט םאריאנט פ*ן דארןי׳ דערנאך
א ״{,יוארןועד ארבײטעד אין לןסראױ
וטאז״״אװעי דכ (.׳ אן א־בייטכיאזער
װאס האט געטאן כל עבורת •דןי בײ
פײעדדע טעײיגען .םיז גדױס דרות
־י׳אט די פאטיריזן אחסעייראר זיך בא״
ד;צט אין חהר״שען טו׳עב זקדם ,א*ן
דער קיליעער §סח םילענט נעחן &ו*ען
״טטיװער נ ײ די באייעבאטים פון *טטעל-
טעי .4ס׳איז נעיועז צײטען ,ױען ער
שי*ע;ט כיים ■ראפעסיאנעיע בעטלער
אלומעחן איבער די הײזעד :אך ;ד:ית.
דעם סו־יאחריגען ואװער האט
א:ער או:ע:יײזט .די דוסייצע רעד-
דוגנ לאט דאטאלט געעפענט *ט-רען
פאר די אירײעע סינדע־ .די םאדסע;״
ליכע׳  y :rwבאיעבאטים האבען ני״טט
געװאיט ^ ק ען זײערע לוינדער אין די
״*טקאיעס^ ױי זאיען דארט קיין גױם
;י״שט װזןרען .אזױ אבער װי דאס איז
;עומןן א *צטרענגע נזרה ,איז קהל נע״
פאי;|ן «וי,א דער זעלביגעד הרצאה וױ
ננו;ע  ivדער ״זעינער״נזירה״  :כאיעז
א -ס ע ?ינדעד און זײ אפנעבען אלס
ס״יבן פאר די ד ״ מ ,פאר די לאייע^:
טי״עע קינרער.
 o nקיײגעם אקסעידאד דזאט מען
נאר ניישט :עדארפט פיט גװאלד כא־
יעז .זיץ פאטעי איז ערכעץ םאדפא־
יען געװארען אין דעד פדעפד און זיין
אליפע פוטער האט איהם ניעט נע״
סאגט אױסחאיטעז ,אין דא האט קהי*
צוגעזאנט איהם צו כאתיײחנז ,בא״ש-
כזנן און נעבעז ״טע;״ צו עסעז ,יעדען
טאנ בײ אז אנדער באילעבאס .מיט
זיפצען און נעוױץ איז די טוםער אײנ-
נענאננען דערױוי ,אז איהד זווזז׳ וועיד
כער האט סײ וױ סײ ני^ט נעלעחננט
איז הײן חרר ,זאיל ״א*נענע:ען“ װערען
אין א נוי׳אי״שעד ״שקאילע.
אקסעלראד האט בײם ילעינע; אין
דעי רוסי״שער שוא ארויסנעױיזען נרױ-
פע פעחיגקײטען ,אין די עטייבע יטקיא״

װער  o ^ a r oחאב^ן איהם געחארפען
אװעקצופאחרען ,פיט דעד ערסינד״ע
אין פאחייעװ ,און
פין ^קיאװער
ארײנטדעטען אץ דעד דארטיגער דמ•
גאדע״ אקמדראד האט תגעבען רעק•
ציעס אין אי 1ד;ע גבידי״צע הײזער ייין
האט דערפון םא-די;ט דין חױגח״
אכער אזױ וױ צו יענעד צײט ,א*ן
די 60ער יאחרען ,איז די ״ חי ס עי ^
ה״״״כמז״ ארײנ;עדרו;גען א*יך אין פא״
דױיעװ ,און פיל אידי^ע בחורים און
סײדלאך ?״גען געװארען געכאוט אין
דער  ,nrjroהאט סען אץ שטאדט אג־
געהױבען צו מורפיען אויןי אחסעײאד׳ה
אז ער םיהרט ארא■ םון וועג די אידי״
 vrקינד9ר׳ אז ער איז דער הוייט־
יעוילדיגער אין דער גאנצער אפיקודסות
צוױ״עען דעד ױגעגד .אבער אזױ וױ
עד האט נעיעהנגט אין גיפ:אדע א-ן
פען זזאט איהם גארניעט געסענט טא!,
האט סען בא^ייאסעז ,אז קײנער טאר
איהם ד״עט נעפען אויף קײן יןשציעס
און אז פען טאד איהם נייטט אין א
אידי״פעד ׳צטוב ארײניאזען.
אקסעי״ראד האם פאריױרען יעדע
פעניליכקײט צו פארביײבען איז מאחי־
יעװ ,און ער י.אט זיד אעעקגעראזמן צו
זײנעם א באסאנטען קריסטיליכען ״עײ
ילעי סײז ניעדטין .אבעד װי נאד .אין
*שקלאװ האט פען זיך חנדװאוסס ,אז
אקסעילדאד איז ארויס פון גיפנאדע,
איז גילײף אװעק א פאפיר םון ״טקיא״
זועד  ^ rpאז פען זאי איוזס געפלןן םאר
א זעיגעה  .עד האט ראג; געפוזט זיך
אײסבאהאיטען אין ארופװאנדערען ,ביז
זואנען איהם האט זיף־ אײנגעגעבען צו־
ריק צו קופען  ivpפאוזייעוו ,אפגעבעז
עסזאפען ■און אר״נצוטרעטען איז' 6טען
הי״אס גיפנאזיע.
פון דעסאייט אן הױכם זיך אץ די
•ראפאנאנדע״ארביייט פזן דעם ױגנעז
גיפגאדסט אססעאראד .־ עד .איז נאך
קיץ רעװאילוציאמר צו יענערי צײט
נ״שט געוחנן .עד האט זיןי בילױז נע״
׳שטעיט פאר א צװע^ װי ער ארײן
דעדצעהיט ,צז ״אײיאפעאיזי׳י־עך׳ די
אידעז ,צוציהען זײ צו ביילדונג און צי־
,״
וױיליזאציע.
דאס איז נעװען זײז ע.יעטע פרא״
*אגאנדע״ארבײט my .האט זיף נע:ױ
פען םאר איחר פיט הי״ד און כרען ,ער
האט אװעקנע״שטעיט קרײזיאף ,נע״
אײענט ילעקציעס ,גענריגדעט ביביליאטע־
ypן ,ער האט זיף ארײנגעפ״טט אץ
?אפ1י צוױ״שען די ת?יפיםאון הפון ׳
האט אנגןהויבען שדײמן ?ארעספא;״
דענציעס  ,אין ארטעע רוסיישע צייטונ־
גען .סגי האט געחאט םיז איהם פיל
דעם׳ אז די ?אנוועניטאן װעס זיך גילײך
אנפאננען ^טורעפדינ .איך האב אבער
װיר^יך ניט ;עדארפט זײן סײ\ נביא׳ און
איך האב זיד גאנץ גוט נע?ענט כדטער
זײן ,דאס זײ װעיען שויז יאסטארעז זיך׳
װי צו פאכען די ?אנװענ״ג״אז װאס טופער״
דינער.

כמןן האט פיר געבעטען צו זאגען
גביאות איבער דעם אויסכאננ פון דער
קאנותניאאן ,אבער יײדער איז עס איבער
סײגע נביאי^ע כוחות .׳שווער עפעס צו
זאנען כאישטיפטעס װעגען א ז*ך ,װאס
> איז נאך אזוי רוי ,אזוי ױנ^ אםישר וןזד
 iלען די געקסםע פאר טעג סאכעז פעניןיך
םאד םיד צו זעהן די ?אך אביסעי קיארער.
 איד ותא דאן נעוױס ניט צווײקחאיםעזזיד םיט מײז מיינונ; .נאר אפת ,דאץ
.וואט זי גאנץ איבערינ זײן .וױי> דא;
וחנט יעתנר אײנער װיסעז פעהר אדער
ווענינער באשםימס די ריכםונג ,איז וועיל״

מ ד די קאנווענ^אז וועט געהז ,אדער
• • ריכנדנעד אפ״שר ,געטריבעז ווערען.

 \mעס תעז ז ״ 4אז עס איז נעראדע
נוט ,וואס צוייב א^נחלײ  t f v mחאט
זיד י ,א^נוחנגשאן ניט נזמאנט »וױ נ?ך
אנםוהגען .דמר דעיארט םון דעם .j 9
 ^ » nעחטט חײנם ,דינםםא^ םארסײילנד
נפװארען זװוי׳שען די חנמיאצמ?• י ח ey
וואים נפווען זקחד » ,e e to nז די מהר־
 veoייי ענ א טזז ,וועיכע זײנ?ז נאך ניט
נעקובזעז םים פארטימ איז yuerwyiM
םײגתנען ,זאלאן  o nרעאארם םריהער
אימרלייענזן ,איז איבעריייעמן סיס
»ױוי » ת ל מ ןז*רא און מ ן רער
חאבען  vחיירזאטע וױרקדננ.
וייין ײיי מיז « »> . - rזאט
Of
 wייי
זאנעגאנטער ליגקאר מליגאל האלט T J
ג*נ*ז אאנעזו
אינאומדערטpit fjw w n 09» po . :
ויי אוסאן זעתר וחןגת וװזאסען אזוי^אנן

 .נסך די ^ונוו ענ מ אן זיצתגעץ

ווו מ מ דו די נים״־אפחױא^ע4

זעהט אויס ,האבעז די לינקע קארפען־העפ
סאר דעם פורא ,און זײ האבען באיטלא־
סען ,דאס זײערע נאבפאילנער זאלען
חרירה גים קוטאן אין די ד׳ אפות םון די
*טרעקילינע רעכטע.
פארנעז ,מיטייאך ,ערװאדטעט מען,
װעטיזײן אן ענטישײדענדעוי טאנ אין דער
קאנװענללאז .׳עס האנדעילט זיך אום די
אבדדצעידשאנס םון .כײדע זײטעז גענען
פארשידענע דעלענאטען און זאגאר גאנצע
דעילעגאציעס .די קרעדע^עילס האכױטע
האט בא״שיאסעז צו ערקאערען םאר בא״
רעכםיגט איע דעילענאטען און דעיעגא״
ציעס צו זייערע •ילעצער .װאס אנבא״
טרעםט די םא^ידענע אבדזיעעידןזאנס,
האט די קרעדענשעיס מאמיטע דאס אי״
בערגעלאזען צו דער ענטשײדונג םון דער
אייאס קאמיטע םון דער קאנװענעאן .װײ
יען אבער די ^ינקע דערצו ניט אײנשטײ
סען .זײ זאגען ,אז זײ וױיען ניט אנער־
קעגעז  P'Pאפי^״קאפיטע איז ?ײ ירעילען
זיך צו אועאמר גים ווענדען .םײנען וײ
דעדמימ ,אז אויב די קאנװענמאן וועס
 •pnבאש^ימז ,אז די אפיי־קאםיטע
האט די תישוריסדיקשאז איבער זײערע
קייסעס ,וועאען זײ נים םאאגעה און פאר״
יאזעז  nפאגוחאשאן ? אדמר זײ םײנאן
גאר ,וױ זי ת ר ״פםײנעד איז״ אנצומאכען
םןםעי ,וואס \ײ רופען םאכען •רא»א״
ג«נדע ®אד דעד חײאמער זאד? דאס
וויז א  jn r mאױ1י ווע^כעד דער מאתענ־
דיגער סאנ וחנם סוזען ג ע מז א נאנץ בא״
ענ ד ם מן עננאמר .אח פח דעם ענמםער
ו ת ם,פיל אפזזעננען דער וױימערעד -p^r
מ י און חנר קןונווענסאן.

זײ ךזאבען געפאכט א פארזוך צו טאן
דאס ?ןױן בײ דער ערעפענונג .און דער־
םאר זײער ךעפאגסטדאטיװער ארײנקו-
מעז איז טעאטער מים די םארשידענע
םאוזנען ,אויןי װעיכע זײ האבען ניט םאר־
פעהלט אנצוזאגען דער וועילט װעגען זײ־
ערע גרױסע םאדערונגען ,װאס .דאדםעז
דאס רעװאילוציאניוירען די גאגצע אינ־
טערנעלזאנעיל .אבער דער עדשטער םאר״
זור איז נעװען זעהר אן אוסגעילונגעגער.;.
דער גרויסער סארזאמעילטער עוילם האט
ניט געדואדעט אזעילכע םײערװער? ,װאס
זאילען אין גאנצען פארשרײען די שפחה.
פרובירען זײ עס איצט״ איז וועיען גע־
ױיס עס אױך וױיטער אח װײטער פהד
בירעז כײ די םאלגענרע זיצוננען סוז דער
קאנווענשאן .װי^ איד אבער האפעז ,אז
די ?אנײעג״טאז װעט ניט ילאזען מאכעז
םון זיר קײן חוזק .װי ״םעיר״ ירעזידענס
זיגטאן זאל ניט װעילעז זיין ,וועס ער
אבער  5אננ ניט קענען םאמײחנז ,ווען
ער װעט אײנזעהן ,אז םרידיער פון א^ץ
םוז ער זײז ״םעיר״ צו דעד pאנז 9rנ rאז,
און ער מוז זעהן ,אז זי זאיצ ערםייעז די
נרױסע אויםנאבעז ,םאר װעיכע זי איז
אײנבארופען געווארען.
די בעסטע רעדע בײ דער ערעפענוננ
םון ד 9י קאנוו9נשאז איז ארבדש סס90 .־
אט 9י איז נעחאי5ם9ן ג9וראחגז ®ח ד9ם
ךעחר וואוי^בא?אנט9ן סאציאאיסס אוו
■ר9זיד9נט םון ד 9י ■ענסי^וײניא סטײט
םערעריידיז אװ לייבאר ,נענאםע ח׳ש.
®ייי׳זי• יי איז נעווען זעחר ז אביױ און
אםת יױצ׳ג• אייניגע אױסצונען םון ןיי(
רעדע פארוײנען ייכער״ *1 1יג * 1׳ 5מ דא
*׳  1 4י ״ י י
םארצייכענט ײערין.

“ • ג » ם 1י « .־

■M

*ו די ,װעיכע •קסעיראד ר«ט
»־ןוו»;אנדירט *ו י yכyר »ײטean ,
אויד  eiynyjר ז י נאסינטער איד״ מו

צװמזען דעש רעדמקטאר
 ::און די לעזער ::

ר nו^tרו* ^,ונyר י ״ז עי iwsnypn 1נ׳ד

נעח״מר דדד
אין
אדנ״ט » nyoyar
?עריי םון ״ ••a : i r « 3ײ»יי •' ,פאר•
*עייוט א״ו•  y jii^ pאון דןודטען זיי
;עגודען דאם ?.(tyay

ס .ג — .אזצײכע און םייי ipopi

א?ס9רראד איו צו י9ג9ר צײט ,כיו
דעם ^אחר  ;1870ג״פט גמוחנן קײן רא״
װאי״וציאנעה  ipהאט נצניױבט ,אז
די רוסי״צע דעדרונג יי ײן איו םאך״
אינטערצסירט ,אז אידצן זאיען זיר ביל•
דען ,װערען צױױיידרט את ז״ן סיצו
פעגיפען צוגיייף /וױ איע פ״שכיריס
מרן י;9ער צייט ,זזאט עד געגיויבם אין
די רעפארפצן םון אילצקסאנדצר דעס
2טעז׳ אלן אז ער האט  ,tnprwאז א
מוױספד ?אדא?אזאװ חאט נע״שאסצן
אין דעם ייכעראיצן *ײחןר ,האט דאס
איהם יפטאר? אױפגאבדאכט 9 .י איז
אױעח אין ישוחר און האט צוזאפען פיט
אל 9אירען געדאג?ט גאט פאר דעם,
װאס ער האט פציי נצװען דצם -(^ p
פון אופגילי^

אנער עס פאיט צו איהם צופעלינ
אײין לאסאי׳ס טאג״בוך און פאבט אן
איב9רח9ד;9י״ש איז זײן גאנצ9ר וועלט-
אגישױאונג .װי ער אילײן ד 9י צ 9חים,
האט ער דעפאלט דאס װאדם ״ןדא־
לעטאריעד״ :י״פט באנריפען אין d p
ריבטיגען ר\ .ער האט ■•פום א-נטזןד
דעם װאדט פאר״טטאגען איע ארימ9׳
אופפארפעגייכצ ,די פאלקס  -פע:״״91ן#
*״
װערכע יײדען פון ׳די גבירים.

אױף איהם האט נאר באזוגדעדס
געמאכט '  iנדויסער דױשם דא ,6וואט
לאסאר אלײן איז נעװען א איד .׳אוז
דעד דאדגער נע׳רודפ׳טער * \1םאר־
פאלנטער ״איד^ער אוגטערטאז״ ־ %ז
אזױ פזט4ג ׳ אזוי דרײסס ארויסגעטיא־
טען  \v mידעם rראpוראlי.
״ל:ב דצד ח9ריליכ^ד יצרסיצק•

טױו״״ ,דערצ9הילט א?ס 9לראד * :א^ד
צופיהרען ׳ אױןי דער װ 9י ט דורד די
אריפסטפ און אונטערדריקסססא מאסצז
נילײכזז״ם און בריד9ר?יגקײס״ איז p^r
ב^אס פאר פיר און אזוי סלײ\ אויםי•
נעזזגלז די אידעךםראג . 9סיט א נאי•
םרידע״גג פין ש 9י ט9ין יפטאנד )די ארײ
סע( זזאב א*ף זיד געואנם ,ײ 9ט דאך
םוז זיף אא״ן נזדלײזט ו תי9ז די איחנן״
םראנע ,און איד האב באשיא90ן 4WV
צוגעבמן אילע מײגע כחות דצר ארב'*ם
צו באפדײצז איע אדיפע און ג 9דדיימ9
פון ח ס י ^ ד /

m

A
*>r

3w

און יעם דאזינען באישילום ריאט אס״י
סעי״ראד ב*טי*פות דורכגעפיהרט אין
ילעבען.

•־ .
)ס*,״ ק-מש(

זאגט — צו זיח פארנעםםינ איײצר בױם
די אנדערע״ איז גים מפאיט p'p | 9ה9ר9״
יאך ,ניט ?ריגען זיך א 4ב9ר קלײנינקיײ
טען און זיך נעהמ9ן  ^ oypםאר די
i' ii־ t spנרױסע זאבען".
״װעז איך װאילט געהאט די סאכם >Et-

הײנט צו באפרײען די מצנשהײט סון
דעד פי^אג םון װײדזיט״יט?לאםערײ ,װאלט
איך עס ניט געטאז .װײל ,ויען איך װא^ם
 dpנעטאז ,װאיט איהר  ovניט א»ג9־
*ש9צס .איהר װאיס אין א קורצצד צ" •0
װידצר סארזינקען אין עקילאם9רײ 4ד 9י
אײנציגער ײעג צו ודערען פרײ איז ,ל~ צו
 iy®oypםאר  .dpiאון אויב איהר וױיםט
דצם פרײז ,װאס איהר האט דצרםאר בא״
צאהילט ,ײ 9ט איהר  opדאז וױסען וױ צו
M wr

 .״אין אירג9נד װצילכצן באש*וס ,װאם
איהר האס בד9ח אנצונ9חם9ן «ױ nד 9י
?אנװצנ^אן ,האאס אימאר  p iזינען ד9ם
ג9דאנק * :וױ וועם דאס בווריחחנן תם
ארכײם9ר־קיאס .אויב דאס וועס pn
גוס םאר אײ 9ר קילאס ,איז עס גום .אױב
אב 9ר דאס ײ9ם נאר  pnגוס םוור אײדי
אום איהר זא?ס חעבען זצחן איחנר גאסען
 p iי9ר צײטונג ,דאנ איז  tpדם גום.
דער ארבײסער־פ^אס םון חנר וועילט
ײ ס ט «ײוי אייוי»ײך .זײ ווארםמ^ױיוי
9סװאס ױ י ס נ ו י  9ג  iע ס  ; .זיי
9רואדטע® 1י 1אײר צו  \mפארורערמס^
ניט  •P iiצוריק? .ײ חאמען ,דאס איחר
וו9ט זײן פראקטיש ,ד ט טום»רוו9םמזי״

,י4 .,

׳י

»ח *ט נאס איין א ■אר ווערגמר םיז
פרעזירפנט ױנממ׳ס רעחג •וז*למ יי
דעיענאםמ  i«e j»Mmז»מ*־טם ,אוךעם
חאיטעז י ח דנען ג ײ סלז זייער» רעטר
ימן. .א האנווענ׳פאן סון «ן ארגײגמר־
*  r v v t 'A nווערט ניט א״גמרופעו
ביויז כדי די  ^ « tyeiuy^nמ זי ף םיע־
 >r tדוזאםענסרןפען BnnramiMB .וחי

* ,n»ru« inום *t

ג» יון נ מ מ ט ,וועל מ
סיט « i m p mה

«״?*gQgL

ידנםי•
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נד*1ירדערטע הײמי׳עע ני ײי אך  | 9Pפען
געפינען אין די װצרק םון די 9ילט 9י 9אי-
די*צע ״פױיבעו ,פון די אזוײגרופצנע קיא״
סיקער׳ אין גאר א חיניפער צאי .פיר
זײנען ?יכער ,אז איהר .חאט זײ ,חלילה,
ניט איבעמע״עריבען ,און ?ײ ?ײנצן אין א
געוױסער חיגזיכט ניט 9ופאיגטער9סאנט.
אבער פיר גיױבען גיט׳ אז םאר די לעזעד
םון דעד ״נערעכטיג^יט״ זאיען די זײן
םין גרױסען אינטערעס .מיר װעיען דעי״
םאד ניט לענען זיך באנוצען פיט זײ.
פיר *•:ילען אײך צורי? דעם מאנוס?ריפט׳
םייײכט ?ענט איהר עס אנדעחטװאו יא־
י
זען דרוקען.
ל .ר א ז ע  :צ ו ו י י ג — .מיר ;ײ־
נען זיכער פיט אײך אין דער םויסטער
אײגםאד״פטענדניס .איחר װעט געםינען
אין ינדען נופער ״גערעכטי;?ייט" פאר
לי יעצטע פאר יאהר ,ניט נאר םאר די
יעצטע םאר חדישים ,דיזעלביגע געדאנ״
קען .אבער ,עס פוז צוגעגעבען װעיען ,אז
אױף א גאנץ היביטע צאי ?לאולפאכער
און דדעספאכער האבען זײ ניט געפאכט
דעפ געוױניטטען אײנדרו? .װען יא— ,
װאיט ניט פענריך געװען די נאגצע
פהופה ,װאס האט אזױ יטטאי? אויםגע•
טרייסערט די ױגיאן .אבער עס איז איצט
נ*ך צו םריד^ צו  | 90iPצו זײ מיט דעם
פזכ״רן ״אײ טאילד ױ סא׳ /זײ זײנען נאך
צופיר פארא״כור׳ט פון זײער זאגענאנטען
זיג׳ אז זײ זאיען טענען צוגעבען ,װי
נארײט ,װי אופבארעכענט ױי האכען גע־
האנדעיט .דאס פוז כמז איב9רלאזען דער
צײט ,װעיכ 9װ 9ט 9ם 9נ9ן זײ9רע אױ;49
און דאז רוערען זיי איײז אנהױבען פ ױ ײ
ען׳ דאן װעט אױן ?ופען די םילה םון די
דעײאנאגען ,װאס האבען זײ םארםיהרט
צו דיעיע אפת־םארבר 9כ9רישע האנדאונ־
גען .פיר װיילזנן אויך ניט םארעפצגטלי־
כען אײער בריןי ,אום ניט צו געבעז די
דעפאנאנ9ן א •תחון־פה ,אז מען לאזט
זײ ניט טאן די נױטיגע ארבײט ,ײאס
זאיל פאכצן.א סוף צו דעם הערשענדצן
כאאס.
מ .ל — .עס האט אונז זעהר געפרצהט
צו הערען פון אײך׳ אז איהר זײנט ענד״
ײך אנג?9ופעז בשלום אין פאלעםטינא,
און דאס איהר 9:םינט זיר איז תל־אביב,
און דאס איהר הלייבם ?יך צו ^רײבען
אינטערעסאנטע זאכען פון דער גײער און
באנײטער פאלעסטינא .עס ׳איז אסת,
דאס פערזעניױ װעיצן אונזער באציהונ״
נען מוזען אםגעבראכ9ן ווצרען ,װײל פיר
פאריאזען די ״גערעבטינסײט״ גאר אין
גיכען ,אבעד פיר זײנען זיכער ,דאס׳ ײ9ר
עס זאי ניט פארנעהפען אונזער םיאץ,
 .אױב ער פאריצטעהט זיך נאר אױף עפעס
רעכסס ,װעט גערן זיך באנוצען פיט
אײער סיטארבײטעריטאםט .םאר דער
צײט׳ װאס איהר האט ניט צוגצשיסט
אײערע ״נאטיצען םון א ז״טורנאליסט״,
האט בלויז ׳איינער זיך נאכ; 9םר9נט׳ װא־
רום איהר שרײבט ניט מצהר ,אבער דער״
פון קען מען ניט אין מען טאר ניט דריג־
גען ,אז די לעזעד םון דער ״נ9ר9בטיג־
קײט״ האבען ניט הגאה גצהאט םון איײ
ערע ״נאטיצען״ .פעהר ניט ,אונזערע לע־
ךער האיט9ן ניט םון א ר ו י ס ו ו י י ז ע ן
זײ 9י אינט9ר 9ס איז !ײערצ ג9פיוזי9ז,
װאס זײ האב | 9צו א *טרײב9ר 09 .איז
געװיס א חסרון ,אב9ר  oyאין סארםאאעץ.
נאר׳ װי  opזאי גיט זײן די זאך מיט די
לעזער ,אונז האט איהר ג9ם 9הלט׳ און מיר
וױיס9ר
װיא9ן האםען ,דאס אויך
ווצט איהר םארטז9צ |9אײ9ר מיטאחכײ־
ט9ריטאפט  p iדער ׳׳ נ9רעכטיגק ״ט״ .י
ה .ע ה ר ע ג ר ײ ך  « - .גרויסען
דאנ? אײך םאר די צוג9שיקט 9צזוײ טײ
ל 9טם צום דר .זשיטאאװםפי ױביא9אום
ל9צט9ן שבת .איחר האט אבער 9א •י
ט9ות אונז  ot>'t?pmצװײ *5א> טיק9טם,
אויוי אונזער חײם־אדר9ס אח אױזי דאם
אדרצס  poדצם אםיס \yn .םאי׳די צװײ
טי? 9טם שיקט צו א 3יא*צום אפיס םוןז
י9ר אינםערנזךשאנצא .וחח ניט די אנ־
לומ9גדע קאנווצנמאן װאאט דצר אםיס
סון דער איגטצתצשאנצל גצווצך זיכצר
גאנץ שטארק פארטראטצן^ >,נטצר n
אופױטטעגדצן איז צס גצווצן טווזצר ווצ״7
ניגקײט און איעצר פוו סונזצרצ וױיס־
ירצזידצנסען ,וואס חאבצן פארמראטען
אינטצתצמאנצא אױןי דצר זצחי ג"9
אוגגצנצר פיתרוננ פ*ן דר .זמיטאאוד
ססי׳ס ױנילעאום•
ם ,ר .א ו  iם י >  i 9ג 9 !1ר 9יי—
םאר אונו  p ^ iודו דצר נאגקצט ג9ײ9ן

רענםינהײט

 p iדי נאהע:טסט 9םארה^טגיס ^,איהר
דארפט זיך דארוס ניט פיהי9ן באאײ־
דמט #װאס איחר זײגט ניט געװ9ן צװי״
ע9ן די געסט 09 .האט אגדעחע ניט גע״
?ענט ז״ן .פיר •ג*9צ9ן אנעי  d p iג9״
פיהי ,װאס פאכט אײך אױסדרי?9ן איײ
ער פראטעסט ,װי אויר  i״  p yגוט 9וױנ״
 PVאין אונז9ר וױיטערען י9ב9ן.
 .פ  .ג ל א ד ס ט א ן  — .איהר פאכט
א ט9ות ,װען איהר ,װי םיי 9אגד9ר9׳
דע;?ט׳ אז מיר האנ9ן גרויס ג 9פאכט
םיא 9״;ארנייטטען״ פיט אונז 9ל9 9גט״
םערס אין די ״יעטו 909ז׳ /אפג9ב9נדיג
םאר זײ 9ר 9ברױוראך אזא היביט9ן •אאץ.
9ר^ט 9נס ,כאטראכט9ן פיר ניט ןןײי
נעם ,װאס טריינט צו אוגז״ פ9ג 9ר זײן
וױ גראכ צו אונז ,םאר א גארניטט .םיא9
פאא האב9ן מיר ט9הר ר 9ספ9לט צו ,dpi
װאס  & p t iאונז ,װי צו די ,װ 9יכ 9זײ״
נען  p iגאנצ9ן :אײכגיאטיג .װארים
 09איז ל!אר ,אז די׳ ײ9אכ 9װיא9ן אוגז
ײ9ח טאן ,באאײדיגען ,טוט זײ אאײן
 9י 9ס װ9ה .זײ האב9ן ג9װיס 9באציהונ־
ג9ן צו  ip iױניאז ,און דאס אלײן איז
אין אונז  9י 9אויג9ן פון גא;ץ גרויס9ר בא־
דײטונג .דערפאר באטיאבטעז מיי :יט
?ײנ 9ם םון די װ 9יכ 9ערײב9ן צו אונז
םאר ^גארגײשט9ן״ .צוױיט9גס״ האט
איהר םארםעהאט צו פאריטט9הז ד9ם ציא
םון אונז 9י 9״^פו /^ 909און רpר ציא
איז און איז'ג9װ9ן אויםצוקי9ר9ן אונ־
ז 9י 9אי 9א9ז9ד און פ 9פ9:ךס איב9ר
אי9ריײ פראג9ז׳ װאס  \p:ppםאר?ומ9ן׳
און וו9לכ I9J9P 9ניט ז9הר גוט באהאנ־
ד 9יט װ 9י9ן 9דיטארי9יל .אויב אימיצ9ר
םון רי ,װעמען״מיר חאב9ן ג99נ©9£רט
גאנץ יאנ; און ?ראר ,האט ד9רםון ג9־
דרונג #|9אז  ipהאט פסתפא אונז ג9־
יטט 9י ט אז9לכ 9פראג9ז׳ װ 9יכ 9פיר הא־
בען ניט נ9ל9נט פאר9גטפ 9י9ן אין צװײ
יטורות ,און האט ד9רפאר ג?9ראג9ז ״אײ
סװ9רד ה9ד״ ,װי פ9ן זאגט  09אין 9נג״
ליש ,איז ער פיעוט א ביס 9י 9גאריש .נ9״
מײןט האב9ן פיר ניט איהם פ9רז9נאין׳
נאר אונז9ר ברײט 9ל/ןזערשאםט .און דער
 opioאיז ,דאס ג9ראד 9די שמו909ז זײ־
־נ9ז ; 9יײ9נט ג9װארען מ9הר געח ,װי
םיי 9ס אנד 9י 9ס אין רpר צײטונג .םאלג״
ייך״זײג^ פיר זיך פיסצר ,אז רpר 9ולם
האט אויך פון זיי  09B9נ9יל9רנט .מיר
האב9ן אױסג9מיד9ן צו זיץ ״  n ipאון
יטארף״ אין pipn)H 9נטם9רס ,וױיל מיר
האב9ן גצװאיט ,אז אל 9זא?9ן אונז םאר־
 ,\r\pwאון ניט ג9צ9הלט 9שארפ9? 9ם
אין אונזזגר מ 9םכ9ר״שים .אמת ,מיר הא־
בען זיך מיט אונז9רp 9נםptרם געמאכט
םילD ,9יל pשונאיס .אב9ר דאס ?יפ9רט
אונז אם וועניגסםען .מיר האב9ן אין אונ״
ז 9י גאנצצז לצבצן יוײנפאל ניט ג9טראכט
וו 9נ9ן רןייפ 9ן זיך'םרײנד אויף ד9ם חיסבון
םון אינז9ר נעװי90ז און איב9רצײגונג9ן.
פיר האבעז ;9האט .פ9הר שונאים ,װי
םרײנד ,ווען פיר האב9ן ר9דאגירט די
״פ .א .ש.״ ,ד9ם לאנדאנ9ר ״ארבײט9ר״
םרײגד׳ /און אין אונז9ר גאנצ9ר ג9ז9ל״
מאםםאיכצר טצטיגלײט האב9ן מיר ?ײנ־
פאא ניט ג9טראכט וו9ג9ז ד 9ם ,װאס די
אנד־9ר ,9און אפילו די נאה:9טסט ,9װע״
י9ן זאג 49נאר װאס פיר האב9ן ג9האא״
ט9ן םאר ריכטיג .איהר װצט זיך דצר״
פאנצז אז ד9ר צײט ,װ9ן די באאש9װים־
טי? 95כװאאי  9האט זיך דא א גאס ג9טאן
אויף  ip iאידיעצר גאס .פיר זײגצן דאן
גס ט אנען בוכ^טעבאיך אאײן ,און די
ב 9סט 9םרײנד האב | 9זיך אםג9קעדט םון
אונז« .ב9ר דאס האט גיט אױוי דאס
מינד 9סט 9אונז אפנ9יטראק9ן און בא־
אײנםלוסט אונז9ר שט9לונג בנוג 9צו רpר
דאזיגער באליט9װיסטי^9ר 9םיד9מי .9
און אזוי א pהונד9רט 9אנד9ר 9ם9ל.9
יא׳ מיר באזיצ9ן די םצהיגקײט צו מאכצן
זיך שונאים .אב 9ו /לײד װי  09טוט
אונזי וױיל אויך מיר װאלט9ן גצװאונשצן
צו האבען מ9הר פרײנד װי שונאים9P ,״
גען מיר זיך ניט ה9לםען .אזוי און ניט
אנד9רש זײנעז מיר נ9בויט .און םיר
םארלאעצן דארום ניט םון ?ײנצם P'p
םעדעסט9ן קר9דיט םאר ד9ם.

I

״ ס .ש — .ניט צוליב אוגזצר כבודי
נאר צוליב אײער כבוד ,וו9ל9ן מיר ניט
פארצםצנטליכצן אײ9ר ברױוצל 9 .י איז
דאך אזוי אינגעלש! א ט9ות םון ד9ם
זעצצר םײםשם איהר אויס אלס^  ,tiאב־
זינט צו טויט־שװייגצן אײך .זוי 19P
דאם א מצגש .,א בר״דצת ,דצנסצן אזוי
פאײגליר Vװצגצן דצם ,װאס מיר האבמן
םאר  25יאהר שיצכט ג 9י9רנט.?9P ,

וײן״»ז איחר זײנט אביסצל גציצכט 9 .ס
איז אםשר אונזצר טולד #װאם נאכדצם
וױ  im iזײגס ג9גאננ9ז  p iאונואר חדר
גאנצ 25 9יאחר ,םארשטצחט wvi־ גאך
« דאס איז ג9וױם א םים|#
אזוי
אז מיר דינ מ א  9>0נ ט 9י ל9הר9י•
אבאר דאר קצנצן םיר נים נ 9הם9ן די
נאנצ 9שולד אויוי זיף .חןר םיפט #P i
«ז אנדערע תלםידים האב9ן * ל םאחך
גצלאתט; ווד איתה  |9Pדאד זײ  4אד
א סױדיריז o m y .צןיס א ■אר 90ג מ ר אבי  D9 r^i >90אױך די ש)לור.םיז י9ם
 %נאד ,נדי זיך גים צו קרינאן סים
 ,d p iוױ ער חאם שטאטנצפונען ,האבעז !  3סיד
מיר  r tתרװאוסט  A m m mד9ר ׳ אייד .נ׳זהם״ו  ,2י* *י “* שו> י ״ י י

כאנק9ם  P iגיט ג9טיינס ג9וי V |9זײ

א ג רזי »
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אױסדדי* פון

צגגצן קו־ײז פון ןי ,םיט _____
געז ג09סאג |9פאר ױ * 9W 7י^מי

נאו עיצם  :צט  Piװײםןיט דאס
ז^דשידעגצ 1ם29נ 5
םון  2י״״י׳ 1
״
 2|99סים מ ח אי חנגן

אידעען ,וױ צוטײלען רי אין גאנץ בא־ װאלט איהר געװארצן אן איגשויעגס•
שטיפט ,9באזוגד9ר? 9אט:9ארי 09פיט אג9נט׳ אגשטאט װאס איהר האט אױם׳
גאנץ באזו:ד9ר 9כאראקטעריסטיקס .אין ג9הױבען די גרױסע פדידה םאױ אײער
י9ם 9רשט |9םאי לעגט איהר 9רװאדט 49דזשאב ,ױארט ג9ײ9ן אזױ ױאױי צו אי 7
אז די  ,\p v r nנאך א נרי:דיי9:ר דיס״ און אזוי חאױי צו  ip iױגיאן .יאפיר
?וסי ,9זאל I9:9P 19דאך הופעז צו אן אײך זא;9ן׳ בלודעד הייפאן .אז פיר ז9״
אײנפארשט9נדניס .אין  d p iצוױיט9ן ה9ן גיט ק״ן פצוה אין געהן צוריק אין
םאל איז  09אײנםאך אונמעגליך .די שאפ ארבײטען .פיר גלױבע• גיט׳ אז
באשטיפט 9קאטעגארי 9ס פיט אי 9זײ־ איהר אלײן גרויבט אין  .d p iאיהר האט
באזוגד9ר9
pip
כאראלט9ריסטיש 9דא נאר אין דנ9ן ג9האט די ״?לאסען״
שטריכ9ז׳ וו9יל9ן און פוז9ן ביײב9ז וױיט ל 9פפ9ייש9״ גאריארלע .איז דאס איז
און אפג9זונד9רט אײנ 9םון די אני9ר .9ז9הר ניט ש9הן .פיר באטראכטען ר9ם
ל .ה י י מ א ן— .־ אין אײ9ר בריוי אינשװ־ 9נס א;: 9ט׳ ד9ם פאשיךאג 9נט
און אל 9אז9לכ 9ביזנ9סרײט פאר ארכײ-
אין ד9ר ״ג9ר9גטיג?ײט״ םון ל9צט9ר ט9ר ,און פיט יאהי9ן א1ן יאהל9ז צורי?,
װאך באטאנט איהר שטארל ד9ם םאקט ,װ9ן פיר האב9ן ג9טרײט צו םאר?ױם9ן
װאס מיר ״םארלײדצן גיט ?ײן 9ורה ג9־ נ9ה־פאשינ9ן׳ 'האב9ן פיר ג 9פאכט א
ג9ן די ג  9ו ו  9ז  pג  9ביזנ9ס־אײ״ שטאר?9ן םארמך צ 1ארגאניזירצן ריזע
דזש9נטס״ .איהר װיד9רהאי 4ט  d p iדא־ ״ביזנ9סילייט״ איז א מניאן .פיר האב9ן
זיג9ן םארװאורף איז איי9ר בריוי 9טליכ 9דאסז9לב 9ג9טאן פיט די אינשור9נס•
פאל:9? .טיג׳ אז דאס װאס פיר נ 9חפ9ן א9:נטעז׳ װאס ראב9ן מיט אונז צ?1א״
אוגט9ר אונז9ר שױן די ג9װ9ז 9נ 9ביז־ פ9ז געארבײט אין א ג9װי90ר איגשױ
נ09־אײדזש 9נטס׳ האלט איהר םאר א ר: 9ס ?אפפאגי .9פ9הר נאך׳ פיר האב9ן
גרויס9ר 9ויה פון אונזער זײט׳ און ד 9י־ אין אונז9ר אינט9רנ9שאנ9ל א לא?אל
פיט וױלט איהר אונז דיסקר9דיטיד9ן אין םון סײלס־?לוירלס 0909H /לאג 9איו א
די אויג9ן םון די לעז9ר פון  ip i״ 9:י9כ־ פיל  9יג 9י 9װי םון רי׳ 1ו9לכ 9נ9ה19
סיגקײט״  :װאס איז  09םאר א רעדאק־ ?'‘אולס .ד9רםאר איז  dpניט ריכטיג,
טאר ,װאס םארלײדט גיט ?ײן 9ויה ג9־  jynאיהר פאבט די  pjptpvpsביזנ09־
גען די ג9יו9ז9נע ביזנ9ס־אײדזש:9טס ? אײדזיצ9נטס צום פארװאורןי1 ,ואס זײ
 09איז ד9רפון ?יאר ,אז װיבאיד א בא־ זיינ9ן :יט ג9גאנ9:ן צוריל אין שאם אר־
אפט9ר םאריאזט די ױניאן ,איז זײן נא־ בײט9ן און האב9ן זיך ג1:9פע 1צו ביזג 9ס.
פ9ן׳ זײן ר9פוטאצי 9הפקר בײ אײה און ד^ס איז׳ לויט אומ9ר מײטנג ,םש1ט׳ 9
אײנ 9י פ9ג אויף איהם זא;9ן׳ װאס  9י ד9פאנאגי .9זעהט איהר ,פיד זײנ9ז
װ > אזוי םארשט9הט איהר .און דאױם אב9ר אײנםארשטאנען פיט אייןן911 ,ן אט
פאכט איהר אוגז  d p iביט9ר9ן םאר־ די ביזנ9ס־א'ידזש9גטס זוכ9ן ריpרp
װאורף .־מיר פאדשט9ה9ן די זאך אניס 9י ?אסטופ9רס צװישצן די באסעס ,מיט 911־
אנד9רש .מיר װ 9י9ן  09אײך באלד 9ר־ מ9ן זײ האב9ן 9ישט ניט לאנ; צ 1יי?
?י9ר9ן .אב9ר לודם כל מוז9ן םיר אײך ג9האט באציה1נג9ן אלס  0ל3ײטער־ם 0ר־
זא;ען׳ דאס פיר צװײםל9ן שטאר^ אויב י  ip i .ipopioפאקט׳ דאס זײ ג9ח9ן
מיר ת 9נ9ן אירג 9נד װ 9פ9ן םון די ג9וי9־ זרכ9ן ביזנ9ס מקא בײ די באס 9ס׳ װ9ל־
? 939ביזנ9ס־אײדזש 9נסס פ9רז 9ני'ך .כ 9האכ9ן בארארםט גאר זײן שטארה אין
מיר'ג9ד9נ?9ן ניט ,אז פיר זאי9ן האב9ן כ 9ס א1יף זײ oipi ,גענעז זײ ,און
ײ9ן ג9לומ9ן מיט זײ אין אירג9גו^וי9ל־ װארםט א שטארקצן חשד אױו* זײ 9רע
כ9ר נאה 9נט9ר פ9רז9נליכ9ר באריהרוננ .םריה9רדיג 9הא;דל1נג9ן׳ אלס םארשט 9־
דצרםאר סען ?ײנצר ניט באהויפטען ,אז ה 9י םאר די ארביי^ר .אט דאס אי 4
אין אונז 9י םארטיידע9ן זײ איז דא איר־ װאס דארף זײ ג 9מאכט 911ר9ן צ1ם םאר־
ג 9נד א פ9רז9נליכ9ר ג9פיהל .אויך ?9נט
 ; n i iiiאב9ר ניט  ip iםא?ט טםא,
איהר יניט זאג9ן ,אז פיר פארטײדיג9ז װאס זײ האב9ן זיך ג 9נ 1מ9ז צ 1די איג־
זײ צוליב אירג:9ד א פ9רז9נליב9ן אינ־ שװ־9נס־ביזנ 9ס .און דאס אלײן איז שױן
ט9ר 9ס .זײ זײנ9ן דאך שוין ג9וו9ז 9נ9׳ שלpכ Dג9נוג ,אז פ9ן דארף א1יף זײ
טו װאס  I9J9Pזײ אונז טאז גוט 9ס אד9ר אױסקל9ר9ן ד9ם בלב)ל ,דאס זײ ל9ר־
של9כט 9ס? פארוואס־זשצ האיט9ז פיר נ9ן די באס 9ס׳ װי צ 1זזאנדל9ן געג9ן
דאך םאר אונז9ר פליכט ניט צו לאז9ן ד 9י ױניאן .די זאך ל9גט זץ־ פש 1ט ניט
װ 9פ9ן עס איז םארלויפד9ן זײ
ד9ר־ א1ים׳ן שכל .װארים ,א1יב זײ זײנ9ן
םאר ,ליב9ר ברוד9ר הײמאן ,וױיל א ו נ ז װירהליך די גאנצ 9צײט ג9119ן םאר?1יפ־
א י ז ל י ב א \ ן ט י י  9ר ד י ר 9־־ ט 9נשמות ,האב9ן זײ זיך דאך םארק1יםט
פ ו ט א צ י  9ם ו ן ד  9ר י ו נ י א ן  .צו די בא90ס דאן ,װ9ן זײ זײנ9ן ג9שטא״
און אונז װאונדצרט ,װארום איהר ? 9נט נ9ן אין ד9ר מניאן ,א1ן זײ האב9ן זײ
 09ניט םארשט9זזן .פיר םר9ג 19אײה דאן אױסנ9ל9ר9נט׳ װי איצונאר9ן די יױ
װאס העואיינ9ר ד9נ?9ן םון אונז9ר גאג־ ניאן .םיר  ■\p ip vאויך ניט םארשט9הן׳
צ9ר ױגיאה ײעז די ,װ9לכ 9האב9ן נ9־ פאי ױאס זאל  ip iבאס׳ צו  911מ9ן זײ
דינט אין איהר יאהר 9ךלאנג און ײ9אב * I9oip 9נאך -אן אינש1ר;9ס ־ םאייסי,
האב9ן איהר נאר־װאס םאריאז9ז׳ װײז9ן איצט׳  jyiiזײ העגען איהם ?ײן בײז ניט
זיך ארױס אױף מארג9ן איס פשוט׳ 9טא!׳ ניט וױיז 9ן זײ ריר טיר :אמיס,
לומפעז ' 1מוז  ip 3יט א:נ9המען ,אז די איהר י 1פפ > ! | 9פיר זאג9ן אײך אז די
גאנצ^מניאן און איהר ;אנצ9ר באאפ־ גאנצ 9מ9שה װ939ז די  939191193ביז־
ט9נטום איז אײז גרוי 90ילופפ9ן״באנד93 ? 9ס״אײדזש 9נטס לײ 3ט.זי ך פשוט ניט
אײו ,װי  09װײזט אויס ,ארט ניט ,װאס א1יף א1נז9ר שכל .א1ן ד9ישאר האבצן
אײנ9ר װ 9ט ד9נס9ן פון ד 9י יוניאז ,פיר אײ9ר באה 1יפס1נ; װ939ן זײ ניט
איז ביי אײך ר9כט צו 9רלא9ר | 9אל9׳  393אנט  \p?:pvקײן צו שטאר?9ן גל1י־
אל 9ג9וי9ז 9נ 9באאפט 9פאר די גן 9סט 9ב9ן .פיר האב9ן  oyבאטראנט אלס
שור?9ן און לופפ9ן .דאס איז שוין ג9־ פאנ19ור 9פון אײ 9ר זײט װאס מיר ד9ג־
װאר9ז בײ אײך אזא טב ,9זײט ד9ם  19Pאיז ז9הר׳ ז9הר 3יט 9הר9נהאפט.
הײליג9ז ?ריג ,װאס איךןר האט אנג9־ :אך אײן קלײ93ם פ.ינ?ט 911יל9ן מיר בא־
םיהרט נ9ג9ז ד 9י ױניאן ,צו 9ר^ל9ר9ן די ריהו־9ן אין * "  ipבריף .איהר שט9לט
באאפט 9פון דער ױניאן אלס ברינד 9יס׳ אלס  9ת ת דובינסקי איז ש9ה?:ער׳ 911לכ9
אלם ג9נגםט9רס און װאס ניט .און זאל9ן האב |9זיך 9ר?ל9רט םאלשטצנדיג
איצט׳ כאטש די פלחפה איז שוין םאר״ אײ3םארשטאנ9ן מיט אײ9ר האנדא.331
איב9ר ,האלט איהר דאך אן די ז 9יב 9פיר האב9ן נאכנ 9פי9נט זיך בײ תבינ־
טא?טיק .מיר אב9ר האב9ן ג9האלט9ן די םקי׳ן ,ארן  iyהאט א.ינז 93זאגט ,אז װאס
טא?טיל אײ9ר 9םאר א םארבר9ב9ן דאן ,אנבאטר 9פט דאס צ1ריתק9חר9ן זיך po
װ9ן ד9ר לריג איז אננ9נאנג9ן ,און מיד די ארבײט9ר אין שאם ,א'ן ד9ם האט 9ר
האלטצז  09נאך םאר א גר909יי9ן פאר־ געמחט איינפארשטאנ9ן זײן מיט אײך#
בר939ן איצט .איהר ?9נט װ9ניג־װאס וױיל ,ל1יט ד 09אגרימ9נט ,האב9ן די אר־
שאד | 9די ג  9ו ו  pז  pנ  9ביזנ9ס״איײ בײט9ר גאר ?ײן אנד9ר ברירה ניט 93־
דזשצנטם .אב9ר איהר האלט איז אײז האט .א | 1נאר  | y:yiiד9ם האט 9ד 93־
אונט9רמיג9װ9ן די ױניאז• איז איץ צױ ר 9י ט פיט אײך; װאס אבצר אנבא־
ליב װאס ,כדי זיך צו פאכ9ן פאר ד9ם טר9םט די פראנ9׳ װי איהר האט 93האג־
גרויםצז צדי? ? איז דאס ש9הן׳ איז דאס דערט די  3אנצ 9קײם אין  oyiשאפ ,מע־
די םיהרונג םון א מ9נשען ,װאס האט  J93ר9ם זואט  iyפיט אײך לײן װארט
באמת י5יב  p'tױניאן? ג9װיס ,ויען ניט ג9ר9דט׳ און אײ9ר שט9ל9ן איהם
מאנכ pp 9די  p:pm mביזנ9ס־אײ״ אלס  nnyאיז אין  3אנצ9ן ניט באי9כ־
דזשצנטם םוצן דאס ,װאס איז אומג9־ טי3ט oy .איז דא אין אײ 9י 9ט 9טת
רצכט ,דארף  oyזײ ניט םארשװיגצן וי9־ נאך פיל 9ס ,אױף חאס ־מיי װאיטעז זיך
רען .אבצר דאס האט איהר ניט ג9טאן .נ9?9נט אפשט9יל 49אב9ר ?אל דאס םאל
איהר האט נאר גצװארםצז באאם 9א1יף  oyiyn iiאיב 9מ9הן .נאר בלױז א פאר
די ביזנצם־אײדזשענטס אין אאג9מײ  4װ9רט9ר װ939ן א1נז 9י 3יט לאז9ן םאל9ן
 p iדאס באטראכםצז מיר םאר א ז9הר ?ײן שט1יב 9י 9אױף א 3עי1יםעז מר.
םאראכ^ננס־ומרטצ האגדלװנ ניט אזױ ס ט א ו ם״ א  19:919119:ביזנצס־אײ־
בנונ 9צו די ‘ביזנצס־אײדזשצנטם ,וױיצ דזשצנט .דאם איז טט אמת .מיר הענען
ױ< האט איחר דאך גארנים גצשאדט ,נאר ניט דצם סטאום ,א1ן מי 1האב9ן  poאונ־
בנוצ 9צו דצר װניאן .אט דאס איז רyר זצר זײם ניט :ציסליבעז לײז אײנציג
אמת׳9ד םאסיװ םאר אתזצר האנדילוננ ױא1ט צ 1זײן םא1טײדיטנג .מי 1האב9ן
מוג 9צו אײאר גאנצצר  y p io iאױ1י די נא 1ג9לא 1ט םא91ם9נטליכ9ן 1ײן ברױי
ג9ײ9ז 9נ 9ביזנצם־אײדזשצנםס .װײטצר .גענעץ  iy i״םרײהייט״ ,װ9לכ 9מי 9P 1־
איחר םאפט-זײ צום פארװאוח* ,װאס זײ נצן אלם רי פ1אם 9םיאנ9ל 9לי1933יז איז
וײנ |9ג9װאר9ן אעשורצנם־אגצנטצז ,םא1ל1ימד19ין ם | 1אא ,9װ9לכ 1 9ײנ9ן  93־
 p iװאם ױי וײנצן ניט גצגאנגצן אין נ9ז איהרצ למפיצרײען^  oy p iהאט זיר
שא• 0רבייט9ז .וי 9מ ,צו װצרצן אז אינ־ גצילאזט שםארק נלויבען ,אז א1יך אין
שור9גס״0ג9נס» וואן אײנ9ר ם0רלירמ ?'  Pדצם איצטינעז םאל ה*ט ?י פא1ל1ימד 9ט
 p iי9ר יתיאן^איו גארנים אזוי  {0אומשולדי9:ן פצנשען oy .ט 1ט אונז
יה םיר וױיםצז1 ,אס ווצן איחר לײ ד ןף באמצרקעז ,אז אין  oyiםאי P i
 t n i^ ipאיתר ד*ש0ב  p iדער  19:9191193 191ביזג 9ס אײדזשענט
מניאז? ,ײנט איחר •ױך נים נ9ג0ננ|9
צורי^ אין שא• 0רב*יס p i 49ח>ואי טטאום ג9װצז װיחןליך j h ?io
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ערעוענונג מוז 18סער
ימנוחןנשןן ווואונזעו
*ינסערנעמנאל
)״יי®»יז ו ״• (4
ארנ״טער באװענוננ ,פא 1זײער הייף אין
 T 0J0P*v i nױנ*»ן־«רג״ט v * ,אויך
»וננענומען נעװארעז.
« פ10׳שיאנ װאם האט אמיסנעמפען
די נרעסטע נאגייםםערוננ ניי איע רעימ־
ניטעז ,איו נןווען ,צו נאנריסען די
סםרײסענדע קויהלען מאינערם אי 1ז״ער
גרױםען סאסי און ■  iwppiwזייער העל•
די׳אען װירער׳8וטאנד נענ» 1די ?ויחיען•
מאמאטען .דער םאר׳עראנ איז געמאכט
געװ»רען שון דעיענאט האנמאז ,אוז איז
אײנ׳פטיטינ אננענומען נעװארען.
דעיענאט נריננערנ pc ,יטקאי ,91
ח«ט םארנעשיאנען iv ,גראטולירען די
טמלנאםייטער םיט איחר גרויסען דנ
אינער דער אינטערנע׳שאנאל םײלאריננ
קאםואני ,װעיכע האט *ננעשיהרט אזא
פארניטערטען ?אסוי גענןן דער *וניאן אין
כױ יארס און אי 1׳ j»j*P’bדער שארשיאנ
איז איינ׳שםימינ אננענורען נעװ0וען.
נאו א שאר׳שיאנ ,װאם איז אנגענו״
ניזן געװארען ,איז נעדאנט נעװארען שין
רעלעגאט מעגי װיים i n no ,םװים ענד
ברױרערערם מניסז ,יאהאי  ,0נױ * . pio
 iyנאדאנחען די פייאהןלשיער םעמנערם
פוו דער אינםעמע׳שסנאי און די אראנד־
דפסןנט קטמיטע פאר דעם אײנדרוסם״
פויען ערעםענוננס ױם טוב װאם זיי הא־
נען דורכנעשיהױט ,און םאר ז״ערע אראג־
דזיפסענםם פאר דער באהװעסליכקײם פון
ךי דעלענאטעז.

סעהרעטער באראןש לעזט ®אר
טעלעגראטעס און באגױםונגען
דינסטאנ את דערפרײן ,באיד וױ די
מגקחד
זיצומ ח*ט ויך
םער באדאוי מ^מעיעזען סייע באגריסונג״
^נ ג ר א ס ע ס מון פארשיחונע ױני*נס,
ארבייכתד *מאניזאציעס אזן אוין־ םון
M״נןמנמע סאמבארס ,יןאםיטמס און שע-
®ער .םון אונזער אינטערנעשאגאי? אין
פאדיןזידענע טײיעז םון יאנד.
באילד אין דערםריח האט׳ די קרעדענ״
^ ל יןאמיטע רעקאמענדירס ,אז ברודער
מארטיז ײאםע ,דער ®דעזידענט םיז תנר
דײםשער קיײדער ארכײטער ױניאז ,װעיל״
רער איז א גאסט אויוי דער קאנװענשאן,
זאי צונעיאזען װערען אלס םראטױרנאיל
דעילענאט.
די סרעדענמעי קאמיטע האט אױך
באריכטעט ,אז םייע *אקא;ס זײנען שויו״
דיג חנר אינטערנעמאנא^ נרויסע סומען
געיד ,און געװעחנייך װאלטען זײ צו>יב
דעס ניט געװעז בארעכטינט צו האבען
דע^ננאטען אויוי דער קאנוועגשאז .צו־
ליב די איצטינע אוממםענחנן  \wמעץ
א מ ר אויןי דיזעז *.וגחט 1יט בא^טעהן,
איז די יןאטיטע רעקאמענדירט ,אז די יא־
תאלס זאלען מוזען באצאהלען אלע זײערע
חובות איז םארילויוי םון  QOטעג נאך דער
לאנווענמאן.

* איז דער צײט װעז די שורות ווערען
געמריכען ,מיטײאד אין דערמריה ,קוטט
םאר די צװײטע רענעיע זיצונג םון דער»
יןאנװעגמאז* אבער וואם דאו־ט װעט
םאראיגמן און אויד אויוי די אנדעדע זי־
צוננעז ביזן נעקסטען מיטװאר — וועילעז
םיר קאנען באריכםעז עחשט איז קומענדען
נוםער טון די ״גערעכטיגקײט״.
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פון פאנאנתי׳פטױסען סיט די עלעגנױ•
ח ש ע ל ע ס מו נ א ט א ױו ם ד חי ד
נןנס רי הוננערמע ,טיין נאנמן »ױן״.
דיער ®ארשט^חער אץ דעד
און דער ררון ••יטדיר®״.
די טעחר װאחרדינע זונען אץ טיר א
איסט.
פא*.עגספערוננ פאר זיו ,די מחר׳י ײ•
דידנעחענדינ 8רוקען זיך ארויס1PO ...
1י אידי׳עע כעקער אין ראס אגדדצע״
האט נרויז נ״פט גערעדט ימנןן ,am
ײאס עס האט אמ׳ייסטען סיט ?יו פאר״ יעס חאבען געהאט די טעגיינקײס צי
:ע־שטעיט ט״ן איר ,װאס ח>ום טיד >ז»״ זעחן און אוץ־ געטען אײנט^י אין חנר
נענתגעץט שון דער סוחר׳׳פער מפרק־ אוז חילןי װאס דער יאס אגדז^עיעסעד סאגי־
הדעדער־פיראזאפ׳ע.״
דאס דעקעל א>ז שארהעטעדט ,דער טארױס ד ט די אומגריחריכע מוױגדדכסי-
המון איז אויעק אויוי ^ווענט־נחיט »ו גע.
װ״בער און קענםוױינער* ,.,ו ■*ייטיק
דיקנדע אױש׳ן ארט און נעמעגדע א
און /יייטוננס״נייעסען.״ *ו װ׳נססמז און טיכטיגען איינט״ל חאנען וײ געחאט די
טערמינען .,נעזעי׳שאפטעז און  *WWT0מעג^כלײט צו זעהן אט די גרױסע צאחיל
ד*ס !־עסעי איז םאר׳שאטען ,און איר ,חראנקע װאס עס ליזאפען אין די טירעז no
דער מיט ערד״פאר־טטטענער מת( דער גע״
סאדטארװם פוז איע  \ vwםון דיסטײטס• י
האנגעגער אױף א שטריק  ,vvy\ lie׳פפא״ און ?ײענדיג אויפ׳ז ארט האכען זײ גע-
 rvארוס איבער מיין ערר ,איבער םײן
 d wמיט זײערע אײגענע אויגען זעהן אט
לינער װארישע ,ויאו עם איז ד 0אזוי די הארץ רײסענדע סצענעס װאס האט זיך
פיר טרערען ,אזוי פ>ל װ״טאנ און פ״ן״ ,אאגע^פייט װען דער קראנקער םיענם
איך ׳פפאר זיך אדורך דורכ׳ן חו  rו דארםען װאדטען און דעם נרױסען גיליין
פון •צװארצע נעכט ,װי א ׳שאטען ,און און פרײד װען דעד קראנמער איז שױ\ ער״
העד ...שאראנטוננ ,םארנרעכענס — א האלט געװארען און האט ?יך אומגעקערט
שיאנט! ...דאם זיינעז ניעדש׳גז m ...נים״ צו זיין ארבײט און צו זײן סאמיייע.
נאםטיקער שון שניעות ,ס׳ארא רחנמות
די ארב״טער האבען געהאיםעז און
ס׳איז מיר אױוי אייך...:
העיםען דעם םאניטארױם .אווי האט
* * fיי ,
טענישען ! איך האב 7זורא׳ צי איף דארט דער ארנײטער רינג אן אײגענע נע־
האכ אײך גייעט אמאל כדשוגע געמאכט בײדע׳ די צװײ ארבייטער רינג כרענט׳טעס
אין ילאס אנדושעילעס האpעז דאס אױםנע״
אײער םאנםאזיע ,ני״שט צוקיאיט אייער שטעלט .אויר די אמאיגעסײטעד האט
גיכטעדלײם ...די גע8וךערטע ייבע״ישיײ אױך כײטגעהאיםעז .און איצט האט אױך
אני״1טאט
איד שאר אײערע אויגען קכױס גענוםעז אױף דך אויסצו״טטעילען א געביײ
יעז ,האב
געעםעגט ...צי דעז ײעט איחר געחן מים דע אין סאניטארױם דער ילאק♦  453בע־
די נע-
כױר אוי1י די דאזיגע בוידעסס און בית״ קערסױניאן אין יאס
בײדע װעט זײן איז נאמען פון די אידישע
עיםיגס? ...די נערװעז װעילען אײר »י*א־ בעקער אין אמעויקא• .
^סט !
כדי די נעבײדע זאיל װאס *טנעיעי
און עם װעילעז אײך וױיס ווערעז די
אױגען ...לומט ,איך וועיל אײד מאכען אױםגעשטעיט װ^רען האט דער לאקאל
מזזינ ,איהר זאיס נידזט  w v pאיע^זלא -ארויםנ^יקט צו אלע בעקזןר ױניאנס
פעז כאט^ש אײן נאכט איז אייער לעבעז ...איבצער׳ן לאנד זײז חנקארדינג סעק .גענ.
א׳ מעגשעז ,טענ׳עען! װי איך חאכ ס .חאילצסאן.
גענאטע חאלצטאן איז אן אלטער אר־
אײך אױסגעישיאט׳
ר עז א לו צי ע ®ת לאקאל 66
״אזוי וױ כענדזמאטיז גיםאאוו איז
א מיטגליד םון ארבײטער־קילאס און
אײנער פוז זײנע בעסםע קעםמעמ און
אזוי װי ער איז םאר׳מיארט נעװארען
אין טורמע פאר דעם ״מדברעכעד פון
א*דרו*עז די פראנראם םון יצינקען ם^י־
נעי פין דער סאציאיליסטי׳שער פארטײ,
•.
און

״אזוי װי אנדערע מיטגצידער םון
ארבײטער קיאס ,װאס זיינען ענג סאר־
בונדעז מיט ב .גיםילאװ און זײנען םאד־
אורםײלס נעװארען םאר דעם זעילבען
״םארברעכען״ ,זײנע^ באמאדיגט און
באפרײט געװארעז םיז נאװעתאר • םון
נױ יארס םטײם ,זײ עס דארום *
,,באשלאסען ,דאס מיר ,די באנאז
א .יל.
עמברוידערערס ױגיאן ,ילאקאל
נ .װ .י .׳ שטעהען םים  .3גיםצאװ און
םארלאננעז םון גאװערנאר סםיטה ,ער
זאא איהם כאםיײען.״״
די רעזאילוציע איז אננענומען
װארען אײניטטימיג* עס װערט
בא׳ז8אאסעז ,דאס די רעזאילוציע
םארעםענטאיכט ײערעז איז דער
בײטער־פרעסע.
בעלא ו ױני ק,

גע״
אױד
זאיל
אר״

בײטער טוער ,די ^עצטע יאהרען האט ער
אמנעגעכען זעהד פיל םון זײן ענעמיע
און צײט םאר׳ן סאגיטארױם און ניט קױ
קענדיג אויף דעם וואס ער א>ײן איז אן
ארבײטער האט ער באשאאסען אז זײן
בײטראג צו םסאניטארױם זאל זײן די
צײט ו\אס ער זועט אװעקגעכען צו בא^
זוכען די אלע׳אידישע-בעסער לאיןאלט.
גענ .האילצמאז איז אויפגצנומען געװא•
רען זעהר ווארעם םרץ די לאקאלס איז די
װעסטעדען אוז מידעל װ^סטעחמ סטײטס
איז יענע יאקאלס האבעז זיך געסעקסט
װער פדט  5דאלאר און װער מיט  3דאלאך
א יאהר םאר דער געבײדע און אויך די
כעילי כוזים זײנעז געםעלסט געװארען.
איצט איז גענ .האיצמאן געקוםעז איז
נױ יארק און ער װעט אױך באזוכען די
לאקאלס אין די יטטעדט םון די איסטע«-ען
סטײטס.
ד ע ר פלא*ז פת די ארבי־י טעד
א ץ ד ע ר ג ע שי כ ט ע.
ז^ם איז « קורס ®דן »עחן לעסאנם,
געגעבעז אין אונזעי־ ®רבײםער יוני ײ ע ר־
?יפזעם ,מון  mי .ס^סטי .צװײטער,לעסאן
ױגמןןג איניזןד«ריח ,דעם « 22ן נאײצסבעי,
ןןין ךער װ א שינג ^ז אוי ר ײינג חײ־סקול,
רום .530

ל ײ “ס

» 38יחרט
שא*1ו

א .ל .נ .װ j .אױפמערקזאם !
איהר זײט אויפגעפאדערט צו אםענדען

ױ רעגולערע סעקשאן םיטינגעו
מממנ*ווענפ ,זפעו דעצעםנער ,ו אוחו
איז די םא5נענדע םיטינג אאסאאס :

דאוץ טאון — בעטהאװען ה»ל 210 ,איםט 5טע םטרים.
הארלעם — א .ר .בילדינג 143 ,איםט 103םע םםרים.
בראגקס — למקאל  2קל#ב רומ^  1581װאשמגםאן עוו.
בראמװיל — לײבאר לײםעאום 229 ,םעקםאן םטריט.
לײדים ברענטש י־־י אץ אונזער לאקאל בילדיע ex ,לעמ־
םיננםאן עװ,
'־יי־ • ־ ־

סי « נרידערליגען ג רו #

עקז .באארד ,לאקאל 9
 Mג^לדנער^ ס׳פערמון.
 ' ?x M״

ו^

ל .חײםזמ» ,נ»ךזייער.
 -י' *

ו װו ײ ^י ^ ע,

א־נ״ם׳ו־ אין  i nאינדוססרין.

ורײקס

0

ניינמי **0VP VV139W 0 1*0 10*91
פענחן  .r Y 0t*;0rt 0ױן זמרפאי no

)שלזס פון ?״(7 #

אן w * : i 0־  I0 m m wח0נדל׳מ i0 j
ו מ מן •01ני*ענ*עןowri'1 lW0fl D0H ,
 in n o n e*o 100 iyאון no >0 tP*r
א*הר n n o n *0״i ,

»ו נעהן אין דער 0פץרא .ס׳איז
דרוס *ו  injtדי םטריימר ארוט הויז }
עס איז םאר די סענטען זעתר ד ט אג׳
נענעחם אריינצונעחן אין ■ תדיז״ 0011
װערט נ«יימ ■ •ח סטרײקעד.

n tt

0

דשעגעות דט ארױס א בולעטין אין עס־
יעראנטא ,וחנימר ווערט צועיתס אלע
וו ױי םאנאםעז אלס א נײלאגע צום
זשותאי ^סימראגטא״ ,דמם אפיציע״
לז] ארגאן פון דעם איותילטייכען עס־־
מראנטא־םארנאגד.

.איױף  inאיפסינ»10WWJ0P 1
 m>nסיר  innsזיר in o*o twwi00
שראנפ ,װי  in*i*9on0 wדי  n*oסוי־

צויט װי  wחמרס ד ך ח 0נעו ס א נ מ
פון די םונסקר ײמר ,און אזױ נעחער *ו
דער « 0ןרא ,נפסאנט  -קאםילימטש n
דער  ow ornw jfoאין איחר w׳-00W8
דערט  iyסעטלןן סים דער ױניאן ,אנער .־
איחר װייסט ד 0ר ,װען עס קוכיט  iyאו• :
נייטער ם 0דעח»ען זייג* ,אלע קאפיטןר
ציסטען א ״ננ ס פ א ר ט איז װילעז ניט
נאכנענען ,מענ עם ז״ז די מענעדדפ•
טענט םון אן אפעךא ךזויז אדער םיז אן
אנדער נע׳ט״שט — ,דער זערבעד נ 0ס
עסעקט ארױס אוטעטום !
 0כער זאלען די סאסוי״נ טם  iyדער
מנעדז־ שמנט שי| דער *ן ע ר א שארם״
 dypiv:וחןרען .זי װעט עם רוזעז רזזר־
הערען און נ 0כגעבען ד• גערעכםע ס  0ח ל
רוננען םון די ארבייטעד.
די ױני | 0וועט פח קאמוי־פיאמ נים
אפטחןםעז ip i .םטדייס וועס מפיוזרס י,
װערען ביז די ם־רמע װעם זײן נע^ואונ*
געז װ״טער אנצוהאיטען דעס ױני0ן ׳שא■
און בא׳שעסטינען די ױניאךיוייט וי 0ס זי י•
♦׳אמ
•
דז 0ם אױס;ע׳«צ0סעז.

וױ דאס א מ באװײזט אונז #האט
אין חגר מצטער צײט די עס»עראנטא-
באוומגונג גממוכט א גװאלדיג גרױסען
פארסמרים אין חןר ארבייטער־װעיצט.
אין א •ראקאאםאציע ,װעלמנ די אנגע*
זעחענסטע ענגלימע ארבײטער־מוער און
םיהרער האבען צןיט א קורצער צײט צױ
ריה ארױסגעראוען ,װערט אנגעװיזען,
אז חור נצחון םון עספעראנטא צװישען
די עגגאישע ארבײטער־םאסען װעט םאר־
לײכםעחגן ?ײער םאר^ןטענדיגונג םיט
דעם •ראילעטאריאט פיז אנדערע לעג־
דער .די מיליטאריסטען פון איע לענ־
דער ארבײטען אהץ אויפהער איבער
גײע גאזען און אנדערע ט״װעל׳מע צױ
מטערונגס״טיטלען .די ארבײטער אבער
סוזען אנשטרענגען איע זײערע תרעם־
טען צו םארשםארקען די םרײנדשאפם
איז דעם פארקער צוױשען די םעלקער,
און דערצו העאםט מיט די עספעראנטא־
באוועגתג .דאס >ןען זײן אײנע םון די
כעסטע גאראנטיען םרן א דױערענדען
װעלט־פרידען.

זענטע א*ן אמזזד־ אינוזסטרת ,ותיכע
זיינען נסו גיס סתסגיוירם 1 *0 .װעצזןן
פיווען ויך  in m o oסיס i n 010גע װע־
נען  >i n 0100סון  mיסלנייסמו-בס־
װענוננ און  noאוגז» rY0t*;o:i0 1״.

•ו

יע ,עס איו נ»וחנ|  0זזאונדסרנסר•
איינװױוספולס  n iw .jn n ren vסוסנ־
רזשמענט  n * o 0pחסם וױלקיױ ו»ח 1
גוט נמטסן ,וואם זי ח 0ט נים אײננעיא-
 **Pin■ ivi׳ , oppoo*>p*oi 0obװעיכע
װאיטען ז*לע  1סריימענראכט ס טים״
קיאננ אי|•i n 01זינעד זעהר ׳שעהנעל
אדבייטעײםסחאסרוגג.
ז0צען ר־ר  *iיעזעי־ אנטשול 1ינע, 1
װאם איר ח 0כ  0ינ » ענ ען  o nנ סנ «ן
קאאום  iyניויז ? 0נװענס 0ך פ 1אנען1 .י
קאכװענ־שסךםרסנעז זיינמן ,אוז וסרשען
זײן ,רז*ט טײן סייגוננ ,םון m o n i i n
וױכסמסײט און םון « inoppnינ »ו ת ס
פאר 1י רעזע  1און לעזעלינס i n tic
.נערעכטיגשײט׳׳• .
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י א ץ פר או ױנ ם ט און■; .
» ישעהנע אענענדע םיט׳ז J1W0J
״ערעס םאאיט־יר״ ווערט «י»ט *ױפ־
נעפיהרט‘ אין פי־אוױגסםאון טעאםער,
אין גרינװיטיש וױיועדזמ און חנאל סט.
די לענענדע ,װאס ותןרס D T y/'iiJ
אלס ,אנטנוםעז םון לעכ8ז; םיט םעוזר
וױ אײז נס״ םון עם ,irro3 u r n
דערט א ױנגענמאן ,װאט וחנרט מ ר •
םאילגט םיז א ®לוצימדיגער םװןי ®0
זינט זיין חופדדנאכט דורך דעם״ וואס
א מחותנת׳סע « ,מומע ,אױוי דער
חתונה ^ייענט ארױס פו; א צעהךסעגטי״
״גען ביכעל זײז נוריל.
דז^עאז סטאפארד איז דער חתז ,ו 1אס
איז געכוירען געװארען אום 11טען נא־
װעסבעח און װען מען װערט געבוידען
אין  p v iביטערען טאג — ^ײענס די
מומע ארױט פוג׳ם ביכעלע — וועם זײן
גרויסע:צרות םאר איהם *יז זײן װײנ^
אין פיפצעהן אײנדױיןסםויע סצע״
נעס ,אײננעטײרט אין דרײ אקםעןי
קעמםט עדעם סאליטײר םיט דעם סינ׳•
סטעיען נודיל םון א מעדצען ,וואס אין
געכוירען נעװארען דעם 11סען נאוחוכד
בעד .1ד און זואם אימיצער &ל ;ןיס וחד
לען זאנען װעגען דעם סאור־המעשח
איײז ,אבער די םופצעהן סצזןנעם ,וױ
םארגע״סטעי!ט אויף דער קלימער ביחנע
םון דעם פראוױנסםאח טעאםעו־ ,ארן די
ש*'ל םון דעם ױננעץ סטאפארד )רא״
בערט ייז( םארבלײבט אץ זכרוןן םונ׳ם
\\\\
צוקזויער.
אין דעם שס'>\ באטײלינעז נוך פיר
Hj
און דרײסינ ארטיסטען.
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ווערט נאנ־ז  V 'tw nאגגפפיהוט.
 c o wנעחן ארום דעד נילדונג און ך$ס
חאלט  )» ■0סף טענ׳שע! « ז » מ היאסען

נױ ח שוירזי.

רעבעקא סימוער און סערא I
קײםען — — אײגענטהימער| .
^
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האנען געקראגען א״םכעצאהלם א*ן

אמעריקאנעד דאלארען
אאע נעלרער זײגען צוגעשטערט געװארען צו יעדעז אייגעם

שנעל ,פינקפליך און אין צייפ
פיד האבען שוין א סר רעםיטס ,װעלכע מיר האבען עדהאלטען מיט די
 #1אונטערעריפםען פון די קרובים ,װעאכע האבען זײעד געאט אפנענופען נראד
אין דער צײט װען די בהלזז מיט די בענק אין פוילען איז געװען אץ
פולען גאנג .די רעסיטס צײגעז דעם נאנצען מאגאט סעפםעםבערי
אוגזערע פארבינדוגנען םיט  nבענק אין ױרא§ זײנען די בעסטע ,די
זיכערסטע און די ראיערסטע ,װײר זײ װערען קאנטדאלירט פון ענגרישען
קאפיםאר.
דורך אײעד באגה ?ענט א*הר שיקעך געלט אהײם דורך  3אסט׳ סעצע־
גראף און ראדיא אין אםעריקאנער דאלארס אין איע װעלט טײיען ביז
א'ן הױז אריין ,צו די ביליגסטע פרײזען — גיט טעהר וױ עס קאסט אונו
די עקספענסעס.

אינםערנעשאנעל ױניאן כאנק
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 ; mעסעה פון בעסטען סארט,
םארםערטיגט םון א אונכארישען
קוכער .צתענניויכע ®רײזען.
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פאי אײער װינטער ײעקײשאן
ל ײק װױ הויז

האלם יעצט *; זיין ס1יװאס 0סים אין  69ןװוײםע עוו״ קאר 4 .םע גאם.
טדיטמענטס אין א5ע צוױיגען םון דענט־סם־י.
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א ײנ ה אל ט ם א ר צ ײ כני ס

״גערענטיגקײט״ נדםער .50

זײט 18 .2םע קאנװעגשאן םרן אונזער איג־
טערנעשאגעד אין סורען גאג;.
די ״ידאגרעסיװע״ סאבאטאזשעװען די קאנװענװענשאן — זאגט םרעז .זיגמאן — .די זיצונגען זײכ .3 1קאנװענזאז נײעס•
אויןפ דער קאנװענשאן טאג פאר טאג — .דער שעדעער באנר(עט םון ױ םילאדעלפיער זײט  .4עדױקײש^נעל דעםארטטעגט .קאג‘
װענשאן נײעס.
לאקאלס לככוד די דעלעגאטען — .פילע חשוג׳ע געסט באגריסען די ר,אנווענשאן.
זײט  .5עןן אגרערע שפראנעז — תיוש.
אינטער:עשאגעל קאלענדאי ה .סקויד
םאז•
דיט « .רעדאקוייאנעלע נאטיצען.
זײט  .7װארום איך פארלןןז כיין 3אכטען,
אלס רעדאקטאר פון דער ״גערעבטיג־
די 18טע סאנװענ׳ןןאן םון אונזער סטרירט םון דער ערטטער מיגוט־אז ,איז צי ניט .און איצט קומט איהר נאך
ר״ט״ — ש .יאנאװסקי די צוקונפם
אינטערנע^אנאי איז נ או איצטער ,װען עם געװען א גאנץ ילאגישער שלוס״ מיט טענות פארװאס מען פארציהט די
פון אײראפא — םאקסים גאדקי• איז
די יטורות װערעז גע״טריבען ,אין איהר האנדלעז זײ דאך די גאנצע צײט  ' pcקאגװענשאן .װער םארציהט די קאג־
פאיק׳ס מאן — נחו» י•
םויעז גאנג ,און כיען קען נאך נים זאנען דער קאנװענ^אן װי זײ װאלטען זײן װענשאן אויב ניט־איהר^ װאס איז זײט  .8ארעזידענט זיכסאנ׳ס דעדע צ• דער
ערעפענוגג פון דער קאנװעניצאן d .ב.
אײער גאנצע כאציהוננ אוין* דער קאנ־
װען די קאנײענסאן װעט זיר ענדיגעז.
אױ& א םרעמדער חתונה !
אלסעלראד — ב .מיכארעװיטש.
װי עס שײנמ אבער ,זאל דעד קלאנג װענשאן אויב ניט א באציהונג םון כא־
װי סיר האבען ׳טוין אננעוױזעץ
דעיע־ דאר זיץ א פאלטער .עם ׳שייגט ניט באטאזש ,צוטײלונג און ״בול־דאוזינל /זײט  .9קורצע שםועסען.
לעצטע װאה זײנען רי
אט האט איהר נעסאכט א גאגצע אישו זײט  .10מרײד און אר;:9יזאדיא:כ ?יי?ד
גע־
גאםען
א
זיך
גאטען ,װאס האבען
זײ זאלען װירקליך םײגען צו םארלאזען
געז•
נעבען ״•ראגדעםעוע קיצאוק און דרעס־ אין גאנצען די סאנװענשאן .גיכער איז םון דער באשטיםונג םון די קאמיטעס ,זײט  .11עדוסען אוז אדװעיטײזמענטס.
מאכער׳ /געהוםען צו דער תאגײענטאן עס זײער כונה צו זיצען דארט םרעםד און איהר וױיםם ,אז אויב איהר האט זײט  .12עקזעלןזםיװ באארד פ*.ן יאקאי> 3
א#גע?וגדערט .זײ זײנען געםאהרען אויף און א*;עזונדערט׳ סארציהען די קאג־ געהאט װאס אויםצוזעצען געגען די קא־
נעחםט זיך »ו דער ארנײם — ה .גארעץ.
שלוסען.
)שלוס אויןו זײט .(2
א באזונדער טרײז׳ האבען דך באזעצט װעגשאן טיט לאנגע ,אומנויטיגע ס»ײ
אין א באזונדער האטעל ,זײנען ^עסומען טישעס ,ניט לאזען די ־קאנוועניעאן זיך
באזונדער,אין ארטיש סטריט טעאםער צו ריהרעז םון ארט״ און נאכדעם ״•ראטעס־
דער עםענוגג םון דער קאנווענישאז ,טירען״ אז רי קאנװענשאן םארציהט זיך
האלטען זץ־ נא;ץ א»נעזונדערט בײ צו לאגג.
די זיצוננעז אויף דער קאנײענשאן,
און אזוי איז עס טאסע געװען דינס־
האבען זיר אגטזאגט צו זײן איג• טאג׳ אויף דער זיצונג םון דעם צװײטען
אײגעם םיט די ״רעכטע״ דעאעגא־ טאג םון דער צװײטער װאך םוץ דער
טען אין די םאחשײדענע קאנװענשאן־ יןאנװענשאן .נאכדעם װי די ״ליגקע״
קאםיםעס ,װאם •רעזידזנגט זיגםאז האט דעלעגאטעז האבען ארױסגערופען לאנגע נאך  gליםט פול םירםען װעםעם שאפ־טשערלייט װערען גערוםען א-ן אפ-ם
אפאינטעט ,האבען זיך אנםזאגט צו זײן דעבאטען און אזוי נאן םארצויגען די
פון• דעם ארבײטםל 18ען אי 1ש1רענם פא1ד.
אוים׳ן באנקעט׳ װאס די פייצאדעיפתר קאנװענשאן ,האט ברודער •ארטנאי,
לאקאלס האבען גענעבעז לכבוד
דע־ דעלעגאט םון לאיזאל 22׳ אנגעםרעגט,
אעצמע װאך האבען מיר פארעפענט־ שיסט זײער רעםארט װעגען םארנאנגע־
יענאטען און נעםט ,צו דער האגוחגנשאן ,װארום די סאנװענשאן םארציהט זיך.
איכט א איםט םון םירמען׳ װעמעס שאפ־ נעם סיזאן ,זאאען עס באלד טאז .דאס
און האבעז זיר געמאכט א באזונדער
און פרעזידעגט זיגםאן׳ דער טשער־ םשעראײט עם זײגען גערופען געװארען איז דער אײגציגער אפהאלט װאס קען
הוליאגקע און האלטעז זיך םרעםד און מאן םון דער יןאנװענשאן ,איז אוימ איז דעם אפיס םון ארבײטסלאזען אינ־ פארציהען די צאהאוננען צו די ארבײטם־
אפגעזונדערט אין אלע »רטים .און עס דעם ניט שולדיג געביציבען קײן ענטםעי
שורענס םאנד ,און דאס האט געבראכט אאזע קאאוהםאכער.
מאכט דעם אײנדרוס ,דאס זײ זײנעך צװישעז אגחערעס האט ער בײ דער גע־
װי םען ראזט אונז װיםען םון דעם
טשער־
די
רעזואטאט.
געװינשטעז
דעם
געקוםעז צו גאר א כאזונדער סאנװעג -לעגענהײט געזאגט
צײט :האט איהר ,זאגע־ .אײט זײנען נעסומען ,אדער זײ האבען ארבײטטאאזען איגשורענס פאנד׳ 'יױ עז
 6 .װאך
עאן .עס איז דעריבער גאר קײז װאונ•
״סרא^רעסיװע״׳ באנוצט זיך םיט געםאכט יענע םירמען ארײנשיהען א' 1געםאכט געװארען אײגיגע ענדערונגע^
דער ניט ,װאס עם האט זיר ארום דער
נאנטעטאלעראנץ און געדולד םון דער ארבײטסאאזען אינשורענס אםים העם װאם װעט זײן אטובה די ארבײטסאאזע
יןאנײענשאן ם^חטירײט א פלאנג ,אז דער
קאנווענשאן או? איהר האט גערערט רעפארט םון זײער שאפ .אבער דאס קאאוק־םאכער  -װאס דארםען באקומען
די לינהע דעלעגאטען קאײבען זיר אין
קאנווענ״ םאר סייער און םאר װאםער װעגען יע־ איז נאך ווײט ניט אאע םירםעס ,װאס איגשורענס בענעפים .ענדערוננען זיײ
גאנצען אוועסצורײסעז םון
דעראוז איגזד דער זאד איז דער װעאט׳ צי עס האט זײנען הינטעדשטעאיג ׳אין דעם סרט .נען געםאכט נעװארען ,דאס די ארבײ/
שאן .לויט דער םרעמדקײמ
האבען דעמאנ• געחאט צו טאן מיט ׳דער קאנווענשאן׳ און מיר םאחןםענטאיכען נאך א איכט טער זאאען באהוםען דעם אינשורענם־
זונדערטחײם״ װאס זײ
בענעםיט אהן שװעריגקײטען׳ אויף א

פדעזידענם פון דעד« .פ>.װ ? .באבדיסס ױ האנװענשאן.פערזקנלך
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י אן צאהלען נאכ׳ז  mדעצעטבער

מא 11א.oo vo25 .ii 24 ,)8nngtrtn 1
.vo22 .11 129 ,ll’in i 00' 8 ,)801*1
».VD15 .11 22 ,P18PP 00 •1 .1 .
VOID .8 27 ,VOIKO* )18 ’POPlPVB
D.’100
~«oovn 126 ,)8O8PK0 )18 OlP33Pt
D’lDu V022.
t1 ,)Vtgl׳ B״ .V024 00V11 00 119
חבע ש ס״ן 8ין  p v v ib o ’ , 465די?ן
.) VP113 ,O’lOO
? BQLVDlO .8 27 ,.gP P18PP n v i” it.
׳ OlgO )18 J8O0VB, 8״ oovn 150
.O’lOO V022
׳) •gp )18 1VC׳,(TVltgB )18 IVO
.O’noo vo21 oovn 132
 ,in g i’soב.o’lo o yo 32 .n 22 ,.
1V3V11 )18- ’PD0g38OD ,PVP110,
VOOP'Vt 346
V014 .11 3 ,tlgn P18PP D l 130’11
װירט *יח *,o ivn ’ji’ 80 ,nv3iv»ip
סי •D” P i
iPgn״ •P i ’o’O iv ii’ 11’ 121 ,p’ly ip
’HO V015 .11 30 8 ,’POBgtPglg
V021 O0V11 132 ,)gP38’ |18 ppPvt
D.’100
VD22 .11 160 ,l'PO ’11 )18 PyaBgt
13*100

דזשאינט נארד אז םאױםארי»טראל
פײערט ח  isיאהרעען ױכילעאום
דער דזשאינט באארד אװ סאניםארי
קאנטראא אץ דער אײדיס גארםענם אינ־
דוסטריע םײערם איצם זײן 16־יאהרעעז
ױביאעאום .דער ױם״טוב וועט געםײערט
װערעז תרך א דינער וואם וחנמ געגע״
בען ווערען םאגטאג ^וועגט״ דעם 14טען
דעצעםנער ,אי 1דעם מאון ח^א קאאב?
 123וועסט 43טע סט•
דער דושאיגט באארד אװ םאניםארי
קאנטראא באשםעחם מון פארסרעםער
פון אוגזער מגי^ן ,םאןרטרעמער פון די
#רגאניזירטע מאנופעקםשוותרס אין דעי
לײדיס גארמעגט אינתסםריזנ אח םאר־
טרעטער ®ון •אבאיק .חנר ג^ארד איז
עטאבצירם געוחורען נ»כ׳| חי ס טייײיןז
קא^ופםאמנר סםוײיק אין י^חר 1910
ער איז געי6אםעז געו^רען אױמצויא״
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^ 44444

ז ע נ טי רזןן ז ײ ע ר  BMtsr.ם ש ?

סען ,אז

n

מי ע ד יממען ו ײוי ײ ג * *

געזוגט או{ ציכטיג ,און די זאלען וױ

אױםגעשטאנע] און איבערגעאעבט די
אאע שסורםס װאס זײנען םןורגעהומעז
אין דער איגדוםטריע זינס דעם יאהר
 .1910דר• פרײס׳ דער דיחגקםאר׳ וועט
םאראעזען א זעהר אינםערעסאנטען חד
)שלום אױ* זײט .(3
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פח זײן רײזע האט נע:אמ האהאז
וױיס גפר םפגאיך ט©  jntפיח פיחנר•
פאסטקעט .דר im u p m .ם• ױײים שױן א סך נעשרימז .אבער וױםיא ער
האס שוין נעשריבען ,האס ע י טןר
איז חנר דיחנסםפד פון  o nגו<ארה
 r m ^ r nמורדאן געטא ,חנר נממנױ ׳ מעחר »ו שריימנו
טאז «^ 1ו ת ת פר ספיםזז׳ט קאכױםיע׳ האס אק ןיך איינגעזאפט א םאסע א נ
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מיט נעמעז םון םירמען ,װעםעס שאפ*
טקעריײט עם װערען גערוםען אין אםים
םון אינשורענם פאנד׳  122װעסט 18טע
סט .די שאפ־טשעראײט זײנען נעבע־
טעז צו קומעז איז םאראױו* םון חגר
װאך . .דאס איז זעהר װיכטיג .עס איז
איז די אינםערעסען םון די ארבײטער
םיז די דאזיגע םירםען׳ איז באצונ אד־
בײטםאאזען אינשורענס.
די צאהאונגעז םון ארנײטםאאזעך
בענעםיט װעאען זיך אנהויבען נאכ׳ן
20טען דעצעםמגר׳ אויב די שאפ־טשעײ
אײט וועאעז זעהן מיטהעאםעז ,אז די
םירםמן װאם האבען נאך גים ארײנגע״

לײסא^כייטאנ*
אױזם ?מn'J
עי,ועהיע,
ם זתםאג בי טאג׳
 OVnי י י ןי©
ױאס

is w n m

חנם  13נתן חנצעםבער ,אין מאנהעטען
אפערא חױו״ 34טע סםריט ,אעבען דער
8טער עוחנגױ .בײ רעס שבאת •נים װעט
וײז פארםראגתז די סאציאאיפטישע און
ארבײמער באװעגוננ .די םיילע םארעדר
חנר ׳פון גענאסע קאהאן וועאען איחם גע״
בען א חאחױטנן ברוך חבא ! דאס וועט
ןיין א םאאחס קבאת •נים .געגאםע ב
װאארעס ותט זײן דער םשערםאן.

צו חנר ומיעגעגחײט עעש געגעבעז
ותרען א שעחנער קאנצערט dp .וחנט
דורכגעםיחרט ורארען א םוזיפאאישער
•ראגראם ,וואס ווקט ןײן »אסינ םאר א?א
צוזאסענפונפט .אין דער ציימ ווען די
שותת ווערען נאשריבע? ,איז נאך נים בא־
»; וף ז ײ» (4

םיא אנגענעםערען אוםן װי אעצטען סי־
זאן .װענען די ענדערוננען װעט םעהר
באריכות ערהאערט װערען אין קומענדעז
גוםער םון רי ״גערעכטיגהײט״.
אט איז די איסט םון די פידמעס׳
װעםעס שאם־טשעראײט עס װערעז גע״
חםען אין אםיס םון אינשורענס־פאנד
אין םאראויף םון דער װאר :
אבאםבאום גויראס קאוט קא״ 165
װעםט 26טע םט.
אײרזשעקס סי .ענד עס? .א431 ,.
איסט 213טע םט•
ם .אראאו׳  305זיבעטע עײ.
אםיני בראס 36 ,.א10 .טע סט.
בי .אי .עא ,סאאוק קא.׳  123װעסט
27טע םט.
בארבער ענד קײגעא׳  237װ37 .טע.
בעל־יעז האאוק הא 50 ,.א9 .טע סט.
בױר0אװיץ׳  327באײס עװ.
בוירנסטײן ענר חא.׳  121װ27 .םע.
ױמשין בראזא 144 ,װ57 .טע סט.
באעסינםסי ענד אעווין׳  129װעסט
22םע םםריט.
איזידאר באאס׳  36א9 .טע סט.
באארן ענד אעװין 117 ,דיװיזשאן סט.
ס .באיןסער 234 ,װ27 .טע םט.
באיארסקי בראם 1884 ,.פיטי/ין עװ.
בדוסאין.
ב .בראדםקי׳  9דיװיזשאן סט•
סי .ענד סי .דרעם ענר סוט קא».
 1985װעבםטער עײ.
איזראעא כאװעס 1256 ,בעדםארד
עװ.׳ ברושאין•
האלאדנער חייהיז 142 ,בלײח עױ«#
כרוסיין.
ושלוס אוי!* זײם ( 12

