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 דרעס־ רופען m שיקאגא פון מעיאה
קאנפערענץ א צן מאנופעקטשורער ...

ױניאן רער סיט
 ארפנוי־ דער פאו קאנפערעמ א װידער
אללײענס ארנײטער נאדעל א פון אונג

אמעױקא אין
 האט יציטאגא, פון דערװעי, מעיאר

 םון חאסױטע א אױשגענומען װאך ךי
סג לאקאל ױגיאן, דרעסמאכצר דער  ס

 נעװען איז פערלשטײן וױיס-ןיעדדעגט
 די ל.אםיטע. לער שון טשערםאן דער

 געי׳זא־ אױשגענוםען איז ױניאךיןאטיטע
האל. סיטי אין אםיס םעיארס אין רען

גע״ םארנעשטעלט א*ו קאמיטע די
 ״4געי אי׳דצרסצן פון כיעיאר פאר׳ן װארען

ױן איז װעיכער סאן,  וױיס-*רע- א א
n םון זירענט w 'v אױ שערעריישאן 
גײנאר

 דער ®ערליצםיין, װײס־פחנזיחנגט
^ אונזער םון מענעדזיעער "׳דיסטרײזט  אי

 דיסס״ װעסטערן רצם אין מצתיישאנאל
 קאםיטע, חנר םון טשערםאן און ריקם,
 אײנ״ איבערגעגעמנן םעיאר דעם וזאט

 די און טר״ד דרעס םון *מלהײטען
 ער־ איחם האם צר ױניאן. חנסמאכער1

 אר־ צו ישטרעבם ױכיאן די יאס קלצרט,
 אינטע־ די םאר שע*ער אלע נאניוירען

 ארכײטער םױזעגט םעוי די פון ךעסען
טרײ• אין

 די אז ערקלערט, אױךי האט ער
 םאד געוױנען צו אנטשלאסען איז ײטאן
 און לױן-וזעכערומ א ארבײטער איוזרע

 און ׳שע»ער די אין באוזאנדלוננ כעסערע
 װײ צו ניט וױנ׳שט ױניאן די נאםש

 םא־ האט עס ,ױאס דאס דזװזזאיען
 דרעס- די םון ססרײק לעצטען אין טירט

יאחר זעקס מים שיקאגא אין נןאכער

 געװארען איז װאס רזטאכערי/ די
 ניט אויך געוױס האם סדינח, םכת א

 אין אינדוסטריע סאאוה די ווויסנעילאזמן
 דושא־ די װי אוױ און םיאאדעילםיא.

 ניט נאך זײנען טיאאדעיצםיא אין מנרס
 די םון םדרגח חויכעױ ו־ער vi נעקומען

 קוכמנן ןיו חשס ױיער און יארתער, נײ
 זײ האלטען׳ נרזיס, ועהר v* חנחװ

 שװא״ גאנץ די װעתען אח שםיקעז אין
 סאב־ פיאאדעאםיער ה^פ^וזע און מג

 dv ײי ׳ערגער 1נאן ס*גופע<ןטשורערס
 קארפעךדזשאבערס די געטאן האבען

יארס; נײ אי;
 גע־ האבען סאכ־מאנוםע^טשורער די

;עקענט. האבען װי ילאנג, אזױ יטען5י

נײסאנ שנת דעזײנער סלאוה פװ םיסיננ םאס
 לאסאל ױניאן קלאוק-דעזײנערס די

 פון מאסעדםארזאסלוננ א אײן דוםט 45
 םרײד ריפער אוץ קילאוס אין ־דעזײנערס די

 סעפםממ־ סעז8 דעם בײטאג, שכת ]פאר
 מאר־ חאטעל פון רום גארדען די *יז בער,

 דער בראדװײ. און סטריט טע32 טיניק,
 אזײגער 1 אנםאנגען דך ויעט טיטיננ

ונאכםיטאנ.
 איז 45 יאסאיל ײניא[ דעזײנערס די
 דע־ די ארגאניזירען צו ענטעלאטען םעסט
 ער־ צו זײ געםאז ווצרם אלץ און זײנער

 זיי סאר איז עס וױכטע וױ קיצרען
 צו אפצלירם ױניאן די אתאניזירם. זיה
 דעי צו אנצוטאיםען דך דעזײנצרס איע

לאנע. זײער םאדכעסצחנז אוז ױגיאו
 םאס״מי־ דערסאנטצן דעם באצונ אין

 ןרױסנע־ ׳יוניאן דעויעערס די האם טיגנ
אידמנגליט, אידי״ש »יז צירקואאר א געבעז

 םאנױ דרעס ד• פאי* אין אכער #צודיק
 פאדכעסערען ניט װעי־ען פעקטשודערס

 ךי װעט ארכײטער, דיעיע פון לא;ע די
סטרײק. א רוםען וױדער מוזען ױניאן

 לאכעטע דער האט דערװער מעיאר
 כיא- דרעס די רוםען צו םארשפיאכען

 מ*ט קאנפערענץ א צו ניפעקטשו^רס
 העל־ צו אום האל, סיטי אין ױניאן יער
 םארםײדען ױניאן דרעסמאכער די פען

סטרײת. א

 נעהט סעפטעםכער םען15 דעם
 ?אס״ די צוױשע[ אגריםעגט דער אױס
 ,90 לאקאל ׳ױ:יאן דדעסטאכער טאם
 און םאה דעם םיז כאיעכאטים די און
 פארבא• נױטיגע אלע םאכט מניאן די

 באנײען. צו אגרימעגט דעם רי״טוננען
 עיב פונסם איצטער איז גי»ר דעם אין

און סיזאן, ד^^פאיל פון אניןוםעז דאס
 נערךס איצטער זיר װעט £ײ:ט, עס וױ

זיך ױניאךםירמען .די טאר לױנען ניט

 נעדורד זײער אויך יזאט ענדליך אבער
 דעד טון ראט דעם נענען און געילאצט,

 א־ן ערקלעיט זיך די האבצן ױניאן,
ניאנטאג. ילעצםען סםרײק

סיםפא־ נאנץ ױניאן די איז נעוױס

 פאר און ױניאן דער פאר זיג :רױסען א
 סעטל־ דעד םרײד. אין ארבײמער די

 לעצטע נעװארען נעמאכט איז כיע:ט
 םאר־ צװישען סא:פערע:ץ א אױו* ויאך

 באפ• די און ױניאן דער פון יצטײעד
אסא־ טאנוםעסטשורערם רײנקאוס טאן

 א פא־ פלאן דעם פון גע״עיכטע די
 ;א־ דעם אין ױניאנם איע םון פאיבאנד

 שטאא־ םאראײגיגטע די אין דעל־טרײד
 אין שוץ םון סיי צװעק דעם םאר טעז
 זײן דאיף גויטי;, װען אנגריף, פון סײ
 דעי א־יף יעזער. אונזערע באתאנט גוט

 איז 1920 אין שיסאגא אין קאנװענשאן
 רע־ א אײנשטיםיג געװארען נעפאסט
 זאר אינטערנעשאנאי רי אז זאלוציע,
גרינ־ דער םאר איגיציאטױו די נעהמען

 קאן מען ױניאן. תןר םיט אײנצידײסען
 אין אגריםענט דער דאס האםען, אלזא
 א אױוי װערען באנײם װעט יםאך דעם

אוםן. םרידליכען
לא־ םון אנרימענט נײעם דעם אין

 נײער אײן ביױז פאראן איז JX( קאל
 אין הענערוננ א איז דאס און )פו;קט

 װיײ איבײטער. די פון וױירזשעס די
 ביז װי אגרימענט דער בצײבט טער

 א און ײאך־ארבױט בלײבט עם יעצט.
ארבײםס־װאו. ־שטו;די;ע44

 אויך פאנגט צײט זעלבער דער אין
 ארגאניזאציאנס־סאם־ אן אן יוניאן די

 דעיסםא־ ״סריװאט אלע די צװישען פײן
 איגאניזי־ צו אבזיכט דער מים כער׳/

 אין .װאדום סרײד. גאנצען דעם רען
דער זײנען פאך דעם  היבש א דא נאך ל̂י

 די װערבע אין שעטער/ ״אפען ביסעל
 א אויױ םארשװארצט װערען מײרלאד

שמײגער. טעזיסקעב'י נאנ״ז
דערפו; מערקװירדיגםטע ראס און

 די םון פראצץנט היבשער א װאס איז,
 ״אפען אין ארבײמען װאס טײדלאך
 םאר זיך האלטען פאך, דעם אין עאסס״

.)14 זײמ אוין״ (׳סלוס

.7 לאק. פון טימנלידער די פון װארען
 נעסע־ אויך האט םרייטאג לעצטעז

 םון לעצםע די ױניאן דער כייט טעלט
 דאס און םירמען אינדעפענרענט די

 אינ* שױן איז סטרײק דער אז מײנט,
 איצטיגער דער םאריבער. גאנצען

.)7 זײט אויןי («לוס

ססאפעדזע א ערקלמרען אינדוססױע הלאוין אירדער סאכ־םאנופעסםשרער פילאדעלפיער ױ דזשאכערס ױ נענען

 eo לאקאל ױניאן דרעסמאכער קאסטאם
אגרימענט דט כאנײעז צו דד גױים
קאםטײן. ארגאניזאציאנס אן אן אויך פאנגט ירגיאן די

.)7 ז״םו אויןי (׳ילוס

 רײנקאוט ױ פון סטוײק גענעראל דער
!געסעטעלט באסטאז אין מאכער

 רײנ־ רי םון סטרײק גענעראל דער
 -באסמאן,' םרן ,7 לאהאל קאוטםאכער,

טיט געסעטעלם, אינגאגצען שוין איז

 אגרימענט סעטלמענט דער סיאײשאן.
גע־ אנגענומען אײנשטיםיג נאכדעם איו

 און נאדעל־טרייד-אלייענס, א םון דונג
 האט באשלוס דעם םיט א״נהלאנג אין
 די אײמעלאדען אינטערנעשאגאל די

 נארעל־ רער םון ױניאנס םארשײדענע
 אזא אין זיןי באטײלינען צי אינדוסטריע
 דעלעגא־ רי זײנען לײדער קאנםערענץ.

 נים געװען ױניאנס פאר א םון טען
 װעל־ •לאן, דעם םיט אײנםארשטאנען

 רער אויזי געװארען אנגענוםען איז כער
 אינטעמעשא״ אינזער םון קאנװענשאן

 לאנװענ־ דער םון באשלוס דער נאל.
 אלײענס, אן גרינרען צו געװען איז שאן

 זא־ אינטעמעשאנאלס אלע װעלכער אן
 ד^רזעל־ אין אבער אנשליסען, זיף לען
 פון גארניט םארלירען ניט ציים בער

 אונאי- און ־ אויטאנאמיע םולער זײער
 םון אבער דעלעגאטען די הענגיגקײט.

 דוסא האכען ױניאנס אנדערע ®אר א
 צוזאמענ׳צםעל״ םא^טענריגצ א געװאלט

 ױניאן, *ײן איז מניאנס אלע םון צונג
 טרעזטורי אײן אין טרעזשוריס אלע שון
װ. ז. א. װ״ ז. א.

 דע״ אונזערע האבען םארשטענדליף,
).14 זײ■ י1»וי (*לוס

פראגען םדײד איבעוי ו לאהאל פדן נדםעג װיכםיבער א
 באריכטען װעט ײגמאן םיעזײדענט

 םיט ױױאךםארהאנדלונגען די פון
 און םאנופעקמשורערס די

דזשאבערס.

 לא^אצ ױניאן אירײטארס סלאוס די
 םי־ װיכטיגען זעהי א האבען װעט 1

 דעם אװענר, ראנערשטאנ רעם טינג
 װיכ• באש*רעכען צו סעפטעמבער, טען6

 אזעלכע םפעציעל טייי׳ר־םראנען, םינע
 לעצ״ דער אין ענטשטאנען זײנען װאס
צײט. טער

 םאריס זײן אױןי װעט מיטינג בײם
 אינ״ אונזער םון פרעזייענט דער זיגםאן,

 װאיר• גארמענט ליידי־ס טערנעשאנאל
אי״ באריכטען ײעט ער ױניאן. קערס

.)16 זײט אויוי (מיום

□
ס ארצײכני ט־פ אל ה אינ

.36 נומער ,גערעכטינקײט״,ס

יײר רעניש. ר. dp»o — ײ«ר די .2 זײט
 װארקערס נורס װײט רער איז סראנעז טינע

אז ר. אב. — »2 יאקאר ױני ע ד ײ  סנ
ט י י  ארוזי^־טײזםענם. און באריבט .3 ז
ט ײ א — עהןונאםיע איז קורם ו J ז װי ל  סי

ר. נאםיצעז. ערױהײש«נאל קאפלאנ
 קי*וין רער םח כןוארד m םוז םיטיננ .5 זייט

*ז ררעססאכער אוז  לאנגער. ל. — ױני
ט ײ  םר*נ*!. * אינאניזאציאנם אוז םרײד 6 ז

 קיסםמם רער איז ***סירוננעז וױכםינע
אדסקי. י.—90 ל«ל ױניווז דרעססאכעי בערנ

עז תלוש (ערצעהיונג) סמדסייים .7 זײט ס  ^ו
.1 זײם פוז

 נאטיירביכער. רעדאהטוור׳ם פוז » זייט
J ב. י. — און לורץ ©. זײט
אינרוסמריע, דרעם און קיוווס רי סו. זײם
י רי,»ה»5 א ן 'בע - ׳י״־ינ־י״ ייי ,

נוריה איד (געריכט) פרוי יערע
ט י י  לם־םרחםה1ײ גײער א םוז ישװעי אײם׳ז .12 ז

 «ק»ו»יםשקע״ דוום צוליכ זעלדיז. א —
i <םעליעט>|) j h .אינםערנע־ לעבערינער 

י א נ סקולמאן ה —4 ק*יענד*ר. ^
ט ײ  *רױערטײוםענם עםועםעו ייורצע .13 ז
וןרװקרטײוםענטס — 15 אוז 14 זײט
ם י י  7*נא2י«י;סעד:ע* רי בי' טעםיגחײנזעו 1» ז
>uא — ס»ז9כ» איו הא״ם . «י״ר*וזזח“•ו» )r« >13 ײיס אויןי ?
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שע די צוױשען אליאנץ אן  פראנצױזי
שע אין אינדוסטריע;. דײט

ע-טימיגעג־ ביעיז״אף אין ־שסי^אך
 אנצו?וטען *ן ענדליף הוינט גייעס דע

ריהר-לאגע. nyi װעגען
 ס0װ ׳נײעס די דא טײנען טיר

 וי־א־ ■ואנקא־ע אז פארי*, םון אן קוכיט
 כא• צוק׳נםט גאיזענטער דער אין נעװעט

 איז םראגקרייף אז ראכען, צו קאנט
 עסאנאסי^ער *ן צו חוטען צי גרײט

 א אױוי דייט״שלאנד סיט םאדישטענדידנג
 פין םארזוך דער םאסשטאכ. גרויסען

 כיאמאטען, אינרוסטייעי״ע דײטיצע די
rm סטינעס׳ן מיט a, טאכען וײ װאס 

 סיט דורכצוקורען חדשים 8 יעצטע זייט.די
 וױיזט אינרוסםריאליסטז, םראנצױז״שע די

 די ערםאמ. אן עיכ איצט וזאלט אױס,
 נראנ־ קויהיען און יצטאר םראנצױדישע

 דיט פארישטענדינװג א האכעז גאטעץ
 די דאס רעגייוגג, םראגצײזייעער דער

̂יען  אפכיאך קי־ין אין אריינגעהן גיט װע
 םיאנצױו״שע די ניז דייםשען די מיט

 -ריכ די אז זאגען גיט זיי װעט רעגיריננ
 געקיטען, שוין איז דערפאר צײט טיגע

 גע״ ש־ין חאט אױס, וױיזט עס וױ
 דערנעהנטע־ א pc ׳£טינדע די שלאגען

 םראנצוײ און דײטישע די צוױשען רוננ
אינרוסטריעײואפיטאגעז. זײעע

 דיזען אין י*אגע די באטראכטצנדיג
 אגצוהערענ- טרעסעםאן׳ס6 איז ליכט,
 אױםצױ גרײט איז דײטשלאנד אז שצן,

 אין וױדער׳עטאנד •אסיװען רעם גענען
 עם װען באדייטוננסםול. זעהר רוהר,
 םארשטענדיגונג א צו קופען נאר װעט

 דײט״שצ א־ן םראנצױזישע די צוױשען
 די י1אױ נאטירליף/ ־־־־ אינרוססריעז
 עס װעט — םראנחרײןי פון באד^נונגען

vo פאר װעתז םעגאיר ענדלץי jnoo 
 װײ ■אסיװעז דעם אויפצוגעבען סאנען

 צורײד ■ואגקארמ׳ן פאר און דצר״שסאנד
 דער״ און דוהר פון ארםעע זײן צוציהען

 ככוד פראנצויזײשען דעם פון זאי בײ
װערען. געםינערט גיט גאר

 כיון נאישטעטיג-נג א דאס איז אגכ
 האכען וױיסען װאס פילע װאס דעם׳
 םראנצױזישע די אז געזאגט, לאנג שױן

 טעחר גיט געװען איז רוהר פון אקיאאציע
 צוױ״שען קאםף רעם אין תאפיטע? א וױ

 אדן אייזען״ פראנצױזי^ע און דײט׳שע
 םארגעה- דער סיט ״שטאל-טאגגאטען.

 םראנצוי־ די האכען רוהר דעם םון מונג
 טיוםף רעם כאקוכיען כיא;נאטען זײשע

ד״ט״שע די אנטקענען דיער אין
םאננאטען.

קױהלעךסטרייק. דער
גא;ג. אין איז סם־ײק דער

 די פון פאו־טמןטער די וױ נאכדעם
 ל׳א־ סײךאײגענסידעד די און מײנערס

 כסדר, טעג עטייכע נעראעעלם זיך בע;
 מײנס קויה^עז הארטע די זיןי האבען
 קאנפערענץ די אפנעיעטעים. ענדליןי

 פי;- ;אװערגאר װעיכע ,riDDnyn אין
 דעי־ איז צוזאסענגערופען, האט טישאם

דורכפאי. א נעױען אי*זא װייל
 איבער, גיבען צזיטוננען די װי יױט

 פינ־ צדױקגעװיזען צדדים ביידע האבען
 האי*ט ױניאן די באדינגוננען. טמאט׳ס

 דעם פון פאדערונג איהר אן מםײןי זיך
 <ײנען זײ כאטש סיסטעם, ̂טיטעס-אוי״

 גאיועינאר׳ס דעם אנצונעהמען גענײגט
 און ארב״ט ״שטונדען אכם םיז פאדטלאג

 װײ• אין העכערוננ **ראצענםיגע10 א
 װידער,־ מײךאײגענםימעך, די דזישעס.

 הע־ א םין סיאנע די אז אל״ע םאדערען
איבעדנענעכעז זאי אין כערוננ
 םארזײ א ײיז ארכיטרײעאן צו װערעז

 זײן זאל אפטאף׳ נייעי דער אז כערוננ׳
 יאהר. םיר וױ ױענינער ניט קראםט אין

 אלנעמײ־ דער ערװארט םונדעסםװעגעז
 יא;נ ,ױעם סטרײק דעד »ז ׳עולם נער
 אינדוסטדיעלער דער ^איז דושרען. .ניט

 טײנם די אז ערװארטעט, װערט װעלט
 װאך א אײדער ארבייטען וױדער װעיעז

 גא־ האט יעמןנםאלס, ארילער. ײעם
 פרידענס־באדינגונ- •ינם^אט׳ס װערנאר

 פאר םארגעלענם האם ער װאס נען,
הר צדדים, בײדע  פאחשםארקט פיל ̂ז

 דער םאר סײנערם די םון לאנע די
 אויסזיכם זײער און עםענטליכער״םײנונג

זעה?, אילע קענען יעצם ערםאיג. אויןי

י אז  געחענט ד.א:ען טײן־אײנענטיטעד ר
 א רורך סט*ײל דעפ פאיכיײדען ט:־• י

 איז כע4עי,י יױידדצעס, די־ אין -עבע^גג
אי ניט  דריגגעגדע א גא< כארעכס-גט..;

דיטױענדיגיז^ט.
 סטריײ די פ*ן י*א;ע די איז :יסעי* א

 גע־ פא^שטאי״קט ר,יא טײגעיס יזעגדע
 ״די״ דער םון באריבט דעם דורף ױארען

 לאט ד *ואס קאסי׳שאן, טטייטס טער
 דעם אין פארעפענטיייכט. װאך י־עצמע

 די אין אז עריןלעחרט, ױע״ט רעיאיט
 הא־ קױהיען הארטע פאר ורײוען חױכע

 פאר״שײדע• האנד א הויפטזעכריף בען
:v זא־ די ׳ר,ױהיעדספ^ויאגטען סידם 

 רעפאיט דער ״טידלסען/ גענאנטע
 קױהי״עךרז׳טאכערס די אז ערקיעליט,

 ׳*אהי עצטען4י האבען ספעקיי׳אגטען און
 קױד,* אין דלק דעם פון צײט דע- אין

<‘ivאויפ׳ן •^אפ*ט $4.76 ביז נעכ״אכט ׳
y?r.; באישוידיגט רעפאיט רער יז ח טאן

חונ־ אי*ע*י*יי כעו סא זײ אז ; אי*ף זיי
ז הױבען ״ י ו ־עם ד פצוהאי־טען אײ צען

.;yriחויד PC
וױ ׳א*ז ;דיוק אײ אי״נעסײנער דער
אננ‘' ;יט ױעט יק סטי־• דעי אז געזאגט,
ysK אויסזיכ״ דא ז״נען עס ז.yיyי,ד
•yii צײט לואך א פון מ״שף א־ן אז טען,

 צו ציייקקעלרען סײגערס יי זיך רען
 געוױנענדינ טיינס, די אין ארכײט דער

 ישעה- א ארנײטס׳טא;׳ נדיגעןישטי־8 א;
 ײניאן־ א און •שבירות אין רעכערונג נע

•שאפ.

ױאהלען  די אין איירלאנד אין די,
ארכײטער.

 זיינען אײרלאנד אין װאהלען די
 ״םרי איצטיגע די םאראיכער. •פוין

 װאהלעז די pc איז רעגירונ; סט״ט״
 זיגערין פאלקאמענע n ארדסגעקוכלנז

 זײן צו א;יס װײזט טאכט איהר און
געזיכערט.

 דעװאיע־ פון אױסנאהסע דער מיט
 דדאמא־ אײנציגע די — איעסט, רא׳ס
 אײרי״ןעז דעם אין גע״מעחעני״ש ס״שע

 װאהל־ גאנצער דער איז — קעמיײן,
 אונאינםערע- און כלאס סארלאפען תאטף
סאנט.
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 ישטאר־ די אין נעװאיען ארױסגעישםעי״ט
 אויך ױי צענטעדס, אינד־סטריעיע קע
 הא• זואס קאנדידאטעז, אונאפהעגגינע 4

 פון םיאגראם דער אױף קאנדידי־רט כע;
 ער- ט׳האט םרײד־קאונסיי. דאבייז רעם

 איז װעלכע פארטי, לײבאר די אז װארט,
 האט װאט פארטײ אײנציגע די געװען

 פראגען םענ״טליכע גרױסע אױפגעהױכען
 ראסעךפראגען קלײנליכע די אנ׳שטאט

 װעיען צוױסטיגקײםען, פאליטײשע און
 פאר־ סך א ארויסקוטען װאהלען די םון

 זיינע; ישטיטען די װען אבע־ ׳שטאיקט.
 זיף האט ;עװארען, איכערגעצעהיט

 פארט• יײנא־ די אז ארױסגעישטעיס,
 רעפוכ־ די לינטער סך א ;עלאםען איז

 איר־ געקסטען דעם אין אפילו. ייקאנער
 װעט דעיל, אין פארלאםענט, י*ע;דײשען

 פאר^םעיען זיך דיט לײכאר-פארטי די
 םאר־ מינדערװיכטינסטע די סון אײנע
 די װאו ענג<אנד, אין װי ניט — םײען

 די טאג צו הײנט ^פילט לײבאר־פארטי
 אויף טאנט ענט^ײדענדער אן ם*ן .״אלע
ארענא• פא^ימי׳טער דער

 ד* פארװאס ערקלעהרונג שםיקעל א
שע  געהאט האט •ארטי יײבאר אײר̂י

 :יען קעז װאהלעז די איז דורכםאיל אזא
 װאם קײבעיל, פאמענדען אין געםיגען

«:דאבלין פין אננעקוטען איז
 דזיטײםס פון אהער אנהוםען ;דאס

 ®ון פיהרער קאםוניסטי^ער דער לארקין,
 ארביײ די צו״שפאלטען האם אסער-קא,

 דער נעהאלפען סך א און טער־םארטײ
 דער װאו דאדט רעגירוננס־פארטײ.

 הא־ שםארק בעדרען איז לארקיךעלעםענם
 פאר־ ארבײטער-קאנדידאטען םילע בעז

 קאנדידירט האבען און פארטײ די לאזען
 איז הכל סך דער אינאפהענגינע. אלס

 האםנונגען די צו קלאפ סארניכםענדער א
pc ארבײםער־קעמפײן״. דעם

אלייז. זיד םאר דעדט דאס
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קדקלוקס-הלען״ דעם jyayi רײאםס די
VDoni דצסאנססרא• אגטי-קלצן

 אוױ — ״פאחלױפמ איסם דער אי] ציצ
jjfO *ײםוננאן h כאטיטיץן im  o n- 

א צוױ׳יאן עסכאי ■ערםח אין ׳ןוטײם
 און סודאען טויזמנד צעחן פון מאנ

 קאנסטיײ סטײט סײעריןײט, פאײצי/
̂ס םאר״ אנדארע םארמײדענע און בעי

 אין ארדנלננ און נעזעץ פון טרעטעי
y ir□ דז״ש-ירזי. גױ םון ט״י

 האט װאס צוזאמע^טױס, דיזער
 חנם םון פעישים די דויד אױסגעבראכען

̂עז קי*קלוקס □vinyt4־  קהילח׳ א אין קי
D ייאס i^yi יאיק׳ גױ פון װײט ניט זיך 
 ז,יך זאל מען אז דעיצ/ כרעגנען פיוז

 פראגע. nyi װענען םארטראכםען ערנסט
 געגען ארויס נאטיריליר, רוםט, גװאלד

 פון תעתועים מעלשים די א*ן ׳גװאלד זיר
 און סאוטודװעסט רyד אין חלען דעם
 סידל־װעסט, פון טײיען געוױסע אין

 ארויס- מוז ׳שטארק, זיף ly^n'c זײ װאו
ײ נעגען אקציעyר ׳שטאיקע א רלםען  ו

v ?יי ײאו •לעצ^ יענע איז r w y\ ױןי 
 אין מינאריטעט. האםנונגסלאזער א אין
 טyאקםײױט די קען געדכיען, געפײן1אי
 בירגער- א צו ברעננעז טדען יעם פון

 איבער פאם״עטאב קלײנעם א אויף קייג
ילאנד. םיז יעננ זיא ברײט נאנצער דער

 פאאיטי״ די זיך האבען יעצט ביז
Diver דער סיט ארוסגע־טפילט בי״ריז 
 זיך האט עס װי פ־אגע, חיען וקס4ק-קי

 פאליטימען זײער פאר נעפאסט זײ
פון װאוקס רyישטױנענד דער •שפיל.

tfp  o nעצטע *ין ן  קחיות ^טער-ניז
/  אגסי• מון װאוקס דער פירקצחרס, יו|
̂ן  נא״ מדינטץר די ײין ׳•טיסומען ק

rm p קיעף ד«ר סון כייונט מנטרען 
עני׳ g םר»נע חונ  יר«- נט«יאניוי־ע! ן,1נ
 וור־ די ניויו ח*ט פ^ריו־םינ נ<ןס.

 סעסםע • נעניסען נ״טער״נאװעדמ
 av קי«ן• «ום ׳אט«יו» פײגדי־נע

אננ ניט נעהמט  זורנייםער״נאװע״ דמר י
«ו מנ, o’B יויחחו חנרסץנען נ iir, ווי 

ו ם*ר׳ינמי*ו דיט זיו i»>gr «״ י  *gp י
■Figri,ר ן» אנ ײי י און י  סיט ןpםgנ

תדננ די םראומן,  ה»ט ארנ״טער־ניוו
F7P o י»גנ פון ׳פוין n  o lv o w m n] 
 •־Br*iv»g די פון רייסטןר דעם אי)

i׳dvp, פרא«מנטינ« חונדערט די Fog* 
vm אנדערע און ריקאנער tf א׳ און  נ

ארנײטער. די םון ׳פונאיס חאיט«
 אן גיט אנער ריחרט ?י«ן״פראנ« ר>

» די װ«ו ר־נא טן  דער |.”אי ארניי
 אוי־• די םעסט*ח»«מ<׳נן כא«ווע?ט קילען

ד »ס«ריקאנןר דעם אין נערהער׳»אםט  נ׳
 קייינןר א פון ל«נען זעימאפסיינען

 ביוט״. ,נלױ«ר םון יחסנים םי;אריט«ט
 נונדפינאנםירטן און סאר׳פפרייטע איחר

מ תגי או  1* און פאר׳*קיאם«ן «וו זונט נ
 די אידען, די נענערם, די כאחער׳פען
 םעדע־ און ססא<« דורן — ?אטאאיקען

 ווא• דורןי און נאנאיקע דער דזדןי רען,
 פארזוך «זא נענעז נויטיג. אױנ ם«ן,
 אין ע^עסענם יעדער עטעאןן זיןי פוז

 ני־ייכ״ םאר מטעיזט װעיכער אסעריקא׳
 װאס יעדערער אילערען, םאר ח״ט

 אונזמר — לאנד ר«ס *וזאטען מטעלט
אםעריקא. ז״ער וױ גוט אזוי אםעריקא

װארסערס נודס ווחײט דער אין פראנהו וױנםיגע 62 יאהאר ױניאו
.62 לאקאל םון ^nyiyo סנײחןר, אב* פדן

 סיי האכען װאכען פאר א מיט צוריק
D0nyi א pאנםyרyםארטרע^ר רי סיט נץ 

 פאך. דעס אין אסאסיאײמאן דער פון
 אינטעי־ זי» געוחגז איז קאנםערענץ רyד

 פיחנחפאםט דער אונטער אפיס נעישאנאל
 דך זyהאב to זינסאן. פרעזיחןנט פון

 װיכ־ ־invi אײניגע איבער דורכגערעדט
 פונקט אײן צוליב רyאב םראנען. טיגע

 וױיל געקומעז, ניט גאי צו סיר זיינעז
 גאנצע די םארנומען האט פונקט דיזער
 בא־שלאטען דאז iy:^n מיר איז צײט.

 און סאל צוױיטען א זיך צוזא^נקומען
 גע־ ;y39n װעלכע םראגעז די אויפנעסען

לעזונג. באלדינע א אויף װאדט
 א געהאם ישוין סיר האבען איצם
 הא־ סאל דיזען צוזאמענקונפט. צװײטען

 בא* רyקרעטyס האטyג זיך מיט םיר בען
 פארזיצענ־ דער געוועז איז װעלכער ראף,
 םאר־ ?ײנען □y נץ.yרyDקאנ רyד םין דער

: געווארען האנד^ט " *vv ריסטשארדזש 
 אנתנ־ פון אויך איז סאט^ש םון קײסעס

 טײלװײז זי,יגען װעלכע ארבײטער, רע
געװארען. אויסנענליכען

 די פארהאנדעיט אויך האבען מיר
ערשטענס, : זyונרןטB דרײ םאלגענמ

 דער איז אז ױניאן, רyד םון קלאגע די
 װאס רסyמעמב דא זיינען אסאסיאײשאן

 מיטנליד ױגיאז אײנציגען קײן :יט ןyהאב
!^ly r1 זײנען און ארבײטער, זײערע 

 ױניאך אכעןdד צו פון פטור באלד שוין
 די װערענד שעיער, די אין קאנדישאנס

 קא־ רעם םון טײל א זײנען באטיםyבאל
 םארזיכערט װאם• אגרימענט לעקטױוען

 באשלא׳ איז עס אזן סםרײקס. נעגען זײ
 סענעדזשערפ, בײדע אז געװארען, סען
 אסאסיאײשאן דער םון און ױניאן רyד פון

 אונטערזוכונג yכאלדיג א מאכען זאלעז
 נאך גלײך קלאנע. די פעסטשטעיען און

 װיסען לאזען אסאסיאײשאן די זאל דעם
 אז ,cnjnnswyE^so באטרעםענזש די
 צו שותםים קײן כלײבען נים iy:yp זײ

 נאכ־ וחנלען זײ סײדעז אנריסענט, דעם
 גיט אזוי באדיננוננעז די לעבען אין קוסען

באט'ם.yבאל אנדערע די וױ
פאר־ האט ױניאן די :צוױיםענס

 אױפ־ זאילען באלעבאטים די אז לאנגם,
 צו ארבײט זײער lyp'tro'n* הערען

 איבערהױפט זאיען איז תאנטראקטארס
 װעמען קאנטדאקטארס, די יעגיסטרירען

 םארביגדוננ אין ארבײם. ארױס גיבען זײ
 פארלאננ oyi אויױ איז פונקט דיזען םיט
 נעװארען נוסעןyאנג אױך ױניאן דער םון
 ױניאן די װאס םאל זyדyי אז באשלוס. א

 מאגופעקטשו־ א אויף v:tfp א ברײנגט
 פונקט דעם אויס נים םירט ער אז ׳חןר
 דעד מיט טאז צו האט װאס אגרימענט פיז

 ברײטע א זאל ארבײט, םון
i:i^nyoliK ^  רער איז װערעז כמ1ג

 םאיטיע־ דעם נעבען מוזען זאל באילעבאס
 באװײזען, אזוינע ױניאז רyד םון טער

>y^yi ־ ױניאן בײם זאל^  ניט iyDy^־
 בא־ דער אז פארדאכט, קײז זyרלאזyאיב

נבאם אנדיסענם. nvi אפ נישט היט ̂,
 דער פון פארלאגנ דעס אויזי דריטענם,

 אז נעװאדען באשיאסען אויך איז ײניאז
 און ױניאז דער םון םענעדזשערס, בײדע

 ארױסשיתען זאלן אסאסיאיי^אז, דער םיז
װעלכע יענינע די צו בריח »

 װאס ארבײטער רyayr yרyזײ pא האבעז
זײ און ױניאן דעי צו ניט נאך באלאנגעז

 ניט״ די אז צ״ט באשטימטע א געכען
 דאר אז אנשייסעז זיך מוזעז יײם ױניאן
ig דעס פארלאזען אדער ױניאן r.

 אסאסי״ דער סיט װערענרינ םארםיג
 סרור אױבמנדצרםאנםע די איבער א׳־ישאן

 זעתו• א זיך ®»ר ױניאן רי איצט חאט געז,
 tmnip אין דארוי װאס םיאנע װיכטינע
 דך האנדצים םאי דיזען װערען. געלײזט

ov פאר װײדזמעס אין העכערונג א אום 
;yo'iiy די אץ ארבײםער ivwvr, םח סײ 

 אירי די םיז סיי און אסאסיאײשאן דער
o:iniy#yi .דימן מאנוםעקםשורערס 

 אנ״ אונוער איז כאשטיםם איז העכערוננ
 ד♦ וחןנען ?יר האנדעלט oy און ריםאנםס

 כאשע̂ט מייז זיינעז װאס ארכײטער זע
 און יאהר » װי סעהר טרײד אין טינט

סקײלט כאשםיםםע די גיט נאך סרי־נען
לצצםזןן האמן םיר װען װײדזשעס. אף

...................

^jy ניט האכעז װאס שע«ער p y i םױ די 
 לאננ שויז זײנען זײ אבװאהל ססײל, למ

 p» לאגע רי דערצו. בארעכטינט געײען
 דעס םיז באנײאוננ רyר בעפאר םרײד

 n װאס אזא, געירעז רyאב איז אגריכמגנט
 צו געװעז געצװאומעז זײנען ארבײםער

 מיד װאס סקײל. רyד אונטער ןy«רכי■יט
 נאך באלד טאז נטyנעק ׳אלזא האבעז,

̂־ץגנ א זyריגp צו איז סטרײ? דעם  העכ
 ארבײםער, דיזע םאר װײדזש^פ די אױןי
 אויך אוז 1װער* נעגעבעז כאלד זאל yװעלכ

̂! א  איז y^yr העכערוננ, באשםיםנ
 דזשון, ערשםעץ דעם ?ראפט אין ארײז

 די דארםען א?םאבער ערשטען □in און
v̂לבv םין סקייל. די קריגען ארבײטער 

f צוליב םראבעל i.״p ניט עױוארטען in 
 װעלכע אילע די אז זיכער זיינען סיי
 דאם וועלען ססײל צוס כםיגטyבאר נען

ovi 9 א?טאבער ערשטעןviv.\ אוס t0 
 םיםפאר• סײ\ זיין !,^ivo ניט זאלען עס

 0 אפתאלםעז מיר וימילעז שםענדניסעץ
 זײ און DיTרליyטש שאפ םיז םיטינג

Di^ \vivî־Dy^pr זאיען זײ אזוי ײי 
 Vvi דורכםירעז העלםען ױניאז אונזער

ארבײט. שטי?על
* * *

 אונז בײ זײנעז חדשים פאר yצטyל די
|P שלעכטע. נעייען  גים אי? ארבײם סך "
 באלעבאםים אונזערע װי אזוי און געװעז.
 ארויסצד געלמנענהײט א רyoאי זוכעז

 האבען בילינער װאס ארבײם זײער ?ריגען
 גע• און םלעק Din סיט באנוצט זיך זײ

 ארויגמורי םיט^עז םארשידענע מים זוכט
 ?חד די אין ארבײטעד די אויױ צװיננען

 ךי וואלטען װאס קאנדישאנס אזוינע פער
 הארמן. צום בעסער געװען באלעבאםיט

 דעדיאזע. מט אמנר דאס האט ױניאז די
 עם ייעז אלצט אז איז, רעזולטאט יער

 טריי• אביסעל שעפער די איז שויז ווערם
 זייצרצ אז ארבײםאר די געפינעז ליכמר,

 גערירם. ניט זײנעז באדיננוננען
* * *

 tea איז עDע.•ראביעDDרנy נאנץ א
״ אזי ;אום די ױניאן אונזער ח  ♦4מעיאו טי
 װיכםינ* עטװאס םיז םירםע יעדע כמעט

p״d יאראו נױ אױסאר מרגעץ שאי א חאט 
 נאונוטא?־ װײגדנודם פאראן זײנאז עס

ח םאחר האכען וואס טשורערס • 
r fn p ססײבג אנדאר אז איז 

1נ«לע אן^ײזע ״זיך םארשםײט עס
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 םיט טרײען שעפער אזױגע ח*ב*ן yלכyװ
 די אושרע?ען ׳שאפ טאון״ אןי אוט׳׳ דעם

 דיע סיט ,ryiyra נײע מיט ארבײטער
yoyD^'D.] יעמןן דעם פארכיטעיען די 

 דיע־ סיט באזונדער אי־בײטער יערען סין
 ארױסצױ פארזוכען אומאויפחערליכע רע

 דערצו כיליגעי. פא״ ארכײט די קריגען
 די׳ װאס םאקט דער צו אױך ;אך הוסט

 טאון אוי אוט די פא• ארבײט סעהרסטע
 שעפער די אין געשגיטען װערט שעפע־

 רי וױ זעײז ארכײטער די יארה. נױ אין
 ״yipyiiH װערען באנדלאך געישניטענע

 ספעציעל זײ םארדריסט דאס און שיקט
 אין ארבייט צופיל װען ׳צײט אזא אין
 איז כאלעבאס אזא ניטא. איז שעפעד די

 וױיל, גרױס, זעהר געװײנליך זיך נײ
מאכען סיר װעסט דו אויב rv זאנס

 העל־ זיך איך װעל יאר? נױ אין טיאכעל
 מאנושעקטשו־ די יאר?. נױ אויסער םען

 שעפער הײן ניט נאך האבען ײעלכע רסyר
 און אזערכע ארום זוכען יארק גױ אויסעי

 םיר האבען אזוי סען. גטיגעפ זוכט סעי אז
 םלעגט װאס סירסע א ב״ פטרײה א איצט

 א אין אדכײט גאנצע איהי איױסשיהען
 מײדלאך די .,דזשױרס ניי אין שטעטעי*

 ארומטראגען זיך שי*עגען *צאפ דיזען םון
 זעהענדיג פא-ררוס שיעקי״יכען יא סיט

 ארו״סגע־ װערט איכײט לאנצע ,ד וױ
 בוכשטעכ־ ארום נעהן זײ װערענד שי?ט

 צו נעזוכט האבען סיר ורען :.,לײד לין
 אן םא־ װאס באלעבאס דעם כאוױיזען

 האגרלוננ זײן מיט כאגײט ער כטyרoאו
איך : ישארף און קורץ נעענטםעיט ~v האט

 םארלארען ענדליו האכען ארבײטער די
 ןזא סטיײק. אין ארויס און נעדולד רעם

 בא־ דער אז זיכער םיד זײנען פאל דיזען
 כררזעץ זיך װעט כאיעבאס טרעפענדער

 אורזא־ םארשידענע ציריב אונטערגעבען
כעז.

 4װיי כטרײק, א װעגען יערענדינ און
 םיהרען מיר אז דערסאנען, אויך ישױן איך

 בײ װאנען זעלס א םרן ישױן סטרײק א
 בערםארד 226 פון כיעיגאיט פירקע רער

 אױס האט פירטע דיזע ברוהרין. עװענױ,
 ;עקענט נים האט זי װאס םארצװײםלונג

 ארעס־ צו ארויס זיך סהעבס, חײן קייגען
 קאי־ט אין ברײנגען זײ און כיײדראך טירען
 :ע״^םויגען נײשט זײנען װאס היאגעס אויף

 הא־ זײ כאטיש אה געפי׳וינען. גי״שט און
בא־ נעקענט ניט קײנסאל קלאגעס די בעז

 פלא״ כױ?ל'נמר אין ױך האט •שטעטיגען
 װאס דדשאדזש, א נעסונען קאירט זא

 נעלד, סיט ״שטראםירט םײדיאך ,ד לאט
 פי?ע־ סאר אויסער פארברעכען סײן שאר
 ױניאן די װי אזוי און שאפ. דעם טען

 םײדלאך די און כאצאלט יצטראוי די האט
 באלע־ רyד איז געפי?עט איץ נאך האבען

 אין דזישאדזש אנרער אן צו אװע? באס
 אינדדשאנקשאן. אן םא-לאננט איהם םון

 סאר־ דעם האט דדשאדזש ברוקיינער דער
 און כאוױליגט גערן yoi'D דער םון י־אנג
viyiD שאנ?שאןיאינרז דעם 'np^ דאס 
 אינדזשאגהישאן צוױיטער דער ישוין איז

 רער זומער. הײנטיגען ױניאן אונזער גענען
! איז ערשטער ^jyoiiyiD1 גyװארyן PD 

?א. אנדערגארסענט סיל? טײלארד דעי כיליגער. ק״יג איר װאו ארבײט די סאך

געװעהנליכען א מיט אפילו
ארדעד מאני עקםפרעס״ ״אטעריקאן

רוםלאנד םאװעט אין אױסגעצאהלט דאלארם אמעליקאנער װערען װאכען b‘3 פיױ צײט קויצעי דער אץ אוקראינא.
מאסקװאקיעװהאדקאװ

 כארקאװ און מאסקװע און וואכען, דרײ־אוךא־הארב כמעט אין געװארען דערגרײכט איז קיעװ
.שנעלקייט. זעלבער דער מיט כטעט

קאםפאני״ עקםפרעם ״אםעריקאן דער םון גרויסקײט און ארגאניזאציע װעלט־וױיטע די דאנק א נאר
על. אזוי געלד אײבערצושיקען מעגלין איז שנ

 זײ- גטלדטר דיטזע אט ױראפ פון שיף יעדעז כױט טעגליך אן קומען װאם רעסיטם צאחל גרױסער דער פון אײניגע בלױז זײנען דאס
טהוען. איבערשיקער געלד צאהל םערסטע די װי אוםן דעם אויף פאסט איינםאכער בײ גור קייבל, ביי ניט געווארען איבערגעשיקט נען

 דאלארם װערען אוקראינא און רוםלאנד סאװעט פון דערפער און שםעדט װײטסטע די אין אפילו
זיכערהײט. און שנעלקײט גרוים םיט קאטפאױ״ עקספרעס ״אםעריקאן דער דורך צוגעשטעלט

בער אן א אי ען ו$) (סס.ססס,ססס, דאלארם מילי ע ץ זי םגעצאהלט שו םלאנד םאוועטען אץ געװארען אוי אוקראינא. און רו
אונגארן און עסטרײד י דײטשלאנד .רוסלאנד פױלען, קײן איבערגעשיקט װערען דאלארס

 1א ד» ציעעז םיר װאם אפיסעס די םון איינעם אי[ *דער שטארט אײער אין קאס«אני עקםפרעם אכןעריקא; די פון אפיסעם די םון איזיאיינעם אריין נעהט
אפים. װעלכען איתענד םון מענערזשער רעזידענט צום איסק־נםטע פאר שרײנט אי־ער

עד םון **פיםעס יארקער נױ קאן ד :קאמפאני עקםפרעם אמעדי
בראדװײ 65 אפים, דזשענעראל

17 WEST 23rd SI
Corner of Fifth Ave.

r. .D d PD23 וועסט 17
עװענױ. פינפטע הארנער

east broadway 2 נוזוװײ איםט 2
')onier of Chatham Square סקװער. טישאטהעם הארנער

עםט 22 n םםוײט עט15 ןו s ע3—1251 םםריט םע39 װעםט עװע ט
i ע1צ5 װעסם y אץ סארק מארים םטריט ט c iso .בראדװעי. 2131 םם

ע3 דזש. נ. נוארק, םט״ בראד 876 י. נ. ברוקלין םט״ טע41 אץ עװ. ט
ט ע מ ער אין כ עד ט נענענד, י ע מ ער אץ כ עד ט י אד ט על, און ש ט ער ט אי איז עם װאו ש א נ ױי א ד לו עי שאן, ר ט םטײ אר  ד

קאן אן םא־אן אױך איז ױי אמערי לו עי מעט אפים. על,םפרעם ר ך כ ד ען דו עד ע םון י עז  אין 30ססס, װי מעהר אםיםעס, די
קען איהר קענט צאהל, עלד שי אך נ עד נ טער ר ך הײם אל ר קאן די דו קא. עקמפרעם אמערי

AMERICAN EXPRESS COMPANY
65  B roadw ay, New  York  C ity
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k אױ יע9ע?*ג* יח קוים גאװעגוגג אדבײטעד
ץ מי א סענמער ײני

ת«ן«אײ. סילװיא פ*ן

דין אמטערד״**(** דער *;8  9*יאריז;יר biyo-m ל״
.Unsarlt סיזזןן ײניאן.

ר ע ט י ר . J * D ע ל ד

מ די לו ״ ט ר ע ד אנ אנ , פון פ ץ י ט װאס א ג די ױ *י די ג
ע לינ ש ענ ע. מ פ ^י ר ע ד א נ

 יאכמ׳ סאנען «ױ *יז •ראײקטיד־ביסמעס דער פ־ן pynf־o«rn דער
 נאחןרפניסע. סץנ׳»יינע די ®דן נאפרידידגג די פאר נויטיג זײנען װאס
 ננ,עיקער8נא דער *•••שען גע׳עאזענע דאס ®ון פיזניזנדערם״לען דאס

דיסטריכרוניע. עקאנאנזישע הייםט
 ידסנל״גח״ט גר״סע h ה״נט־^-טאג חערשט סט״טס ױדיטער אין
 ־אסימאן נטייטס ״דיטעד ד• ר״נטים. דעם פון צ־ם״ללגג דער אין
 רעיארט איחר נעגעכען חאט װעינע רילײשאנס, אינדאסטריעל אן

 אין סט״טס ױדימעד פ־ן באפע״קעירלנג די ונ־ט״לט האט ,1915 אין
:?יאבען עקאנאמיעע פ&לגענדע

װ״ — רײגע  אריטע ;סיליוזן 33 ריטע״ע ;טױיענד הונדערט ו
•רא־ 33 ר**כע, פחז*ענט «ודי• : *וערטער אנדערע אין ;םיליאז 65

 •חןטענט "1U די ל**ס. ארימע פראווערט 65 א־ן מיטעל־קלאפ צענט
 אריסע די און ניייאן 4« דזאבען קיאסען סיטעלע ד• כיייאז, 84 האנען

o פץ •ראצענט m אז ה״ ד. כיליאן. 7 p געהערט רייכטוס גאנ«;ץ 
 דעם *ו געחערט •רא»ענט 35 טויזענט, ח־נדערט צ־ױ• רייכע די צו

 אץ חאנען לײט ארימע מ־״יאן 65 די אץ מיײאן, ד.ר. •;s םיםעל־קלאכ
o פ•; #ראצענט s גאנ*ען p .רייכטום

 דאלאר. כיליויןן 50 אינער איז סט״טס ױנײטעד jib נעלד־א״ני־נפט די
 •ראומןנט 30 כ*ז 20 ®דן קריגען פאמיליען א-נזערע פ׳ן #ראצענט פינ,ה

 לעכען. «ודס אוי,י קױס האנען ■ראגענט os איבעריגע די נעת דעם, פץ
 3ס ווערם לאנד, אוניער אין לענען װעלכע די, פון א״נקונפט דעם פדן

 פראפיט, ז״ער אלס מאדפע־,טעורער די פון אװעקגענוםען םראצענט
 ;פראיענט אלס ?אפיטאל, פון אװעקגעדסען װערט פראצענט 15
 ארום און רענט, פאר לאנד-אי־גענ־דםער דער קרינט פראצענט 10
 ארכ״טער די צ• סאלאריפ א-ן וױיח׳טעט אר8 געהט פראצענט 45
אנגעשטעיםע. אדן
 הז״פט־ קוסט רייכטוס פון *:יטיילוננ דער אין אוגגלייכחייט דאזיגע די

 די נ־ט האט *וױיטער דער א־ן האט אײגער *ואס דעם, פון זעכליך
 אינ־ דער פון פארטשריט דעם כדט פראדוקציאנס־מיטלען. נױטיגע

 א־יז אױ,ז ר״כטום פון אױםלאסלונג נרויסע א געקוםען איז דוםטריע
 נארניט, האכ;ץ װעלכע םענשען, פ־ן *,•אװאול,ס גרויסן*ר א און זײט
ז״ט. npjnw דער אויף

 ערשטענפ, נע־וםען, איז נארניט־האבער ם״ן כאיאריטעט דאזיגע די
 חאב;ץ ק־ואלען נאטירליכע די ארן לאנד פרי■•;• דאס װאס דעם, דורך

 ד*<ר פון פארטשרים oyi וױליב •ואם צװײטענס, ;אויםגעשעפט זיך
 אױפ«װכױען אײנעם פאר ש־וערער אלין נעװא^ין עס איז א-נה־סטריע

D דורך דריטענס, ;קאפיטאל קליינעם א םיט כיזנעם א p, 3 •ואפ p 
B דורך פערםענס, ;פארשװאונדען איז געשעםט קליינער p, די װאם 

D אונטער אתנםערנעפאלען איז אינהסטריע גאנצע p םון קויןנטרןזל 
̂ער א  ד׳רך ם־נפטענם, און ;םינאנסיסטען גר־פע געשלאפעגער קלײג
 ארבײםער־קלאס. גתיפען א פאר נויט אנפאלוטע די

 דך האט װעניגע די דורך אינ־וסטריע א־ן רײכטום פ•; קאנטראל דער
o אונטער כאקאנט איז ױאפ געשע_פטכ-״נים, דעס א-יז געשטיצט p 

 איחר געםאכם האט ?ארסארײשאן די קארפאר״שאן. די נאםען
 נאך *־אװאקסען שטארק דך האט ז• אבער ,1858 ארום עחטײנרננ

o פארנומען ה״נט״ןנו-טאנ האט זי בירגער־קריג. דעם p סײ פלאץ 
o םץ ביזנעם די p פארםנערס. פץ כיזנעס די פ׳" אין א״נצעלנעס 
p« א־בעױ פארטייל גתיסען דעם האט זי p i אין p r ;^ « e ונקםען•:
n׳;׳ :פאר«;טױארטליכק*יט באגרענעצםע א .1 p א פון מיםגליד

 אין ט״יל זיץ פאר בלריז פאראנם*ו<זרטליך איז קארפארײשאן
ניזנעס. די

n אױף געשעפםען p»* םאכם זי .2 p םט״ם־םשארםער. א פץ באזיס
 א״נענםיםער די אױכ — עקױסטעדן איהר פון שםענדינקײט די .3

אן. אלץ כיזנעס די ;עהט שםארבען,
׳ פאנדם. גרױסע פון אנזאםלוננ די .4
 *װייםען א זװ אייגענםיםער אײן פון איבערנאננ לײכםער דער .5

o דורך p םטאק. פח פארקױפןח
 דאם (װ#ם ■עײייז ליכע1נעזע » װענען םעשח אויסנעםראכםע די .6

o אין אויסנענתנם שםארק ווערם p נענען קאםף אינחסםריעדען 
ארכײטער). די

 אײגענטום־בא־ די פץ אפנעטיילם קאנםראל *ענםראליזירםער א .7
ױ*ער.

 בא־ א אונםער כיזנעם געםאכם קאריאריישאן די חאם אגפאנג אין
o סים אכער קאגקו^נץ, שרענקםער p םין פארטשרים pאינ- ר 

yjp די איז דוסםריע, ip^ p כיזנעם. פאר נום נים זעוזר בעדרןזרען 
 אמדרסטריע וועלכער אירנענד אין פראדוקדיאנם־קאםםעז די װארים

קאסםען, פעםם־כאשםיםםע !ןרשטענס, :םיי׳^ן זװײ פון באשםעחע;
o אפ העננען וועלכע קאםםען, ■ראיאחױאנעלע גװײםענס^ אח, p p n 
o פא p, נעהעז וואם הױפנדזאכען, די !ראדושירם. חערם עם וױטיל 

o :זיינען קאםםען, *עםנדכאשםיסםע די «ױן אריין jp, אוים־ דאס
n פון אפגענמםקײם די םאשמערי, רp פץ האלטען p ,םאשינערי 

 חױיפדזאכפן די ארייננעליעם. אח וואס קאפיטאל, אויף פראדעגט
3 :וימען קאסםען פראפארזיאנעלע די אין p סאםעריאל, «ץ קאםם
 פאר־ האם אינחםטריע די םעהר וואס קראפם. פון און ארכײט «ון

 »מ םאשינערי די פעקםארי, זײ נעקאסם חאם םעהר אל׳ן נעשםריטען,
 זpנעװא זיײען קאסםעז פעסםנעשטעיםע די נױנדנ. איז וואס איץ,
 *רא־ די פארקויפען דו געלױנם כעסער זיך חאם אפט דאם נחים, אזוי

 ד• נאנדען אץ ןרמוםאכען אײדער •נדת, אונםער׳ן זאכען דתױרםע
ר אױסנאבען. באשפױםםע די אננןןחן לאזען אוץ פעקטארי מ  פאר- א

 האם iMB3p באנקראם. דו פיחרען ענדליך םוז פריח *ונםער׳ן קױפען
 אץ פאראײנעוננ די און ו^רען באזײפױנם נעםחט yjpipnjp די

 אוםפארנדידליך. גערוארלן את אמײסםריע נרדיסער יעדעד
3 דד נעפיהרם האם דאס p נדעם םראםגױפידירען םראסם^ פדן זײם
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ז״*ר סין ^םיס ײיז רyדv סט.

*'1ר אױך זײך ’ ivp jvo ױני^;.  •0רו
^ י י י oKptrp'tetB y »ין ט iw ^ t  n 

 ני^גקס, •ד »ון נריקיין מוןגהעט^, םון
 -jyo ױדטי די רך נעפיגען עס װײו
yo^ ונ םין«yrויגטעמע^^גײי ר•: 

וכ־״יח  סטײט, vd4 — »3 סקיהי ̂•
ב**נחעט?ן. ,xv vm~v ןyנy‘י

 (^טע * 320 — 40 ‘סיזיהי ק>י•^כי
כיווגהעטע;. כט״

סס., טעY3( 1 — 171 סקוהיל
 ׳ovjyvy םינפטע n# סעדיס^ן צױי^ען

י#רון. נױ
לר*ט#נ* — סקיהר

כדאנוזס. סם., מון איסט «זןיק
 10011^9)11 — 42 סקוד׳י כיייז0«

ry. כראנסס. •סימדױ/ קיערכי^נט און

ײ•!
^ י נ • • 43 ynpo — ױן ר  «יײט נ

l36 vטy קס-0נר סט״)
ד0י)ײסט — 150 טיןוהי ו^פי^  מ

lo o m  n# m נדוקיין. טט-׳
147 *mpo — מודק #עװ נו

v ײז w m\ נדוקיין. )/סט
y tn  y^g pg ס װדטיyט;yװע״ ^ס

ן ײז ױ סדדדס י  ןyסgקי iinyii #רו
g ,r ^ n y  iy ry s ivדיy1גoױיןן יייז ד

iy»geig, ססר
 •yi װעיעו ^yoiyo *ודטי n אין

y(נyז jyov p  ymyii נg״tטyחyגד pc 
g ,oiirogy^ opwנ  op^Dgigpy רyי

 די אין ®ראגען. vsV'~vאיגד-ס סון
yoגטy1ר oועט DvyfVKTgc r ig וחן״ 
yn| די cד  jig ,jvogjp• טרײגיננ ^ypי
ט דער רyט כ פד  טסעםענסע0ת םין ^י

lynriy?.
iv o^.oj^g די v *  lyog^p y^g 

i• סיטגילידע* די רgD #וײ ’g n  ps 
yo)רg ryגgי יgקgיn  |ig o •םיטג^י 

 ״yj דער טיט ןyvגוgנ דך fycngi רער
^ogn ^ ,niyjy זײ ;יט רי ?r

סץוניידען,  *"נ*עלחײ* םעהר igo ^י
 מדיף םון סםיס pg ijniyn iv דך זyט
p״g ig r״* g•inרטםyט16 וחןסט 3 נט׳y 

ססריט

אכונג מ ט אנ ק א ער ®דן כ ט ד ד ל ג ד ענ אל דעם ■ךן ט ^נ ש ײ ק  עדיו
ט ענ מ ט אד ע» ער «ון ד ל אונז א נ שן ע דנ ע ט נ אי

 םון ״•ייי״טען די סױף T’g oy וױ
 כטgסyנ גטgקgכ ׳«ײז ¥ײטומ דיוער

irignyi, ט0ח f*gin v"p :nv  iynig 
̂טyדע•»רטם ly סױן ? tg^yim g ״ן  ז

nge (oifnpngp( . כיידונגס-ײ^נראם
 onyorgi ogi .1024-1923 י*הר דעם

c ן g ױיסען, 32 פון בראמורע ny pg- 
r ליש, n ’g jig r^y^gD ’g. 0נר רי- 

f’g gou y iir םוץ ivoMiyj g ->ני 
 &ון niV’P g ילטgט^1y ד דוננס-וחןרט.

 -ovg לv^VBO vn ogn קורס, יערען
fn געארכײט fiiy j םיז igנזyרy .לעהרער

lyoniy n  po fyiiiv n r io  v ru fi n
n דם כסיךדר y r i im סטודעגטען g -בי 

 lyongi^y jyiyp iyf»yn ױי ogii גריף
 -iyiy: ivo’iiy; g *'[ קורס דעם םון

יעטאנד,
n םון אײגער רyדyי y u m טיםגיי״ 
 את- סיט כאנויט זיך כען0ה ס0װ ׳דער
ט - ביילדונגס זער ײ  ׳חר0י טעז1יע ^

ט קרינעז װעיען ק ^י ג ^ «1 yקזyמ•ייgר 
כר^׳סור^ דער םין

n ווערט t’g עס  fg #in^yo*io iv 
i n  p« fy*n ?yo^p y in ^ rn g o

 יען0? ״fyTguyi נוסערירט כראמוח^
 אײ DgtrnyoB’ig סיטג^דער אונזערע

^ n כעריײענען ^ו ד  אױסקילײ־ pg כיז
מןp n אדער קורס דעם כעז ר  ogii ו
oiv W דאן און avנעהס ײייען זײ P'trn

ת״ <gi0r^yiny nytug pd סםיס
o n  oiyooig• נוכמנר pD קורס דעם 

poi$m] ׳סעז03 זײמר סיס pg o rn g 
מז צו עי ײ ק»י0י וו עז ו איינג pg ג

 דדען ויסען1 יאזעז סױן זײ ײעילען םיי
אנפיננען. זץ־ ײעיעז קודסען די

 כאקױ ניט וחןיען ויסס יענינע, די
ן,7ב0ה זי יױ£ען ײיז בראמורע די מען

y*»0f| זיך pnjyn עדיוקײ״ אװזער אין 
אי  yol6 װעסט 3 חן»אדטםענט, סאנ
מן רט0ד ly^yii וײ pg ססריט, אקו  כ

ז העסט. דעם םון עקזעסיריאר י

ס א 0 װ v d\ אן לי ע ט ד אג ע״ ז  װ
ען ד נ ע נז ם או א ר נ א ד ־י ס ג מ ד ל  כי

ן א־׳ ם פ ע ײ אן נ סיז
 אין אינסםראקטאר דעי׳־אן, סאיפו

y ה*ט סענספרם, ױניםי או;וןרע rrt 
o w « עדייה״שאנאל אינו?ר «י נריל 

' דפפארטנזפנט,  לױנס ער יופלכען 1י
o r(פ«ר נילדזננס״פראנראם אונזער ארי 
Din נאד דא נרעננען םיר יאהר. נייעס 

: זיין פון אױספונ אן י רי נ
נרויס פארשאסט סיר ה«ט ״עס

? ־ ־ ־־ ........... ־־

אינםערנ׳ר דער םון נעווארעז נעארנייט
ד װאירקקרם נארכמנש לײדיס שאנאי יו

bn א'| סיסנלחשדמאפם איחר פ*ר יאן
n ).1923^-1924( םעז*ן יזונמנדפן n r

נוטי■ • נעחנמן twm יואס •רבייטער,
1תורם< דיזע םון נרופע או-סנעקלינענע

מד » נאד םאר׳אמיען זיו סיס וועט
<*1 הוינט ארנייסערשאפט די *ז װייז,
םאראמד איהר n אינמלעקסוזי אויי .5

 מף ײעחןן וואט קורסען פאר׳פייחזנק ד•
 האםענמליןן ײעלפן יאהר דיזען »כ«ן
 נרינדליםמ • םאר ב*זיס »ים דינ׳זז

 ןווזאנמן קאר־קולום נעײ״נינםען און
 ם*ר םאיתרוננ װאלמנחװ־ דער םים

.”קורספן ■זעיכע

מענשען כע1שװ*
אכפיחר־םיםלען שטארקע פץ א• זיר זypp.r וועלכע

נעהםעז זאיען

■BP9 ■ ס ק א ל
ק א מ ש ע ץ נ ם א ע ד ט ר א ו ע ר ע ײ ה ר ט םו ערן מ אנ ל

 קרעסיען אחן נאכױרייר און נעלאםען וױר?ם עקם־יא?ם
אלעםען, כײ כאליכם *זױ עס איז ארBרp שםעחמןן, ייון

j* קיית t t u  p
10, 25 «50 p ם נ xmסס דראנ איע אין כאקס. ■ מ

k

_____ __  t
1923 סעפטעםכער, טען7 ־סרײטאנ,

>
___________ -_________________ _
ם י י ק ג י פ כ ע ר ע 6 !ג

 דעה פזן כ««רה דזשאינט פון מיטינג
ױניאן דרעססאבעה און תלאוק

 .1923 אויגוסט, טען24 דעם סרײטאג,
קאםיטעס.

 ליטע־ ״קראםאטקץ רי םון כייטע0ק א
 ד*ס ׳רםירט0איגס געזעלשאםט״ ראםור

 קיאיאטקין גענאסע םון טױט דעם ך0נ
 -0ר װיכטיגע ז?הר איבערגעביליבען זײנען

 •לייבם רגאניזאציע0 די און קוכיענטען
 בוך-ם^רם א אין ארויסצונעבען זײ ויך
 ארכײסער אידימע די אז אזוי אידיש, אין

 אונ־ די באהענען. זיי םיט דך זארען
 דא־ און נעיט סיל ךערט0ם טעינעמונג

 יליטערא- ״קראפאטקין די םאריאנגט רום
 דזשאינט דעם םון געזעישאםט״ טוי

אונטערנעםונג. די שטיצען צו כאארר
 איכערגענעבען װערט םארלאנג דער

iv אמיטע. פינאנץ דער?
, צושוײםטען.

הא־ ױי ראס אינםארמירם 3 יאקאר
 םון יען0ק0ט0ר6 די גוט־געהײסען כען
 דעם אויגוסט םון באארד׳ דזשאינט דעם
 דירעק־ אף באארר דער םון און טען.17

טען.15 דעם אויגוסט םון טארס
הא־ זײ דאס אינםארםירט 10 יאקאר

 םון ילען0ק0ראט8 די גוט־געהײסען בען
 רעם אויגוסט פון באארד דזשאינט דעם

 דירעקטארס אװ באארד די םון און טען3
טען.1 דעם אריגוסט םון

 זײ דאס אינפארםירט, 22 לאקאל
 פון באריכט דעם נוט־געהײסען האנען

 טען.17 דעם אויגוסט םון באארד דזשאינט
 דער ערקלעתרט צושריםט זעאבען רעם אין

 םינאנציעי^ע די גוט הײסען זײ אז לאקאל,
 דעם אםבאי^אנגט װאס אראנזשפענטס

 איז ילאקאיל דער פאנר. דאיאר טיליאן
 װעלכע אראנזשםענםס די געגען אכער
 דער באצוג אין געװארען געםאכט זײנען
 גלויבם לאקאל דער אינדוטטריע, דרעס
 דעפארטמענט דרעס ספעציעלער א דאס
 געדארפט האט באארד דזשאינט דעם אין

 ילאקאל דער און װערען, אײנגעםיהרט
 אסאל :אך זאל םראגע רי אז פארראנגט

וחגרען. אויפגענוםען
 איבערגענעבען װערט םארילאנג דער

דירעקטארס. אף כאארד די צו
 \זא- זײ ראס אינםארמירס 89 יאהאי

 פון פראטאקאלען די געהײסען גוט כע;
באארד. דזשאינט דעם

 אינפארמירם ״אינטערנעשאנאיל״ די
 געכען זי װעט אוינוסם טען29 דעם ראס

 קאונ־ עסזעקוטױו רעם םאר רעסעפשאן א
 אף םערערײשאן אמעריסאן רער םון סיל

 נױ אין םיטען װעט װעילכע לייבאר.
 װערט באארד דזשאינט דער און יארת,

 צו דעלעגאטען 5 שיקען צו אײנגעלאדען
רעםעפשאץ. דעם

 און אנגענוםעז װערט אײנלאדונג די
 )11 (ילאקאל סאוםמאן נאכלין, ברידער די

 װערען װײסםאן ארן פארער טאליסיאני,
 דדטאינט דעם פארטרעטען צו אפוינטעט

כאארר.
 צו צו שיקט ,״אינםערנײשיאנאל׳ די

 םאלגעגיע; דעם באארד דזשאינט דעם
 גענומען װערט איבערזעצוננ (די :בריו*

״גערעכטיגקײט״.) רער ®ון
דזשענע־ רעם םון באשלוס דעם לויט

 ״אינ־ דער םון כאארד עקזעקוטיװ ראל
 פער־ לעצטען זיין אױו* טערנײשיאנאל׳/

 פרעזידענט האט מיטינג, יעהרליכען טעל
 ארויסגע־ באראױ סעקרעטער און זיגםאן
 צו בריף םאלגענדען װאך לעצטע שיקט

 בא־ דזשאינט און לאקאלס אונזערע אלע
ארדס.
 באארד עקזעקוטױו דזשענעראל דער״

 אויף אויםמערקזאם געװארעז געםאכט איז
 ארנא;יזירטע םוךגעװיסע טעטיגסײט די

 מײנוגג רער לויט זײנען, ינעלכע נרופען.
 םאר געםאר עו*נסטע אן ב. ע. ג. דעם יפון

 פון װאוילזײן דעם פאר און ױניאן דער
 גרוםען דאזעע די כעםבערס. אונזערע

 דעילעגא־ ״שאפ נעמען די אונטער געהן
 אונ־ און לינ״ ״עדױהײשאנאל לינ, טען״
 זײ זײגען אםט מאסקעם. אנדערע טער

 זײנען װאס פארשוינען כײם פארבונדען
 װערכע מעמבערס, ױניאך קײן נים נאד

 ארויפצוצוױנגען ׳צװעק אײן נאר ראבען
 גע־ און אומפאראנטװארםליכען זײ^ר

 ױניאנס אונזערע אויח קאנטראל הײפען
 באװענונג, א םון אינטערעסעז די אין

 ־ur אונזערע צו פרעםר נאנץ איז װעלכע
 קאנ־ נים העז זי אויב װעלכע, און לען,

 צו ציל איהר איז ױניאז, די טראלירען
איהר. צוברעכען

 אר־ אח גדופעז שעדליכע ״אזעלכע
 ניט קענען ױגיאז דער אין גאניזאציעס

 אינםעתײ־ אונזער פון װערען נעדולדעט
 עק־ רזשענעראל רער און ױניאן. שיאנאל
 לוים םחויב איז וועלכער באאדד, זעקוטיװ

 אויױ אויםצוםאםעז קאנסטיטוציע, אונזער
 באריחדעז װאס אלע-אננעלעגענהײטמן.

 אינטערנײ־ אונזער סון װאוילזײן דעם
 םאר מאל אײן באשלאסען האט שיאנאל,

 אזעלכע צו סוו» א םאכעז צו מאל אלע
׳י טעםינהײטען. מינים

בא־ עסזעחוםיװ תשאינט ״אומער
ת; םיז רעכם דאט אנערהענם ארר ע י

 םון פיהרוננען די קריטית־רען צו פעטכער
 און לאקאל סיי אדמיגיסטראציע, דער
 האט מעםבער דער ; נאציאנאל סײ
 איר- פארטײריגען צו רצכט םולסטע דאס
 ױניאן. דער איז םאליסיס װעלכע גענד

 אוגזער םון גרונדשטײנער צװײ די אבער
ע ױניאן, י ט א ר ק א ס ע  און ד

 אוס־ כלײבען םוזען ן י ל פ י צ ס י ד
באריהרט.

 יעכסט- א איז קאנסטיטוציע ״אונזער ״י
 ־רע- די אינסטרוםענט. דעטאקראטישער

 די אין איז ױניאז אונזער איבער גירונג
 די םעםבערשים. גרויסער דער פון הענר

 גע־ די םאכען צו םרײ זײנען מעםבערס
 װילען, אלײן זײ װי ׳רולס די און זעצען

 םון רורכםיהרונג די םארטרויען צו און
 זײערע םון פענשען צו געזעצע זײערע

 אײגענעם זײער לויט און רײהעז, אײגענע
 א איז דיסציפלין אונזער אױסװאזזל.
 לײנען אלײן םיר װאס םרײװיליגע,

 נויטװענדיג איז און זיך אויױ ארױף
 װאכ טעטיגקײט, װעלכע אירגענר פאי־
וױרקונג. א האבען זאל

 װעלכע גרופעז אדער פערזאנען ״די
 םא־ די באשםיםען צו פארזוך א םאכען
 קא־ אין ארגאניזאציע אונזער פון ליסיס

 סי־ רעגעלען דעם אויסער קוס־טיטינגען.
 זו- װעלכע און ; ױניאז דער םון סינג
 באשליסע זײערע ארויפצוצװינשן כען

 ; אלגעםײן אין מעמבערשיפ די אויף
 םאר־ די שמוצען אדן אטאקידען װעלכע

 און ארגאניזאציע, דער פון שטעהער
 טעטיגקײ- אלע סיסטעסאט־ש שטערעז

 אונ־ נראבן אינאניזאציע, דער פון טען
 אונזער םון םונדאמענט סאמע דעם טער

שונאים. איהרע זײנעז זײ און ױניאז,
 דארום ווערען ױניאנס לאהאלע ״די

 זײערע אלע באפעהלען צו אינסטרואירט
 גלײך ״ליגס׳/ אזעלכע םיז מעסבערס

 טעטיגקײטען זײערע אלע אויםצוגעכען
 אלע םארם, װעלכע אירגעגד איז זיי, אין

 װעלכע ױניאנס, לאקאל םון מעמבערס
 די םוץ מעמבערס בלײבען נאך ווילען
 טעטיגקײטען זײערע אלע ביי און ליגס

 אויח טרײעל צו װערען געבראכט פוזען
 װאס אױםםיהרונג, אן םון אנקלאגע דער
 דעם אויף ױניאן, רעי םאר שעדליך איז

 אונ־ פון םארגעשריבען איז עס װי אוםן.
קאנםטיטוציע. ̂ער

װע־ באאררם דזשאינט און ״לאקאלס
 םאר־ שטרעננ װערען נעהאלטען לען

 פון אויספיהרוננ די פאר אנטװארטליך
 אויםנעםא- ײערען זײ און באשלוס, דיזען
 טעטיגהײט זײער װענעז םעלדעז צו רערט

 דזשאינט צום אנגעלעגענהײמ דער אין
מענליך. װי שנעל, אזוי באארד

אײער, ברידערליך
 פרעזירענט זיגםאן. מ.

סעקיעטער באראף, אברהם
גוטגעהײסען. װערט צושריםט דער

 פארםער־לײבאר ״םעדערײטעד די
 דעם אינםארמירט יארק״ נױ אװ פא־־טי

 סעם- טעז16 דעם אז באארד, רזשאינט
 א װערען אפנעהאלטען װעט טעמבער

 אויבענ־ די ארגאניזירען צו קאנפערעגץ
 v: שטארט דער אין פארטײ דערמאנטע

 באארד ־ דזשאינט דעם פון און יאיה
 דעלעגאטען שיקען צו םארלאנגט װערט

קאנםערענץ. דעם צו
נעװיזען. צוריק װערט צושריפט דער

באריכם קאםיםע פינאנץ
 זי אז באריכטעט קאסיטע פינאנץ די

 שטי־ צו סארלאנג דעם אויםגענומען האט
 װאנ־ און סאקא םון םארטי״יריגונג די צעז

 קײס די אז רעקאםענדירט זי און זעטי,
דאלאר. 100 מיט װערען געשטיצט זאל

 מיט אז אויר באריכטעט האכײטע די
 געװענ- ז%ך האט צוריה װאכען אײניגע

 םון קאמיטע א באארד דזשאינט צום רעט
 אר־ אן דאס איגפארמירענריג שיקאגא,
 בוטשערם דער ׳פון פארסרעטער בײםער
 א אויף געװארען ארעסטירס איז ױניאן

 דא- האט קאפיטע די און פארד־קלאגע.
 צו שטיצע פינאנציערע פארלאנגט כיאלס

ארעסטירםען. דעם באםרײען העלפעז
 רעהאמענדירט קאמיטע פינאנץ די

 װע־ נעשטיצט זאל פארטײדינונג די אז
דאלאר. 100 כייט רען

 לײסעאום לײבאר בראנזװיאער דער
 האבען זײ און עקסקײרשאן אן מאכט

טייועםס. דאלאר 50 פאר ארײנגעשיקט
 אז רעהאםענדירט קאפיטע םינאנץ די

װערען. אננענופען זאלען טיקעטס די ־
 צײטוננ, א ״םעסענדזשער׳/ רער
 די צװישען ארויסגעגעבען װערט װעלכע

 ספע- א ארויס גיט ארבײטער, שװארצע
 איז*םאר נוםער. ״לײבאר־דעי״ ציעלען

 םון רעדאהטאר רער זיךי האט צװעה ריזען
 נטידזשא צום נעװענדעט צייטונג דער

אדװערםייזמענמ. אן פאר באארד
 אז דעל.אמענדירט קאםיםע םינאנץ די

רד דזשאינט די  פער- א נעמען זאל בא̂ז
אדווקרכײזםענם. סײלוש טעל

 םי־ דער פון רעקאטעגדאציעס ארע
גוטנערײסען. װערען קאםיטע נא;ץ

 האט דעפא־טטענטס דרעס די װעגען
נדעס םײגבע״ג ברודער  באריכ־ יצ פאײ̂ג

: טען
 נע־ לאט אפיפ כאאי־ד דזשא-נט רער

 ד.־עס בײדע אז אראגדזשםענטס םאכט
 אין איײנהוטען זאלעז דעפארטדעגםס

 אן װאך ;עקסטע םון אין בירדינג אונזער
 אױפגעגוטע• קאפפלײנטס אלע ײעלען
 דרעפ בײדע אםיס. אונזער א*ז װערען

 דעפ פארנעטען װעלען רעפארטכיענטס,
פלאר. םע־טען

 אױך זיך שטעלט פײגכערג ברורער
 דעי װעלכען צושריםט דעם אויף אפ

 דער םון ערהאלטען האט באארד רזשאינט
 דעם אויםפאדערענריכ ״אינטעתעשאנאל״

 צו שטעלוגג א נעםען צו באארר דזשאינט
 ױניאן. דער pn ״ליגס׳/ פארשידענע די

 אונזעד אז ערקלערט, פײנבערג ברודער
 אד־ דעםאקראטישע א איז ארנאניזאציע

 אור־ קײן נישטא איז עס און גאניזאציע
 זאלען קלייזלאך ספעציעלע װארום זאכע

 װעט באארר דזשאינט די גרינדען. זיך
 דער פון ארדער דעם אויספאלגען זיכער

 זיכער װעט זי און ״אינטערנעשאנאל״
צײט אין שטעלונג ריכטיגע די :עכיען

 ;יס באשליםט באארד דזשאינט דער
 דעם וױיל פרײסאנ, נעקסטען ריטען צו

 דעי״ ״לײבאר איז כיאנטאג פאלנענדען
 םון ארויס פאהרען דעלעגאט^ן פילע און

טעג. פאר די פאר שטאדט

באריכט דירעקטארס א־ באארד
ס y ט י מ א ק

 בען פון סטרײקער די פון קאטיטע א
 זײ־ זײ דאס אינפארסירען, שינדעלהײם

 7 לעצטע די םאר סטרײק אין שוץ נען
 דאס םארלאננען זײ און װאכען 8 אדער
 נעהע־ זײ זאל בענעםיט סטרײק זײער
 ױם הוםענדע די דאנק א װערען, כערט

 םון דאם ערקלערט קאמיטע רי טובים.
 פאר- 23 בלויז זײנען ארבײטער 43 די

סטרײק. אין בליבען
 רוערט קאמיטע דער פון פארלאננ דעד

 איבערנע־ װערט קײס די און באוױליגט,
 דזשאיגט דעם פון אפיסערם רי צו נעבען

באארד.

באריכם מעגעדזשער׳ם דזשענעראל
 ?אנםע־ רי פון אויסנאנג דעם װעגען

 סאב־ און דזשאבערם די צװישען רענצען
 ברורער באריכטעט מאנוםעקטשורערס,

—: פאלגענרע דאס פײנבערנ
 די האבען ?אגפערענצען עטליכע נאך

:פאלגענרעס צו צוגעשטימט דזשאבערם
צושטע־ זאלען דזשאבערם די אז .1

 ױ־ דער פרן באארד דזשאינט דעם לען
 סאב־מאנױ זײערע אלע םון ליסט א ניאן

 אזא קאנטראקטארם. און פעקטשורערס
 װאך. יערע װערען צוגעלעגט זאל ליסט
 װעט דעפארםמענט דזשאב^ג דער װען

 סאב־םאנוםעק־ א פון נאםען א טרעפען
 אגרי־ קײן ניט האט װעלכער טשורער,

 דזשא־ די װעט ױניאן, דער טיט מענט
 ױ־ דער צושטעלען אסאםיאײשאן בערם
סאב־ ניט־ױניאן רעם םון נאטען nyi ניאן

 פאר־ דזשאבער יעדער מאנופעקטשורער. ־
 איבערהויפם װעט ער אז זיך םליכטעט

 סאב־םאנוםעקטשורער, הײן נעמען ניט
 אז זיכער זײן ניט פריהער װעט ער װאו
 אג־ אן האם סאב־פאנופעקטשורער דער

ױניאן. דער מיט רימענט
 א אז אױסגעםינען װעט מען װען .2

 א אין איבײם געשיקט האם דזשאבער
 באשטראפט ער װעט ׳שאפ ניט־ױניאן

 צו־ מוזען װעט ער װאס ׳רעם מים װערן
 גאר־ די װען אםילו ארבײט, די ריקנעמעז

 אר״ דער מיטען אין זײן ןועלען פענטס
 און נארכענטס, שטיקלאך לויאפ — בײם

 באצאהלען פיוזען ער זאל ׳נאך דעם צו
 עס װיםיל םיל אזוי געלט קעש שטרא̂ו

 א מאכען םון אונטערשײד דער באטרעםט
 סײן ניט ביז שאפ ױניאן א אין גארמענט

 מען װען ׳אלץ איז ראם שאפ. ױניאן
 צום פאל. ערשםען צום איהם כאפט

 ארויסנעװאר־ ער װערט מאל צװײטען
 דעם חוץ א אסאסיאײשאן. רער פון םען

 זי . אז אסאסיאײשאן, רי פארזיכערט
 געגען מיטלען שטרענגע אנגעםען װעט

 ניט װעלען װעלכע מעמבערס איהרע
אפמאך. דעם פאלגען
 געלט שטראױ חאאעהםירטע רי .3

 גע* א אין נעהן װעט דזשאבעדס די פון
 אנ־ װעלכען טימ פאנד, כייינשאםטליכען

 ױניאן דער אז אונטערזוכונגען, צופיהרען
 דורכגעםירט זאל פאריאננ האגםראל

ווערען.
 פארפליכ־ אסס״ן דזשאבערס רי .4 *

 םון ביכער די אונטערזוכען צו דך טעט
 אום דזשאבערס, אלע םון אדער יעדען,

 ארבײט מאכען זײ צי פעסטצושטעלען
 װען כיאל יערען יטעפער. ניכדױניאז איז
 .רזשאבער, א אנסלאנעז ײעם ױניאן די

 בי- זיייגע אז םארלאננען הענען םען װעט
 יױ די און אונםערזוכט װערען זאלען כער
 דער בײ םארטרעטער א האבען וומט ניאן

איבער־ אסס״ן די סײדען אונטערזוכוגג.

 אריכעי כאןט ױדאן רי אז זיך צײנט
 כיכער, די אעםקרזוכמן דיט׳ן פאס די

 געבען no זי אבער אבדזשעלטען ד לזען
 רעײ פאיאױס. ;אטיכ װאך א ױניאן רער
 בי- H אינטעױזוי^ רעז דיז אבער פאר
 ניט דזשאבער אננעקראגטען א; פון כעי

ײד נאנ׳ן שטוגדען 4>י פון ש#עטעי  אי
קלאנע. די ברײנגען

 רי פאיפליכטעט פונקט דער ,5
 טענ־ סטע^ א אנצושטעלען דזשאבערפ

 אונטעי• צו גיײט דין זאי־ען װעלכע שען
 םארשטעהער ױדאן סיט צוזאטען זוכען

 רער םין ארײן קוכיען װאס קלאנען
ז״ ױג̂י

 סארשטענ־ רער װעגען באריכט דער
 דזשא״ די כיט ױניאן דעי צוױשען ריגו;ג
גוטנעדױיפען. װערט בערס

 אויה באריכטעט םײנכערג כרודער
 דעפאיט־ דזשאכיגג רער װי אזױ דאס

 וױכ״ רי פון אײנער געװארן איז פע;ט
 זאל ער אום און רעפארטפענטס טיגסטע

 ראחי ׳איז געהעריג וױ ארכײט זײן טאן
 צאהל א מיט וזערען פארגרעסערט ער

 ברודער רעקאפענדירט דארום דעגשען.
 רזשײ״ טשארלס בױדער דאס םײגבערג
 אננעשטעלט זאל ,25 לאקאל פון קאבסאן

 דעם פון קלוירק קאפפלײגט אלס װערען
 סאזאר, ברידער די און דעפאיטטעגט,

 ארויס• זאלען ראזענבלאט און בערקאװיץ
 ארט*8דע אנדערע די םון װערען געגוכיען
 אין װערען ארײנגעשטעלט און מענטס

דעיארטמענט. רזשאכיגג רעם
 ברורער אז רעקאמענדאציע, די

 קאםילײנט דער דין זאל רזשיײזאבסאן
גוטגעהײסען. װערט קלוירק

 װײ־ באריכטעט םײנבערג ברורער
 פרא״ די אױםגעגומען האט ער דאס טער,

 און קאםיטע ארגאגיזײשאן אן װענען גע
 רעקאטענ- צו שלוס צום געקומען איז ער

 קאסיטע ארגאגיזײשאן אן ראס דירען
 לא־ יערער און װערען ארגאניזירט זאל
 צושיקען צו םאיםליכטעם זײן זאל קאל
 צוזאטענ־ װעט ראס און מעםבערס 15

 םון קאםיטצ ארגאגידישאן אן שטעלען
 דעם םון מענעדזשער דער מענשען. 210

 ׳שײן ברודער זײן זאל דעפאיטמענט
 רעהאטענדירט םײנכערג ברודער װעלכען

 דעם םאר םעגש *אסענדער דער אלס
אסט.

 אזא םארםירען צו רעהאמעגדאציע די
 גוםגעהײ• װערט קאמיטע ארגאניזײשאן

 שײן כרודער אז אמכאלאנגט װאס סען.
 רי װערט קאטיטע. די מענעדזשען זאל

 לא״ רי צו איבערנעשיקם רעקאמענדאציע
 םון םארלאנג דעם אויף סעהרעטערע קאל

שײן. ברודער
אויך, באריכטעט םײנבערג ברודער

 װער םראגע די אױםגענוםען האט ער אז
 דעפארט־ ררעס רי מענערזשען זאל עס

 םאלגענ־ רעקאםענרירט ער און סענטס
: דעס

 מענעדזשט װעלכער הורוױץ, ברודער
 ל0ז רעפארטםענט, אסאסיאיישאן רעם

 ברו״ און םלאץ זײן אויף װייטער בלײבען
 װעלכער .23 לאתאל םון שפילםאן, דער
 רע־ סקוירט און דרעס דעם אין איצט איז

 קאסילײנט דער זײן זאל פארטמענט,
קלוירק.
 דעםארט־ דרעס אינדעפענדענט רער

 ברױ פון ווערען געמענעדזשט זאל פענט
 און .23 לאקאל םיז פריזאםט, ס. דער

 לא־ םון טעפבעד א קײמאן. שװעסטער
 קאםפלײנטס דין דין זאל ,22 האיז

קלוירס.
 רעקאכזענרירט פײנבערג ברודער

 האט םארלױםינ אנדערער, אן דאס אויך
 ל0ז פערזאן, דעם באשטימט ניט נאך ער

 הארלע״ דעם םון מענעתשער רער װערען
 בראדםילר ברודער און דיװיזשאן מער
 אלם באארד דזשאינט דעם דינען זאל

אײדזשענט. ביזנעס
 רעקאמענרירט םײנבערנ ברודער

 ערלויבט ניט זאל אװערטײם ראם אויך
 װאו םלעצער די א'| צו.ארבײטעז װערען

ארבײטער. נאר פאר פלאץ דא איז עס
גיטגעהײ־ װעדט רעקאפענדאצ*ע רי

סען.
געשלא״ מיטיננ דער ווערט דעם כייט

סען.
סעקרעטער. לאנגער, ע. לואיס

— אז אידזר, וױיםט
 סאר עדאיען1נ אויכגעבײלט האט מען
 אםע־ 150 צו רינסםען פאטריאטיעע זײערע

 םי״ פראנצויזישען דעם אידען. ק*ני׳*זעיר
 אמערי־ 4 איצט סי־אגען מעדאל ליטערישען

 174 צו קריגס־םעדאלען און אידען קאנישע
 געדינט האבען *רםײ דער אין ? אידען

1Q,ooo םלאמ אין אםיצירען. אלם אידען 
̂ט  מארין- אין אידען. 500 דערחויבען מען ה

 אפיצירען צו אידען 60 איבער — קיזרםוס
 װייסט גענערמל. ברינאדיר צו אײנעם און

 םאבאק־םןןנוםעק־ ײעלם גרעסםע די «ז איר,
 םים׳ן סי^רעמען די אויס בײס1א מייוריננ

 םױר»ד? זיך רופם װ^ם ,p«3gs םערקי׳יען
 ביי זיין דעריבער קאנען סיג^רעםען אנדערע
 ימױר#ר קײן נישם זײנען זײ *בער ליגןןר,
bbvq לײן. דעריבער« (* '



$A

ארגאניואצי
בײאמט #אסטעך אזױ וױ

עולם דעם

mS
נשכיה ־י

: *־עדאקטא* װערטעי־•
 וױגוסט, טץ\2(. דעב דאנ^שטוג,

 געהאט ױדאן־כ־עכער ײנקע די ד-אנען
 טע1()7 אין קןסיגא, הטוי אין סיסינג א

p װאױן איף וױ אזױ סטייט. i יענעד 
oviy p נענעני, i טאן צ װיכטיגעס 

 צי בןשיאס^ איף האב #בעדועז ניט איז
״ זיין p כיטיגג, דיזען נ i כייז איך 

ך ״ is,c װארט איך װען דאס ׳זאנען ו i 
 די־ pc איך װאלט ״י־ינקער״ א נעװען

רינקער. אײס געװארען כ״טיגנ זען
גע־ :ט־עייואױאסט א וײןי הערט

;,כייט צים קוטען  אינטיטען, איף בין ;
 ײגיאן, םאריערס די pc נאיר, װען
 oypyj האט נאײ׳ען גאך נעיעדט. האט
pyp םון יעדארןטאר m i ,״םר״הייט״ 

 pysgp* א נעניאכט טען האט *אכהער
ז וױםפאדערוגג די שאן. י  כתן געױען ו
 איז סען אבער דאלורס, נעבען ןאי

 און :יקערס כייט געװען ןוופריײען נולל
D'jy• .־־ איג^יטר׳ט וליףoy קאיעק־ 
 yoio □yp יטyטK־yארגD |y*D האט מאן,
 הא־ yp| ױאס ליגק^ רי פון גדוי כהן

 זאי* מען אז דערװארט קוים זיך
p ir איז לאס סאי־שט^. איהם :y־ 

 וױ יױיניגעד ניט אין פמזהר ניט זyור
sm' בכבילי ײילייז, pyoogc סר. vz 

p i װאס אט pyp רויס^י; pyDDic 
האט Di״iyiv : Df״*vnyi וונז דיאט

py דpyהאט רינ די װאס צײינ טײצײ 
, ארגוגיזירט. זיף־ ף ^י  צי וים נ

 ד וױי pyo"v אונז, ״/ןךיױןייט^״
p'P נאט איז זי ;יט. זאןי 

שו^דינ.
נ^וא־ פורטינ ^רםיט ויז py אז

p■ צו ןyדטyנ זיך py האט רען, w fn y. 
 פאר —טiו^vi py האט — ויהר ווײסט

 וױסנ^לאס/^ האט ■ערי״עטיץ װאס
 דזיטא־ שיק*;א׳ר pyp pc סעםכערס 2

 וױל p’DKPnyB וױיל באארד? איגט
fyDyn3iy אוקמאכ‘קי דיyדי און ױניאז, רס 

v* ׳רסyםבyם 2 iv iv iv n v r ,ױניאךיײם 
ז.yאז‘ריyד גיט האב^
•*,yT רyד געגאגט ד-אט iy״&n און

iyii װײסט איהי : רyאסםD רyב
 א־גאניזירט האט רy איסי ■ערילמטײן

 און ױניאן קלאוקכיאכ^מ יפיקאנאר די
 וױ DD-Kiiy: ניט האט •עריל״מטײן, ׳ער

iy כייט [ny^v^ אזוי i ,איז ארבייט 
 פאסט^ן צו ׳איהם צו זyקימyנ ער

jyijno אזױ װי iy *אננ זאיyםיט הן 
 האט פאסטער, ,ny און אדבײט, דער
צײט. יטטונדע א ניי נטyרy^yנ אים

 אכית, איז דאס אז ̂זyטyאננ לאסיר
iv  rr, פאסטyאים האט ׳ר ^ ר ע ^  ג

 פער^מטײז אויב : yראנD די זיך &טעיט
 פא^ טא ױניאז, די ארנאניזירט י.אט
 ,OvDy^w איײן יאס רy זאל װאס

דױיט^ ר^י־צי^ש סאסטער און
 ־yv נעװאלט נאך האט עיעז^גער «ז
^iy3y /קײז האט ער גאר. ױניאז, ד 

 ־yר דארום רy האט געהאט. ;יט הארץ
 זיג־ זyבyרנעגyיבK יאס און זיגנירט
דז^אב. םyד iyD8o זאי* ny ס*נ'ען
 טיט מעניט א קאן אײך, איף פרענ ׳נו

 רyד צו באלאגנען ojyo קאכיאז עםװאס
' ם־ז D^yn iyo אז ׳לינ ^ny הנדול 

 בלאפס, נעשטויגענע ניט *זע*בע אלײן
 ער אז בחוש םעז םיהים בלאף אײן װאס

y*: םון רyסyנר איז i^
 אז אמאל, נאך איך זאנ ד^רפאר

 מיטיננ צום jyDW: װאלט איך ױען
 זיכער איך װאלם לינקער רyםארטיג א

 רyאב אטת דער ר.ypלינ אויס נעװארען
 רעכטער קײן ניט ביז איד דאס איז
 ױנ־ א ביז איך אינקער, קיין )ניט איז
 צו טיר העלםם ױניאן לי װײל ׳מאז יאז

לעבען. סײן בעסער מאכען
אכטוננ, םיט

, .ה ר ע ג י י װ
.35 יאקאל רyםעטב

 א םרעזענטירען און דאנקען
ױניאן דער םח ארשטעהער6

 םירמע דער םון ארבײטער די ׳םיר
 אנ־ אויס יריקען לואיס״ ענד ״מירסקי

yרקyדעל מניאן אונזער צו נוננyגאט 
 סור־ א נאך בערקאוױץ. «. ברודער

 בעלי־בתים אונזערע םיט סאריײן צעז
 און סילונער דער דאנס א םיר האבען

 בר. ®דן פירעחפאםט אויסנעהאלםענער
 סע־ גינסטינען א עררײכט בערקאװיץ
 ארבײ־ יעדען םאר רײז א מים טעלמענט

 געננ־ איהם האבען מיר עאפ. אין טער
 אויס־ א אלם פרעזענט שעהנעם א בעז

 צו געפיילען בעסטע אונזערע םיז דרוק
םאחפטעהער. ױניאז אלס איוזס

 םישערסאן סיאײין, ם.
םאבבער ה.

 אײגענבאום דזמ.
לערנער, אסתר

האםיטזג

 מען נארי ׳טענה געדעכטע א
 דעם אױםהערען אױך דאדןע

צר. צוױיטען
טארy- װ^יטילר ״גערעכטיגקי־יט״: םון דא̂י
iy״s כייר i נאקיאנ אוןyלײדער ויך ן 

 אױף װערען װאס איבי׳נז, אוין״ אםט צו
 -נע זײסעע, דורך ןyצװאונגyגDארױ או;ז

yיoאנאpy רyאד yטייכiאrיyז r םאיר 
 גיט חאכען פיר yכsyװ רyאיב ׳ןyטאר
 אפט איז אלײן דאס און .‘?אנטיאי קײן

י־  טרײסטען מיר ענטיעדלרינוננ. אװ̂ז
 נעחײס״ רער אז האםנוננ, רyד סיט דך
 טיט װעט ■ראני^ מכיעןי, רyאי*D:יס

̂ D^^yty: ŷא jyoyiiD’w צײט רyד
 כסטyה א אין װי ׳און סגײט^ען yי*יכ

 oy^ זיך טyװ ראטאן, ןyסאנטyרyאינט
̂י־ אין ןyסטyכ צום אױסיאז^  א-ינז

ז.yטsyװ yD^;yo ysH pc יyט
 בא־ דך איך נעת y^yוrבר ;yin אין
jy^^P אוט־ אן אױף אינילל, אן אויף 
 /זyאםK,בא אלײן האב^ מיר װאס רעכט,
 װאס סעהלער, דיסיאטאטי^^ן א אויף
 א גײן, ׳̂<Tjy3yj ןyנדyרײr א אין איז

^נג yנדy״■אטJי ײ ארי  גרונד* yf**i םון ם
B'ײנצyBױגיאן. דער סון ן

 סייטע גרױסער א םון איבײט די
 װ^־ט כױועד) איז ראטהסאן #(רײםאן

 איגסײד־׳עאי אן אין טײיװײז מאכטyג
 yאויטסײדיג א^צאהי אין ט״יװײז איז

iy׳ iyc. או;ז װץן ׳אםאי גארyױניאן, ר 
 אונ־ און גנ1י גערוען :אר איז ׳ןyבyי זאי

yרםאהרyםירמ די ̂זy ארױס״ סלענט 
lyp’tr אונג צו ארבײטyכזזעצלy •^אד 

 אר־ די םיעגען ׳םע?טאריס ארײמאן8פאר
 א מ#כען אינסײד־^אפ פון רyבײט

y*® איז ״ױצעמו״ ^ y; סאיײ דער צו 
 םון רyארבײט-רyTבר די םון טyדאריט

 iy:y^D ;?אנטרא?םארס אוטסײד די
 גיט יוניאץ, דעי םון מיטינגס די זy•טטורמ

 הא־ yבאאמט yרyאונז ביז לײענען, זyיאז
^jy: א ״שריטע. lyony: מוזטyנ בען ' 
ysאיז «י*אז ר :ly î'iDy א ב>י נעװארען 

 ־yר די iyD»oiKc צו ביסמאר?״ ״ױניאז
 זyהאב זײ — טױל דאס װאיוציאנעדען

 מים אנריםענט זyאראםaסע א זyראנpyנ
 יאהר אין [y^ 48 אױף yנאראנטי א

ארבײמ.
 ארנאניזם זyנאנצ א םון בלוט דאס

 אין ג^וארען בראכםyג חינסטייך איז
 דער אױוי נליד אײן סון ריכטוננ רyד
 םון אױםצעהרונג רyרyזיכ אין נוננyכyר

^y א:דyרy .גלידער
 גע?רא- נעזיגט, האט רעײאיוציאן די

 געווארען. אניטװיגען איז כאבאר נעז
ארכײט ארויס שי?ט yם'רט די אז ׳צטyי

 רוחיג א^עס — איז סקענ־״פעפער, אין
...H™ysfi אױ^

̂״עהן דא איז װאס  ױדאן די V גע״
 oy:y3^' איחר ןvגראכyר;yאונט תאט

 או־ױפגע- האט ױציאן די פונדאסענט.
םyאײנ י1אוי yאטfiי ליכעoyn א ■טy*צט

w וויחחנ פון t t n
*p i §m  f f t t m  i n  1<B v *איוזד

^חנד טנ fih טי fufj tn n r f i r i f l i אויוו 
ױן — פ#חן איחר

!ארנ״ט פון צוא״ילומ
 •רױױ^• א נאוזיזצן דך האט עס
זן• א - ױדאז חור איז קיאס גייט^י

m«i p’l אױף יויאס -v:yr-civ טער,
*Toio y ;nyjjin  #jf»jniv,p|fj * p 

T חארס װאס ואריאס; f קאד דעל נײ 
p סט-טוציע i נאפ^ אין וראטעסטידט 

געיעכטמקײט״, םיז
ראפאעל, פ.

t 17 יא?אי םון מעטכער,

האססוס דער אין ױך הערט װאס דעסםאמו? so ממ*ל ױניאור
o אין כיזא; רער r דרןע* קאסטום 
 די אן. יעױן זיך םאג;ט טרײד דאכ^י

:ŷ, פאכ^ כתים r״,n jלv םארנא־ 
 ןײ סיזאן. פאל< □yi פאר

j* האכ^ ,y:o,i7i  piK״cp צו ברי^י 
 קומען זאיל^ זײ או ?אסטימ^־ס, זײערע
w y w] ררעלכ ׳סטײלס נ״ע דיy וײ 

 דאס און ׳אריז8 פון געבראכט זyהאב
 אר־ ןyרyא:צוג גרײט ׳צױן וײגען די

cnjr. פאראויס* חאנען מיר וױ און 
iv ו^ט :עהן i קוטyד:yזײן סיזאן ר 
 yטאק רערפאר שלעבטער. קײן ;יט

 בא־ צו זyטוגג,,ארבאיD ױגיאן די םאכט
vmm\ דyוױ כיזאן ם oy צו באלאיף

זײן.

15 □yiס טעןByטyכיכyױיא דארף ר
cy ןyבאנײ ױניאן זער i אגריסyמימ נט 

 װאך די טyװ ױגיאן די ב^ײכתים. יי
jyp’ĉ o’n i ב^י׳בתים די צו בריעף 

iy זײ א*, t|s רועבען וױס^ן n.דעי ןפ 
ט איז נטyאגרימ ^ ט  װי רyרזעלבyד ב

ר טיט יאהר לעצטען ע  װאס אױסנאס^ ר
 פארלאנ־ ױגיאן די טyװ יאהר הײנטינען

 אי• די םאר וױירדפעס אין רעיז א גען
ען צו ׳פאך םון רyבײט ^  זײגען זײ װ

y' די אונט^- בארעכטינם. j ^ y •אום 
 כראנד״טײ^ אז אלילס iyii שטענדען,

ט איז ^ ש  ארביײ די םאר אומכי^אך *
ן.yכy; אג^ם^דינען א; jyDio צו טער

 כעלי yטoרyמ די אז ׳;ןיהאפ מיר
ט ניט זיך jy^jm בתים \11ש ץ  נענען ל

 אר* די םון םארלאנג כטעןyרyג דעם
 שװערוגקײםען אקן װעלען און בײטער
 יױ רyד מיט אנרימענט ojn באגײען

 ׳חגד פון נ^ערנט זײ חאב;(ז אנכ ניאן.
 נים זיך לױנט oy אז פארגאננ^זײמ,

 דער מיט |yD'H)tr:yni?iv האב^ צו
 גע־ lyj'Dy; רyאב זין^ ויעאען ױניאן.
yo’ii בyוחנ־ זיך ררעלעז װאס בתים ^י 

ל סיט ןyסםyסארמ לץ[  אין ױניאן ד;
 וױ ןyנyנyכאנ זײ ױניאן דיי טyװ כחות,

oy װעאען זײ דאס זײן, צו באדארוי 
! ןyנטyצ א םארזאנען

אפערײפארס קלאוק
אױםטערקזאם ו לאקאל סון טעטבערס

םיסיננ םעםכער חשענעראל ספמשמל א
׳ רעןyװ ןyא•געהאלט טyװ

סעפטעמבעה טען6 דאנערעאג
לײסעאום, מאנהעטען אץ אװענט, אוהר 7סס.

סטריט. טע4 איםט 66
 דיזען צו קומען זא^ט איהר דאס וױכטיג און נוימע איז Dy ברידער,

 צושטאנד דער װערען םארהאנד^לט און דיס?וטירט װעם oy וױיל טיםיננ,
p טרײד רyאונז פיז i װאס iyp Dy צו לאגע ךי װערען נעטאז Dארaעסyרy.ז 

:ארדנונג סyטאג רyד איז סyנדyםאלג
 בײ װעט אינטערמדטאגאל, דער פון רעזידענט9 זיגם^ן, ם. ברודעי

 ״yBD און טרײד אין אלנעמײנער דער איבער דײדען מיטיננ דיזעז
 און דזשאבערס די מיט רענצעזyDאנp די םון אויסנאננ דעם ןyנyװ ציעא
זאנס. ױניאן ךי אוצוהיטען זyהאב וחנט דאס וױר?וננ א םאר װאס קאנד̂י

oy אונזער פון באריכט א װערעז איגעגעבען אויר װעט wmpyrpy 
f די [vm( באארד y ^ ^ c װאס r:  דזשאייט צום ןyװארyנ גע^י?ט iy״
:t y^jni באארד,  לױט 9 לא?אל םיט צוזאמן געװארען אויסנעורבײט ?y״

tyijyDi מיטינג. דיזען צו #
 װיכטינקײט גרויס םון פר$ונען די fyrn Dnyt איהר װי ברימןר, אלזא,

צו אומבאדיננם אויף אײך סיר פאחןחנן רyדאריב |yny' םאר
pn:yDi מיטיננ. דיזעז צו

ו. לאקאל באארד, עקזעסוטיװ
i לװוײ, ל. io iy w.
ר.yםyרpyר־סytrנעדזyD ,ן ח ע ש גג

^ד |yn|n וועלכע טשזןרלײ^ די — ב. נ. די דורך ג
diopdo דער םאר p jn ip  iim yc זייינען םקוהל vovm\ צו גאײד t ^ p

ty^oyo^M. * אפים 1 לאקאל »יז

y^yn אין jnס»ף װאכ צײט, -־ 
^ojn iy צו זיך נרײגאן ;i3 ,אנריטענט
 אן ןyאנציםא;נ אױך זיך פיר נרײטון

d ארגאציזאציא;ס ip•”! צוױ״וען n 
 אוג״ .lyDiDoyn וריװאס גיט־יװיאז

?y iy מעסכערס jy^ivc אז וױיסען, און 
 נארניס װעט וגרימ^ט רyסטyב רyד

 nyi אױכ ׳עא•, אץ אויםטאן ?אגעז
ט םאך רyגאנצ  ארגאדוײט. דץ ניט ^

cy ך אין איזyאינט םyרDy אמזזן- פין 
 םענליך וױיט וױ inyt צז רסyמכyמ ר/[
̂טי־ די זyכ,זרנרyד ױגיאן ןyלםyה  נ

 זײ זyרyלpרy און ארנ״טער, ױניאן
 |yo אמןנידרט. זײן iyno ײ1 װאדום
 וױ םאר״עטײז, צו ivzv: זיי דארוי

 זײ• ארבײטער די ווען איז oy כטyצי,
 קאן באס מןר און םאראײגיגט ניט נעז

 fy?w זײ װיל. ny װאס מאן די מיט
 אונ״ ארכײט^ צו *ופריד^ דין יאן
 םארלירען זײ װאו ?אנדי׳עאנס, טער
״ ! DpyioyrDO\^yT דעם  tynto ז

yiy^ |y;’’nrn ic ,ר1אדז כאלײדינונג
i ארױס זײ װארפט פיעז r  pc.■ װא״ 
 ארבײםקז ניט רyoyכ זײ זאיען רום

nyo:n מ לי ע  כא• איז נאדינגוגגעז מג
tysip גע״ דארף םען ? וױידז׳ווס גוטע 

iyo םאר״ צו ארצײטצר ניט״װדאן די 
 אביס^ זײן צו מײנט ov װאס שט"\,

uyBinrM n v v־y^ יט: M i ;yD^in 
v לא« i'n v i,; |איץ אין זיץ איכ^ר או 
 טיך כיזןן װארפט אט אז מי׳שyציט

s ,םון ארױס i r. נים װאלט yoyo ̂
 דצם פאר אינאנידרט זײן צד ג^ועז
? צוועו

 ד% וחןט חנרגרײכ^ן, צו דאס כדי
 איו םאסםיטיננצן yo'f’Dy רוס^ ױניאן

im נאחyגםyדאךםען איז צוקונםם ר
̂י ומחנן רטyרקלyד װעט  M װיכםינ ו
iy iv ארגאניזירט. זײן צי איז i׳K• 

 ׳פסאםםינ• ומזט nyo^yti סיםינג יyם
in דאנ^זטאנ דיזען yo iyo6 oyi״■ 

p טצמב^ i הארלצם yדpvײrאנאל 
6 2 piwyo סיר סטריט. מ106איס̂ט

 וח^ען DiyDDyo jny?:i» אז זyהאם
ty^no ב זי*ורvטטtDv ז  מיםינג תןר ו

oyopio. א זײן זאל
ip רסyבoyמ די d ii i ד איק טאן  ןן

 נאדװניאו די באזוכ^ ׳איז דאס און
,̂̂yByאזן ארבײטלר די צו רײדצן ויז ר 

py? זיי או iy^t םי״ דצם צו קוסען 
 bדא סיטינגעז. אנחןחן די צו און טימ
ניםיױניאו די כײחןן, Dyoii טאז וחגט

 אתאניזירט״ וימרצו אלעןז יםער'כ™
 קאנצ} ימגאען ארבײ^ר ױניאז די און

ד  קאנדי-עאנט די אײנהאלמוןן wn ײי
, ׳ ׳צעיער. די איז

♦*
 טאכןן אױםםעתזזאם ײילעז מ;ר
 ווןן ימם, bm םעםבערס, אונזערע

ױ פ*ננט סיזאז דער  fun ייון ♦>) י
 »ר* חזר >ו ארנײטער רי רוסט נ<וס

א'י״ נום, זעחר נעטןון זיי װןולםעז ניים׳
 אר* דער *ו אײנצינװײז נעהעז זיי «ר. ■

 b'B» איז קונמן םריער זיי זאלז ביים,
v װאו מיםיננען, שא• ייי״אלטעז 'יא, i 
 וויי אינםםתקשאנם נעחראנען יםע*יי

 איבער• m*v 1אי האנדלפן >י »י
 בא• בײ חאלםן םיר װען יעצט, הוי«ט
 'בןלי• די םים *נריםענט דעם נייען
it נע׳!!«ארט זײ װאלט !°T ם•גתי

V *
 אונזעח( בעםעז אויר ייילעו םיר

 סײנעגן אתיםברײנג^ נים כמןמבצרס
v זײעומנ פון iv 'ib צו שאפ איז 

 וואס חןם סיט וױיל ורכײט.
 טוכחי׳, ו W* »ײד װום באס
oyii אײר lyd^n ^אײצח בצײנג 

1נינ דאם וחןט ארבײצ^ חגר צו פרײנד

 iyno םרײנד ny^i וחנט נים, אז^ר
 און ורײז. כיליגען א םאר ארכײטעז

 װײדזואנט אײצחן או מאכען, ותם דאס
סםע די םאאען. *$ולע[  U איז, זאך ̂ב
 אידיןן ווןם איכדמן האט איהר אױב

 •רייי כײ 0ארבימ» iitfip ײך אז ט?יױ
 א'! זױ כיייממ ^p,3״ooyTi וואט
 וחוט יוניוז זײ ױניןן. םיז אמיס

 ?יי וחנם און אנמטצנוײנ, באהאנדלזח זײ
ארבײמו דער «ז «לאץ י םים בוזאתצז

•runmyjyo בערנאד־סקי, 5
v ״* י *

lwft ,*yacywpp yn7 ,nwniTj n נ ן ו t נ י p פ ײ

ט י י ל ם ד נ א ל
י«• י לת שיז(ערומהיוננ)

 זײנע םון באי א אויף נעררעז איז עי־
 y*< אראנזמירען זײ װאס לאגרסלײט,

גרױסער, ר/ןר .iyD3’ii ןyמיט אין יאהר
 םול געימן איז זול חעל־באאױכטןנןר

 נמ־ ׳D0«^y3 jy3|n װאס ׳iyr;yD סיט
 ‘Vi איז רױ׳פ רy;דיגyטr א און Dדyר

jypרyזײ איבער ^םאנען  y חןר אויף 
 און אר?עסטער אן נעמיילט האם ביחגע

iw די w נ דך האסyדרyאלעריײ אין הט 
o גצסאכט טענץ, n צו או^נדyיהyנדyר 

iy און :nyr אין נ^וע?ט און ̂o:yiy 
yם הארץ ;y r |3i i חיורות און

po נאר און גיליס yזיך האס ר
 און osiy גרױס^ jyr'iw הטyדרyנDארו

אומטינ. |ynya איז איהם
 געװצן איהם זיינען jyr;yo *לץ רי
loyntf און jyo|n גיט איחם o;ypyj׳ 

 נאך חײם דער םון pjnii איז רy װײל
w א גאר v האט דןרםאר

 באל Djn אוױי jyriyya ניט אויך איהם
ט האט רy און כ א ^  איך וועיצ װאס ׳ג

ny iv* בא?אגט^ אהן טאן דארט i 
 שױן איז אט און .jyDipy; דאך איז

*v w\ נאך yo>gn און גאכט yר
 טידער א וחײם ?לייבעז ג^טען זיך האט

 yrn|>yo די פון lyrnnow אן און
^ז סוזיק,  yztfyn lytr'iw פרויען, און ט

oy ^זײג pmyj סך א ^y:ny צו־ און 
jnjyn'V, !דורכדכ־ לײבטע אין אנגעטא 

 גע־ האט רyסטypאר רyד ?לײר^. טיגן
 איז ער יװאלץ ןyפארטראכם א ׳צפילט

p i lyDyty: זײ כיז ג^וארט jy*|y>yii• 
 inyjpyiii. ג^ואלט רנאדyד און ריגון

yטי זyרונד א נײ איהם כעזyל rזײנען י 
lyoytya מ ואר אyנyאון פרויצז םיט ר 

yj־«iypji .טי צו ביר fyj'M צוגצקומצן 
p פרויען צװײ נאך i עשטעלט זיך: T 
pn. און חױך געודען איז זײ םח אײנו 

lyĉ ו טיט געבױם, עטןר? -ifi, ,ראזעוהוז 
ס ̂זyארכםcyאנג גיט א  ען6נןרי? ^ו

fyj’i בלױע vd'm: און פנים i. האט זי 
 םורװאונדערט ׳םpרyDlב איהם פלוצלוננ

 איז איז רױם ג^וארזןן ׳Dpipy»:: איהם
iy33̂ y:iv DDnyriic איהם. צו

 D)gry —: שט'ל זי האט — ? דוד —
בראגמטײן? דוד זײם איהר
ŷ סיט זיך און אױםנעמטאנ^ איז 
Dysy .תןרפתןהט ny איהר האט n y i 
ט.pוpyא:ג ױ אדן הונד די לאנגט
iv רyאב בראנ״שםײז. דוד איז ער 'a 

ז י ? ו י  ן.yרטאנyד ניט זיך |yp iv ז
ס איז איהם ^ א  איהרער מסײכעיל רער ב

p i שײ\ רער pd זאל אױך. אײנעז די 
איז. זי וחנר iy:gt איהם זי

 ’:<( האיציג און ^ןטיל האט פרוי די
לאכט.
 D3y?D lyoyii םיט זיך ד^טאנט —

iy^"p v אין jyVer זיך איהר iv " h־ 
װון״יאחחון  װאוינטyג האט iyoiD אײער '

 בית־ iyD^g צום םיהרט װאם װעג בײם
D^y, װע^ן םאר און Djŷ D זומצר איהר 

pלײבyברים־בלוס^ ן? p i יוגאדyוין ס 
װולר.
 נע- און jy^Dtpy: םיגוט א איז ער
j y r w׳ r i:yp ip :''i שטרי־ די אין זיך 
pc ipd חנה׳ל^ זיק עס זאל ונים. איהר 

r די  y:''^pםיyDרyp^ ^װ חנה׳לyלכy 
 ויז רy װעז ׳דון Dgnyj ליב אזױ האט ער
y א ^ 'i^ נאך און געוחןן :lyaiiay וין 

p חדר?! i םאר iyrw  yr'T אױם־ איז 
jy jiD ryj רyשטוײ ווםזגטינקר לאננ^ר, ר 

 בית־ jyD^i צום םיהרט װאס וחגג, ביגער
 באר־ א tiv און שסאדט, זײן אין ה?ברות

 ־f»y ojyoyii חנה׳אען, צו לויםט רyסyװ
 די ארום וױיט ?ראם ן חןאטען טערעץ

זאכרד^.
? איהר זײט דאס ! חנה חגה׳לע... —

 און אדױסגעחגדט, ענדליך ער האם —
 װאס סאדנ^ אזוי אויסגע?וםעז איז איהם

 און אויכגעױאק*^ נרױס אזוי אױ זי
 דא־ די ד, יד;־פער. ןypעםאר א האט

yp:'n ידומיy^y, אײנצעע און אײן די 
̂ע v.\רvלטv איהרע בײ חנה׳י
ny זא־ צו װאס געװאוסט ניט האט 

fya איהד p i איז ;y :g w y| ביאס און 
 ־y: oysy איז װאלט רy וױ ׳̂טyמ'יכL״יyנ

yp? ,גילייך ניט זי האט ער װאס יעולדיג 
 lyoipym. איז םרײנדין איהר .Dנypרyד
 איהם. םןר םארמךשם^ט איהר האט זי
p אי« iv צו פרעגטyג איהם האט זי ir 

 שר־ אין האט רy און ,ip'nyoi אין לאנג
 לאנדע אין זיך. ודעגעז האםyרצyד צען
 ~iy:yD בײ ןרבײט לןג^ ניט רy איז

i v i " 5v. און ׳דא שגײו־ער א נצװאחגן 
.בחור. ו ואץ גאך איו

— V זזנה ׳אײך זיר Dnŷ װי און —
 םאר־ זײם איהר — .znviMi זײ רy האט

? הײרןם
אומםינ נקװןר^ן אמ ונים איהר

^ycDjyy; גאמי׳פט ראט זי וון  ו נאײ ־
v זי האט lyoyitr מינוט ivm n,] ז  ן

jp האט זי r דרײ y irp־> p i איהם ?ny', 
;v w  iPDy3y\ ויהר. צו

 ןד־ DyT פור׳צרינ^ ויהס ד'האט
oyi וון yרקלyםאהרען, צו אזוי וױ חרט 
 ג^רווינס, האט זי װאו ,HVW( דןר װײל
 רyרyטoפינ ו jy־uy^ די וין jyiiy;ויו
p i ארום. ידעגיג כתן זעהט פורכייגעהןר

yהאט ר o:gtyry ויהר. צו פוםון
ז ד י  וו; הײם דער וין ^װענד y^i ו

yy די װעט ;ii איחם. אוין״ ווורטצן װאך 
ן ז״  טײ גיאז ו בײ ןyצר!וס רוע̂י

y:gonn| אן דך ynr^'^yi:*p yiy^r.; 
iy ד נעדןט. געדן זי דןן דאך האט 

 ־y: האט םרױ יי .Doiiiiy; Dy האט
^ג וון הונד זײן דײקט ױ געיטטײ־ טר
D̂ yo.

קוםען. און װארט ;yDsin ny 4זאי
yiאר ׳־Dypטyהאט ר ;cyi D:n:yy 
 ysy? *שפילען צו jynpy;:g וון• װולץ

m םןראאזען האט ־y ונר^•. i ,זןל 
jyw y j דyאין ארויס ויז וון כיונט^ ם 

גןס.
 ט,װאיy.ג ניט זי ראט םורװאס —

 DomDyi M האט — ? זיך ורעגעץ ןyדyר
;an:yny סאבוױי. צום — oyiy כייט ויז 

 ניט װארט ו האם ױ גלום. ניט איהר
 איהר און םןן. איהר ןyגyוו רמאנטyד

ו ovov האט פרײנדין ז  אויס־ □y:igo ו
ױ ויהם האט און זעהן  זyררוגנyדורכג וז
 !זײ וױיס װצר אױגון. y^י,ו םיט
D וזוי ויז |yDŷ יאס nyii^c. איyר 

p זיצ^־יג i סאכװײ fyj^T אנגעפאריגעז 
y:''t pc iy ;:n y :w y קינדyר־יאהרy,ז 

pc װען צײט ד^ר iv טרע־ זיך םלעגט 
jyc און חגה׳אען, םיט yטטש האט ר :v־ 

Diyn ויהר jyrz^n גyאyכטyזי װי ̂ר 
 iyj:ĝ מיט׳ז iyjypD:i ויהם אויםט

 חרר. םון ?ומט רy iyii ׳װעג טויביגצז6?
jy'ic הויז ו yvnv ן י  pc װינ?עא ו ו
 וון ׳iyDP3 ואץ איהם זי Djy^c ׳הויף

D;y^c ויהם ?iyD''i lyp'j בלוםyאױם׳ן ן 
 מיט האבען זאלעז זײ בית־^אם, ןאטען

 יy און גט.yװ די פארפוצ^ן צו װאס
D:ysc ^אנשyפyאון ׳&טײנער ז yBrנyר 

 מיד זײן תגתאך און לyציג רyp^טי וון
ן םארנאכט \nv( און מ ן  והײם. רyינDyוו
 גטyלD חרר נאכ׳ן מא־ג^גלײך אויןי און

v וױחנר ויהס i" i\ ̂ל צו ז.yחנר
iv האט און סאבוױי םון ארויפ איז 

ivm טעג די זyDלאrבא w און זעהן זי 
 אונ־ דאך האט זי לעבם. זי װי חןרגצהן

 אפיפר און נשמה. זײן ddiop: רוהיג
 ?ינ־ דרײ ר,אט זי דאס ,DDisry:זי האט
m i. א זײן דארף יוננ, נאך דאך איז זי 

 װער רyאב ־.vipo ניט דרײסיג, יאהר
' װאלט ^jy c ז v די ׳זי ו v v i* i, קלײנy 

y^yr'iD בלוס מיט׳ץyז o,:B׳vvk ^y 
א ןyרyװ w ןז i*o v, הוירגyװיDPיגy 

 פולעד ו און ו?סלען yברײט מים פרוי
כרוסט.

 לאנ־syג איהם זיך האב^ בײנוכט
 חלוםות. yםונטאסטיש רלײyאל רטyט
yז ר י  אין קינדער־באל ו אויף jypyj ו
 אין שטאדט, זײן איז הײם רyולט רyד
 iy:io^y: איז װאס yבײדyג רyDגרוי ו

 אאכפען צום םיהרט רyלכyװ #וועג בײם
 גיר־ און ג^פילט האט מוזי? בית^ולס.

נעצוי־ זיך ry^p קברינדבלוםצן ןyלונד
 .V'$9oo nyi און וחגנד די רyאיב
ט iV2*$i ?ינד^ר צ נ ^  זײ jy^'m און ג

 װאונדערבאד־ אזא — yל^חנה געװעז איז
: ^v פריה״ ראזזןוחןר א װי לײכטזן״ און 

 ןyבארyג וחגרט װאפ לינג־װאלקצנחגל,
באלד. פארשוױגדט און זוךאױםנונג פור

 איז אװ^י אין ארום wd פאר ו אק
yר ;lyingcy אונג האט ער איהר. צו 
 די ;yr.cyj האט ער ביז טyכלאנדזשyג

 אין ארוס פינסט^י געייעז איז oy הויז.
 שפריצטyג האט לyנרyגyד רyדריבג א

 די זyנוםyדורבנ האט לטv<ז yDi: די און
 טונקעל(נז א אי; ארײן איז רy בײנער.

y ?ארידאר, :w i| אנגע־ און טיר די 
lvט א ?לאפט. )vשv איהם האט שטיםע 

 D:ycyy; האט iv ז.1ארײנ?ומ זyטyבyנ
tnynjn p טיר די i א v i'w,) שמוד?עז 

 רy הז.yזbםארבו^כער־אוי א םיט םאז
y אױם׳ז fpyDtr ןyבליבyג ‘איז w.*
 האט — איחר? דארפט ווצכמנן —י ^

Qwnun דyמאן. ר
yאגג האט דyרופyאו| גאמעז׳ איהר ן

 באװיזען זיך האט nyo'v צ\וײטי&ז א פון
 איז ד״ערפרעיזט ־inyr זיך חאט זי חנה.

• :געזאנט
 דוד. ׳אי'יז קוסט יארײן סוםם —

n: הןם *איהר ^ in y .װארם
י זזנהר גצוחנן איז ױאױנוננ רי ארי־ ן

ycאכאיעס, ̂,וי־ט טים ׳
cvoz •אהן גא ̂m m, ןון טיש א ןחױן 

ys. א כייט iy״טסיר ליי;רכי פאר ו i:ip 
ך ו געביענט האט טיש אױם׳ן ד א ד  ק

y,־Dpysy די וױיל ^לכיפ^, r ו־ז ריכט 
:jyvy שױן םארמוכט pc ט־׳גנ ;,אײגיג 

 ;ע־ע־ם ־,ז ר׳אבי;; װןגד הינטעי׳ן םין
שטיטע;. חיגדע־־שע

;ע־ ז• האט — ׳רור #דך זעצט
זאנט.

 א-ז און וױפנע־צטו;־;; איז מון ד<־
הויז. פון ארויס ־צ־וײנ^ריג

 ;ע־ ארן :אבנעקייט ויהם האס דוד
: ט־אנט

}'זײן ־y ;yp װע־
oysy ןל*ן וײפגעזיע״ז איהם האס 

 Dysr* און מאדנ^ איז r',cD*:^"ny: אזוי
iyr דא:קען1זג טע 'f אין ;קוטעןזנ איהם 

 כy;yאזtצוי א פיהרט םיױ די אז קאפ,
 די אין זיך ?לײב^ דא אז און אעבען
 גגבים קאיט^״שפיל^־, צוזופען נילכט

 צי־yנcאױ האט ער פןרבי^כער. און
vivo די פון yp Jiiy j.] ביסעי א נאר 

pyoyar, װyפיוצים האט חגה ז ;;yci:y 
 האט ׳זיך ןyגyװ ןyהלyרצyד אם^י^צע

 איהם ויז אזוינס- װאס געטאן וױ;ה איהם
^ נאר פ* ע ײ:: ?אפ. אין *י

מאן. איהר םיט גוט געל^בט האט זי
 *y: ניט האב^ זײ און פארדינט האט ער

 איהם ם*ט האט נויט. קײז םון װאוסם
iDy;|־jyD דער־ איז ער און אוננליק, אן 
 M װאו סאבװײ, א אין |yp|iiy3 Dyהרג׳
 איז דאס ?אנדו?טאר. אלס דינטyג ה^ט

 האט כמןן צורי?. יאהר צװײ מיט זyװyג
D א איהם ^ c y :  jyD'iD א אין אהײם 

^ vuv םןרנןכט מ p זו i װא־ דרײ אין 
 דריט^ א*הר געבארען זי האט ארום כען

nrp, אן דוז םון און DpyoiD זיך זי 
 lyjycy דא זיך זי ?לײבט איצט אלײן.

 סון דער און סםאר״ iyDyDiP,Pyi׳׳ ן
 ו ויז הױז פון ארויפ לונג ניט איז װאס
 ״ביױ א*ן איהר טיט געהן װיל וון קצב
DV1״

 װי היטyרצyד און ג^יעדט האט זי
 חחונה הײם, רyר םון pyאװ איז זי אזױ

:p i Diny גpyומyײ\ ז? ip n yo i, און 
lyj’i i  yprj'i גונצ די זיײנעץy גע־ צײט 

 האם רנארyד ז.yהרyטר פון םײכט וױגן
VM פוכטyנ בארוהיגט, זין זי M i ,VVQ] 

pyc^pjnc אין איהם ארײנגעםיהרט און 
 py^'p ypn'i lyr'Mi. ציסער צװײםען

 ןyDשלאyנ שױן זײנען ypyjj'i צװײ די
 און ןyגyלyג איז yלyםײד עי׳טערע די און

 fyiiyo איז זי מעשה׳לע. ו געלײענט
jyD$jy3D,ni די pyDiD די אין U'p־n y 

 לויכ־ גרויסזג מיט דאריג?^ א יאהר^
 ־,'Ppy: האשטןנאוחנ און אויגען yנךyט
iy זיך האט דוד האר. yלטyז :'iny :j''i 

̂אבגען א איהר rynyjy: *און  שטאר־ און י
yp| סאפ. איז ?יש

 inyryao'w איהר האט אזוי אס —
jyp ך  אײה אין פארליבט ןyװyג בין וי
 װען חנה׳ז, זאגטyג שפעםער ער האט —
ר.yשלאםצ'ם םוץ ארויס זײנען זײ

מ ו :אך איז ער  ־y: וון lyDyry: װײ
 ולץ איהם גטyפל זי און ׳'װאלט*ןװע?געד.ן

^ פארהאלטען, ג  אוץ pyaDjyc צום צו
 איהר אז שטארק, רענענט Dy אז זאגען,

 איז |.yo''?c זאצ רy און אוםעטיג איז
 סצעג־ iy:gDPyi רyװיר איהם פיעגט זי

Dyp בון M "i קינדyר־לyבyזי װי און ז 
 איהי םןר ז̂א py |yDy2y: אלץ האט

הויז. א אויםבױ^
 װאס איהם.איז .ocipyj האט דיר
 צו py^nyjy^i אלץ iypgi'y3 וױיטער

 גיט שויז האט iy ארן ׳חנה'ז אעבע; זיצעץ
:Ds" i y ררעז ארן והייב, זיך py האט 

 איז זײגער אויפ׳ן טאזyג pip א ענדליך
 און גאכט yהולב נאך Dyc^ ג^ועז שוין
 נאך גמײארען איז דדויס^ איז iy:yp דער

pyppiDjy.
 א איהם, ;y:ypD:i jyoyTy: איז ױ
iyארמאכטDהאאב־ מיט מידע :'ii y און 

 רא־ yפול די אױו* לyשםייכ זyשטיל ו
רוהיג האם ברוסט איהר איפען. זעװע

DDyDiy:.
yמיט אױפגעשטאנ^, איז י ’cטילy 
 yDijy:Dni| איהר, צו jy:ji:y:w טריט
p הןיז איהר i זײן םיט צונ^ריסט זיך 
i ליםען. איהרע צו מויל :v i  ypp'i, װאס 

 האב^ סני, די אויף |yo>ipyj האט ױ
 ןyבליבyנ ן'אוזyלאזyגBןרא פוכטאאז זיך

fy^yn רי בײ tyD"f.
— הויז, ו וויס םיר פאר בוי #דור —

 און סול/ איהר דצרהערם ד^רנאך iv האט
 צוזאטענ־ װידצר זיך האב^ ליפען זײערע

p נעגאסען i 1לאמ* א, np  |yoM.

7
ד די ע פי ל ע ד א ל ױ פי אנ מ ב־ א  ס

ס ד ע ד שו ט ק ע ר אין פ ע ר ד ר או  קל
רי ט ס דו נ ען אי ער ל רן  םטא־ א ער

ש דז ע ען # עג ש ד• ג ר ע נ א ש דז
ן 1 י'*ט יזc י*דייה

r“׳iropyci;iu די צו ט•״*• y װארלם 
ד  די װי ווכיבוקונט, ניט איז אי

 “DDypj'C ־,,,ז בא־אנדי״ען רזשובע־ס
.iy;yv ג ױניאן די ד-אטyרי װיסען ^אזט 

ז גיוגוס^חטשו־ע־ס,  ־y; גיט יזאן זי ו
jyz ־’ ויןD;yo|D lyj'DV'i oy ויקר 

roror צ-ים rtiyB icD. סאכ־סן־ רי 
 רעו געגעץ ראכען, אבעי פעהט׳טו־•;־ ;

r.vy ;דאך ו;יאן,י ;*,ד פי yרpיyן רט 
 אױך יצױן דאס א־ז בט-יא :ט־״ק.

ט טא־ט א  ארבײסער. די פין יו״־ןו
 ־y; גע-ויס jycp|p װעט אןיױ; רי ;•,ון
̂ט־עי־וג; y*jcyc ו איצט טען m ,צ ׳ i 

y? כיןדנ־ל* ־אזי;׳;י ; i.
ען uyv, ױגיאן יי וױ  ררייסען י־אנ̂ד

 פאר־ סיר װי פאפי^טןן. :יט ;אך• :־י־
 ויהר ױניאן׳אגוועגדצן די װעט יעטײען,

 דדען־ די jyij'na צו c א ׳ס א
 ן צו טוגופאקטשורערס יי אין :ע*ס

 זאל ױגיאן די לכעדyװ אױף קאנםערענץ,
ן פון y^gn די דך אויף א

DP'cyao’i האט דאס יױ׳ יא־פיטי^י i 
r״y גרױס טיט i c גױ אוגזעי pyppi1 

ז ov אמגר באאיד. דזשאיגט י  עװער ו
iy? צו ; iדי אױב ׳ Dד לו דזשו־ רyיcלyי
:iyoyj:g iv?yn cry דyםארשינוג, ם 

m o m v דערצו, געברונט גזווױס װאלט 
fŷ רyקט^ורyסאב־פונופ רי אז T̂ םור 
 צוריק״ פויהאגדלוגגען די pc צײט די

.rnyBgDD oyp רופען
yiדי דאס ויז, פאקט '־ ypiP'D״?

M'z האב סאב*מו:ופע?טמורצרyצו- ן 
 סיט״ ®דידליכע םעחר פרובירט ׳ערשט
 צוריק צײם ו םיט האביען ײ1 י־ען.'

yc’PO’y;; צל ברױי ו m i דזמאכער 
 v;ypyc;|p ו נדי;yפורלונג אסס׳ן,

 קאנחױ האלדמנײחוגחנר דער
 דז׳עו״ רי ivm אז. ony: ויאס ׳רעגץ
omz זע־ כריוי. דעם אי:;ארירט האבען 

ז ה-ענדיג נאר- זיי מיט^גו^ן ן
 ןרנוגי- זיך זײ [yogn אויספ-רען, ניט

 מונוסעקטשױ ״נארטעגט די אין זירט
oiyi וון אסס׳ן״, מױטשעל ;*lyouvs 
 יועלכען /rnyigDD pc באשלוס דעם
D̂ די ,n,cy;D'ii iy:^p לyצטyםאנ־ ן 

טאג
ג טינ וױל^דיג ^י ל  ויצט װעט װי

m i םון באןו־ד דזשאינט m i לאו?״? 
 Mi זײן פייודעלפיא אין ױגיאן רyכ!ןכ

m צי שט^נג ו iyoy: צו צװאוננען i 
y' רyא'צטיג : i6.
oy ה איזyלי וז װא־שײנליך, בסט 
pyii i רyיcלyםילןד 'ddi ivoxvn 

iryo ?yo'ai וכט אין :n v]] די ic* 
M פיז דילרונג i ,מו־ די פון װי ױניאז 

*-:pypi^Dpyc, דאט וון pjn סטופצרזש 
vyn גיך זיך װעם v\ מיט oyiװאס ׳ 

y ײעאעז עס o ry :: ''i^ יחזיעז yz^yig 
 אוכד jyois lypgr װאס ׳זyבוריננוננ

 בוהאנד- צו pyDirfi ojn םאר כ^נליך
jys ױ D|D y בטyשל ןז r ’f־pyd:iD- 

 ויצט ביז Dy האט זי װי םשװ^רס,
 שוין בטילא האט װאס און י־עטאן,

 נונץ א iy:gn צו לטyפארם ניט אויך
^yppgD די אויף װיר?וננ cyrTP^ii 

pc 1זאי א־בײטער. די Dy ניט אכער 
 בליײ זאי״עז רyאבrדז די און געלינגען,

:y; ,װי דאן, אײננ^פורט oy תאן 
 ױנייאן די װצם זײה ניט ונדערש :אר

 דאס און ,ncip Djn אויפנע^ן כײזעז
 יט5 איצט tyj״r דזשאבערס די ױאס

 װ^יען גוטען, מיט iycy:^m; כארײט
בײזען. םיט ןyבyנאכג םחען זײ

 רעינ* םון סטרײת גענעראל
 באםטאן אין מאכער קאוט

געםעטעלט
.)1 ?ײט פון (שיוס

 צײ• פוביער רײנ?אוס די בון כעטיכד;:ט
0iV2 מיט בןזונד^יס אױם זיך oyi, 
 האבען lynzvpvs:(פו y>i װאס

 ryp ו ױגיאן pyp בײ אײנגעליעט
Dyi iy זײ אז ׳טייכי;?ױר c r s i  ;yryn־ 

D :y^ r:i זײ װאס pyDri ;yDgp״ 
״ידניאן. pjn םיט שריב^
באםסאן, פון כיאכער רײנקאוט די

m די װי גוט אזױ u m םרן nvi ,ױגיאן 
v:y2\ פיט 'גראטוליחנן ױ־רקריך זיך 

m זי:, cy'־ rזײ װאס דזןרפאר, גיפ 
yT".*ii cy ;y:|P; א וין טאן צו  ןז

טy*טל  אין װען צײם ו אין ׳צ*יט '־yי
ovi פאקט״ט איז כירײר ;yviy| נאנץ 

 פיט־ די נאט־רליך, ארבײט. װײניק
 חןרגדיי״ געקענט 'דאפ ןyהאב גליד^ר

 ̂טyאלידאריטD י1זײ; דונש ו נאד כען
D ''p :ycy:pyri py''t צו pjn ,ױניאן 

 אג־ אוכתרםידליכער דער דןנק א ארן
 לא־ □yp םיץ py־vrD לי pc שמרײנגוגג

pc p האל i רא״ מיל סטרײס. דעם 
fyc, די דאס Dyo'pip-^go לי צװ^יקן 

 אנ- וחגט רyפאכ .^ינקאום באסטאנער
 וױי״ דעם וין וױיםער, אויף אויך האלטן
ypyo| ו פור שאפח MOV2 און M a w 

y? !בyל
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נאםיץ־ביכער רעדאיןשאר׳ס פון
? ®#ססערץ יוד/י• *סען* געש ו.#ט װער

iy קײן i  pg nvo ,נ װעי״ס ד ע• י
ד סיט יודן זיך סיט עהרייך זײן וױל  ס

yp ,y in| גיט ivivvojy בא״ סיט 
o סיט שטיסטק״ט, rp iy rf דצר אױןי 

gig pg vigio iy rrg i ,וױ סיוי iy i 
ly ro v ’g, עס װען pg זאג^יר ,gino g 

Tg סען ogn ס אמי  sgn ; ײיז ;yogno ג
g jyn; ן ה*ט ער ig זאנט, iy״  געזע̂ו

^ צמ״ ״y;־»yo־op״  פ*ס' אױף ״איסען |
ivo׳g pg ,;y צוױיטצר )w ig ,דרײ rg 
oy זyריכטיג גיט חר pg עהרענ־ ניט 

 jvnyo װעלכצן אירגעגד igo האסט
ivoipivoiig סיט * •iy ly iro v g- 

 Avonwi jVDgi די און די אז ?לצהמנג,
 נע־ מאכטyג pg oyi און dvi אױף און

ig א רוארען o jir iig o. סיט iy gig- 
 סעד jyoipo’ng נאר ivjyp קיעהרוננ

v r,; ד ניט האכצן װאסyם jyooyiro 
irvovi פאו^ונטװ^רט^כקײט םון; -jyo 

y שצן, rv n נאר זיײגען ;vpgo iv ;yoPg 
ivogo ,iniiV א טוםעל, א J װvדי ט 

ען n כאפעז iv נ^יננ o אין yibio -װא 
iyD,

/♦
 אױף זyרyDענט כאיעטיכיט איזא,

y^ io : װער ov האם ;jyogry אױף 
iv;yp r ניט. סיר הענען פאסט^ן o 

 א פאר אםיױ רyכg דין. ivk*מ נ^ר דך
niyrn האנ סיר סוזעןyן nnyi 

you .ד גרינדעyחאיס^ רפאר r o 
 סיט׳ן •רוניחןן צו וױכטיג םאר

 vtfvv /nyrn nyi;ig כאגרינדען
y i זאי n  r ^ i y i  p«iנטפyאױף ר iy i 

 'ogo אױף jyogrŷ ח^ט װער :םראנע
r o  1 ly'iyo װײי דערװײי, :ואבען oy 

 איז זזכיל דער r» •אסירען, אסןוי קעז
 ורעגוױיזער. ריכטעער דער סאי אילע גיט

ר,  קיין ov'g גיט lyogn סיר װי אזױ ̂נ
 iy)’M זזיסער n װײי גרירה, אנרער

 םארזא- ,ד עדות, די און גמװ^רען, געלם
 אז נעװ^, צום״מט אזוי ז״גען סעיםע,

 יא- חאט ov װ#ס גיט, אילײן וױיסען די
 פאריאז^ הנרוױיי דך סיר סוזען סירט,
o אויף n } יאדפ. דער אויף ש:

־5םא האט pmv װ^כען אײנינע מיט
 סטודעגטען םאר yדyר א jyo^ny; טער
רק, גיו אין דא,  די pc אײגיגע און ̂י

 iyry; מכנד איהם ה^כען סםודענטען
r אײער. פױילע סיט o עס ד.*בען Vi‘ 

 *ראטעס״ צו פיליכט אוגזער סאר רא^םען
 געגען ״נערעבטיגקײט״ דער דורך טירען
r יויםערס. דיזע o אז געז^נט, האנען 

 ארױסנע- סטודענםען די ה*בען דערמיט
 מא״ און גײסטיגען גאנצען זײער וױזען

 װאיטען ויי װען װארים, דיות. ראילישען
 גע״ ארגוסענםעז סיט חוכאטירען נעקעגם

 כא״ נים זײ װאלטען פאסטער׳ען, געו
 אתױ ילױםעריעען דעם געכרויכען דארםט

r אײעה פוייע פון מענט o דאן האנען 
 םאר געהאט ייכע און אכםוננ סעהר ניט
oin תא- סיר איצט, וױ סאסטער, הערר 
 םאר איצט, װי #דאן כאטראכט איהם בען

 ימוט׳ען א פאר אג^יקעגי^, כײזע א
 װעיל- #רעגירונג רוסישער דער סון אנעגם

 סאכען צו אוגטערגענוםען זיר האם כער
 די צוכרעכצן םון דזעאב דעם דז^אכ, א

 ״רעװאיוצימ/ י?»ם ארבײטעד׳יוניאגס
 כא״ סיר האכמן דעסטװענען פון אכער

 אתיממנטירען פון םעםאדע די םראכט
 א םאר אײער םױילע סיט איהם םים

נידערטרעכטמקײט. ■^ם׳ער
A

 אױכ אז איצט דארום זאנעז םיד און
 געהאט װאלט ײניאן וועיכע אירנענד
 מיסעדײ דער אין p>n ומימנן אירגענד

o 27 םאסםער׳ן אױא nאין אױגוסט, סאן 
 וואים מיקאגא, אק אױדעאאײום אמיאנד

 און גיחנרסראכםיג, חעכסס געוחנן עס
 ניכעד וואס טארטגאד וואים ױניאז אזא

 ארבײסער- דער טרן וחנראן אױסנצראםעם
 אױפטו ראזמאד ד*ר וואתם כאווענוננ.

 נרױסען א «ו ביז דעסאנסםרירט וואים
 וזאס כימייס, ןנײײטיחי די אז נראד,

 מדי די »ו| זײם, אײן טוץ פאסםערס די
 םראכטפז אנדידפד חנר םון בתים
 ®יוד ױיפדי! »ח יתיאנס די אױוי אױס
 איז oy כארעכסינס. מםארפ זײנמן דער,

T אתז םאר וױכסמ תעכסט דארום li iv 
 גאך וױיל — מכל ן כדט דערנפחן ביחנז

ד proiyn װאס פערזאנצן די #סא^ א  נ
 דצרװייל ז״נפן פאסמפר אױא ̂פאסזןן

-אױס ךי יון מואחנו״ נפפתפן נים גאו
■P בי w ih * v ii אגוופסמגפאגפז׳ער

 די אױנ — ״צטארק דף ןyכy•רr-yװיד
o האט ױגיאן i v v y i מינ״ די האנצן גאר 

 ׳פי״ ny;*tgi דצר סיט ײכור/‘״* דעססצ
 מירק גציןעגט חאט ודאן1 די אױנ ט*ד»»,

 ׳דעם אין ו״ר כאטײייגט ד iyii י־׳ך,
 ו ו י ט א ס סיניצסטצן דעס ־.אכען

ראגדיוגנ, *ויילדער אזא פאר
A

 זאך h כאטראכטען דארום י־אסיר
 זײט פיעסאי נאר םאיויכטינ, זעהר

oy אין פיאוססאנעײױדאן א דא איז 
 איק׳‘?' פון כאארד דדעאיגט א יקאגא,2־

 איז •עיקאגא, אין ׳-yogooyn סאכ^״,
 דער אין וױ פאפויער, אזױ נצװצן דט ד

 גע־ פאוויער, איז צײט. י־עצטצר
ovyr געסאכט דך ױ ראט גצאכטעט און 
 זי האט ער״עטענס :וייכען צװ״ צויינ

 די םון אײגעם אן םיתרט און אנגצפיהיט
o ארגאדדײעאן yoo*צטארח r ’ioyp אין 

 סאר־ זײער אין כאסעס די ״עיפאגא.
 דעם אן אנגעכאפט ויך חאכען צוױיםיוגג

 פארכאטען האט װציכצר אינדז^אגס׳צאז,
j]V ױניאן די iW W  iv האט װציכצר 

 םון נאדען דעם ארױסגע״עגיט^ פראקט״צ
 ױגיאן די חאט סיס. איחרע אוגטצר

 שעכ״ זיר געילאזט און חצנר די פאײצגט
 דעם אמעםיהרט חאט ױ דץ, )טצן

lyoopngor קעס־ אגטי-אינדזיעאנקעאן 
 םול גצװעז איז פרעסע vm(* די פ״ן,

o’o iy i. גיט אױסגצםיהרט, חאט ױ 
 נוטעװענ״ גאגצער דצר אױף אכטצנדמ

 עםעגטיליכע די גצוױנען צו ,y’vpgjn דצר
 רעזויטאט דער וײט. אױזר אױף סײגוגג

 אזוי זײנען איגדדצאױדפאנס די דאס #איז
 קענען זײ דאס נצװארען, סאדיפי^רט

 סינדעסטע דאס אױף דט ורעאען און גיט
 םע״ גוטער איתר אין ױגיאן רער זוטערען
 ניט-ארגאנײ די ארגפגידרען צו טיגקײט

y o n. םיט ױניאן די װארם, אײן סיט 
 איז אינסערגעשאנאל דער פון חייף דער

 דגע- פאימםענדינע פיס ארױסנצפוסצן,
 וועל- כײ זיר יענט iv ,ro םדצנצן רץ.

v r m  vv ro rw i\ א אז ׳שכל, אױפ׳ן 
 אזוי ארױסגעוױזען חאט װעיכע װדאן,

ro ,זאל יעבצנס-קראפם, םיי אזױ סוט 
 אװאגטמרע, אזא אין אדײגאאזען ױך

 קאס־ געסוזט איחר דכצר װאיט װעיכע
> יצכען איהר טען

A
 אז םאריסטעלעז, זיך יאסיר ײארים

 טױם׳גע״פאסען וױרקליך װאיט פןוסטער
 אױסגעסױ דאן װאיט סען און געװארעץ,

 דער פון קרכן א עס איז םאסטער אז נען,
 םון געװאיען דאן װאיט װאס ױניאן.

 i פיהרער איהרע םון װאס ױניאן, דער
 אז גלויבען כדנוט א אױף א״סי¥ער פען

 אזוי געסאכם זיך האט װאס ױניאן, »
 ריזיקירם ײאאט ■אפואער, אזוי כאאיכם,

 אפילו אעכען, איהר סיט עהרע, איהר סיט
ir i םון אפצוראסען גענאיטען ײאיפ עס 
¥ וגאש ערנסטע[ איהר ורענ

A
 אז םאא, צװײטען א אננעהסען יאסיר

 טױטען צו געציאט ניט האט שיסצרײ די
 די צױשםערען צו פעום נאר םאסטער׳ן,

 סענש יעדער אכמר וױיס סאדזאסאונג.
 סאר־ אזא װאס סיט ׳סכיל, כיסעאע א סיט
 בארעכענט, ענדיגען. אסאי זיך קען זוך
 דרײ־ כא^טעהט װאס םארזאסאונ;, א

 גא:ץ סיט סײדאאך פרויען, פון פעדטזנא
 דערינען םיטען איז איז נערוועז, טוואכע

 אלײן דאס איז ׳שיסערײ. א זיך העדם
 די םאראורזאכען זאא דאס אז נעגוג, ניט

 ע:־ אפט זיך הען וועאכע פאגיה, נרעסםע
y;n| צעהג־ םון םוים ׳שרעקאיכען א סים 

 גע־ די סענשע̂ן הונדערםע און ד<ינע
 ענדיגען געקענם דאד זיך האם שיכםצ

 םען קען װי םו המכסט״טראגיש. וױרקאיך
 און ױניאן א אז פאחפםעאען, נאר זיך

 זיך כײ זיינעז וועאכצ פיחרער, איהדע
 זא־ ש^אלץ, אזוי זיגעס״כאװאוסט, אזױ
 שײכות טינדעסטע דײ האכעז קענעז יעז

? געםײנתײט אזא נדם

 פארצװײ־ זײנען םענמען זאנט, סצן
 םענשען םאחװױיפעאםעז א אוחי פעאם״

̂כעז, איעס םען קפן  נא־ נרעסטע די נא
o רײ»קײם, n יא, ;םארבחנבען גרעסטצן 

tm אסט םעז כאנצזזם ®ארןװױיפיתנ 
 רײדען אמר |V® in וױ תיבסםםארד.

מ ®ח פיו די מז  אונזערע צו כאצת אין •
מ יוני^מזאיןאדקאנ^ חוי in ו r'D אין

םון צײם א םאנאםעז פמייכע נ
0 j m^בומ ov , ז י איזא, י

 פאר פלאר, זײן ךארף oy ריכסיגצר הלאי,
v דעגקצגדצן יעדעז n v n,  ח׳צצרח, ד» 1א \
o( אדצר ognyi האם ),ױגיא די דאס i W V 

 רעי סיט יצײכות yooy-iro די האנצן
 פאס־ אױף אױגוכט טצן27 פון ,,׳^סע,'־
אוגזין. אן ו׳צוט א*ז טעי׳ן,

A
 צוױײ on באטדאכטצן לאסיר איצט

 די געסאכט תאט װאס פאקטאר, טען
 ארנײטס־ ׳עטארק, ײדאנס ׳**ײתאגא׳עד
 אוגאױפה^יכע רי אױך וױ ייאדגקײט,

yנyײדynאD פון פיאפאגאגרצ n  v ױד 
 ״אסאאגאסי״צאן׳/ װי יאראײגפיחרוננעז,
 כאכ־ אזצאכצ גאןי־ און ״״צאפ*דציענאטצן״

ypo ניט חאכען רםואוח DארםyהיD צו 
 י»יקא- די אוץי וױרסונג זײער סאכצן
 לצנגערע א זײגען זײ און ױניאגס, גא׳ער
 כא־ oyi סיט קיאנק... גאנץ \vvv: צײט
 צקזעפוטיװ דזיפעגצראל רytאונ םון ׳ציוס

iv צו םצסט ױך נצתסצן צו כאאיד i אר״ 
 ױניאנס איצ פאר אמאדזאציאן פון נײט
 כא^טיסצן דצם סיט און •עיקאגא, אין
pc די פאר »טײזי•ערי וױיס־פרעדרעגט 

 בא׳פאוס, דאדנען דצם פון אױסםיהרוננ
 א roo געװארען ארײנגעכלאזען איז

 ױדאנס. די אין אעכענס״גײסט :ײער
 א pc געליטען אלץ :אך האכען זיי אנעד
 זײ האט װעלכער יואנסער א פון מכה־

 די װעיען. געזזנד כאסת געלאזען ;*ט
 צײט דער אין געקומען זײ איז סראנקחײט

 װען ;עפאלענקײט, עװאכק״ט, זײער פון
 א האכען נעק^גט האט דעסאנאג יעדער
 דאך איז oy ױניאן. דעי אין יעליטה

 אפגע׳עװאכטער *עטארק א אז באקאנט,
 אלער׳ פאר צוגענגייך סעהר איז סעיפער

ײ קערפער. נעזונטער א װי עפידעסיעס, י
 בלוט געזונטע סיט קערפער ;עזונטער א

 קראנק־ עפידעסײעע פיאע זײן גובר קען
 םאאט קערסער *טװאכער דער הי־יטען.

 ׳ציסאנא׳צר די ק־כן. אלס ער׳טטער דער
 גצ־ דיגעז אינעמװאכט, יעטארק ױדאנס,
 סרן עפידעסיע דער צו קרבן אלס סאלעז,

 די װען און םאסטעריטיס. פון יי־נקיזם,
p האבען ױניאנס r געזונט אננעהױכען 

 םון װארצעל דער אכער איז װערען, צו
 טיף געזעסען אלץ נאך קראנקהײט דער
 עקזע־ דזשענעראל דער און יןערפער אין

 אינטערנע^אגאל דער םון כאארד קוםיװ
 נויטינע די סאכצן צו טלאסען’בא תאט

 קאנסער דעם אױסצושנײדען אפעראציע,
 זאי״צז ױניאנס די כדי װארצעל, םיט׳ן
 וױ װערען. נענעזען פאל^טענדיג תענצן

 גע־ געםאכם איז אפעראציע די באסאגט^
 העכסם־גערא־ א געװען איז זי און װארען,
̂ז סארםויאטע ראס םענע.  אויס״ איז םילײ

 וועלם די ווען און געװארעץ. גע^זניטען
 האט דעם, סון ריח דעם דערפיהאט האט

 די נאז. די פארשטאפען געסוזט זיך זי
 איג־ עדױקײשאנאל טרײד־ױניאן נאנצע

 נעווא־ ארויסגעקזםעלט איז ■ראפאנאנדע
 העסליכער איהר אין װעלם דער םאר יען

 גע־ האט פאסםצריזם דער נאקעטיןײט.
 פאס־ גאנצע די םױם־קלאפ. זײן הראנעז

 טו אויסגעשיילט. געייען איז םער־גײם
 גע־ האט װעלכע ױניאן, די זאל ווארום

 איבערגאנגס- דער איבער דג אזא האט
 װא- םאסטעריזם, דעם איבער עפידעםיע,

 םאס- האט װעלכע ױניאן, די זאל רום
 אט װעלען געטױטעט, סאראלי® טער׳ן

 דורך לעבעדיג צוריק סאכען נר־סנן דעם
 דער־ דורך זאגאר אדער איהם, אויף יסיסן

 אסת׳ער אן איז פאסםער V איהם עיסען
 ער װאלט ;לעבט ער װען איצט סת

 , גע־ ער װאלט נעװארעץ, נעםויט אבער
 זעלבער דער נעםעהרלין. באםת װארען

 זא־ װעלען סיר װעלכעז װעגען פאסםער,
 שםעטער, אביסעלע װערטער פאר א נען
 זא־ איצט עס סענ מען װעלכען װענען און
 ׳שוין דאר װאלט לעבם, ער װײל גען,

 גע־ םויט געװאלטזאמען זײן דורך בלויז
 װאלט םען װעלכען אויף ,srnp א װארען

 םאלן. ^םויבעלע קײז לאזעז נעטארט ניט
 זינען, איז אלעס דאס תאלט םען װען

 א אױף קען סענש װעלכער סיר, םיעגען
 הא־ זאל ױניאן די אז דענקען, מאמענט

 אזא 6םי שײכות סינדעסטע די בען
 נאך זיך װאלט עס Y פלאן משונה׳דיגען

 װאלט ױניאן די װעז אוים׳ז נעלענט
 נענען הילםלאז און שװאך נעםיהלט זיך
 גאנצער זײן סיט העלד דאזינען דעם

 אבער דאס דאך איז פראפאנאנדע־ליג.
 ארױסגעוױזען האט ױניאן די אזױ. :יט

 די ארוים^ןנײדענדינ מאכט, םולע איהר
 ױניאן. דער םוץ עיעסענטעז םוילע אלע

 דעם, דורך םאכם איהר נעװיזען האט זי
 דער פון סעםבעחסיפ נרױסע די ײאס

 פארבינ־ יעדע איבערגעריסען האט ױניאז
 זײנען טאסער םאסטעריזם. םיט דוננ
 אלץ נאך זײנען װעלכע עמליכע, דא נאך
 אין און םאסטעריםיס, פרן נענעזען נים

 אבער האט קראנס, נאך זײ זײנען נעהײם
 סוזען זײ דאס אױסנעםיהרט, ױניאן די

 *סוין קענעץ זײ דערםים. באהאלםען זיד
 סים זיך באריהםען און ארוםגעהן נים

 זיין אין אלזא, סאחדקראנקהײט. זײער
גע־ פאסטער האם העדתווארםצרס סאסע

o סראנצז * n ,טױטליכסםאז שםארקסטעז 
 ניט נאך זײנען װאס מענשעז, די קלאפ.
 םון זיך האבעז איהם, םיט נערוען לאנג
 פעסט. א םזן װי אפנעםרײסעלט, איהם

 םיאוס אזױ האט וואס נם?ז, אזא איז
 נעחן אלײן ױניאן די וועם באנתראםירט,

1 אויף ®יסען דורך לצבעדיג ודדעזי םאכען

Twm  . i v a p ^ f t M  J in r n t
 אז» אין ניױנצז oy |yg ווצר איחס^
1 אנסורד

A
 אװסצנליך oy איו *,or ,פ לy אי*זא,

 סיד די נצחאט mnn 1ואי װדאן די אז
yooyi דא חןר סיט פארסגדומlיyJר 

ym א'צט דף o^yor ״עיסצרי/ o n״ 
 iy;yp f דען װער io ^ודאן, די גיט אױנ

;oogoy צוױי גאך װצרצן i niiyrn 
 ״yרyנט,א ״פאויטפייסטײצצ די רyאד

 לע זײן און פאסטצר — רyאד סצן׳/
n״ דאס ןyחאנ אלײן  "w iT 'to V i -רא 

oy ."M t'W  v n וױרקלץי כדאי איו 
v• צו r i  jn M ^ iJ נײדצ rn.עס צדות 

יסטי• H אז וינטע, נאגץ איז  קאפיטא̂י
yr ״איגטyרyoyװציען ן״ r i א•• דט 

vor^ א וױ ?ל״דגקײט, אזא פאר 
iigo-ivriyo, װצן oy ר/ דך לױנט 

 געחאנ״ גיט אנדערט פײנסאל חאנון זײ
o אונז וױ ,iyog דצלט. n r, פאס- איז 

y רינס װאס ,ipjvo אזא טצר ir u ועחד 
pigor די ynoo^vo’igp איגטצרצ״ 

 jyjg• נאצאתיטע דיצרע פון וחנר סצן.
 דעם אין וױרקונג gig ognyi האט טצן
 װעל״ פאסטצר, וױ וניאדנרצכצרי/1 עדן
 סאנטעל דצם אין אײן רך osyp’ii כער
i סיט פאסםצר, gig >׳ ot^gyi’g פון n 

o^oig, װאס iy ,װערט דאר איז טוט 
h  igo ״yr'oo^go’igp אינטערעסען״ 

 זײ זאי׳עז װאס םאר טו הגצלדצן. כל
 •לוצ־* װעי׳עז גאר םרײנד בצססען ױיצר
)יציסען יונג

A
 װאלטען די װעז זאך. א נאר חײנט

 ײאל״ פאסטער׳ען, ז ע נ י ר ק נעװאלט
•itngo די דורך נעיןראגען איהם וײ טען  ״

v:vi ,נע• תאט םאסטער װאס ■ראצעסעז 
 האכען װעלכצ סעדעען, דך. אויוי האט
 הונ־ g נערעדט ניט אין נע^ןריכען ניט

D in״pPn װי ״רעװאלוציאנער׳/ אזױ 
 געװארען םאראורםײלט דיגען םאסטער,

 סאסםצר געפעגגניס. יאהיען פילע צו
 זײע״ םון איויסגצדרעהט איסער זץ־ חאט

 igo ig ,iglp דאך עס איז הענר. רע
 האבען צו בצסער געלױנם ?יך וזאט ױי

 אין אײדער פרײ, דער אױף םאסטער׳צן
i זאל װאמם טו יזאן.1■ n תא• זעלכער 

 אזױ איהם איצט כיז האט װאס ייסאל,
 עז,1געםאה אלע פון םאתזיט טייך1צע

a װעלצן 1גא אסאל מיט i ’g ^םױטצז 
 קאפי״ אז איהה סײגט □,yi אחוץ און,
 ווענ 1ע1אנ סײן נצםונען גים וואלט טאל

i 1נא װי כאזײטיגען, צו איהם i n •שי 
 אזױ עפצס — ״נאנםמן״ ח־ײ גאנצע קען
 חן־ גוטען g סיט lyo^r 1גוסע אײן װי

o געגוג נעווען ניט וואלט װאלווער n  igo 
;no דאז, דוקא > װען אזן, — 1םאסטע 

 אסומס״1םאד זײן געהאלטען האם iy װען
n in 1אונזע איז ױניאז 1אונזצ גצגען 

 on ®םעהט וחנלכע אינםעתצמאנאל,
in iropyoijgo  ly'gigp^r, וױ g בײן 

 וױ צײנם,1איבע פעסט נײן, ? לזgה אין
 י1אוי םעהיג איז לg■יטgק ig ױינצז, סיר

 איז iy 1אבע עכענס,1ב1םא עמסםע י1
 קאלאסאלע grg כאנעהן צו סעהיג גיט

 זײנע םון אײנעכ טויטען אין דוסהײט
.1דינע געכענסםע1איכצ בעסטע,

A
 מוזען השערה אזינע1 די. אױך אלזא,

 פאל• אלס יקוױיזעז,1צי כל6? פי על מיר
 אלזא בלײבט עם.1ינ1אונבאנ יג1׳טםענ

ig /n לעצטע י1 y rn זײן און 1פאסטע 
 ־3gj □yi ט1אויפגעםיה אלײן האכען ליג
r 1אײרע איז ספעקטאקעל. צען o גע״ 
 װײ ה,1השע אזיצע1 י1 אכטען1באט חען
 ניט איז זי אויך ig ,lynylpiy 1מי לצן

 אננעזד געװאלט װאלטעז 1סי װאס אזא,
jyo. ,1םי װי שלצכט lypjyi פאס״ םון 

iyog ,jy'iyo ניט אונז זיך װילם עס־ 
ױב^  לויבען1ע זיך זאל ^jyo g tg גל

 חאם 1װעלכצ קונץ, gig זyאויםצושפיל
:oiypy צצהנדליגע, קאסטילז in g, 

 לע־ זײצחן jyrjyo טע1צ1הונ ,1אפש
o:v2. און yi□ האל״ זאגענדינ, אמת 

jyD 1מי oy 1םא ?ליןי1װי g ,וואם נס 
ױ אז ט נ ^י ע רג טזי א ה ס ע ל סע־ שעהן, א

 איי• ig גצנמ אך1 איז oy טיש.gogלא^
p iv ip  g ,iyj, אױוי זאל i>ogngD g« 

ir y :  g,' זא־ טענשען און ״,1״םײע םאז 
 דך, זJוחyםgר צו אום און װילד יועהעז לעז

yp\oonn| צוט אוןg1םוים אויף םפלעז 
y iyi:g  yoiyi:i.i. אזסגליקן אזעלכע 

 װי און אײגםאל. נים ט1פאסי שוין האבן
 גע־ נים האט סענש, לסg ,1פאסטע אזוי

 בא• קײם 1םי סענעז ׳oyi וועגצן טיאכט
:iyD"i, 1אבצ y^g וױיזען. אוםשםענדצז 

 אײג״ י1 ט1םא איז אסTg 1 ^װײל,1 אז
myrn y:'v, קען װאס yאנ״ שכל פי ל 

.Tnyii lyouyj

 אונתר ;yiyn ײחמדיג1 האבעז, 1סי
yT ױניאן îiyoog? 1איה אװף ocgip —• 

 זמצס־דכצר• 1איה אויף באװאוסםזײז,
 |yp םאחװוײםלוגג םון דאס /iTg הײם,

\ נים רײד סײז 1גא י  tv שײכות אין ױ
i דאס T'g .1איה n  ,ng iyog פgםיט ל 

o י 1לאםי ? םאסט^׳ן v אכ•1באם 
 ױניאנ^ רי lyooypgD צי אום ;םען

 ימ״יתיא|1ט זײז אױסגעבױם iy האם
 אונ• זאל װעלכצ לינ, עדױקײשאנאל
go □ n iyoנמyבים־ ^חחיײ א פון ל 

 זיןי.ארײנ׳ננג׳נפן ביסלאכװײו לאכװײז,
ױן צובחנמן ויי איז עניאנס די אין

ם^ג, ױי ^19d מען7 פ 1flfaypgyoט י י ק ג י מ כ ע ר ע ?(
 סיג״ ״צדױ?ײשאג»ל דין אינציױמיג.

 ,i>goiy p'p ogiyj ניט ?ײגטאל האט
 *uro^oig נפגצע רי עפט1אנכאט װאס

ov iy באװעגו;;, 3g צונצנצנען טון 
 ױגיאנס, אידי׳פע 1■א g אין »? װעדען,

 וױיכ־ m וואו דארט/ חױפט1א-נע א־ן
i 1אי ojyoypy ײכער v ’jymyn iy i, 
iy האט דארט i ״i in״ oy םערטינ 

 און טוסעל אמעז1ײנצונ1א אכט1גענ
 Tg געװצן, 1אי חאפנוגג די רײסצרײען,

 און 1סעה אלץ וועט יטיס1פאסטע די
inya די אין או־ײע^יענען דך yi'Tgi 

 פון בײט1א די t’d ױניאגס, עםליכע
 ינ.1פולשטענ דין װעט צוטםצרוגג

jv פיט^ אין אנער r iy i, דונער א וױ 
P לויטערען םון jm איהם װאלט :V‘ 

 צױ ig‘’• 1ג»נצצ דין oiyn טראםצז,
g i i n  oiyor ג. פון באשלוס v. ב 

 אג* tt תאט װאס חמץ, 1גאגצע דער
 pyo’Dg ױניאגס yiyrrg אין נצזאכ^לט

1i לyכיסg און o״proy>Dgj חחי r 
dihװײל ׳ yo| גצװאלט דט דך האט 

1 jyprogiigoחםץ, דעם םיט חעגד י 
 האט םען וױיל דקם, דורך pyo’Dg און

 1אי i^yo yv:gj יig 1 ^נטyכyרyג
 oiyn און אז הױכט וױכטיג, וי1א ניט

 g אױף דף opyor נון, אױסג^אסם.
ojyogo אין y;gp i n פון Dאסטyר : 

 האט 1איה װאס גצכײדע, yv:gj אײער
 כיטרע?ײט אזא סיט נעדײילדיל gig סיט

Diyn ,D’-ayj ;;•ילוצל jyVgoiy אין 
o ניט 1איה װאיט .lyp'DK׳ l’Eyj זיף 
׳pyfi״nvigo כסטyה  1׳איד װאיט ^

 צי וױ ,Dgnoy טאן צו געפמםם ניט
 דער װי אײן״קארט, אויף oy>g זyיyטKי

 וױ;ט iy נ/ ?lyiaoyi םארצװײפעלטער
 lyogc oyii רy פיטינג, g אײנרופ^

g רyזאיוציy. אבyר iyn װצט yr־: 
 }דזןם אויף אכטונג yDDi:'c די קען

 אט VocgDy: iinyn סyזאיוציyר קנאפ
iy? דע^ האט ^ y איי־ מיט פאסטער 

:yo v y: צוריה :ognp פונקט gig 
 איז ־?,,יא. נױ אין לונגogרזgסט־פy^ראט

iyii ג 1נא האטyרyדט yi jyjyn?□ 
1n  iy |ypלאyT̂ז ig דאס yaPyt זאל 

y i’DgD; שיקאגא אין( jgi בלײכט 
iy דאך pgo, אהן tic ov jjtfyjp g 

oyay |yiyn ;yo דארום ijyn ^ ig 
oynyTg, סאכען זאל װאס pyp’o r g 

 yogo; צו דך באשליסט iy און )רחם
p’o trriip  v t n־nyD’r’, םgג^yסyנ^יג 

 פאיד שויד^ליכצ yנליכyo די *ז גאר
pjgiyi i םארצוױיםלונג, י1 נען. n, 
̂ש /סyאל אז  ,e"i2Vi חאט iy װאס אל

 זייז סוח, זײן טױבט1פא |,yDgiDiy איז
rig i, 1; זײן .lyD’iiyצװײםלוננ1פא י 

^ g }venvo jvoDvn □yi igo איז ל  ש
g ^nyiog טצר i איײ םאר פשיטא 

:oyארײננ יף1 האם 17ורעלכ ׳yלאזy; 
 ־rojgng y^yig אין אז אגםאננ םח

Dyi. נלריבען, צו 1אונ סאכט דאס אט 
n י1 אז y r .i, דאס D1אסםy אלײן 

 זײז iyp ,iyo’r י1 לטyשםyאננ האט
יכטיג^1 ײנדינעא י1 איז

A
i אן נאך אין V w w  tio i jg o ro w 
 1אי lyDiyn אכט^1םyאנב אין ־ועחגן

y גאנצע י1 ױכםיג. r ’OD’jiogp בא־ 
iiyi:  ־gow אין האלט gp'iyog אין :

\1 \.vצום יg1אינ םון לטyליכyצו־ ר 
 װאס ׳דאס פון צוםאלט ױ £וילטקײם.

 דורף 1נyפyטר nyT אויס דריתט וביון
n r זײן םלן נאמען y i i ’rgiD י1 ״װי 

Iאoוניסטyז □y i |yDy:yjD’iK jyng.i 
 ־gp yo:g:rgT yנצg: די זאסוניזם*״.

:iiyiign yניסטיש1:ז באנ?ראט. איז :
ל רyאי^יש «יד,ד ^ ל  אײן א*ן האלט ב

ly'ooi: ; זיײ װאס מניאנס, פאר די 
y| ט ש ^ כnשטyנ צו ly; לטyי ig v y 

ס^ y *בי iy ?y«»^  lyngi|דאס װאס ״ 
i םון אפאגאנחן1פ yyjga די יויז y i 

' און ־לינ, דױ?ײשאגאל1 ' ^y>D| זיד 
stj 1א'י הוםט חסלאנד םון איהר. פזן 

jyv# ̂גבען און ׳ײן1א װאס '  זיד׳ װילט יל
di ניט זיף װילט yo •i.iynyoiig| מוז 

 אויםטרײסל^ 1אי oy װי fynyi יארום
yoטליכy די 't^n 'igE y מעז ;חסידים 

 תציל ״צדקה ׳ : פושקע אין זyEלאp שוז
iv ממות״, iy i lyng א כאטש נויטיג 1אי 

yo l ; סת :לומרשט׳דינ^ i g i  i v in| 
tM g |yngrםיקyװא□ און ײד,1יס1א ל 

pn iyp א פאר lynyDyn ײי אויםרײד 
 ביורא־ יytn,□' 1 די אז ,,,itry: רyד

jyogip די D iyooying ’j r האבען mVi 
lyrjig ױאלם  iy-igoiy ,םאס־ קתש 
i'iyc ?

A
n רyאב y o אנ־ אומ האט אלץ ןסו 

iPD’iory *די אױן ly i ’Tgi י1 השערה 
 נאך אלײן םאסט^׳ן םון וויפפיהרוננ

nyװי ׳ yo| איהם אױןי האט lyogpyi, 
 ־y:iv .1נאנצצ א ארוים איז iy ו-ן

lyoogc Tg ,;yay 1אי g א 1הצל 
iy  iyag , m v i ^דאך אין v i v o  g 

pi װי און #ט1בל און פלײש n*tfy i 
 דאד iy ט1ת1 דין, ניט זאל 1וײגע

Tinnyi ^yD'ai םון אננ^כם אין 
n״ ײן1 אין םאלסטאי, װים. p און 

ph’ii,ו1 ״״y1לכy ײנ־1א טיף אמי האט 
opipy אין yo i nנשליכy^ נשםה 

 הצלחןן yסםnנ yiyT:ig Tg :אוױיזם,
 הארצצן אין טיוי אײגצנםליד ײנצן

yo 'ii טרוסען ooip ov |yn םאקי 
i װם n Mr ל סיט׳ן ?ידyבy.בה,1א- . ז
v נעלייענמ וומלעז ומזרמזזר דאזײןו

yליג1Jyצ םרן װצרצן i iy n o  y סענ־ 
ivo ארן 'i טינ ypg טרו־ זײנען

ײ !אי״צן טו סען, i״T אויף |yigi ו y 
 םיהלצן זיי אײב ,jyo’iiyi צחחציכצן

ין  jypip iyjyp צו װי רק,gטr אזױ ן
om אין טױט jy i’ig ,i, ניט און g 
i סיט אםמו טאן וױגס p ’T .oyiD g 
גיט זיו האם רy אױכ םאסטצר, האט

1 i r i  iv p g in y i Pigorי י^ ס שי
י געמוזס \ iy- םיחלצן ױ : n y r  , i iy i 

 ־yטnםא ניט זיף פאנצז 1םי און װעו,
 פאס־ האט פיגוט gTg אין ntg װי לען,

g o i w v i  iyoחדזיג זױ iy3,,lo און 
1 iv m ’nי itd yosyogngD הלשון:

י איו ^טראסעז ניס ה*נען זיי tnr זיינעז נ*נסען די ו ױחיג ״ז״ט v וײ האנעז יייד ױיוי ניט *ײ. י9ײ o a v v i, v ניס יזענןז די ? םויםעז סיר װןיען זיי אויכ .iFoifC’ng זײ װעם װאס זייו עס סיזעו זײו דורבפ*ו * זײז װעיעז *נ׳»סרעגגרגנעז אזעי׳מ אנזןר װעגונג. נא• נ*נ«וע אונוקר זוכרעכמז נו טיײןז װולכע אוז ׳נ«תמםםעו סיר װ«ס ,iyoיינםער^ די סון נןוואהיט ,nnr:yo כייזס ד.י דינ*ז וײ נןסײנס. זײ ה*נעז םיוי \ ' v o v a n] םארװערטס*. נרײנגעז עס ײעימו װעלכפ ד׳י, עס זײנם איהר אוז םארװערםס, נעהז װעט ארנ/יס אונזער אונםןרמײר. קײז סאכס דאס יאו, פוו באםרײט םיררער א דארס, ארער י• •װעק סעג׳• אײז נאװענוגנ די
a v v נלויב 1איםיצצy,ז tr:yo g Tg 

 g yדyר די אט זyלםgח UOyp זאל
y נאך םינוט i,□ װי iy ניצול איז Vi‘ 
 yvjgi די ניט ?ליננט טוים^ םון װאח
y iy i, אן װי g: r׳yj״ n׳ryaw  ,yo״־ 

i n i  yo.( פאסט די אטyר־רŷדy
yo^yii איז jyigv.y; lyoyayaiyo’g אין 

gלy ,דער איז אינז, יעײנט צײטוננען 
rטgרקסטyפאסט אז באוױיז, רyהאט ר 

jyo’ii onoyi ד פוןyנ רgנצyש־סע- ר 
iy רי װאלט פאראױס. רײ o 'r״ -Vi 
jyr איהמ• פאי g ,װאלט סורפריז iy״ 
 פיקרי;;, און iyp;yi כייר װי וױים אזוי

 בלײייען o:gpy: ניט קײנסאל ?ײנםאל,
 ניך אזײ pg סײשבדיג •iig ׳רוהינ אזוי

ר פין יטאל3קא |y;gŝ׳ ^ n y D ’tr אי־ 
 יוא־ פין ׳ניט פיר זyהyרשטgם רינסyב

yj; חאט y□ פאסטyג^ואוסט, טאלי ר 
yo ig; םײנט oy '^איז איהם yר 

ynyi ;yi; דy״א רr jyo  l y i ’y j אויף 
i n א-הם חוץ האבן םף1פלאטםא 

p:  קױ־ יynyrj o:gpy; 1: :ים □y״
pc ;y^ גgנצy דרײ ; ?yiyuVgiiyi

A
iyng םיז y :yn co n,; ^םיר װאלט

yo’i i :  g og iy: איז אסונה D'lyoDgc 
o” pi’D cg i3n iy אלס |yo?gn ,t-jyo 

y; צולאזען o:gpy; ניט סיר ;vg i □yi 
pjgiyi, אלס 1נו אםילו iyng ,m yrn g# 

,y iy ’^̂ gp o^yoogo iniyoogiogD ,ig 
yno; גאנץ 1םי p igor צזוײםלyאין ז 
ly זײן 'o ir s 1סי ליכיױיט.1צה ‘V i 

ypjyi; צײט, י1 נאך yn; םאסםT'g 1y 
g ;yiiyi; .װי אין אנארכיסט c*:yo g

v זיך אל1 : v p  ,;y iy iiy\ צו־ ניט 1סי 
^ ig נעכעז, ײנ  יאה־ ;yr.y: איז װאס א

jyi יא:ג gig טיt,איב“״yרצײגטyאנ־ ר 
ngioiyy-’o^□ זאל ynyiT| אפאל ריט 

iyo:y^2igo gig ^אין גלױביג □y i 
 ofiyi װאס אוגזין, און ביאײ ױסען1ג

 ױניאז״, ביג ״װאן ;yog: cyד רyאונט
̂ gog איצט □y רופט רy װי רyאי

v 1טי !גאםײשאן v y n v i\ י1 1גא 
v< צײם, rן cאסטyאיז ר ;ypgiiy; א 
 1זי האט רy |yn און ־ױניא:יסט,1טרײ
iig’ גוט D3y?y::,,g םיט gלy םיהרyר 

 האט ;yo ig ל., אװ פ. א. רŷ ןיפ
i אננ^־־ױט איהם y i ’D ypnil^o  n־ 

oogr אין אמ^יזאציאנס־ארבײט און 
yo’n i □yi; 1919 אין שסאל־סםרײפ. 

 הרyז 1זי רy האם jjgp ;yi.ig’ און
D:ysy גוט :j,,g ״ י1 םיםoiyp''o,״ 
 אויס־ Vgog פיט האם רy זויg װי און

y3yj ing i ;yo ig ,;yjicyi; פיה- זײ 
g ;yn 1ויאב להרג סלחםה, y:yp; פיר 
 y;״<r צטyצול און .jiyo^ngc אסור
r o שטyלyן iyoogc׳y iטליכy ־^yjg; 

r ^ y c y, סיר און ':ya; אונז דאyר 
 g ;ynyj װעט רyפאסט ;yr ig לוארט.

ד- אויף רyפD:y זyנדysyסrנyפרידיצ
V2'6'w  yi ,פיאד^ז ysyii; מיי o:vzv־ 

 אין באשול־יגונג ypy' jy.i^PH’V 1לי
'y iy; פארדאכט :yiy; זײן yרליכקײט^ 
 ־iy 1זי יאבען מיר װאס ,t:״yo סלא

yj'ov'g iy אין לויבט i*' .באס^אבטונג
A

grg^ פיר  ;y;y :
1. yr;% דy1אי שטאהל־סטרײ? ר 

^,uyyj ;עוױ;ן  אונזער ;y3lyn צו ;
 די בייגעשטײערט האט אינטערנעשאנאל

'□yo 60 פון pjyi'io ,האט דאלאי 
 דער פון אפיס אין בראכטy; פאכטער

VgJgry^yo:’x ינג,א אןyםרײפטyז 
 ׳iy:gi־iv־gi ,4טעםטיטאניאי א יעכיט,

 פאר נאר דאי־אר, נדyTטוי 60 פאד ניט
 איהם, זyגyפר פיר דאלאר. טויזעגד 65

 5 צילײנען צו ;yoi:yj ny האט װאו
 האט אזוי ױי און ?1דאיא טויז^ר

 חשבון רyד ;y^'or ojypy: איהם בײ
האט iy װעלכע rv^Vi yלg די םון
, ? \V2WVi דאז

 זײן טy'נד1נy; האט iv ווען .2
 װעד ׳ליג נאלgײשיpדױy *ױניאז1טרײ
 טאר־yקרyס פאי ג^אכט איהם האט

ly irn n o ד פוןyד רgזינyליג ר V האט 
iy אלײז זיף Vo^” inyD,ig אדyר 

? נעװאוט איהם פאר האט רyאים*צ
i אױ n  ;yny3 iy א"נצעyאנדי־ ר? 

”:yiiy; ;y דאט, T oy iy ig; אנ־ גאד 
y iyi '<
iy 1אי װאס .3 i װעל־ ג^-אלט׳

^iKoyipyo אלס יגטiy ?1 כען ̂.־־T־

int ? i n זן^מ װער ®ig י איחם *  נ
DPgiya □yi? . שטיפט

A אויב iy נײט1א די טזט fft
lyoyipyo ־ l y n n y io ,מויימױלינ go 

nלכyװ y i :g  y הכנסות ?iy  ogn
5. iy ii באצאלט igo ײנ< אלצ?

o אפטע w n כי 1איבצ y j n ’mgo
״ ? divd׳*;

6. yiyiyi; צי iy i ײד ױדאן טי
קע־ וועלכצ ,yנליכyם1gD ;yr:yo לינ

y נען j i y r g \ v i v i בה,1נ m g בלױן
nig״ylgvgn □,ip \ v i v v  ynsyn ,iyo| 

ױניאךדױס? yiy«״
האט לינ לgײשאנpע^ױ די .8

yngiD’ig yD’i i i.; םארשםעהן, 1םי 
y:y״g האט זי אז i ^צײםונג pc צייט 
yDyiyiD’iig צײט צו  ;yiyn; פאסםיצ״ 

iy ה^־בילס, טען, ii 1םא באצאלט 
יאם?
9. D;yp 1,איד ;P g ;ynyלארyן 

iy חשכון i  jyiyn ד ליכצי1יעה ״  א
:yog און yDgiD’ig; פון g״iy -םדייד 

> ליג ig:gtr,,p,,iy ױניאן
 g לאזצן צו װיליג 1איח זײט ^10

ig פון שיכטצן y^g םין קאםיטע  i n*־ 
 אלע ;y3iTiyiyojig בייט־לײבאװ^ע

iy□’□ yiy-g, ק זאילען זײ אוםiy:y אהן 
^ ען יע. ם װײ y ןyיy־שט1gלp צ i□ כא־ 

~iyopg סון iy ''g טy;טיp,’סון און ט 
1 y^g,פיט י ynlyv 1םא זײ:ט 1איה• 
? ;n :iz

A
gic y“ י1 1אײ ;y^yoL״ טיר ;’ig i 

yo^yn i אהן גען :y ; i 'g הינטyרy rדg•נ 
yp.; פיר igc Tg ,;yp:yi איײן 1א״ 
iy 1פא און "g װאלם באװ^וננ o v 

n y i  ;ynyi ,גזט yn; א ניט איהר 
y ;yigipדי אויןי 1נטפע t o  .;y:gic 

ig ,;ycg.i איהר ynyi Djyp; א i v 
 כא־ ניט אין ,lyoojy זyנ^yלyנשטyי-1פ

o האט 1איה װ• זיך, ;yjg>r פען v 
:D” ii oy^giooy־o :y i’Tyia ל־1פע 

n איז שטײן. n  i y ,sg 1איה האט 
n oiyigcy:D אויף ’ig״D־O Jn ,Tyia 

 איז דאס ,1נ .yטgבŷ א צו פ^לשטײן
 1אבצ הען פלאן. 1שלצכםע הײן ניט
o־D,,ii ig זײן, :n ,iy ie םערלשטײן 
iv צײם p’p ניט האט iy i. אין gig 
i 1אי פאל y i םון 1ײבע1ש n צײלען 

n צו אײך מיט ײס1ג 'ogD yi; 1װא pg 
i i 'g  ;yn אליץ. 1נא װילט □̂iy ײ  א

o v  oyn iy  i y i .װיל םאן iy זיין lyD'T 
iy 1 װ סיט  ; y o yט.1עבאטי pg מי 

n גאנצז! iyT3ig T'g ז,yגלויב 1סי g
y iyo rg ig c  pigoy ::i3yiign iy o’’□•

; lyopjy צו סירט y ^ p  g ;y iy i 
yjgio 10 y־־ י1 אויף n g,; װאס r o

g 1אײ זyלyטט, i•

פרע־ נא:«ע די און קראנק, איז ה״ייזןז פעיאר
 א*ז קראנקהײם זײז אוז איהם םים םור איז סע

 זיר האכעז װערכע :אראנים, דןן :אזי זײ;עז ד*ד
 נע־ ניזגץ h איז היירע^ םעיאר »ז אײננערעדם,
ודם. ב^ר װעהנייכ׳;ר

* * *
 ק-אנקהײט הײיעז׳ם םעיאר >ןז זאנען, אײנינע

 זײז זעהר קעז זיך. איבער־ארבייטעז פון קופם
 זעייי איז בכוח. איז איינער װיםיר מעהר טפז צו

עי װאם׳ םיט איז ס־־אנע די אופנעזװם.
 צוריק לאנג ניט ? איבעד־נעארבײט אזוי זיך האט
 אויסנעםאכט צײטוננס׳שרייבפר, א אײנער, ראט

tt װאקײיצ*:ס. היירענ׳ס םוז^עיאר צעטעל ראננעז 
̂שבוז דעם לויט  םאר אז ארויסנעװיזז, יך1 האט ח
 בײ איז הײיעז סעיאר װאס ^רבײםה־םפנ, יעדן
 עס װאיןיײפאז. טענ עטייכע ער אם1 דעסק, זײז

 קראנקהײט היילענ׳ס םעיאר אז אויס, איזא לוםט
 פ«ס די איבעיכאפעז אביסעל םון איהם קוםט

דואקײמאדצײם... זײז אין
ײ * * *

חרייה׳ זיו־, זפי־ז פרעזידענםז אוגזערע כדי
 דער נעװעז איז דאס װי איכערארבײטעז, נים
 פײ אוז ^ר^טפרבענעםtDסריר־ אזוי דעם םים שאר

 םעז טראנט הארדיננ, פרעזידענט באםרויערטעז
 פרעזידענט אז פי*ז, א םים ארום זיןי
 אויס׳ זעהם עס אסיסטענםס םיד נאנןוע קרינז זאר
 מסונדעז *רבייטס די פוז םארקיענערוננ די אז

 ^ם•ר־ די זײם ׳*ויערא< רזער, נעװארען איז
 אכט־ישםונרינעז זייער נעדראנען האבעז )ןרבייטער

 א טאחע דאר איז *עכר דער אוז אדבײטס־טאנ.
וועיכמ ישםאר־ארבײםער, די םה׳דפד רינםינער:

 װי — ארביים׳ דער בײ טאקע זיד טפירעז
 — ערקירעט, ראננ ניט ה>ט נערי דז׳שאדדש
 יירד* מםזנרעז, אכם װי םעהר נים ארבייםעז

 ׳שםאםעז,)םאדאײניגםע די םוז פרעזירעגם tt ףאך
 ײאס ישװערצ, נװאידינ איא איז ארבײם װענמס

* * t *װעיפז. נעיצאנעװעם םעהר
 האם םאיזע דעם צוליב אז סנרא, א איז עס

 1«םט* זײנע אפנעש^פם קװידזיפ פדעזידעגט
 קאבינעכד װעכענםריכע זײנע חכםיפ׳*, .אסיםות

m איז מװער נענונ םיםיננעז. r פרע־ זײז צו 
 ם*י אײז ןר«וrp דארפעז נאןי ער זאי זידענם.

װײ אדער  םי* זײנע םים תנעיעז װאד א מאי ו
 עײ ה»ם אוייז מולידזע פרפזידענם ניסםארעז?

יזא־ דאזיגע די »«ג^אפט ר.»ם ער אז חמרם״

 םאיק אםעריקאנער דאס ווערם םיטיננ, אזא שאר
 ניט װיה פדעזידענט״ איס ער, און אוםרוהינ,

r y t ײז פון רוה די  לעז איר נע־טטערם. םאייז ז
 װא־ ערקוערוגג. דאזיגע די אנעםעז ניט אבער

 סיהיעז זיןי פאית אמעריקאנער דאס קעז װי רים
ײן אז װײס, ער װעז אוםרוהיג.  לינם ׳טיהזאל ז

 פרע־ רער װי חכםים, אזעיכע פוז הענד די אין
 םאר* ? םיניסטארעז י,אבי;עט זײנע אוז זידענט
 דאס דארוי אס*םה אזא יעדע זיך, דאכט קערט,
 װארים ^לאןי, זיסטען דעם איז אײנװיגעז פא״ה
 װייס, ער װען זיכערער, שיהי־־ען זיך ער ?עז *װעז

ײז און איהם איבער ױאכעז חכםים אזעיכע אז  ז
* * ♦i װאוילנעהן

 װעיכער דורך יאפאז, איז rערר•ציטעי:ע די
 אוםנע־ זײנעז jyr:yo םיריאז םערטער א איבער
 •»ט־;דמ יזזעהגסטע אוז נרעסטע איהרע אוז קוםעז
 װאם אםאר, װידער װייזט נעװארעז, חרוב זיינעז

 םאר׳ז איז ־;רר די פיאץ אוםזיכערער אז פאר
 דאר םוז ער װאס איז, ערגסמע דאס אוז םענ?!עז.

 װייל איז׳ זי װי ערד, דער סיט נום םאר נעכמז
— ערלרערם, יאננ ניט האט נערי דז׳האדז׳ש

* * * שינעז.
 אױםנעהערט עויז האבעז םיר דאנקעז, צו נאט

 טיי םעתטילזא, םים ברונז איז זyפירr זיד
 איז ברונז דער אנערקענם. *הױז איהר האבעז

 קאנססי־ םעיזסיקאנער די װאס דעם, םוז נעקוםעז
 רעװאלוציאנער. צו אביסעל איז ion םוז טוציע
Vבשירוע מםעהט דארם 2'-00t,] איז ערד רי אז 

 נעהערט איהר איז און אויןי איעס און םעקםײןא
 אזא םוז •טלוס דער םאלה. םעקסיחאנער צום נאר

 נאמיר^יד איז קאנםמיםוציע דער איז פאראנראף
 סון גנבים אוז רויבער אלערלײ רי דאם נעװען
 אפישטעיזעז םוזעז םעחםייזא, םוז לאנד איז אויל
 צװי^^ן אנער זײנעז זײערם. ניט איז װאס ראס.

מ אםעריהאנער, םילע דא גנבים דאזינע די  װעי
 װאר צו רעם, םיט זיזי ^ידעז געװאלם גיט האבעז

 םינםמערע די איז טייםעל געקראנעז האכעז זײ
 *םעריקא־ די אוז ךיאז, פרעזידענט םוז צייםעז

]ny ^ו האט רענירי י  אום אננענוםעז, זײ םאר ז
 איהרע םוז ,אײנענטום־רצרט״ דאם כאישי^ז צו

 אוים, וױיזם מם װי איצם, בירנער. אספרײזאנער
 די װי אזוי אויסנלײו. אן צו נעחוםעז אי«
 נעװארעז אנגפנוסעז םrקר אי« קאנםטיםו«יפ נײע
 חאם םעז װאם אלעס איז םאלנלױ .1917 איז

 בלייבט דאז, ביז אננערויבם אוז אנגע׳ננב׳קם
ער4 נמהסיתא צי נים. װײס איד אײנעגםום. ^ר׳

 אד^רקענמנ. yראזיג די דויו tyiniyi Dyay װעם
 נרויסע! צו א באצאחלט האט זי אז אויס, הםyז עס

ײז ר  נים זי ־אט םכהפא ר...yאב איהר. םאר ו
ברירה. אנדער קייז האטyנ

* * *
 ,יןיד ױיtר־ט•־yננסטyנ רעם םון רםארדונגy די

 *רויכד ראם רyטoננyנ צװײסען א חרןי ר׳׳yaדרא
די םאקט, רעם קלאר גאנץ בראכםyנ ד אז.  מנ

 •por רyאונז איז איץ נאך בייהט oyjt’3 םםער
 לואי״ ,״לעפם װעז ׳זyם,צי די איז װי פונהט *ט־לל,

 ב״ן יארק גױ fyo*<״ny3 :y3^* חברים זײנע אוז
 דאזיגע רי אז ארויס, זיך וױיזט oy ל.yנארנ
 אוג־ זיכער נאנץ זיד יהלטcyנ האבעז רyםטJנע:

̂ם רyט  פאלים. אוז סyכאה yרyאונז פוז ntr די
 װאס דאס אז זאנעז, צו. אײז זיך ?זטעל איך אוז

 םיט ארױסגעי־וםפז איז כעגטאן אטוירגי דיסטריהט
 ראזמע די גענ׳;ז םלחםה^רקלערוננ רyסמyם אזא

 אזוי *;״.)טעל. אז װי ם^- ניט איז באנריטעז,
 האבען ?ytn*n װערעך באסעס אונזערע װי יאננ

 ארביײ צוכרעכען צו אום זyבאנריט דאזינע די
 נזפי״ סyר־באנדyנעננסט די װעלמז סטרײקס׳ רyם

 עלזיכטירמז צו jyn*2 זyגוט א םאס יארק נױ :עז
זיך. םארםעהרעז צו אוז * * *

sרyד י  Dny: ער :װאדט האלט קולידדש נםyז
 פארגעגנקר. זײז םוז םוסטרים די איז וױרקליו

לאני| איוי רוסי״אנד, אגערקענעז ניט װיל רy אויןי
ט םyװ נירוננyר רוםייצע די װי  צום זyוםlצוי־ ;י

 בא־ נים װיל ,־־y אויך כטענרערד. אםעריקאנער
TD״ty אר פאליםי׳טע ריyסטירטy. ,םיר בדיצור 

 אזנז«ר רyא'ב רעזy״טרוי צו װאס נארנים האבעז
 פון נסםער1יש די איז עס זעהז מיר װי םארלוסט׳*,

דyרt איז ררעםייאך. םאריטירענע  rרולידז :םyזי
ז םיר האנעז האבעז פיר װאס אי^ש, א^ם, נעםונ̂י

ז.yארלארD iyD*n םיר געםײנם,
4 * * *

 דער פאר טרירטcםאנyד vנרלy האט םוםאליני
 אײ נעיו*רעז איז כםינ1כד אוז שטארס װי ײעלם,
ײז רpאונט yםאי' ט םrרy םיהרוננ. ז  יאננ :י

 װעל־ םוז טיחםה, yקייכyרr אזא דירכנעםאכט
 נזן־ נים איצש ביז נאו איז אייראפא נאנץ כער

^ אזוי נים אבער ׳זיך צו זyוםlר טאלי  איז זי אי
 אויפנענוםען שײז דאם זי אז שטארק, אזוי איצט

דינy־צאפrםרי א אנד. tpiyi םיחםח yי מני  נרי
 1«פגעל»#ע אזוי איצן^ איז נרימנלאנד אםת,
רו בלום םים  םים אװפנםױדע סנצטער איו^ד דו

מן ל״ז נים זיזי רםyפאר ov אז טערהײ״  נרוי
rm המכםט א איהר צר-דידעז די•הר^יט,'yה Y in־•

 דעם נאד נאײ־ םאקע ארז אולטיםאטוט. נעז
מן דארם אוז קארפו, איז ארײנצוםארישירעז א ס  *נ

 וו«ינד די tin ראק אבער ;חורבו נרויסעו א
ױ אגנעפאנגפו ניט םיחסח *ינ«! אײו• ז םז  ד*

 ד»ן א•? עסםרייך װי לייב, אזא ty» שםײנער,
ער• אוז אולטימאםום איחר נעשיקט ראמ נעװען,
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 ‘ײ* ט?לי װ*לט g נאך צט א און

ejn ?yj דזשאבצ רעם פרן װאייוה 
W ראבען ריר וױ צױצטמנד?, ך\ jo׳!

o n  ivvto rno דזשאבעל r i t  pg 
fn ®יחר / W g li י‘# דער‘
 ױעט |gf’& תורצנדעי דער ידער טימל

c כר-נ^ן ויד סיס n ,ײיס דזש*נ*ר 
P י*חריױ טאמן װ*ט jn ד *•ל»*ן#‘ 
p ־טילי*גיגעל26 דער ביונ*ס. <*• rn* 
 P* T«f גרױסע לןוסען. pg לסיד, נ*•
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 כיאר?*טס גיױסע אזעיכ* פון וואו*ה

jn פאר n t ׳ רױחי•n w n r, ווױנ^ו 
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r אי? מניאן n g w םא?טאל א pg שא • 

 רר^עיחננדע fnytyj איהם jyogn ^דר
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Viŷ u1 ״ ri'wiBP vpopbjנעז״ l"p 
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p” po via'״^yppyj0 iyiio o j0’P 
Byp פון פאקט iyo0̂ p״oy .po0p טיז

 סעיניע? jrjgiir 1קיײנ די גאסנז <ןריג קלנרם
 tyoyr װ»ס ניט *רז« זיזי הןום «ו«*ייני

gr* ג־ט מים ער אוז ?•סיזןניע נוטץ מין איז 
 ‘«ײ *•יביג* טדז המי׳/־עי אלזן ,װאס דאס ןחר•

i f f דזןי סיט נאמווט איסקר ?יף :נ׳נטאז ה«ב«ן 
ja «וז יסיחי?«לא«ינג אא %&*לי'ס r 19ר אוז 

f'1 אויסנ׳ואאכט?ז כאראכיווא■, איאס v כעססע 
ו « iroopnrwrרוי»ערײנס ראז און ״«

jy^ זײו איר,ם אוי^ jm r .זמער-יאזי

ײן סיה האט גאמער;א־«ינם«»ם  &»י«ראג ז
m א Jnr«ד•רJnrנסינF גנ כערו ^ן דז ױי  די »ר0 ו

t r i  .of^ i w  v i  roe ^ f^ o ארויס קוסם קר 
 אוז װאוי? איז ס-ינמי די ער?תרונג,אז או «ים

 F«? אז און נאינים, םעז דארן• בעסקר »ז
 װילם אוסבארענםיגם, זייגעז iF33nF־niB FרF?'י
mpi t איזט ד*ר $ר n w נעם^זע nFn no *נאנ 

 ניט װאלפ ny אױנ װײס, רFyו אוז I fcf^ ן^ר
ט ײנ  ^ו*נרח«םםינ?ײס אזא ®אד !Fמ*רFנ מי

דF«ו־ רעס «יס  םיר pvovv( די ®אל טoדאsנFזי
ר  נע־ נ«לדענו » אםפ םענמ » ה«מ «זוי «

־ ל»זס אוז מנעניזײט ז ו י די ne roo •דײס י
uf».־* ♦ r

* ®^;P^neonF אײנ דאך איז n/ האם װאס 
 ײעפ ױ,FםנFe•Fס ?FornF ראם אגנעהויב^ !יך
^ ןים «י ר׳ נ  םאר־א־יאהרי דעי װי ׳ל»גנ *זוי *
ײו לס מלם •ןר, w« ניז ו n j  • r ו םי*י  םאר־ ז

 סײ׳ רי *ז •סל, ■ינס׳י*ס׳ס רג»רFג•װ צואסעז
nyt יבעז iF * ױ orwynwa ̂ז :'o :F innr:nFF 

 זײז df ern יי*ם «רים1ו ווײרזמ־יעלזןיונג.
f i^ תי  די אוז רFDם•JFויײrםי^ די «ד0 עי

d םיס ארויס*ו*ם*ז «רעםע f i ,די אז נעסריי 
0.^Fr'O־»jF»i-.r ס ?״*יבאו ץו ^1אונס ו לי ג

F ײיז איז ^ n איס o n  ,nF3roro*r גוד 
 די NW onj^TiF יוויד זיד ■יגגד»«ם «דrיFױ

זײס דעד ns ית*«ז דער it# סולשנמ
m די : ^Fe^ojFr’n y^ נרמיד • «זזו נסר. 

 סינזןדאײמןנםײ די דעם אױ^ עצסמרןמ
? דאר םח •גנרמנוננ װ*ם: eg ס*ר ז ו י ג ז  י

w מכען סיר •וראי׳ i דער סיס •נדיסאנס אז 
א ײיי מר 1 י מי אד ד מר *י^ס »יו. ײ lynyor א  ז
י מסם ײז o י n ם דאו •דן באסייס מי  טיד רזוז

מו m םיז סי  ja m • •י מי a ד rm  m ניס
g ogvt«תר יח »ווי ויח

 ניט זיל. ױציאדפאז״ ק״ז ניט איז םי־נעי
 גענעז צו ;יס פון א״גענטיסער די נארענטיגעז

ט איהס ״ נ י ע 1»י י עי  םינעד די :*וערםער יני
 סויל/ סיט׳ו *מי*ן די אנערלענעז אײ(מ:ט*סער

 •■עדשא• האכעו ויי וײלעז םא?ט א*ז אכער
no יגע־לענוכנ פולע זײ ניי הייסם דאס אח
I ױניאז ד^י

יא יינ ײ
 רופס זי װי אדער אײרלאגר, םון רמגירוגג די

D פדײער ,אײרימער ׳אי«ט Vז *iorאיז ׳־ 
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dfh ינרײד, •רויםקיםעז? F3Mאיי אייטינע די ־‘ 
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,ארבײטער־קלאם דעם פון רעוואלט דער
דײמשלאנד אץ

• !,4נעיי
 אין געױערי,׳עאםטס'נאו^ע;וננ ךי

̂ה* סעחרערע דיט טראגט דייט׳עיאגד  י
 זי כאראקטער. דעםעגסױוען רײן א רען
 גע־ יעטארק vיvו̂יgרעװ דעד דורך איז

 4צאי דער אין ; ברייט דער אין װאקסען
p0 איהרע VDiM’jgng און מיטנאירער 
o אין n םון סארהעלטניס. nאי׳ צ*י ר 

 ארנײ־ ניט־ארגאנידרםע צו גאנידרטע
H די Dgn טער u im grooD gw w w 
 נרעסטע די דעמרײכט דײטיטאאנד אין
 יע;* אי*ע מיט םארגאײך אין ;ען‘יgDער

 קוקעגדיג גיט אבער װעיט, דער םון דער
 ■אי׳יטי׳צע די װאס םאקט, דעם אױף

 איבײטער־ דײט^ען דעם פין קראסט
̂אס  דעי• זײט ®אר׳עט^מןט זיך האט ק

 אין קעז מעז אז ׳םאס אין רעװאאוציע
 ארבײטער, די אהן רעגידען דײט^ילאנד

 דײט^ע די ngi קען זײ, גענען נים ^בער
 ^נװײזען :יט געױעריז^אסטסדכאװעגינ

 בנוגע פראגדעס מםיעות׳דיגען א אױף
W דער פון סארכעסעלוגג דער ’Dgjgpy 

 ארבײטע־־קלאס. דײט׳שען פונ׳ם יא;ע
 עקאנאסײשע די איז צײט סיוזייל דער אין

 טײיוױיז ארכײטעי דייטישע די פון לאנע
 קײן םיז כאטש געװארען, סארנעסערט

 מילי־ דעל בײ Dgn כטרײק־באװעגוגנ
 יןײי זײז געקענט ניט טער־דיקטאטור

 פאכטהאבעי מייליטערי׳עע די װײי ׳רײד
̂ען הײסען פלעגן  כדי ׳שכירות, נוטע צאי

 ישטימונג פאטריאטײשע די אנצוהא^טען
 די װי אזוי pg ארבײםער, די צװי׳שען
 נעארבײט בעןgה אינדוסטריען מײסטע

 קאפיטאליס־ די האבען ׳אלפעע דעי םאר
 נע־ ניט זיך אלײן דעם צואיב ישױן טען

 אײבען, םון באפעלען ךי נעגען עטעילט
 ילויךהעכערוננען די םון חישכון דער ווײי

 נאך םלוכה דער צו׳עטעאעז זײ פלענען
 םאד זיך. פאר פראםיט עקססרא אן פיט
 האב^ן ארבײטעד די װאס <ױן, דעם

 נע־' ניס זײ האבען נעקראנען, דעכיאלס
 לעבענס־םיט־ נױטינע די באקוסעז יזענט
 גע־ זײ האבען מייןזאל דעם אכער לען,

 םון םעהרהײט גרעסטע דער מים טיײוט
 *gi די באםעלהערוננ. שטאדטישער דער
 גע־ זיך האט ^פע צװײפעלהאפםע זי;ע

 װא־ דעם פון ערקלערונג דער בײ ענדינט
 האט דעםאלט זײט סעךיטטיל׳שטאנד.

 ישטענדינ ארבײםער־קלאס דייט״שער דער
 איהם טענדענץ דער טים קעמפען צו

 און אראפ בארג אלץ ארונםעיצוציהען
*ys ,דײטשע די װאס אנשטרײננוננען 

 דעם אין םאכט ארבײטער־באװעגונג
 גע־ ניט זײנען ׳הא#יטאל םים׳ן קאםף

 רי פארבעסעדען צו דעם אױו* װענדעט
 אאזען צו ניט זי נאר ׳לאנע ארבײטער

 םארװערטס, געהן צו ניט ; פארערגערען
 צוריח, אויף שרינז די אויסצוגלײכעז נאר

 געגען מאכט ארבילטער־קלאם דער װאס
 קראםם אױטאסאטײשע אז װילעז. זיין

 ארבײםער־קלאס דײנמןען רעם ̂שטויסט
 באװאוסםזי־ בעת צוריס, אויח שטעגדיג

 נע־ איז ער םארװערטס. ער שטרעבט ניג
 גע־ שוױםט װאס שװימער, א צו גליכעז

 בײ װאס און שטראם רײסענדען א גען
 אנמםרײנ־ םארצװײפעלטע זײנע אלע

 מעהר אלץ זיך ער דערװײםערט גונגען
 דער־ איהם צו זיר אנמםאט #ציל זײן םון

 ארבײ־ דייטשער דער אין נעהענטערען.
 סיזיםוס־אר־ סך g ליגט טער־באותגונג

נײט.
^ר אין ע  לעבענס־ נארמאלע מיט ל

 *וױשען רעגעלמעסיג לינען באדינגוננען
 און צוואםענ׳שטויםעז קאםןי, םון צײמעז

 *gp און ארבײט צװי^עז פארהאנדלוננען
 װאםעך אדער שלום םוך .סויזעז &יםאל
 דיננונגעןgארבײםס־ב די נד.gטfirעטיל
 םארהעלט־ א םאר םעסםגעשטעלט װעיען

 דײטש־ אין פעריאד. לעגגערען ניסםעסינ
 פארהעלטני־ דאזיגע די נעהערען ^אנד

 צײט. פארגאננענער שעהנער דער צו סעז
 םון צװיליננס־ברודער א איז יקרות ידער
in* כסדר׳דינע די און נעלד־ענטווערטוננ 

 כסדו׳דינע א איז נעלד-ענטורערטוננ
 אר- דעם םון פאזיציעם די אוױ* אםא?ע

 נעלד־ענטװער־ די כדי בײםער־קלאס.
 רעאלען דעם םאר?צענערען ניט *gt טונג

 לעבענס איץ אויםנעדרי?ט ארבײטס-לױן,
 אר־ די םוזעז פראדוקטען, נויטװענריגע

 מיס ?וםען עטענדינ בײטער-פיה^
 אונטערנעםער, די צו םאדערונגען נײע

*n וחנרט עס מטורעמדינער װאס in־, 
o םון פראצעט n ,געלד־ענטװערטונג 

 נע־ םוזען פעריאדעז ניכערע אלץ *יז
 לויךםארהאנדלוננעז. די ןnװע םיהרט

 םלחםה חןר נאך יאהרען עחשטע די איז
 לעבענס־ א\יןי •רײזען די זיך םלעזמז
jm מיטיעז n w ׳אום? םערסבארעז א אין 
 יאהר, םערטעל צו יאהר םערמעל &ון אםשר

fm צו חודמ םון ^יעטער in אבער* איצמ 
זםאנד אײז אויח ניט זיד זײ האלטען  צ̂ו

 זיך זיי בײטזנן אםט וואה אײן אםיאו
 טאנ. אײז םיז םארלויףי אין םאל עםליכע

 די אװעח נעמען לויךםארזמונדלוננען די
 נעװער^אםטס־םיה־ די םון צײט כעסםע

םאר־ p»* גמנדיגט איז הױם ךער•

קאלעספאנ־ אײראועאי״צען .־yr;*g פון
רענט

כאזאנאלױםע לעאן

 א אנהױבען ש,ײ\ םען םוז האנדלוגג
 םאילויף אין אז טרעםט, אםט צװײםע.

 ארויס־ סע; סוז םארהאגדלונגען די פון
םאדערוגנען. גײע ררקען

 איז גאך האט צוריק לאנג ניט
 אין םעםי׳ש סין א געהעױצט דײטישלאגד

 םאי׳ן הבבוד יראת בלינדער א ציפעלן,
:osyסומען, הויכע אין אויסנעדרי?ט ׳ 
 ׳צײט אלטער נוסער דער םון ירױשה א

̂ד װען  די גאלד. נעװען :אך איז גע
 וױי־ װעלכע קאפיטאל, דעם םון כהגים

ysg jyo םינאגץ־נאט, זײער פון סודות 
iyagn ציםערען דעם ריט נאגוצט זיך 

 '־V איהם כדי ׳פאלק פו;׳ם ןyיגלויכyאב
iya א-הם םין כרי אױג׳לן, די אין זאפד 

 קראםט־א;־ yoDy-j די ארױסצוםר^מעז
האםפעגסאצי^ רyנyי אהן

 ־,קאפיטאליסם א-ן ןyנופyאנג איז װאס
y r .די וױ אזוי לעגרער y2*py yo,,ii־ 

 בי^דעג־ םיט iy;ysD ypny^« פון רyל
 אזוי ̂רyאניאי:ד די נארען צאצקעס yר

 די גענארט yואזיrבולז דײטיעע די האט
̂לר)ס  נעלד־פאפירל^ די סיט ןyטאס‘פ

yagn| פאיק םונ׳ם אריגעז די אין 
 רyד םאר םון גלאנץ cyi געהאט נאך

ע^ר יד ט^ה ביאו פי־חפה. יגי
yDyאײ:צו לyם'ט אלס נעדינט r̂רyז 

 איהם אין זyאפצוטויט און םאלק דאס
Din נ א נאך סארלאננyהyרינyאין חל? ן 

 די האט ^yn רyד םון רײכקײט*לן די
v~’0" i ד אין בורדשואזיעyאיצטינ רyר 

 רyאגד אן אויף ׳צײט א^איסטי^ער
^  זyרyזאמpװיד נאך א כעטוגעז שטײנ

 iy3'D>yT םyד םאר מיטעל ןyלyריyטgם
oy .pyv,v נyהyםערקוױרדיג־ די צו רט 

y yר*פסיכאלאגיyירןyפ yםם rײגונג6רעŷז 
 ’V( האט בורז^ראזיע דײטיצער רyד װי

o:vv םאל? בײם אנצוהאלטען געילינגעז 
 אלײן זי nvi ׳סאר? nvi אין אמוגה די

־יאט לא:נ ׳טױן הארצען אין איהר האט  ̂ג
 נטypyנ האט זי װי און ; ןyבyאויםנ

 רyד פאר |yvi:D'*»g אםונה yדאזיג די
 הזךי־ קלאסען איהר םון םאדפ*לסטי;ומ

*שאםם.
 די איהר האט oyi אין ןyם£האיyנ

 צו לאסpר־yארבײט דעם םון באציהונג
 צו מײד איז װאם אלץ צו און םלוכה רyד
jyrn םלוכה. רyד  oy הײן ניטא :y־ 

 אנהײננער nyojjmpyngp און yרyטרײ
 אונאפהײנגיגהײט און אײנהײט דער םון
 סא־ די װי ר^בלי?, דײטשער רyד פרן

 און ארבײםער ערצויגענע ציאליסטיש
 און איינהײט רyד םון iyDg: Dyi אין

 רyדײטש רyד םון אונאפהײנגינ?ײט
 אר־ דײטשעז oyi בײ םען jyp pפובליyר

 yדײטש די פועל׳ן. אלץ בײט^הלאס
 איײ םאלק פונ׳ם אויגען די אין איז מאר?

y:אין װאם^ די <״ון ר tiDgp nvi םון 
 py- איהר םאר ר^בליס רyדײטש רyד

 םאר־ גרונד רyד איז דאם און זיסט^ו,
 mv: לאנג אזוי זײנעז ארבײטער די װאס

 רyד םאר אײזען און שטאל שטאנען
 םון זיך האט yngvrnn די nyn םאר^
 ״אװעס אםגעטרײס^ט. לאננ שוין איהר

m"W רyד זyװyנ איז !״ םאר? די םון i 
 רyד איץ לאזוננ רyרישyטyפארר און רyמ

y 'm ^ n n װy״ מארק די ״שטיצט ל̂ט! 
 רyטריאטישgם ̂רyנyאפ רyד ײעזyנ איז

סא- די םון און ארבײטער די פון לאזונג

אײנצינער) רער (צו
 אױםגעםאסטען? פינ^םליך אלץ

 אױםגערעכענט, פינקמליך
פרוי? יעדע וױ

 באטרעפען, נאר םוז פיער אז
 צװײ גע׳כפל׳ט צװײ

אזױ? ס׳איז װײל

 גוט, שטיםט אבער השבון דער
 זײן, פרוי א װילסמ דו װען

— םרוי. יעדע װי
 נאר דיר בײ דען אלצדינג איז

 אױך סיאיז וױ םארםולען,
— פרױ? יעדער בײ

 שעה׳ען גאנצע אפ שטעהםט און
 שפיגעל־גלאז, ךעם בײ

םרוי; יעדע וױ
 W צײם גאנצע גו װענדסם און

 נ#ז, םון שפיץ זײק םאר
פרױ; יעדע וױ

 ־goy-^K'vgD די ,yטאקראטיyדiיKצי
pש,ראטy ג די און פארטײyװyרpשg*ם 

 ־yר רyד פון םארלאגגט כסדר האנען טען
 שטײ צו אויף ;y^o’o iyoy:ivjg גיריננ

ly-.'r״ צו אויף םארק, די צען '̂DgDD״ 
 אר־ די װען צייט, רyד אין יט.yװ א־הר

 פאר־ רyר פאר טDמypyג האבען בײטער
li'DoyD;; בור די איז ׳סארק דעי פון 
 געלאפען ?אטאנדע, א°ף װי זשואזי^

 ״זאך־ אין טyװy־אטyג זיך און• איהר פון
 ̂־*y: אױסלעגדישע אין און ״ןyרטyװ

סארט^
 oy רyלכyװ אין רעגיררנג, װירטה׳ס

 סאציאי״דעטאהרא lyoyry; אויך זײנען
 ayi טsytג,ryננyצופריד ניט האט ׳טען

iyc^,,i וױיכקייט איהר צוליב קאפיטאל 
 מארס די װען און פיאניורײך, נעזypאנ
 ־yג 1922 פון חדשים לעצטע רי אין איז
 םאר׳ן מארק נדyםויז 8 ביז 5 אויו״ ^לפא

 פרע yליסטישgאפיטp די האט דא^אר,
 נ־yהויפטgב ויצעקו, א ןyהױבyאויםג סע

 גע־ yrnyo פון רעױרונ; א נאר אז ריג,
 דײטשע די זyװyראט קען שעםםסלייט

 צטyזyארױםג דעטאייט האט טען טארק^
 iyi םון טארpyדיר דעם לyp:yב אױם׳ז

 בyד ?רנא, y'rP האטבוינער־אמזגייקא
 DODyry: רyד םון פארטרױ^ןמאן

 איז איהם אונטילר אז פאקט, דער װערמ.
 8 םון ןypזונyרגyארונט מארק דײטשע די

 םארה ־nynD 8(X( אויף סארק טויזענד
^iy? רyד םאר איז דאלאר א םאי y 
^yoy צוױיפל^ צו ניט גרונד קײן גאר 
 סא א ם^־זיגקײטען. yo’na yj''T אין

 בײ װאלט רױםyמיניסט רyציאליסםיש
געװא־ רפאלנעזy yלכyאז

 ?ונא אבער צארן, םון שטורם א מיט רען
 פון אז1® םאיטױי^ס א בלײבט און איז

 םאר און געשעםטס־װעלם. דײטשער רyד
 ,lyr^.D'v זײן ניט װיר?ליך זי ?אל װאס
 דײטשער רyד םלן באנ?ראט דער װען

 אין האר g אױף ניט איהר רםyשט םארק
y^ 'x אוץ געשעפטען ))v\ דyחורבן ר 

 רyד איז זyנצgמלוכודפינ yדײטש די פון
^ג. אײגענער איהד םרן ?װאל אדײכ ב

 צונוץ קוםט רטונגyנטװy סאר? די װי
 אז רםוז,1ת מען onyr yבורזשואזי רyד

 נאציא־ ןyראלyליב בארימט^ דעם לויט
o ngjgpy^gj־g ^ : y, אין זיך האט 

 yאינדוסטרי“זyוילp רyד אין 1922 יאהר
 רyד אין רטyסyםארגר ארבײטם־לויז רyד

y'V'igDtps 12 ביז 1 םון, nvi קוי־ די 
y3'o: זיײנען tyr'-'us ל?\ ry; דער אין 

 פאט־ רyד .27 צו 1 פון yפרא^ארצי
 y>Tgirt^n רyדײטש רyד פון ריאטיזם

iy׳nog זײן איז באװיזעז זיך האט :n 
 ארויסמד האט גירונגyר די װען פרצוף,

 דאלאר yנטיגyראצ3 ־ Dpyr א זyלאז
 זyרyװ צורי?ג^^לט מוז yלכyװ הלואח,

 נאלד, אין רyאד דאלאי רyאנpריyאם אין
 צו אויף באשםימט זyװyנ איז yr^im און

 ערװארט, האט |yo מאר?. די זyשטיצ
 yנדישyאױסל אין ארײנ?וכמנז זאל oy אז

y o ^ ii םומ דיy גאל־ מיליאז 200 םון 
 מען האט רנרײכטyד און םארה yרנyד

 רײ־ די אבער הלײן װי מיליאן. 50 נאר
 אזוי \V2Vi איז איז בורזשואיזע טשע
 ןyרוננyפאד די .lyny: אין זי איז גרויס
 אין איז ג^ײסארט^ נדישעyאויםל אויף

 דײטשע די \v̂ נרויס, אזוי רײטשלאגד
 באםרידיג^, yאל זײ װאלט רײכם־באנ?

 ־y: װאך yאײגצינ אײן אין זי װאלם
 םyד אוצר. גאלד נאנ^ז איהר פטר׳ט

רלי־yב רyד אויח זיך האבען ױלי טען19

פרױ, יעדע װי
 נשסה א האםט דו אז

 אוםבאקאנט, דיר איז
פרױ. יעדע װי

 מעםטען צו זוכםטו אלצדינג
 פראגראס, זײן נ$ר ס׳זאל

;פרוי יעדע- װי
 אײגענװיליג זיך בינדסמ דו

 צאם, שקלאפען א אץ
;םרױ יעדע װי

 שםײכעל, דײן ׳בליק דײן בינדסט דו
 ררישט, װאם דיר,* אין ס׳בלוט
םרױ. יעדע וױ

 אלצדינג אץ םאשקלאםט שוין און
 ענטױשט, זיך זעהסטו
פרוי. יעדע יױ

______________________H
 ח*ש«• סאת* אינעשוילס v^yכ רyנ

̂נ״ נװ*ןti אין עס .oyjyyo טישע  אגנ
 אטערײואסנך אױף פאדערונגען טyלרyט

i װ. .g .g םונט, yמ<ישy ̂רgדאל n  pg 
T« דײטשע ביליאן 200 םון הויך ig* 

pigo אדyדײטשע מיליאן 400 ר yjn^gj 
 pc נא^ד־שאץ iyvjg: רyד nvi מארק,

 (םיבוי ססס DDy^gD רײכס־באנ? רyד
״ נאדל־םאר?. מיליאן הונדערט)  די נ

־ ^lynyor ד םוןyכזרי רo־כgנp, •װעל 
̂וכען כע  bנקײFאז̂יyנiא .•y'M דיט ^

 •ftgc qvi !,g זy^אלפyטנ’ט םיער זעהר
lyyigj'D yg די פון ראט ^ n, ענד״ האט 
 אנװײסננדע געדולד, די געפ^אצט ליך

rg ,□yi qng די םאר כאצאלען צו כדי 
Dארלא;;טy א,•יסלyנדישy ,געלד־סארטען 

 םון סומע yגאנצ די געװען נויטיג װאלט
 חאט דײטשלאנד װאס פאייר־ג^־־,
yayay;D'ng,| וײ חאנען mvniQovi 

 דער װײל ׳קרעדיט oyi ןyכgפארט מיט׳ן
pרyװ ד•טyאוי רטoגyצו ויך אוץי נוצם 

 צו זיך און װאלוטא yםדyםר ןyDפארשא
iy םון חשבון אויפ׳ן ןyרyכארײכ i •סי 
 רײטשצר רyד פון נויט רy:,יyנאנצי

 רײכס״ לvד םון רyר.yארשטD די מלוכה.
 סוד, א זאנםyאויםנ ר^מיט ןyהאב באנ?
 נים האט Dy כאיזאנט. iv»Dysg איז װאס

 רײכס• די און ,nyr 24 קײן געניכיעץ
 די םיט jyDy3yr,y3'H זיך האט באנק

 אונ־ רײטשלאנד׳ס אױף ספעקויאנט^ן
 אל־ זײן רyװיד Dny3 אל*ז און טערגאננ

גאנג. טען
 ױיyאיכ האט y^giryn^ yדײטש די

 אויוי בוי^־יג .jyann םyד נעשפאנט
v o w  □yi] םון פאטריאטיזם n□ אר־ 

o םון שוץ qvi רyאונט בײט^?לאס n 
 הא• םראנט, ןyצ^אנאלgנ אײנהײטליכ^

iy אין זײ בען ''t ראםיט*הונג•yגיט ר 
 נעיד־ די .yvivd שום p'p םון געװאוסט

yד אוץ נטװערטונגyאנ האכען יקרות ר- 
 לויך אלע או םארםען, yלכyאז גענוישמן

D lyag.n jy::nyDynארלארyי ןyדyזיו״ ז 
 זײנען ־inyp g זיך ניט iyn רyאײד װײל

ing רyדyטײ •ראדוסטען די iiy i סים 
 ajnyDyn^'!־ רי װי ׳פיל אזוי טאל צעהן

 -g3'bDybgi■ סטיכישע א באטרעםט.
 בײ iy3'iny3ig רםארyד זיך האט גרנגyוו
 לויךהעכערװג קײן ניס ארבײט^ די

 צד א גאר ^רונגyארD איצטינע די איז
y םון פאסוע i□ ״י?ױת׳/ צום לוין gig 

aybD'D נאראנ־ װאס 4לוי צאהלעז םיז 
 ארבײטער די סון קויוי־קראםט די טירט

 בײ לאזונג רn געורען איז דאס שכירות.
 כמנטאצ רyרלינyב רyד םון סםרײקס די

y און האלץ״אינדוסטריע און i□ בוי״יglיר 
 כעןgנרyויסגg זײנ^ װ^כע סטרײ?ס
yi \v:v:□ װילyםיהר די םון זy•װאס און ר 

w רyםיהר די w זיך :byi^gooy 
 רyםיהר די ז.yנדיגyפאר צו, רyניכ װאס

 ניט סםרײ? oyi װאלטyג נים האב^
 א םראנ?רײך iy:''v צו ניט כדי בלויז
 נאר דײטשלאנד, נעםyריסyצ א םון בילד

 jyoigD'niyiig אן זעהר צוליב בעיהר
 ארבײטער־בא־ nyg'b'H רyד אין פונהט

*piyiiy: yדײטש די : מלירyנ װעגונג,
 אוםבאדײ־י pnyi הײנט iyngn ןyשאפס

 אינוױגסיי jyagp זײ ז.yפא:ד yטענדיג
 רע״yזיכw אין זyםאנד ypy''T טירט

yvBKB^yii| זיכ די אוןyרpםון ײט 
 באשט^זם ןnיBרט־•אyװ yאמאלינ yאל
 פארלא״ רy^יכ \V2*n זײ װאס ׳דעם אין
 רyד םון סy^ראצ רyד .opyii ןyדyי רען

 פאראומ־ האט װאם געלד־ענטװערטוננ,
 האט װאס און יתומים און אלםנות גליקט

 האט קולטור־פאנד^ז, yםיל צעשטערט
 פון םינאנ״דיסוד דעם or^oy: חרוב אוין

 דערםאר ן.yםטgרקשyװyנ דײטשע די
y:ign| נ דיyװyרקשgםטס־םיהרyמורא ר 
 אל״ רyרלינyב די סטרײהם. yo'na םאר

)vv 'vv סטרײ?ס jyngn װידער זיך Vi• 
yמיט נדיגט ycrnya לוין־הyכערונגŷן 

 ןyפאל זyליכpyשר דעם בײ |y:^t װאס
 בי״ א טענ yצטyל די אין מארק רyד פון
 צױ םיז y־^m די חוז^מאכערײ. yרyט

 ר־yנטװyלד־yג רyד צו לויז nvi זyפאס
 די ז.yנטשײדy ניט זyבליבyג איז טונג
 םyד זאנטyצונ jyngn מערyרנyאעט

 זאנען פון רyאב רפיאען,y צו פארלאננ
 שטימוננ די וױיט. נאך איז טאז צו ביז
 איז ארבײטערשאפט רyרל'נyב רyד בײ

 ytDvys די בײ אז yרטyפארביט אזא
 ־yn nyi פון Dyקאנגר uvi צו װאהלען

 ?א־ די האבען פארבאנד רyל־ארבײטgט
פון מזןהרהײט א כײט זyמוניסט

 □yi vh אויך שםימען. לyצװיײדריט
 גע־ האמוניסטען די האבען רוהר־נעביט

 אויפ׳ן הרהײטyמ די מעהרהײט. א האט
 קאמוניס־ נים-קײן כיסתמא איז קאנגרעס

רyד \v:v: yאזיציsא רי רyאב טיש^
 סםק א אזזן מyװ ריכטוננ רyלyאםיצי

 װאד װײזט דאם אט שטארק^ א זײז
נעהט. דײטשלאנד הין

 כדי ׳נביא ?ײן זײן ניט דארו* כשץ
 צוױשען yמפyp ycrn: הןyפאראויסצוז

 ־Diyng: רyד אין ארבײט און קאפיטאל
 די אז אויס, ניט װײזט Dy צײט. סטער

 ר.yד איז מyװ yבורזשואזי yדײטש
 פארריכ־ צו הזyטK,אדc שעה רyטDלyצװ
^jr די טען yD, אה ביז איז זי װאסyר 

iy::g:«n. האט זי u "m און וױנם 
 װאס איז, צרה די שטורם. שנײחגן וועט

 פרעהדז r דעי" זיך טyװ אלע פון מעהר
ואנקארע.8

פרױ יעדע וױ
נוריה. אל. פון ^4

 נעגעל שפיגלענדיגע םים
האנט, דײן אויס צירםמו
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ft vvt)**"~v ט
*iyw. וגו״* ,,fit

גןי ״ ? o r די
y די i  y o r r j f j . . . . . .

j r r, ןזײ אנער• W in  ttfi vn:, 
v* oy ײ דין װי ׳רןלר גיט *  אייכןר י

o r f פ a דן n t i n ן י עי ו  yo"H• ד
• און װעי״סכ*י*חרי. »j רי * r  p r i o r 

m ני»ןר » פון **yvr ײײס׳ז n tm n,
ס א -t װ ץ * י y נאף ז t ^ w n r• ן א 

עי ג סי לו ר פון נ y דן r n  l i p  ,*•yosTy- 
ען, #ןי דאט ס • ד - o vo y iir•  ry p,
 •ראג״ pt »*ס49יינןר pt ניס א״ב

f«  .jyyrt ywwn ינןר* pt ״)V 
jy נן*ײ rrto און ifo־,jy p yv r* r 

pit וױ r'.T vnyo גע א״צס די 
VPffty yyrM jyo*jnyryi ד• אײו״

 iyont* דןד צור*מ יאחו נ״ן פון
j ד• יוין נאר vn א»יד r r. אנ־ 

o ito r עססרײןי P t איצט yionit- 
prom אי,ס איטא^ון *ry9inv-D“»r 

ד *ד*ט*ט און ^ג ^י  איצט vn די
oy iy ארים yvw די סראגולײף ryn 

y i t n r r •ד yi& y5irD ר ״ארום^yר 
 jynyj «u r. it vn, וױיטער סלחטה.

 רyינynyד ככ״וט pt יסר״ד n חני
^לנע. ד* ,yr'f \nnor* יי און

 9 כייט ױאס. «9 איז גע׳עעלן
y צורײן צײט קורצאר r soy jyr«f -אי 

yr^y^ ilt איגטער״ אן פין ריסגלידער 
d* i  *fn ,y’O’OtP ir t Jtn r t J גע־ 

 צוױ• גרןגע^ען די yyo’ortc דוןרםט
yyiy דער־ ג^נעני״יוג^ און אלבאגיון 

 yyroni אױפ׳ן yyifnyj סארדום
yyrp uniyo n באדען.  i y v, װײס 

yyo .די גיט yv'W^nom ,ראנירומ 
oyi pc oDtmyvB i אונסער r 

 pa סוסארינ/ nyp אױל״ *האססאר
yy^pyj גװאילדיג yoyo יין o r נרייך 
 גריכעג״ זו אויטיסאטוס יון נעמימט

 װ^ס פאדערוגגען, y^ym סיט י*גר
 pjt רײדיגעגדyt^ 93 נעװען וײנען

ד, סטר ערגידריגוגר דו נ ױנ׳  רyד נ
 גײכעגיאגד f« jyiiya איו חנזויטווט

 pit yyoi;y3jp דט yyjjnintc די ד#ט
̂ג רעדו איטאריוני׳עע די  גיײף ה#ט ו

̂ט p« ivc^r-Ojnp ••רויסגומימט  ה
yyr^n; ojn  yyoijn®• ק^רפו איגזעי 

y i r j ci p it. דאס » #p e o  ynp ,vn 
 דע- םון דיט למי jib *הט סיחטח

 ער1 אױנ pit חוגיחנג •ויטאייןד^ןר
 ׳װערען אױסגוגיינען ניס װעט סכסוף

 נײע » ^pco ymp מײנין, עס ותט
 פוןראינטערןסירטע -י סײדען סיחםוז,

 ךונוגרײט ניט נ*ןי ױעון גרױסמאכםען
 זטך די *ם?זר װעיון pit געהןריג וױ

ט ױ  *נער םפריווטען. איז עס וױ ו
 ניײנען oy װעט י9ם cn* p9 אםייו
 אפגמיײנט װעט סיחסוז רי w כלױז

הר ו^ר 9 ווערען  רי וי»בען כיז ̂י
 פאר• נעסער דין וחדון כםען90גרױס

רײםעט.9נ
w 9קי כיסעי9 ר9ז די ר״שטעחן9ם- 

ט 9י דוחי דןר y, 9 גט9ני rwרער ז 
 זױ9 ניט ײגעגטי״יר9 »יז 9י סכסיר

 וױ נה9גריכעגי ון9 ייון9יט9 וװױמען
 ־ער־ גקיײך.9םר ון9 נד9עגײ װײטען9

 גע״ ?ױ9 גע9י רי אױס זעהט י90
 כאמת ׳טױן איו םראגסרײר םןר<יך.

 און האיאכיעס -י םון !*רױםגןןראכען
 ענגיאנד יאמ וױ ׳םראגע די איז וויצט
 און דיידען קעגען װײטער נאר וחנט

עװײגען.
 אין נעהמען ערמטמנס, דארוי, םען

 אײ״ טYאי איז גריכעגלאנד אז ׳כט9
 װא־ 9 ם*ס, היכמע־ 9 אין גענםיױ,

 דאס איז נד9גריכעגי נד.9ענגי ם*ן סאי
 אנגע- חאט וואס #יעניגע די געװען
 גענען פיחמח אוסנײקליכע לי םירם

 נים עס זי האם נעטאז טערהעז. ך
 אידזר םאר וױ יײן,9 זיף ר9ם |ןזוי

K׳נד9גריכעני ענגיאנד. ̂י9ויבעדה 
 ?9 ׳כט9שװיא»;ע זוי9 איצט איז *מת,

 מילחפה. נײע קײן םירען ניט הען זי
 יט9ה װאו ־־־־ דא אכער איז םראנע די
נר>'9ענני מיט עס

 ענגיאנד פאר דא איז צוױימענס,
 םריינר״ רײנער םון פראגע 9 כרויז ניט

 גריכו- די סו; פעז9םארכ דאס עאםט.
w ״ט״טא־ 9 אײנענטריך םיינם אינזיען 

 אױבערמאכם ענגלישןר דער יענרזש״
 י1אױ איו קארשו אינזע^ ךער ים. אוים׳ן

 צום ארײנגאנג בײם ױיס גריכימער רער
 ורער״ נדעחן9אין ים״ אדריאט^ען

 *ואם רער נען9ז «ו עס מײנם טער
 יעמאיל9 וועט ic־up קאגסראלירען ויעט

?vw\ ים אדריאמי^זען דעם צױטליסען 
 יענדקר. אגדערע םון שיסען די פאר
 װען! אז אײגענםייף, באדײט דאס

 נילײ״ vt' ו^רען עילויבט זאי איטאליען
 קענען רם9־ ױ ײעט קארפי, אין בען

 ד^ס ײז נןױמ9סט דין9סוכם 9 נריגדעז
 סון באדייםוגג ־י <יזירט9נײטר וואלט

on װ»ס מאיטא, אמזעי ענגיײפען 
 ׳•9■ של&על א אלס באםראכם וחנוס
vvn דר*»םיפ9 צום ארײעאנג צום 

יםים. זויטגר9םיקו«^ דעם »ח
P9 wp נתן איז אס וױ וױיק אזוי 

 פדווגע. דער po ױים םםראמנמת רי
t n חן9 איז ל*ס o\ םון ז»ר i n

ר ץ ט פ נ / ט י די ג ־ ט כ n פאר װי * ') i y 
נ אץ ײ צן א״ז ױ א ^ו ט ג ײ  ;ryi צו ד

-^ ר א ^נ ײ n פאר ד-א״טון טלחטח ג א ד
Dyv. ,p;9־ y זי * כו י ט ז j ד y p * r r n 9 i

t*װ אזא 'iy r y r y i  yro2,
P י «y>yp א־צט 9 פ «9• י * ?y r•

ט. די
r^nn*n w  w p  vn cy\ מ ױןי

ך אי•  ;יט Jft< צו גןװאגט ;יט זיי
ע רן9א;ר פץ yy^or די -/ןנןג-י; ו

pt ?yc/ א»ן o r וןי^ר אין פאר f9
 פראגפײיה איהר או״ןי ל^ט ד

o;yom y, טוז oy ץ אזױ ט ד ױ  9̂y י
פ;נ י y.i- רyד פון י r  nyy»o9^9s*H 

 yino oV גא״וטוטעט צװייט^ס, און
ך ^ א אנ ר ט פ ^ ר י ט ד  האגד- yאיחר טי

yy»P, אין r* 0^11 צייט i; iP ; ;y 
y»y גצנוטון יאט  yueyi 9 *nyr ו;ג

;jyy מ, איטא^עלב מ אגר  זיך פאכט ח
 זי תס׳עױאט^ ניוסר׳עט ןראגלדי״ר

tr אױך רצדט ,m n90 װjy?if jyjjr 
jy ;y>- צו װי טיטי*ןן און c r  jyDO^r 

y:‘ און איטא^ון צױי״צען סכבון v i i 
ר גיט נ<ד9 -א;ד/ ח  ה*לי א ריט וױ פן

 גוגץ איו דײד אילרן pt רױר. כען
ן איתרו או ו טי א פ ט y סי r« t;

הי ,/y'tno*' פין זײט רyד אױף  מ
̂וט ד 19 איז, ויאר׳ויעליך  ״y;iy ר

עטידט o צו ׳ n ו *  ז9 ׳ov9-,9B א^ן כ
P 9  v ױף ״י טו/״װח oyד א ט חון9מ  ר־

9,jy P 9 o א*ס p p i פאר y ^ 9 iT  o;׳9
ט ע ט ^ א טר ^ a א»ן ג y i חר ך. מ סו סנ

o סון y i גדפו(סט9״עט pc ילער vn 
 איז איטא^ון אז דט פראגו jmp נאר

e פון שט9 ;9 1:אג(ע9נ y r n און 
;4נאפא איז ױ כאגדיטיוס. צוט׳ען‘• ו
,4יי! 9 כ9 און ן, כ א װ ^ גן * «9?  אויױ י
,*jy o  in ,yptyto^n d נא• זי האט 

ט; די אטת, ילײדמט. j דער,4,ר» i b עי  ד
ו איטאי״״עג^ע• כי רי א ן ס ו ; י ״ ד ר  דן

ט ארדע i חנן.9יw ר v : " P  i y i n ס ױי  י
, ©9י ©9ײ עכ ,ױער נ>ט דאר ן טן ו  ג

יו אױב או, פי י oy א * T9 ,p ז ’T ס ן  ד
ן ו נ א מ געטאן ד ^כי׳  איו סערדער, מי

ס ר9נ פן נ״ןן ט או ן ני ו ױי או  \mnvvi נ
it ז#א דאס jy r y j א yr'o^nn• 

ארד. ט איז oy אז הײסט דאס ר  ד
ן ו ױו או j כ r 9 v , y j גריכי׳עע די אז y i 

רוגג ט ה^ס גי א ה ץ חאנט א נו o א r.
ט ױ ^טוז, אי׳ו י ס כ שײניי ארי ױנ װ  א

i y i א געװעז איז מארר , ר ע ש טי ^ ן  י
ט9 די האט y,י9י y , ;y תג ױר א o פון ר r 

ױ געװאוסם גדעהד פו. די ו כי׳ רי  'אי- ג
ט האט טאליען דנ ע ם א ג  ypnyiffפרי

jy צי ;yp ען שמ די םארכאו כי ד נרי ע  א
ם און לען ט ױ 4זאי ױארו  אונטער- ני

ען ײי א א אד אז ט ז ײ א טי א  קאנ מ
ע. ײ *ו ר '* ו כ נ י ע ן1 זאכעז אז ז נ ־ ײ  גו

מן טאן אר װ הער ;ן ^ ט און פ ד גי נ ײ  /9א
ר ן נ ײ טו n פון א כי רי ^ ג א ט ס י נ י  ד

i זעהט v v mn ן *ו אױס ״ מ ז א  גע״ ג
ט רעכט מ, ןזױ סי אדמו טו א׳ אי• אז נ

9 i r ^ jן<^ i n ^ y  nrr t i 
9-*y v n n  r) לדי iy אן ח^נון 

ד ^ פ־ - ן vy א ן ו א נ ־ א א-ס^ן, n ו
iy © P 9 rn in ,yi  o ^ o y - 9t  o y״ 

y jr ii“ f W j y * y ) j9 y-mn'im ט י י ן  א
i •ו״ןר r y f א y j ih o  h  / / ip  y rp * f i 

y,- ;9 ג-ט n איז p  ptר jii ,טאנט
f•!• די jy^yn — m ןױא;< ד• r w 
9 y r ^ o y iy t jy ^ i6חױ ^jyT 4א- 
©9^jyjytrt/fin  jy די ^ י ו / י  אין א

ב ט אוי / ט*ן Mf jy^yp װאס — ד
י אױף / ס9•* י ן י ט נ ^ ב  איצט אי

y י-י w ^ n n.
o f^ );y״ ^o y i  jy>yi ooyo tאז ׳ 

^ן טיי jy♦•4:• אי i די אויף \.yyyn 
vn j y v n ^ e n^ ף ױ  n״o .yyiyT א

דy;י ;yױ /ר y; ו y '1  ,o v t  o i y i  oy 
P*t9 געדןן צו גיײט pit ,דייחרל o r

f t - y אכן o y y s - y ^ f ,ט ר i יו* y i״
ױיי י jyoiT 4ו jy ד ro n io P  פא״9ר»וי 9

y i v y ; ! ^  y y Mt. ;
j ענ<*א;ד y ^ ^ r y r r  o r די אז 

yjnynפיאג  o4'r ;9 ^ '9 B  4r  y פאד 
y דער r y f i•׳ t*9 o r  j p חי '9י ^
ט yi«t גי*צ ענ ע- ״ נ ר י o ,,או*׳ י r -א*י 

P נעגטאאך yyn גצ*/*אפון 9 tny j י*ג די 
in ױ ni*? פא^רײדען y r y t9 *נא;ד״ 

ען -״ ע t i פין כ y i״d ײן פון י א  ?4פן
yin P*©9 צי׳י^טע;. געגען 9  jy P 9•,

;r  jy ;vסטיא׳עעט, ר )י*צג ״ T9 
ע h די או  jy o y ;B P 9  tyv . ; p פרא״ 

n i  y^ר ס ;* * א; עג j א i b ארױס- א*ל,ר 
©.jy o r

ס ^ ײי א jy*9 פ i4i90 איו ;jy ;y איו 
yTר jy יזי״^ר״ ר r ♦19 דT י^  פאר״ ז
ד9ר j לטyג r r r פאר i r /ט־ י»עג  חױו

jPoyT- אי / -r פ י נ ר צ ס y װעט א o, 
jnyo •jyo^n jyD® איחר - rr P; ז*י 
י909 י נ ט ר ײ ט צ א׳ p נ c  V ^ W r t r i n 

;^ ^r 9  jy o9^ o r j  ,TVJtfyo y סורא 
אר ו פ כ י ^ פון )9אי8ג9 א
ר ט ^ j פון די t o m j און n -א מי  סי
ו י r ט  j ibר *o o y o ט9ײ ^9 o י ^ n yj 

ען װ jifi o אױי״ גו *̂t - , r .ד אנ כי מ רי ג
^yo- מאטי^ו9ד״יי גאנצע די 
r « y# רױ oryT oy 9 ׳אױס’T ט  ני

ד טצר ו6גינ אױjy-,v,y;9o 8 ו ג ד  ״9• ג
ס ן י צ ר סײן 4פא p9 ד ^ ^; א סו ױ  א

ט ט ױן , ױ ן ו נ ײ י ד נ  n סיחםח, י9נ ו
ױ גרױסטאכטעז, ד, ו ײ י נ ײ װ ױ גז עו אנ  ס

j r n ז ן י י  צו סוסמן י9ז פה ײ6 *
 די װאדפוז [v:nv #ד jy>9T טיחסח^

ף9 איהר אױ8 ^*ויד y ױ o y j  n r * T; , 
T’9 MT9 ר אין נעוועץ  די םון צײט ^ן

קייכ סגאי jy 9או H T T J9 m 9 c ט ײן טי  נ
o »יז צו״ית הר9י r צט ל9פ סוטט  אי

אייה
P 9  oy ך ט ססק סייז אוי  T9 גי

n פארהאנדיוגנען jyo9n 9 ר9נ oy^y 
ױג/ן צו — ס נפו אכט^ די צ״נ  נרױסכי

סגעפיגען דארפען ט וווי ו•♦ װעטען מי

1fr,y( ^1 טי r*  oyחר<( T9 
Hn vn צ*יט T i i^ w fn  n jyv 

j9  j i^ y j  y y in H i i i f n i i i׳ yynyi ר1א*
y w W " *  \n ^מד ארלו ji9 ן9<1ו

̂-9y^yo*4*o oniyj ®9 *אמ דנאי*
jy jju i -

9 oy ionנ9 זיyל940 ר j**y ynf 
you׳  9 n  i*n oy m  ,vn P to  ovj 

 ifi vn oy T9 יוון טיחלמ פאד א,*רןאך
yyvn i א£*לו r ,די אףך Bג9רy 

yy צי - 9י י9* י״י ’̂T oy 9י n 
o דט oyu oy או*צ נחוא, rn  \yoiP 

 תיסאר y״f ל9נ oy oyn *לחסח, ^
yy'nHYn  t t  o v v  i:nH »  onv,) 

in ױ w  vn ו״ט wnmyn פארט״ג 
o י9ו r 9 י9כ9 ט9וי ס9י yyj^m

ryoM סינוי 9 אין טיןץלח K♦ אין ynyy 
A,-9 חר9^ r

פ׳ן ד yn א iy׳j i b  f ״ א y•4 ר9נ ii״© 
כא״ גאמ דך טיר \yytyi חלח4ר

ראלענ^■ אינטערנעשןנאל

םק*לס*ן. ח. פ־ן

ע נ טי ײנ ך ח מ ט װ ר n םי ח א ק י רי צו

m איז «*ס4י<ס ^י־דיע u  •Foovroirז 
k m ofn ססײיי נענקריי
 װור יו־נ״םס ׳:^סינדינ^K 4 פ«רע״עו ויי

װ. .fn ». ױניוז דןר ne יונע־תנינג
* * ♦

?־ נײ -י • סיזוירס »יו יד*ול יי דירן
י דעס m זיך ניט״י׳ינקז ײנו  דיי ל

ע רןד דן וי ג רן ^י ר גןז ון pס סין r i l l 
ז נרןספוז הן-סוז ײניוו״רס. י י ו ן  נרןנד ד

מןי ר  נרןנד- וסיססונס — ױוגנן- ד מן
ז סןרי»ן^ ו פוי דן־ אײזיהסןז ד. ו ײ  ווו

מר נרןנד וום וב׳ססוצט ־׳ סו
* ♦ *

ר רי ג ײיו די ןסןדןרײמ י װ • ר ן ײנן י
ו סןיסס דן ן ו וווס םוסנור, י ג ג ו י ו ו נ  I ו
ס9שס דןס vn ײגיוו ד י נ ױויו  10 סיס ?י
 ליןיססן• ססרײקןנדן די ס«ר װוד ו סן;ט
י ד. »יו רן נ ױויו ו די ײ סו ײ ר דן  נוסם ון

ז ייויר ן n ו י ו לו ו י בן יויו רן I ו♦ ײוי I 
ף דעיס ו כןסוס די ווי רןו ן סרי רנו  די ן

ז גו ױנ דן ן רן ®יז ו ײן ר, ז סן ײ ג ןי
* * ♦

י ■•סם״ ,.נײן ײ  רויסוז אױף ^גם9|
ר, *וי מי ן^ס ו  םײןרן? וו׳ אױסנובו סוןז

סןן דןם ר׳ו  כןייס• דןר זינם יןחרווסם ן
סוז דןס םוז םןס^סןנס סןר  קיווקס•* ניוי
ז סםרײו נן• י m ו o

• ♦ ♦
נןז די סכרןידןרןרס כו | ו  ס1ל* 1ױגי
ס ײו ײוי V י N ן וו י ר ן סן רנײ ר םון ן  דיון
ו זיל סרײד  וויסלוסמןז »וו 1••ר»ײנינ| ו

ד ן ו » זיד ו ו י סו לונוו. נו

----

ב י ל ו ס צ א ״ ד ע ק ש ט י ם א ק ״ ♦
% «M־ * ־ * ׳ - >1»0?ל'|8(

לעבעדיגען. פון

 ײוס װאריספ כריגוען *רונ? ן
ון װיגוער ״וסער1 *ום ?יל# י

#וריגװןר®). (יוידי׳וער
 אין T9 געםײנט, ט9'ה jyo כי9

ס עג ד ^י  ש:לי vn טויט לדיע׳ס9ה י
 מען כי9 דך״ איכערארכײטען ד״ן דיג

T9 w: 09ד- n n y ער P  9 געװען 9
 ייז,9פ ר׳;92 דינסט דין פון נראדטירער

 כודם״פרײנד, א רy•ינT ת-*סט אט ער^זט
 יעגסירוױיניא, שון עקס־נאװעינאר לעי

c*;9 פאדסלוימ און ׳4פ*־או r  t סוד: 
T9 9 רדיגג9ה’T צוליכ רבען9גע*שט o r 

 נעביען צו א;ט1א;ט דך וזאט ער װאס
 ער װעלכען צו טראפען, כיטערען לעם

9*t םון געװען געלואױגט y iw v v, אין 
o r /מײ:נ T9 ער P  נעווען יישום 9

iin 'om v n מ 1םי כ הי  rviv.: ן98^
y שײ\״ װאס און t i, געפעלט oy 

 v:v2v:v::n אלע װי בעסעל :ליר
 ניס טויס. ס,רדינג9ה פון תירוצים

TT9’ דדינלס9ה אין נצױב איך וױיצ 
 אין ניויכ איך וױייצ ל9נ רײה פרײנד׳ס

א״ך וױייצ #כלסקה אביסעצע pfi כח דעג
v גלױב p v o v o n o  n m T9” ל9כי9 איז 
סך. 9 װי טעהר

t o  , r ט9ם9ג ס י ס חאדדינג׳ ד׳ ײג  פר
ת ר ס9ה אוין תי ל נ די ^ ר מ סו

ט5 וױייצ ק מיין ױ ^ ױוי כ ן וו מ » ? 
p n ,ם רוןד ז תי י אי f■ םי lm o y tו ־» 

v r w o v\ ס ר 1סי סדכז 9 אי ײ9י ב  חי
*ן ױ ש m, הרכז יואס ו n m  o m  po 

י^יסיס^ אזיס^נדימו אפיצו
 סביסזל ד9נ מםארכם prc tt ײי1ו

סיז דינ 9.5w נ *ot po ■gr מן אנ iבר
ז w r אי  r o t p ד נ רז n #נ  , f T v n  vn I

מ, ר ט ^,אסת j9 תי  דםעד9009ד9נ ני
״ ״ מ ר י ו ו

ט נ ע ל ד ת ^ 1אי הארדינג י נ ו ״ א  ע
ער ט o• ע : y i M r 0װ ד 9 V אי 2 in o v v i\ 
i9T vzm צוייכ v nm9 יכ4צו ׳T9 

S״ .י־לע9*טט w i m
ױ ׳און ט רד*גג׳ס9ה םון ׳גט9געז ו  טוי

on>*T ױ טען v; ן9לױביש9®י ךער :ארײע ו n  yviv. ,90 מילא jyo  T9ט9לב 
קען טענ״עען 9  סאר- הײם, דער אין טיינ

ײ ס ך ש ע־9 ״9נ אי ל אין כ ע ױ װ  קאן ו
ם־;ן מענ׳ע א  כלשקל, <yo»9 אהן אויס־ו

 ך9נ םאכט םען ײען דערהױפט און
9 9 P9  <TT9 yT’H9ק09יצ« . ?

ע 9 ײז ל2$ לין9 ר ע ס v כלש?ה י n 
ײן y״n ל r ,ניט. סארגעניגען סײן נ״ט 

r t ' o הן9 9ליכ 9 װי j y r o ...ך ד
ט9T װי ער דער ; מ די מ: אי אר װ כ עפרי

ט9װ ביאנםעז טדוגק n״ ט ־ די ױנ ם־ו  או
. אום קילט P9 טער ׳ ^ מ  טרונק א מ

v כלןןנםען n צו צײםען. אילו אין גוט 
3 סראנ^זדיצמן. אלע H :yo ’in j9 פון 
p .ץײט0סראנ 9איב it ג די ענ ע  טים עגד

^9ני׳״מ י ג
ך איז 09י ײ ס. א ע ײ און אי ױ  «ו

o^yoy; , o m ר  נ״9 ספדאו^׳ס סר. מי
v : v 2 v w מן א רז  הארדינלס פאר או

ט, ל םיי ױי o ו p i  o r ײן סער א ז הי  ג
אסעסט ז און סי ױי או ן נ ו ג ו  •ראהײ- ג

y t n o. ױכ n גזמנאר די א o r o  po ײ  װ
מ t« בעז9ה ?9ל פ אג ם כר  צרײננ

ת, yyr^n?9 סאן סרכנו  " i  yyo אויזי 
o n נולױyyo האט ססעדיהא וואס סרנן 

ט: כ א ר סנ joס סארבן א ג s r m
ױן p ד9ג ו ro T o, ר וחנמו ס 9 י

ט מ מ ד ק ל כער * ר רyגטyTױo אי סס9י
ולים׳ס... ח•

■רעדחמט! 9 רט9ס
 \ #עס ט1כאוױי זסך דריטע 9 און

iv: ניט ל9ם cjn^yi• 9 סיא9 o v ז 
 ז זײן גיט לף9ד ;rvm 9 ערנסט

 זyyo’iT, 9 אויך דארף פמיסיגן
;ryTy איה ל9ז מען כדי סען כט9מ 

in קאנען  pt ,..yyoro סאכ עיקר 
 ני און יענעם םאר ryTyג 9 סען
y םאר i. #

ט1 כתריסא9 מ9נ ס ײ  אי י9נ ,ojf ו
ננ9ד די ם oy ם9ה ר געוואוסם״.. ׳ני

ט y ר9נ קײן ני y y i\ ז i »י r יי: 
;n m  o o ^ tr y .ק^ײניגסײם

yyo tto v אײױ ,yי v n  n ;האב
ױ און ״סאוימ״שקע/ 09י ן ם<ענם ו  ז

l y : ’ ’© yyo 9 א p y o y o ן^ ס או אוו  ב
i t f ’o iyT i ,זאגער — v^n ו דארוי יל9ס 

yo '0 9  jy o tn  r : y o^ :כלשקה
ל ײ ך ססה ײ ^ פ i #נ y  o :9 T — אי 
o , ,n m ארף אך oy yyo ד  נעוױב ד

o r ב ױי o ו ’ ’ r r די 'y n n t — ני 
o סוו y  yyo ״ סען תי א ם ם׳ן ״  ״בי םי

yy iyo/
p t וחגן yyo םו אוחןס פאהרם 

m n״o, סוז yyo אך o ד n iy j םאר 
ת. די מרינקזןן < צרו ױ ט װי ו  ז םי

ב ױי ו ו ב 9 חן9 איז ,ooyf*tr אי ײ  נאן װ
i y r y^. י.

^ כ y טרונק א ה y o :t io םוז yo 
yyo עםזןגדײג to.
ײן iy ס o y o חאס y itoe r'.n u  o y 

o• איז o n ’T n ־ נים. הארדינג
i y ם האם ^ א ײן מוו v* ז n t io Y 

אגץ םון א, נ ק די מ i אח א y ז צ אי אי ם נן

r אױוי פאר של$װ איך ^ י t םצבר 
 אױפמדיפם: פאאמנחק אײסקרימן

r יעם •oo rm n תאוידיננ גסייאיצ 
מ־ א ח מג דיי ד ^ ■9»»; yyr»o

i y ?אי , ן נו ר ו טן רו ױי נו i 7ו y האס 
ם 9«|| נצװ̂ן 0*nt1i  po*f9 t

״ ג סן ״ ר ן

שםועסען קורצע
ן ע » י װ ס צ ע ר ד א פ ק מ ד  חן

י און ר ד ע ז ע י

^ ס v — לאפאן o כוו סלי רןווג י9*ײ וו
 רןכס m הןס ויהר w \,דןנקן סיר •וײל ן-יף,

JU »י| וײט איוזר ןי •יןסוסםירןן, ןו JU 
ױ, גים םיר ודיסן< דןס מ״ןנט,  די »ז סןנו

װןן *יז ןונח  ייי הןס וס גןר ,you וןחר m נן
ו ן ז ן ^ו ^ וי  װןט וווחר^עליר .ooy>r נונץ ן

m ןןיסיךןד i ײר י^ן^י *מז*דן  ונססןרעו ו
i׳i ®ייי r v ײוו קונ׳וז כןסער דאן רטי  װןנוז וו
דעם.
 ענטפער אן סאריאגגם איחר _ אאדןען 1
 »ז סםדי#ונקוס, אויל / רyooנy אן •יוס *ױ;י

 די ארױסװארוען װעס ־ענדעגד׳םײו״ ערד
 | יאד אזוי זײנען װעיכ* אי^טיגן, רי •יו״יןר

 ריט ״רןנקתגז-וײײ רןר װעסעז ןו »יז ם6רו
?iV;y ןנםוערןז דןם אויף אײך סיר V םיר 

 םיר ענטסערעז דקס אויף איץי סיר ̂עגעז
 ״רענידונד• רןר װעז אז זאנען, ;*ר ־יךא יע;ען
 ויהרע־ ייווטינע די »ז נאמײסען, 'יעם ן»>י״
 םיט ג/ןוזז סוזןן אודא♦ זײ װןין? ;•ם, ןײנעז

 א אין #ארכיײכעז ניט קיינער דען ןעױאיד
 •ראנרזד נאװאוסםזינינמ. ׳דע;?ןנדע nt יהיאו

iyr;yo r .  j אי** די װעיעו דאז ניז אכער 
 עס פאר״.־טעהעז, וײ װי האנדיען, פיהרער סינע
איהר ורעז ױניאו. דער סאר כעסטעז אם איז

 עהררי־ אז אוז ויהרער, א נעלועז *־,ro׳־ דא-ט,
 גמהאנדעלם, אנדער־ש דןז איהר װןלט ׳סאז נע־
 װאוײזיין >וום נױטינ איז עס דענתם, אירר ױי
ניט זעהר עס איז דןרםאר ? ױגיןן דער סי;

jr.ytr סםרא םיט ארויסוווקוסען זייט אײער סון‘ 
 אנכאםרןםט ױאס זידיערײעז. סיט אוז ^ונהעס

 הןנד־ דע־ סיט זײז אײגםארמםאגןו ;יט ־;י”א
 «װ כאזוג איז ^קאגא איז וןרי׳פם״ז ם סוז ול;ג

 דאכט וינ, עדױקײהןנא• דער םון פעטכמרס וי
ז V י V י ו «ו 1א ניט הויכם איחר אז אונז, זיך
די זיד. ראגדעי־ם דא װאס ויענעז rnyor ס»

 ארכיי־ פוז ארגאגיזאוויע או איז אמםעמעמןגאל
 ■רינ־ בא׳עטיםםע נאנץ איחרע חןם ײעיכע טע-,

 דא איז עס אז •אסירט, ■•ריםיס. ױז «י«עז
 אדער רעכם םיט װןלכע, ׳אינאניזא«יע א;דעי אז

 ןרינ* ענסנענעננעזעצםע וונחט הןט ►ווסיעכט,
 ןרנאניזאציע דער איז אוז ■אריסיס, אלן «י»ען
 םיז ביאפטע נ*ר, סעחר סעםכער^ דא ז״נעז

 איע נעםוו װעלכע ארנאניזאויע, ערעטעד דער
 *ר* ןוװײםןר דןר םה אמסס״אק׳טןגס ז״עיע

 םבערס1םז װןס איץ, םועז וײ קורץ נא;יזאציע.
 ■וײסים כאמםיםטע טים אינאניזאןויע אן ויז

 םו; ברירה, א זײ סעז נים מוז. ניט דארפילז
איר־ הןכעז ןיו סרײ זײט אירר : זײ צו זאנם
 קרי־ קענם איחר אינערצײנוננעז. װעילק נענד

 אײנענער אײער איז װי?ם איהר װיםיר טיקירעז,
 אינםטרוח* די לויט האנרלעז אבער ארנ»ניזא*ויע.

 םארם ארנאניזאציק *װײםער רער nc ויעס
 םיטנײי יזייז זײז נים קענם איהר ;ים איהר
 דעי אין אוז ױניאז, אייז םוז נאאסםזו ל״ז דעי,

 דער־ צװייטער א פוז אגענםעז רי ציים זעיכער
םאר־ אירר «דעד :בײרן די םוז איינס וא־

 בא־ האט איהר װעיכער צו ױגיאז, יענע יאזם
 באםראכםעו םיר מעיכע און געה״ם, איז !אנגט

 איהר אדער ױניאז, אונזער «ו נעננערין איס
 ניט דאס איז ױניאז אונזער םארלאזעז סוזס

 איהר װאים ? ױ׳*ר סיט אוז יןני׳ע געהאנדעים
 געלי־ איהר װולט ? האנדרען אנדער*ט נעיאנם

 איהר וועםקז איםימז, הויז אײער m* מען
 איײ אײר, איכער ׳שייןנןװענדינ נעכאום ךא'ט

dpi. איז ■ייוםלעס אנצוםוכעז נאר זוכט װאס 
ױ׳ ? פאםיליע אײער אין ׳הויז אײער ױ םי  נו
 די סיר. די נעוויזעז גליױ איהם אידר ו־איט
n אזוי נים אבןר חןנדןים ױניאז o r.)) זי 
 אי; זײז נים ימנם איחר : tirjpo די it ז*;ט

 קלײבם נלײמייטינ. ארנאגיזאאיעס ביידע
 נןננע■ סרעםדע, די אוים קלייבעז זײ איז :אויס
 דער נים נוסא דאם איז *רנאניזאץין רי״״־ע
 אונזער םוז (ים וזאיםעז ןיי אז כאװײז, ר7כעסס

 גע נים קײנמור זיי האנען דארוס אוז •וגיאז׳
 אינטקרע־ איהרע אוז איהר *ז נןםריי זיין ?א.ט

י םייםוו נעװאים נים האט ןקריטטײן y ;זיכ י  ז
 א האט ער ױניוז. דןר וח טוסנןרס־ די מים

 די מים הענם זיינע אוי,* םיים נדויסוז נ׳;:ונ
ר האם װי אנקר, באסמס  אנדער׳ש נעהונם ז

r דאנדייעז, r i גראד אז אויםנקפונעז, האס ער 
 די ערװארםוז געםענם האם ער וועםען יזc די׳

ר זיינןז סיםװירקוננ. ׳שמארלסטע  בי־ זײנע נן
 םאקע ■ער^סייז האם דןרואר ? שגנןר מזןרע

itדי נענעז קא̂ם זײז סוז ,גרו*מ דעם 2’״ 
 סון יטםערוננעז אלע אוראסוז נעםוים לאסוס

 איאם װןם איחר אז ני<^ ערװארםקן םיר װענ.
 דעם חןבעז םיר װײל ואריאתחז. כעסער אונז

 נ»ר ם»ל. אוםמהלינע נעסאכמ •־,יאר גאנץ זי|נ
 ורובירןנרינ ורימ^ אוגזןר כלוין ערפילןן סיר
ך ״  חאנ* עם װאס װןנןז אסאי נאן עריזלןרעז ו
• יזי. ז וע־יט
 נדשונע װירקליך איז op — דײװידסאז ה

 װ*ס דן̂א נים איהר לייענס װארום :וערעז. ו1
 די xt בריא דןס אין נעזאנם יןלןר אזוי עיט1

 אומוםראכ־ װןין? »יתר זןלס װארום !•׳־.איס?
iri עיד ו׳ײןר אײ^ כינװים נלאם

 םים tpo«m *<ז» לײעגם כאארד? לןלוםױו
 :1ברי דןם וח 1•אר»נר» סןן4 דעם ןונז

ר ן ז נ ו א ל * א ד ן נ ע ס ז  (נים ^
 מלןר) דרוין ■*יס׳ןר א »י« דווס — .דזסוינם•

ז ױ ם ו ק ע ז ל ו ו ו ו ו ם ו נ ע ז י ר ן נ  ו
ר ט דא כ ן m ר i ’ t l l ר ן נ ס ן  ס

i t ן ן ױ ן י ם י ר י ק ־ ד נ ו ר ה י ו

1 1 1
i l l  I I I ר ן ׳ ד ן י ו א ר ם ס י נ י ו ד  ו

 י ו ג ו י t • נ י י ס <, ו 9 ו י י י ס
ר ן ד ן ר י ן נ ס ו  ס $ ר 0 9 ח ס
ן ס ס ל ו ם ו נ ן ו ר • ו י ד י י ם ר א  ם

ו ן ד נ ג ן ג ר י ו א נ ו ו ו י ו ס י ל ו  ו
ו י ר א ו ן ד ן י נ ו  יזיול זיזי דאכט .״ י
 דער םים ^יהר קוסט 1דןססװ|(| m נוגונ.
 אז דןמןקראםיע, א ואר וס איז ס9»ײ J טולח

ס ר ן ב ס ו  י י ר ■ ט י נ i p ) 9 P ס
ר ן ן נ ו ר •r ס י ו א ן י י ד ז נ נ ו נ ײ  ס

ײו ®י« סיל קוגוו om איז  ■ין דןר ? ט»ן ו
 םעגט איהר אז אײסדר^ייך/ סרײנם זידןגם

ויי קריםיקירןן  איהר סט1גי הארץ אײןר מי
 ■ןליסיס, װעלכן איעגונד סארטײדינןז סןגט

 היטאי טעגה׳עז, אײז איו אלץ האלס איחר און
ט פעו  װעז און יױ םו ריירעז. נים א״ר יןו

r־mD אטןל זיר טיר יענעז v o r / װעיעז םיר 
ד כירעז1■ל דוד  א־יןי םאר איכעי^ינעז •סול ;ו

r tp io,? סקםנערס די אז no עדעקײסונאל דער 
 נאר רעדע, סי־ײער no ?לנמת גיט זײנעו ייג

וז ניט ו״ער no קרבגות  װאס סאר׳עטעהז, װןי
 אײנינידים סײגט ױניס? איז. מניאניזס
 איץ nc סעיזר אבער דענקעז, איז אייגיניןײט
י עס כדי ז. ע ל ד נ » ה איז אײניגקײט ן  ז

 א םאר װערט האנדלעז, איז אײגינקײט זײז
 האנדיוננס א •אײסי, א כאמטיםם D״t נעױיסע
ו םוזעז םמסכמ־ס ױניאז אי־ע ײעיכע װייזע, י  ז

רז אוגטערמארסעז  לײז ױניאז קייז י,עז דעם ן
 דער סי« סענם איהר עקזיסםירעז. ;יט טאג

 האט איהר זײן, איינפארמטאנעז נים ,סאייב
 דורןי ior)pii)*r רער אויף באקעטסט הריא

 די בא״ר װי *כער, רעסרעזענטאנט. אײער
 אגגןנוטען םאיא־־יכעם א םים ד.*ם קאנװענעאז

, די כי ײ  דע־ םיז •א'יכי די זי װערט »
ר אויד דעייסיס און ײניוז, ע י י  סאײסי א

 איהר נעגען אגיטירעז גט1פי און קעגט, איהר
 אר־ או אז זיך אנש״יסעז גים סכ/ןר קענט איהר

 א ווגהם אגנעגוםעז האט װעיכע גאניזאציע,
 זיר איהר האם א״״ז דערטים ■אייסי. סארלעיטע

 ױניאז. אײער םון אכעז,י.“סנע’1א אויםומאטי׳ש
 ניט דאס יעגט איה־ אויב און ייאר, איז דאס

 די רײדעז. אונזער אוטזיסם איז פאר׳צטעהז,
 מעם• אויסנע׳טאי״סענע דאזינע די דאס טע;ה,
 װא־ *טיעכסע. א זעהר איז איטיױ, ז״נעז בעיס
 נעם*;ריייכ׳;ר אי־ץ זיינעז, זײ אקטיװער װאס רים

 •וגי*:, די אוז ױ:יאו. דער פאר ו״ זײגןז
 יעינסט־ סיז ;אטור־נעזעץ דעם סאינענדינ

 עלעםענטעז, די םוז כאסרײעו זיוי םוז זרהאיםוננ,
 ױעגעז עקזיסטענץ. איהר אמםער גראבעז מןס
 לןןר איז ענטםערם נזערע1א ז?הט איבעויגע ראס
גוםער. דעם אין אױד און נוםער םעז

J׳ א 'fo y n, א. ס א. נענעראל־סעקרעטאר .■
■ t — יף1א זייו נעקאנם ניט חאכעז אל״ז םיר 

 דןר לכבוד םאנrרpדאנ ל^טעז יעםחה אײער
 אויך האכעז ארבײםער־׳. עזr״אידי םון ער׳עיימנג

ip^ ׳עילעז נעקאנט נים t'o ^רי װײל אנדער 
 יעסעם. it עטװאם אננע^טעז איז אײנלאדונן

 יוןט װןכעז־^יטוננ אײעד אז האםע?, מילעז םיר
 קרײז עגנעז אײער ^םרידע^טעלעז יז 1בל נים

 ם1אי זייז מתעםק זיד װעלעז װקלכע גענאסוז,
 אםילו ווםרידעגסטעיעז װעם נאר ^יטוננ, דער

איינםא^םא* נים וי״נעז װאס ארבײמער. אזע״כע

מ י י p ג י

TI1 ד םים ״  י־עז דאכ הינײכטעז סייע איו *
ר  v ז װעט ל״טוננ די מןז ׳?ײז נעםויט גן

ײז it יסגאנע1א איחר םאר םורעו  £'׳ סריהער ז
לץ ו י ר ה p ן  איע איכער שםעיו ױעט זי ײען י

 ׳פטיענ^ ױעט א־ז ■י־אגראס^ו, און ■ארםײןו
it ז ו נ ן  יזעז עי מעםעז ננעאכטעט1א אטת, דןס ז

npn ייטונג די ױעז טאז¥ ovu ואנ־1םאר :יט 
 ד• אדײקיטײזען iv פיטמ' א איז װעיעז דעים
ר רן  גיט ײעט צייטוגג די ייעז ; וערזאז יענע ן

 עם^^נט־׳יכען אוגזער םון םאהסעו די סאסען11
 װע: ; ײיניי;גס־טעא-י׳; נעװיסעי א it לעבע!

 איכקר ערייכעז’ nc היטעז דיז װעמ נג1ײם1 די
 אינםא־טירט, װיינינ איז זי מ'כע1י איבער זאכןז,

ly ;ענען םיה די זיןי ײעט אה ro y j'tD ’ iK אמ 
 ■יאץ דא איז צי־טוננ אזא םאי־ ן. ע ט ? 9 ס

 סא־ גרויסע א •.־י־דיך װערען ;yp טונני,צ איא
 *׳;כעז1 איד־־טעז עםעגטײכע: אינזער איז סירוננ

 דא• און זייז. ׳;כ cyn זי אז האסעז, מייען סיר
 אוז :ויסיגעז דעם ראבען זי ױעט יאן :אר און

•;יפא־*(. סארדיגכעז כידר
ױן ב  באזת• נאנץ א מי־ם זyהאב סיר -- צ

נyאיכ םארנעגינןז ?yרער ד נטy,’יyי ״ א א  ני
1rרy : האבעו יכע1י11 קומתיסטוז ״די v jc ' ik

 ׳־kc אז ע־ױארטעז, םיר לסטוניזם״. oyi געסען
:i y^vn םי״ע, ד, גאגצעז איז ;יט ;אר iy״ ײ;  נ
oyn אונז אױנעךעשעגער גוםער א זייז זי 

 ן.yסם’נ1ראם רי דאס יט, : דארום רטyואונד1
IPDPH אי־ויכ־ ב־אישורע אײ^־־ איז האט איהר 

ly rn y j ;נאי־עכ־ העס״יכער נאנ^ער ;־,זיי אי 
 אי■ י1יגוט !׳־,,אי tyjy’i שװ״נ א סאכע; יז״ט,
 ״׳אנ־; זייער איז ;רז,א'־'יננ דארף מען כײם
הןט אירר y ענטםערעז אייד זײ געזyp מאס
״ ה»ם איהר נודס, די זײ אויף  בײ געכאסמ ו
״ האנט דעי  אייך, זyערcנטy גאיגי־שט iy:yp ז

̂אב דאס אפיױ '־yאב זיריעז אײסע־  זיי זyי
״ די וױיל כװיא. י ע ײ י jy לעז גופא ז ^ o די 

 זiא ניאשורע א״ע־ ייי1א ר^זאםyמcי1א חםירים
’o זיי. זyרyיםt דעכ םאר nyj מאכ דאס, איז 

i״n אין זאנם א־הר y ^םאי ניי ניט ברא״^ור
ר1א עס האבעז םיר איז אוגז. מיד^יהןלט י

 סאי זyריrםאר זיי האכעז אינז אבעי גל׳אנם.
 קאנטר־רעװןמציאנער, א פאר חסידים. זײ־^רע

 וױר־ pנויםינ די ניט ארם11 אונזער ר.אט םאלגייך
ט אי^ר yטyנרyםאיבל די יף1א גנ1ק ר װן

מז אםשר, נע?ןיט, יא װאלמ רyאנ  אויף װױי
 םיר Ty3p ײנען.1יט*דןו1ם דאס ם1דאי םןנכע.

ס װײנינ זײ oyii oy אז יבעז,1גל  ז.yלםyה װן
 ײאס ס,1םארדר א oy איז o״t רyךזעלבyד אין
^רן רyאײ איז א  יע מינאינ, אזוי איהר ר.אט כר
 ראלי^ הןסלימ די באריהרם נים װי םyכם

 איז נע׳^סילם הןבעז זyטoני1קאם די װאס
ערן1א  האט זyכyי■ם־םארכר1ה זײער גיאגס.1י נז

i»״ ע«עם. נאו 11א םארסחינוז. איהר y •ביא 
ע y אייו no לײרעט ^ר o 'n j: יק1וpרrד.1■ר 
 י־יכט זyריכמינ דעם איז יס1אר ®םולט איהר בות

 it ניט איוזר האט ׳נ'סטעז1קאס חברה הינע די
 1ניסטע1י*ום די iy)p: װארם כםyלr קײז זאנען

(i y)'n רי yרכpוno 1 סלאנד,1ר איז ז1בי iy״  י
 װ*ס דאם׳ אז איךר, םײנם רyאד ;ןכ^לעפער.

n ־שכנא א איז נארי׳ט ז1א כםyיr איז ’otroy, 
ערן די אין ז1א ד נ  איז סארם, יבעזyםזyד no ו

on זיגאײ א איז מיבענסװערם ז1א'n y , א ארז

ומא^ דוסיאנד »י! אז איחר, ינט ס יאדער?
ר11 ׳פעחגןר, כעסןי, זײ יעו נן  »י11י| ײ(י

D פאײעיט ■וגחט iiin  id ואר׳סמײנןז 
יןז 01װאר סעהר, ;אד טוו ום מן ארגיו  1(9 ו

ן גיט םוז רארזי ׳(ימ כעו קעז אעז/1םא־« ן ו ו  ז
i אין ^ןנערעו1רעװןי די ײעגעז דאסזעיבע n 

 1קוםמי דיגע די װענעז •סנם איה־ װאס יאנד.
 1TH אוי חןנעז ןpרpיאנt1איrרע ״די אז טען,

 ט|גח ,ר / רוסיאנד״ n* p’tngvyn די :עסעז
 אוינ זpטoני1ק•ם חינע די הןנעז אייו it י־ענעז
 װעינןר זינןװיעװ, א א־אס^גייננעו o:yp איחי

 it fאו םארכר״טמן it תיםידים ז״;ע ינט1'י
מ״ no tpo(* איז ראסעו־האס סראסאגאנדירעז  י

 םים נעםעז ליב םאר איהר םוזם י;א^א;אי*זם1ט־
 אלורןײ iyny)gn yיכpװ ׳(יבםעז1לאמ רינע די

d אין טעז”רט־׳;כטיניו1ניד׳ pi אםעו: no ײןר? 
 דןר איז דןס יעױוײ^עס ט׳ר׳׳שטריג־;’■‘:

מי רוי  »י| אבער vר1rgבר אײער nc -ynyo נ
^־ז מ ײןן אז םײנתג, רyד no סיר ז״נעז א  א
 וחן pר1r1בר| א ױםע, א זעי־,ר איז בראיפורן

 סילן, אויזי רע(דyקלoאױ ױיריןעו ראױי זי ״ײט
 סאריורען ניט iyt)H( איז נאד רןנעז 1יכ׳1־ו־
י רענחען. it סערױגלײט י

 דעזײ• קלאוק םון מיטינג מאס
בײטאג שבת נעדס

>no o n r 1 ז״ט(.
yvosyii pt ס צװי״זען װערם עס אנד^ן

iy םיז אנרימענטס ״די i אינ־ קיאוה 
y די םיט דוסטריע : y i 'r i9D אסאסיאײ־ 

vyn יעאנס v\ דד^איגא די לד.9ב זיך 
^י םיז באארד 1 ײניאז כער9וקס9סי י 9 

 בא־י צו אזוי װי iyjy>o אויס איצט בייט
:viv:v\ די yקזיסטירyנדr  yלy9כ yoוכד 

y r :yo r טלייה אין u yc>yii^  אונ־• jy־
̂או די םון בע:סyדי*^ טער  אין ̂רyכ9סpק
vvלV2 רײננ9 יז9 דעוײנער דערyרyכy.נט 
 איצס דיסקוטירט ױניאן רסyזײנr די

iin זײן זאי װאם אויך n yvo  i r 
iy אין חװײנער cyi פאר ארבײט i קילאו 

 זוי9 באארד, דמאינט רyi אינדוסםריע.
 *־ry:9 ״אינטערנײשאנאי״ די װי גוט

iW אז קענט 'iv i  iy i מעהר סעז 
̂נט ןyארבײט yyijyoro די רyא it אונ״ 

iy טער  yc^yii הײנט. ארבײט
 אינדוססריע קלאוק אין DojyonjK די

yyo9̂ 9 אנהאלס^ ר*רפע\ 9o און 
V דער no צײט רער םון סשך איז J ’'Tin 

iy אויכ ,yyiyn ארנאניזירם פאך i *^ד 
r״iy j װיל yyo''ci9 אונטyר jnyoyc 

צוקונםט. תר איז באדינגונצען
iv i װעם מיטינג o i'D y ii9 װערעז 

 pt ״אינםערנײ׳מאנעל״ rנyפאילג די םוץ
^ י. ; yoottc באארד דזמאינט ב ײנ  ם

 לואיס ̂רyיyה דזשײקאב ברעסלאװ, דזש.
y. ,װאנדצר. הערי און לאנגער

Diy3''?y אלןן i ז זײנען^ על  אײננ
קומען. צו

,45 ר פון באארד עקזעקוטיװ
f בראדפילד, ל.» iv v n v iv v
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ד a y H y \Tז ui M T i M r r
 די פאר האנפערענץ א וױרעו

 נאדעל• א ®ון אױפנױאונג
אץ אלײענס ארנײטעו

א רן ױ ע מ א
► * -
11 זייט ®ון (׳•יוס

ט יענאטען  צױ ניידכ א אייו״ געלענט ד
^ון. דעם w *צטעיען  וױײ ע״״עטעגס, ו

 פון בא׳עי*וס דער געװען ניט איז דאס
 ציױיטענס, ײ'ה ;יואנװעג״ןו^ן אידעי

 אינער* ין>יאי נעװען זײנען ?״ וױיר
 ניט איז י*אן9 נאג^ער רער אז צ״גט,

 סאנכע םאר עיכ*ט ן א ;דורכםיהרבאר
 א זיין ,V אױסזעהן נעקענט עס ה*ט
 *כע- ה*בען •ל#ן, רא^סאלער נ#נץ

 םא־ כאטראכט עס דעי*עגאטען *ונזערע
ראדיקאי*. םון היסוןי דעם ױנקט

pc י'עגגע־ נ*ד ראכען רעסטװעגען
 נעאיי* זיף דע^עגאטען רי דעכאטען רע

 גע• א*ז װעי׳כער •י**;, דעם אױןי ניגט
 רע־ דער םיט אײנסיאנג םוי״ען אין װען

 4אינטערנעיעאנאי אונזעי םון זאי*יציע
 און 1920 אין יעײןאגא אין קאגװענ״פאן

 ״נידעי־ רי נעװאיען געכרידעט איז עס
איײעגס״. װאירקערס

 געננערי^ע די ז״נען אכער י״דער •
 יפנים חאבען זײ כ^טיע דעי״ענאטען,

 דער אן *נצדערימנן זיף אייננעוױריגט
 זײ זיינען אכעי צען1תא אין אי״ייענס

iy געגען. געװען i גע־ איז רעזויטאט 
 ם-ן נעװען איז ״אלייענס״ די ראס װען,

יינד. טױט-געבײרען א אן אנםאנג

r רעלר א דען r t e t f s נאחא(ד?>גג 
? ײ״דזיאצס העבע״ע , א

מא* אי*ט*ר װצט ימי^ן די
yny: א נען irtu דע- #ור #דצמר״מומ 

y ארנ"טצרינ& די גר״כ^ן r  y;y* pc* 
i y i טיט דורכר»»חנן זיר און f" טגח 

y iv ,,f :״ *y:y אינטyרfyoy< פאר d v i 
M די װצט צוו*ין n r« *  |i(Mj v| -אײד 

:y ^פאי דאה־כ״יטימ ^y ט,,ארכyר 
ly פאך. דעם פין o ir y  i n י-י סרן 

̂נ? oyn נייטינגען  דא־ on פאױמיכ״
:״־y&•ye |yt)H oyi אוסמט גצריצטאג

v׳ דעס אין :ער iy  DDA y ^ O  ay^arאיסט » כענטר, י?ײי»אנ̂א ״ yalOK ,חנמער גיטע סט cyi jy-'yii אױ* טיטיננ 
^lyi'D y.

ײא* ײניאן ד־עסראכ^י יןאסטאס די
 כייג- vאיהר iv אױך עי־י'־ט3א W 1יאי

 דעב אין ר־טי״ע״פען ;y'Ht זײ ;ײידע•
 יודאד די א*;אניזאצי^גס*ד,אמפײן.

̂אך  רײדיאך סך א ריכ דך ?א;ען :♦•יד
 ״איעױ״צא^ס׳/ די ןיא א*נ״טע; װאס

 אלן וי• דיט רעדען דאיפען זײ און
 י־אז װירקען, ניענייר װײט װי זעהן
 אגיעי- דף זא^עז טײדי־אד י^ע א׳ײר
יעיאן. רע- צו סען

 נ^טyגyfyא:נ דע־ װעגען אכע־
 א אויןי כאריכות כיעלר געיערט״ װערט

 א אין צײטונ;, רער אין א־ט דוױיטען
 דער כעינאדסה/ ברודע״ םדן רעפארט

yדyרענ rtר pc ױ;יא;. דער

IMS M

ר ע כ א מ ם ע ר ד

או אי ױד אלן ן אײפמערקואם ,23 י
״ ,23 לאקאל פון מעמכערס דרעסמאגער, ד לי װעמעו ג  כי

שענטס ען נעס־א״דז אן די ורוגענומעל חאנ כלאר, ױד  ני
 ך n נ ,22 לאקאל פץ מעמבערס װערען דארפען װעלען
ם ע ן ד ע ט . ל ר ע כ מ ע ט פ ע ס

מ טראנסמער^רען מאכען-דעס n אוס כ  זימען סעםבערס, ױ ®אר י°
 :געװארען געסאכט זמעגצזס5אראנדז׳ ®איגענדע

f. ׳yא•״ט׳yyט>,,ריy 23 >אטאי>י פון y iy r• דארפ^ װ^אן )py כרױ *ו 
i־y״ y»2l csynl ,r^ipjnyr ,צו סטייט lyanr די פאר כיכייאך דיע 

̂ען ניי ׳*צאו םלן ארנ״טפי א־יע  ציגעדרען •אכ ביזנעס־אײדדצענט דער -ײע
ױדאדניכאאר. די

2. iy i4ir  y^y ריס׳צט^דיג זײגען רערכ^יס די •ואס ,ly^yr דאר״ די
.22 יאקאיי iv דיט, nyvnip א אין אײסצא^ע; םעז

y 22 ייאיז̂א אין yכsyװ נ^כיב^ס, 23 ‘אקאי>י .3 iy r-
̂־ען איסן. jy^yt Dyi איי,יי טראגעםעדירען זyדאים דך ריע

אי״פןיי דיערע *ריגען ױעיען סעסבערס געטראנכפערירטע א״נזעיע ;*4אי
• נ״מכערש. יעדזעער

ען ד־ט ׳גױס כריד^ינ
23 לאקאי כאארד עקזעקוטץו

צ^אן גרינכערג, ה. נ־ .0 טי מענערד**ר. יי
H ŷ אז דאכטyג װערען װע־̂* אראגדז׳צמעגטס כ. נ. H;־ynyt -גע 

 האכלן ןײ לואס גואען פאריירען-דעם נ-ט זא^ען מעמכערס טראנספ^-ירטע
)ogny ט כיז ^ פאנד. קאגסאמ#יצאן און סיק םון י

 האט קאנװעניצאן ^vy‘’ דער אױןי
 רע«ארט דין אין אפיס דזיצענעראי דער

 װא־ אורזאכען׳ די ערקי״עהרט גענוי גאנץ
 סאנ־ יעצטער דער פון רעזא^וציע רי רום

 *-vyj יהרטcyדורכג ניט איז װענ׳עאן
d און ;רען v ר איז^ ױ  געפאסט *,אםא ו

 צל דאך זעהן צ,י כאיציוס דער געװארען
 אם״צר א^־ײענס, אזא פאר ארבייט^

 סריתעריגע די געי״ערענט צײס רי האט
^ קײן דאס געגנ^י,  איז םאיכאנר אגד

 ,יריניטענס־ גיט אי ארן ניעכי׳י־ף ניט אי
ווערט•
 אױפג^ אויף איז ם־א;ע זעלבע די
 קאגײעגיצאגס די איײף געװארען חויבען

םון װי אנדערע ®ון
 קעפ־ די םון און דyיט,א^גאמoא דער

^j קעפטײקער די םײהערס. n y r :vp 
 זאר״ צו רעזאיוציע א אנגעגוםען האט

 פאריױרק־ און אױםיעבע; די פאר גען
 אױך איײעגס־געראנח. דעש פון יליכונג
 באאײפ־ ט־באאכיטע9הוי yאיהר דינען

 4נ-אי ראם נעהמען צי געװארען טראנט
 אזא איעצובארוםען א-ן איניציאטיװ די

האנםערענץ.
 פאר׳ן סאנםעהענץ די איז ענדליך און

 נידעי• וואירקערס א גרינדען צו : צוועס
 דעם םאר געװארען אײגנערוםעז אילײענס

 םאי- אין סעיטעמבער טמן8 און םען7
 ;רארוױי. און סט. טע32 האטעיל, טיניק

 אי* iy;ycy דף װעט ?יצונג עריטטע די
 אזײגער צעהן ■ונקט םרײםאג דעם זא

 צו ןyעגאט‘יyד אונזערע םריהסאמעגס.
 זיגכיאן, מאריס :זײנען האנםערענץ דער

 איגטערגעישאגאי nyi םון •רעזידענם
םײנ־ י. :וױיס-ירעזידענטעז ,י און

r ׳בערג n. ס און העילערy ^ » iP H 
גינםא.

 קאנ־ די אז אוךוױנעען, האסען מיר
 Djn םיט װערען געקרױנט זאר םערענץ

i או און ערםאיג, ןyבעסט y i אױפס־נײ־ 
 ױניאנס איע פ־ן םארבאנר געגרינדעטער

 זײן װעט נאדעיל־אינדוסטריע דער אין
 אויפטאן װעט אדן יאחד, יאנגע אױף
 דעם איז ײניאנס איע םאר גוטעס םיל

נאדעי״םרײד.

 ױניאן, דרעסטאכער קאםטאם
 באנײען זיך גרײט 90 לאקאל

אגרימענט דעם
̂וס .)1 ?ײם סין (׳ס

 ־ הײ־ זײנען זײ ״רעװאאוצי^נערקעש׳/
̂״ע  ״ק^ומױ אױך און ״שyבו:דיסטק̂̂ מי

 באלאנ־ ױנ״אן דער צו אבער ניסטתעש״,
 איבעריטט iy^: זײ י ניט זײ נען

 זײנעץ און שעפער רי אין אײנגעלײגט
 די סון קאפריזען די אונטערװארםען

 ״רעװאאוציא* דאזיגע די באאעבאטים.
 געבױזענע כייט :ענאך זיצען נעדיזעס״

*>sy סקעבען און :v:v\ יטײעש־ ?ײערע 
vo~< ארביײ ארנאניזידטע די פאך, םון 

 ,־jn םון מיטגליז^ר די כער־כױידלאך,
.90 לאק. ײניאז, דרעסמאכער קאסטאם

 כלענע־ דער בערנאדסק; ברודער וױ
 אי״ אונז גים ױניאן, דער םון ד^ער

 ניט־ רי אין װײתשעס די זײנען בער,
 ני״ סך א םאך דעם פון עעיער ײניאן

 און ױני^ן־׳&עפער, די זןין װי דעריגער
 ״רע־ הײםי׳שע דערמאנטע םריהער די

 דאזיגע די אין זיצען וואלוציאנערמס״
 אי זיך נענען אי םקעבען או; דע*ער

 נים די יחנרען ווארום יענעם! געג̂ע
באקױ און ױגיאן 1רל פון םיםניידער

* a ®
1 0 < » 2 0

 און םיוראד מ»ל אײן רױבערט איהר %ןען
 הונדערש^ דעם םון פארגע;יגען האט 11

 םאכאק, טערקישען אםח׳ן פרןןצענםיגען
 צוריקקעה״ נ-ט ק״ננואי זיך איחר װעט
 גע־ אנדערע סלן םיגארעםם די «ו רען

סארטען. נדשםע

M n a A a ^ iQ i
̂ר?דס ̂ן jrr’oray אח ןrrיpרFט סארטמן העכסםע n no ס«נופעקס װצמג חןר אין סיגטמנם

 אםת ;/״ססנ סיינסטע די פץ געםאכט זײנען טיוראדס
םזרח. אי־ן װאקםט װעלכע ט»נאק םערקישע

 סיגארעטם. אגדערע װי םעהר עםװאס קאסטען םדראדס
 נים זײ װאלםען םעהר, נעקאסט ניט װאלטען זײ װען

םיגארעטס. כאריחםטע װעלט די םיוראדם, קימ גע־ירעו

״ ! - ץ י ל א ו י ז ו א פ ס ל ײ ס װ א ״

א אירנענד נױט מיודאד םארגלײבט
' ײעלט. דער אץ סינארעט

B ^ p i ' t a n n

ר ע ס ע ר פ

 ואלס איחר או איױ, u׳dv3 ס-ר
prrw JW סיס ר׳נט׳נר ר־וען ('•ןן;/ן\ S J, 
אייע־ סארחיםען װיתן פ־ר ױ^ריס
.DJItji

« א־חר ^ ר די דאס וױם«ן, ז ת י ו  ו
»ןטנר« מס ור׳נס׳נן «ו י ױו  ני• אזן װ׳

• י««ש ניז תאנ«ן סיר װאס <יװ״ע  מ
o די פ»ר ס«נט » » v r ם ז״נ׳ון כ » ס « 

r די װען דאס אזוי, נעװ^רען * o«  l׳
ם װ״«ר די «ר״ן ס ד א ם |VD ב  סי

o סך ן i to v t און nקי««ם ן nr םים 
 ארויס־ זפי־;־ט װייער די איס <״װ<גט, ן

*ירי̂י קריכען
• po נעסאכם איז ד-ז«ר
 • ז«חר נאויזוס װאס ׳*םאף נרע;ע;ד«

ם אימ־ װ«ן אזן נערוך, אװערען ע  ••ר
ס און װ«ס«ר םיט ד*ס ״' חייסען סי  א
 אין ■JVWJ ותר אריין אײך נעחט זען,

ivr.grt, ויין ק«| ראס װאס • ו מי ע  מ
ספו םיי« ואנפר רניי  אונזיר פון *

skv ם זיך תאנפן אנ תי  ה*רץ־ » אויף נפ
 דאק״ » פין אוגט«ר(וכוננ אן ׳)ומאכק״ט.

ם די דאס געזיינם, ה»ט םאר םפרק״  מ
 און ה«רץ דאס ׳פאדם *עס׳ונס רעם פון
מו אונזןרפ אױנען. רי מ י רנ  רום^ א

״קאנםאספמאן״נחוסלאך״. »; ד<<ס
v די האנען פ־ר o w נענוםען *יים 

 אויף װייןר״נחנםלאו די *י?יא«ען
 תפ׳לץ יערע ;אר האל־ן. זוטיקער |ר»םטע

 אי| ,1■? צאחל :עװיםז » זיך אין ױ»ט
vv\ די *עװאריםם איהר *OJVOV פון 
 איז האלץ, די און װייער־נרעטע׳ל דער
 נ׳ד איי׳נר םאר מעמיר זעהר נערור דער
 ׳פותרע נעאםערם חאנןן פיר !זונט
 נקםינין זאיען «ײ םןכאניימר צו נעיט

 װײער־נרעםעל א סאמן *ו םינמל ן
 עם אנער חאלץ, אחן ן■vk מםענם אה;
אויסצוארנייםעץ. •שװןר זערר ;עמ«ן איז

 אנואגפן א״ד םיר שענען יעצם אכ«ר
 יעצס האכען סיר דאם ,nnor נרױסע »

 װיי־ א י1אוי פעטענט נײעם • נאחופען
”l איז צזםענט קײן וואס ער־כרעסעל, P 

 — דערצי נעכתינם נים װעדם האיץ
 <יײ סארם אזא ערםונדען תאנען םיר

 און תווער, פון גןמאכם איז וואס װענט,
 װאם םאמינען, אײעפםיקסם האנפן םיר

 קו״ די *ו כרעםע^ וױיער די ם׳צצפצן״זו
 נוט ארױס קוםט dv און ןעו״ליױוענט

 חארצען! אין נ/זונם א — ציכםינ איז
איז װיױ זײנען װייער־ברעםלאר די

ױגזז ייי יזעז מעו -?-י|!!2ױסי1נ!ע יױ נ  ״ םיגם 2 נאר װענם ס״ן ;רעסנ»
 י ווענען האלץ ׳פםיפפר די ױאס ׳פטאט
ד די נאװאתדערען װעם איהר סונם.  י

 J32VDM נייעם אונזער מון סרירענהײס
רער םא וואונדפר א איז װעיכער

״ יייו י ״ ײאיז י 2 ״״? ם- T - 2 2 £ E  פי בחזםלאו 10 איבןרלענמז קען עס
 i? י”י נ״ב׳״ םיי סםײל• אלגמז ועם
 אי~ אייער םון אראפ װארםם — עצה

^הי ׳פוחנר״ די נ־יטס־םי׳פ ^?נימי ״ ,7
 .״^י 6?י* 'אױן םםײאי טעי•

, ל״ווענם׳ פארפעכסע י ^ ״ י ב י י ה
ײ?טרי-ימט נענמ,, ״ האנד א'י ̂?ץ ךי סיס ״נידער ;פול - דער נ .ד,
* ׳פא■ אין אײך נײ »ףד ז1ם׳ אױכ h «,<■ .״, - ״1ליױוענט נעפעכםע רי

 װעלומם^ פרעסען צו װ״ער־נרעםעל
itk b̂ נ אונזער קויפט ניליװײע, אדער 

 לייװענט. סופערגע די פעםענט עם
דע־ און פרעסער א<ע איץ רױריאדעז

״ ?ונמז }אלען ז י ר ז מ ת •irn א

y i S K r K Z K

די אלו ^םאטעס״ אלטע די  יי C11״ילנ״Oivtnvjg 3 »ין עם
, ניו פח ׳פע«ר גרעסםע ײ י ו“י  י, ״
או. נעםטע טי ^ נרע ״ ״ י ^ ם י ן י  י
ניי נאחים״ז צו

ײ װעלוועט און םני םעלמםאז נױ עװענױ, םינםטע *?^זי־ממאז0-? •רע
̂אנד _ _ .2220 איןן

ל׳נמ״ר דיזעז טינ םריינײױ,
iy ״יירײ• ער,אי
=̂5\

T H E  R O G I N  
V e c e t  a u a n  Rest a u ra ] 

P ־ ur* ***  W holesom e Foo 
No can goods •erred. 

Open ivy  and evening. 

29 St Marks PI., New

o אינדוםפד 
לעמעו

(10 r • !  |i•  oi^r)

in י*דער אז ׳דער«ו b s v וועט lyno 
 צו אום ס״ז, אין גחןסער •לץ וחוחנן
ארנײס. גויסיגע די אויםסאן קענען

 װע־ אלזא, ׳װעם קאגםראקםאר חור
in ז םעחר אלײז דעם דורךyלכסטrטvנ־ 
j n חא־ םורא דארםען גיס װעט 
 שא־ דעם םון ק^מורענץ דער םאר כען

 האכען ער וועט ארבײט ׳צא•. מעל
 ער טyװ װײםער װאס און ׳םיל זעהי
 מעהר און םעהר אלץ נא׳מעםטיגמן סווען

i סיט ארכײםער. n גאנץ עס קען צייט 
 זאל קןונטראקם^ר בער »ז ׳זײן םעגיױ

ארבײטער. הונדערט עםלימ כאשעסםיגען
זא־ עגדערונגען גרױסע דיזע ווען און

 ov וועם דאן װערקן, ס«ר\ױ^ליכט לען
 איגדוסםריע די ה*בען צו זיין םענליר
 װעט ױניאן די קאנםראל. ®ולען אונםער

 דעם םון רעכט דאס אויסםיהרען ?יכער
 כא־ די ׳ה. ד. דדצאכ, זײן אויוי ׳צא•

̂ונט־ צאהל געװיסער א פון עטיםונג  ק
 און דזשאנער, יעדען םאר ראקםארס

 ארבײ־ זײנע םיט *פא■ יעדער אז אזױ,
 םון טײל גלײכען א האבען זאילען םער
 וועט דאס ארבײט. דז^כער׳ס דעם

 בא־ רyמענליכ װײם װי א צו םיהרען
 נאטירליך און סאנקורענץ, םון נרענצונג

 א מאכען צו םארםעהלען ניט ראס װעמ
 םאר־ yלערyנKי אלץ די אויף װירקוגג

ארבײטער. די םון בעסערונג
 װאך־ארבײט װעט ער׳שט דאן אט און

די םאר נוצען גרעסםען nvi םון זיין

 ניט דאן װעל^ן באסעס די ארנײטער.
 צו ]y:^o צו געלענענהיים די חאבען

 דעש םון זײםען נוטע אלע די נ^ותיט
װאך־ארבײט. סון סיססעם

 נאך דז״עאכערס די װעלען געװיס
 ׳צטי־ א זyטאכ צו טאבט רי האכען אלץ
 באגרעגעצטער א םיז ל^נקורענץ קעל

y ^עפער צ^הל r ’H אנד די געכעןyרy. 
 װע־ דערצו, דע־לאז^ ניכ אום ^בער,

 קאנט־ רי פון װײדז׳ט־סקײיס די לען
 אױסגעגליכען מרזעז ראקטאר״׳צעפער

 ŷא פון וױידזע־סקײלס די סיט װערען
 טײל א זײנען װאס יטעפער, אנדערע

 און םא׳׳טינעריע. דזמאבער׳ס דעש םון
 די װען צייט, א זyקוס דאן קען עס

 איגנא־ גאנצען אין װעלען ארבײםער
in |yn'n□ װעלען ארן קאגםראקטאר 
 און רײזען9 אלעש, ווענען ןyםארה»נדר
yn:yonv די אין ysytr^ סיט דירעקם 

nvi .ײ דדשאבערyא זײן װעט דאס ז 
 פון יע^זטעל רyלעצם דער װעם פאקט,

פאר^װאונ־ זײן לyדז^אבינג־איב דעם

tJi, כאאס ועם פון אין i n  pfi ד  »י
̂ען שטריע ר  קלאד ארויםהויבצן זיך וועי

נ/פענדע צוױי ר־ Oi>p דצר ̂י
 ארנײמד* דער און “מאנוםעקט׳עור^

 דע■ סיז כאראק^ר דע־ און• קיאס,
 אלע פאר מא״ אײן װעט קלאסעךקאמף

̂אר זײן מאי בא״צטיכיט. און ק

■־♦ <־—♦ ♦-•—•-•—•—4י
-,גערןכטינקײסי םרן י־עזער ם"■אדעייש^ר

םיגקעלשטײן א. דר.
דענםיםט

 53 י*קאי םוז םעםבער מװעזענער
אין *םיס זייז א*«ט יאט

סטריט בראאד םױטה 2545 קסבינעם ייכערD»סrנvoװי ססדערגער, א
♦ ♦ « •> ■♦־ ■ ♦—«-♦׳♦■ ^—־• --#■ ױני^ן־לײם פאר פרײזען ספעציעלע

2441 ’נרעכזערם סע^עפאז
 פרעם לעאנארד די

42 I יארס נױ סט., יטע23 איסס

:איגוזאלט פאלנענדען מיט
ע און לינקע ; פארװארט ם ^ ;

;סאציאליסטען און קאפוניסטען
Di’D’ און האמוניזם 'Eiiy; אר־■

 ITORD^tn די קליסע; און טײ
i פון n ׳עפאלםונג; i n םאראיײ 

 צו באציאומ די ;אנס1ם רy:ינם
ם.1׳צלוס־ווא ;רוסלאנד
םענט 30 פרײז

 גורעוױט׳צ׳עס לידסקי, בײ קויף1ם־פא8הוי בוכהאנדלונגען. אלע אין באלסען צו
יארל. נױ בראדװײ, איסט 202 בונהאנדלונג,

דרור,ז םון ארױס ערשט

ו ע ס פ י נ ו ם א  װאס ס
ען האכעו ס מ מ פ  אוי

קאםוניזם דעס
(צבױן) האפמאן ב. דד. פון

? □'טיזען א װערעז איהר װילט
ביבעל. דיזען אהן שױט קיץ ניט מאבט

 זעהר זעהר, איז בירגער * עזרװע iy אז םאר, נעװקהנליר זיר שםעלם נ*ט*כירנער דןר
 :•«ר זיד ער שסעים םראנעז, נעװיסע אויף ענטםערעז קענעז םוז םעז אז װײם, ער אװצר.

מו שװערע צז װי •זוי אוז עקזאםעז. שװןרער » א  נים ער װערם :ים, זי:י םען נס«ט ז
נירנער. קײז

בירנער. » װזןרעז צו ®װעד ניט איז אםת׳ז דער איז
 ווציט רענירוננ אםעריקאנער די אזוי װי װיסען, ז«ל סעז אז זיך, סאחןרם עס (•םיריױ,

 דאס אום אבער םארװארםמם, װערעז מסאדם אוז סםיים םוז נקשעסטעז די אזוי וױ נעםירם,
קאיעדזמ. א ענדינצז ניט מז דארזי װיסעז זו

 בײ נײעם נאנץ א ארויםגענעבעז ריענ אײד נעטמוראליזײ׳מון די האם *װעק דיזעז םאר
י  איעס אננעגעכעז איז ביכעל דיזעז אין סיםיזעז״. אםעריקאנער ״דער הײסם װעיכער ׳מ
 נעםשױ די ■ײ*ערם. סיטיזעז צװײםע אוז ערשםע די ארויסנעהםעז ןןו װיסעז דארף םעו װ*ס

 אירישער ®ארשםענדליכער א אין ערקלערם ביכעל דיזעז איז !ײנען נעזעמן ר»ליזײמאז
בירנערעאםם. אנבאלאננם װאס אלעס װעגעז באנריף םאלשמענרינעז א גים אוז ש§ראר

 קאורם אין נעמטעים װערעז װעיכע #ראנעז״ די בימל דיזער ענםהאלם דעם אויסער
 איבערג*־ זײנעז םראנעז די ירען.1■א סיטיזעז ארויםנעהםעז געהעז װעלכע יענינע, די *ו

מ די, ע*ר בוכשטאבען אידישע םים ענגליע אוז אידיש עננלי^ איו נעכעז  קענעז װעי
ש«ר»ו. עננלישע רי תנוג נים

ױ ביכעל סיםיזעז כעםםער דער איז דאס  ביכעי םוז ■רײז דער נאם. אידיישער דער או
מז װ»ס די סענם. 15 איז  סענם 17 םאר צושיקען זאיעז ס״ל בײ *וגעשיקס האנעז עס ײי

osojroo דרעס: םאימנדעז דעם אויף*
.NATURALIZATION AID LEAGUE, 175 Esrt Broadway, New York, N. Y

r±

פון דעזײנערם

ען ען סלײדער פרוי פארלאננט סו א װער
.1 סרױעו און םענער »«ו •ו^עם״אן נוסע א

 םיםעם *רויען, פאר דעזימינג אין
 קורם א קלײדער קינחןרשע און
 באל־ « םיינם סקול םיםשעל אין

 גחיסע « און ■אזײ*אן דיגע
נעהאלם.

 נארנמנט אװ סקוחל םיםעעל די
 נריי־ ם״טינ^ יעימח תזײניע׳

 קליי• פרויעז טאר םיטיע 1אי דמנ
 י«חג 50 *ינער ןאבצירם דער.
זודםאצס נרעםגמן on טים

 אידעען נײע
 םיםטעםען נײע

 םעטאדען בעסםע
רעזולטאטען בעסםע

 און מאנ אונטעררינם. •רױואט
 באדיננוננעז. טםע תצאמז. אוחמם
^ot ערײב̂נ mOvd מו  קוסם א

 םולער םיט בוקצעם סריתן א סאר
סאציאז.1איםא

 אח דעםאנםםרײשאן *רייע
סקול. אתזער ̂ ,

®רײטאנ און מאנטאנ^םיטװאד :קלאסען אװענם

M IT C H E L L  D E S IG N IN G  S C H O O L
NEW YORK

איבשורפבם
פאר

הלאוהמאכקר

 פארזיכערונג לעבענם
 ענדאומענט יאהר 20

םײםענם יאהר 20

מעטץ םאול
דער טים איצם

 אעשורענס לײ^ יארק :ױ
קאמפאניע

n o םםרים םע23 איםט 
.4224 נראםןרםי :טעצעםאן

 עײע., דײלי 2008 :אדרעם זויז
.7619 םארדאם :טי;ל. :ראנפם,

IS WEST 37th STREET.
Pfc—ii Fta la; MM

 די מיט עקזאמינירט אויגען
— אינסטחםענטען נײעסטע

 אםיםעם אפםיקעל בעקער׳ס דר. אין
 טשענםעס. קײן ניט מען נעהטט

 כע־ דר. אז זיכער, עם איז דערפאר
 היל(£ אםת׳ע אן זײנען ברילען קער׳ם
די פארשםארקען זײ :אויג פארן

 אוינ דאם כאפרײען און זעה־קראםט
אנעםרעננוננ. פת

 את־ נעםאן װערען ארבײטען אלע
 פערזענליכער כעקער׳ם דר. טער

 םאר־ גרעםםער דער םיט אױפזיכט,
זיכטיגקײט.

:םאנהעםען
עוו. זינעםע 2313 בראדװײ איםט 213
U1 סוװימעז עװ. סעקאנד reu s

iJSO ta <ק*ר. iM  I1K ( DO ya8 
.DO 9D23 איםס 111

מװצוױ מנומס 100 עװ.) סע4 מעבעז
:בר^נקם

S8S רא«ד •אידאם איסם 283 עװ •יאססעסס
:ברוקיין

יײצנױ. «יי»יו 178•

DTBARNETT L B E C K E R
O P T I C I A NOPTOMET&IST
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 ײ*נ«; 1נ*סט* *־ן lysftwm•* די ■1■

 פ*נ«ז זיי tyenn **ב״ט, <uyj ניט
*‘i y׳j y i r־*eejya נ*סט*ן *ין

ט |1*י B iy ד rw־-«yj*B ין* •jn y u
׳*טערט,

i»*yBVByi ג־ט ג*ף יייי ®יײ*׳* יי
״ן avii *וvnyaip 11 די  *1» נ*ר י

y*׳;yii fv |ys*yn Vi* ,t־'iy
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 די עינ«מ11 ױיוי '[,bb* ״*;«ר*חט*רט
* 'uyj r ; i i  »yn yi• װע• נ*ט**נט 

i ey; •6ר* ד* o?*6:yiy׳ |y״
y»u,| ל״נ** נ*ר לאס ya• װעט r 

v a a  y>*P* ע־ ענ  t*i ה*■*• [.y־yii נ
sy !ז״ *! ■it

 *mc נןיוארד דזשא־נט אײן
נ#סט#ו. rn ל*ן*לס אלע

 ד0ר אי* פון טיטגי׳יד^ר ט׳<טינע די
K*1 אונזער םין ק^י־ס

i יןיווט^ני זײגען נןוסםןון jw m e 
ט, דער ״  ן י י n עטאנײ-^ו צו א־:

D r ר  if n נ n אי &ון ד, ר יו 
 װאס ׳6יאק>וי־ ^ג»ר1״»ינטעדגי-

 yOJ״r עס וױ »ון כ^סט^(, אין דך נען
̂נ־ ניכ^ןן אין דאס װעט *ו
 *yj ^ויז *גפ#נג דעי :עכץן. ,א-ן רען

^ב אײדגע טיט גזנװ^רןןן בי*כט  חד׳
 יױיה pn ויגטאן ®-עדדענט םין וױויה

 עכ װי ^כער •ערא^טײן, *תזידעגט
 יעדען ס*ט רונ דוןוט «*ס*רט
 ;ע• דעס נענען *ויף זיך ר*ס )אױםטו

מע; װאס טיפער1“ >ו פע׳נן
 יויפ »ון איכערלןוטען, געךאיפט ףןוט

e א rw § ? q p « נעג-ינדעט דעמאיט ן 
ל/ דיסטריקט געװאיע;  *נ?ר ?אזגסי

ijn אין נעיאט נ-ט וזאט ״ק׳ן׳וגסיל״ 
ױידג ד-אט ער סך קײן דך ו

 pc c״v דע•#דורך םונל^יאגי־רט. װאס
 א*ין ברױז ער ד׳אט עקזיהטענץ זײן

 אי־ס׳ דעען ov מיטיננ, א נעהאט
 טיט און... בעאטטע גע־ו^יען גאוױייט

ע־ געעגדיגט. עס דך האט דעפ  י
̂וז ׳זוןו>אי איו, ל^ונםיי דיטטרילט>)  גמרר
ײ ײף5ג דויכפאי א נעכורט. זײן נ

v װעיען עס ivw m\ אוד־ אײניגע 
*אד^ע דער פאר זאנען ײן א  געג^-א

 »ין ^יזא־־ס *** פאר בא><רד דז^אינט
ט די נ^וסטאן.  ד^וס *יז, אורלאבע הויי

 יזי#וקמא- דעם צװי^ען כאצײןונ;ען די
 דחנסמא- די און ב^ארד דזיטאיגט כ*ר
 *,אנ׳ irvv( זיעמן 49 ילאיואי ױניאן כזי
 otfir, י״עצטענס *בער אננעצױגען. כעי
 דוגא און געענדעיט סך א ליגע די זיך
 דרעכ אין ניו♦ גרױ׳סע די דטען. צוב

ן הזןוט טרײד ע פ א ^  סיטיא״ נײעם * נ
*tr סא• סלןױרט די ר*ס ס*טואציע, א 

 נענוביען האבען 24 לאסאא פון כעד
ײ םון מנרען ר ע נ ^ ו  עפזעױטיװ ד

ה אי ^  פאר ס^י אײן v*,v ואל עס נ
ע ^ן 4טא■ ײ א ^ ע ט אײן װערן ג ^ג י  דו׳

 נ*סט#ן. אין □6יאיןא• א?ע פאר גאארל
 אגגענוסען 24 לאהא^ ח#ט וין דעם אין

 צוגע״ אײר איז װעיכע רעזא^^יע, »
 היאוקסווכעד אוגזער צו געװארען שיתט

נאארר. דז׳ןזאינט
 •n די האט כאארד רמגאיגט דער
 זאך רי כדי און אננענוסען ואלוציע

 חןר חאט דורכצוםיהרען, ניכער װאס
טיננ א אײנגעױופען באארד דזמאינט  רי

 די פון כאאידס עקזעהוטײו איע םו;
 אגנע־ איהר צו !יישן װאס לאקא^ס
 f«n פראגע די װעאכען אױף ׳&לאסען,

מ א  א״ז און נעױארען דיסקוטיים :ענױ ג
 גע״ גיטנעחײסעז אײג^טיסינ אוין־

װארען.
ריכ* דער אין י*ריט נמסכטער דער

 r,t םיטינג א ״וםע; צו זײן ױעט טייגג
 אינ- אלע פון כאאלדס קקועלוטיװ די

 p» באסםאן^ אץ גאיןאלס טערנײ״ןואנאיל
עי פון אפיס דזמענעראי דער אױב  אװו

ײזזאנאל  אבײ דעם אין װעט אעטעינ
 גא־ דער אין נאר וועט צוהעיםען, כמלע

 אײן כאסטאן איו וײן צוסונםט חענטער
או^ םיז באארר ז^עאעט  איז סוט קי

 כ^ארד ת^יאינט אײן דרעסמאכעו/
 ארכײט. דין אין וױרפזאמער זײן ױעט

 און אויסנאכען וױיגיגער זײן װעט עס
 די םאר כעהער דין אלגעטײן אין װעט

̂ע PD סיטגלידער  אינטער״ אונזערע אי
כאשטאן. אין לא״א^ס נײעאגאל

v
קלאוקפמכער. די בײ לאנע די

 *•ן קיןדקדאפער די כיי ל*נע די
 דע-1א װי *נדעריגי ניס *יז ב*םט*[

ן !*דנייט קײן ניט* איז עס ם.1ט ״  ן
ט טם1ב  זיעען סס1י* *ון ניט מען מאנ

ע  נע־ האט ניען װי פ־ל *זױ ניט* *ו
*•«, רעזויםאפ רער עדװארםען. קענם
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r n* .]יאט׳ןוט•■׳
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r-* <ס 4י • חןי  9ד* ׳|yiyii a)*iyj י
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 א*ץ ט־ט iya ן6*י ;y9׳־״yr־־9 *״ת
 jyj'rp |y6־yp IV ״I*p ;ya 1 װ*פ

^:eByv3׳i3.ד־ *•; ־ pyiyr By*i.
v ד• n e i r y i׳■״ ־i* , ;y r ין* 
״י ׳יה ר P * a* -*׳«•yn ט v׳*f׳B 

טy •׳.• * *ryi *יי עכ ׳v yנ ״i* ,o| 1׳
 *1* *׳( BIT ,;y6״i5*9 |1* ;y*r£׳

ט i*r •צ״ט |t ד ly די ״ r *  ,ys**e״ 
י' ני׳ד ־״«ט l״i נ : s׳T ״ן פלן*

 אירישע אונזערע אלע ודנשען יר 4^
□j אידי־ אונזערע , ®אטרו^יתער

*מ ®רײנדע שע
מן דעם >וץ  גליק 4®אלר *ידישעו גיג
יאחר. נײעם וװס ועגען און

 cm גדײנגעו גאט גוטער דער ^אל
 *ו *ײעחןן אה גליק W נײעם |

 אמ עס וױ ישראל, «ון קינלער אלע
מרן װאונש עדנסטער דער

P . L O R 1L L A R D  C O M P A N Y
םינארעטען םיור׳נר *ון חאיגאר פון  r r m w » « « o

 ו לאק. פון מיטינג וױכטיגער א
טרײד־פראגען איבער

.)1 זײפ •ון (אלוס
 וײנ^ז וואס מארהאנדילוננען איע בעד

 די ײני*ן, דעד צוױמען םארנעסוסעז
 דדטא״ די און סאכ־סאנרפעקטמומןרס

 מארחאנד־ n םון חנזולםאט דער ;בערס
 דואס וױרטונג דער ורענעז און לונגעז,

 אר״ די אויןי האכען \vp רעזויםאם דער
rm די איז בײסס״באדינגוננען w 

סאנדזע״ איז זײז וחנם םיטיננ מר
סט. טא4 איסט 64 יײסעאום, םען

 רדסט 1 יאקאל םון עטזעקוםיװ די
 אס סיםמנ״ דיואן it םעםבערס אלע

̂כ״ װערען א*טמ*ב*ן אייו וחנמז  כאר
 יאטאי״ וױכםיגע זעתד אימנר מז

םראנען.

G E R E C H T I G K E 1 T — ( J U S T I C E )

 החז^יוי כדדלחי
^ ולא רי א

ג ױ י נ״׳ז, (
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ד א ײ ר פ ד דן א ם נ ע עגוינו ס-ג ענ רי א
 — פארבאנד. נײעם דעם פון פרעזידענט גענעראל אלס ערװעהלט דגמאן מארים ®רעדדענט
 אינטער־ פינח די פון אינטערעסען די אין ארבײטען װעט אלײענס״ ״נאדעל־טרײדס דער

םאדבאנד. רעם צונױר שטעלען װאס אמעריקא, אין נאדעל־ארבײטער די פון נעשאנאלס
 ארבײט פרובטבארעד םאד אױםזי־כטען בעםטע די מיט זיך שליםט האנםערענץ די —
צוקונםט. נאהענטער דער אין

םון סיהרער רי צו סערעגראטע גריסונגס יטבת׳ אין םרייטאג פא-אכםאנען
 איז סעיטעסבער, כען8 א־ן זטען דעם

 קאנםערענץ א געװארען אפ;עה»ױטען
 פון ױניאנס אינטערנע^אנא? םינף פ\ן

 די און אמעריקא אין נאדעל־ארבײטער
 רע־ גוטע געביאכם האם פאנםערענץ
 זיף האט קאנםערענץ דער ןויטאםען.
 אין םריה דער אין םרײטאג נעעםענט

 םע32 און בראדוױי םארטיניק, חאםעי
 םארטנעזעצט נאכדעם איז און סטריט

 םון רום קאונסיל דער אין געװארען
 3 בילדינג, אינטערנע׳פאג^י אונזער
סטריט. טע16 זועסט
 זײנען ארגאניזאציעס םאילנענדע די
:פארטראמען געװען דארט

 לײריס איגטערנע^אנאל אונזער
 אםאל־ די ױניאן, װארקערס נארםענט

 אםע־ אװ װארקערס קלאדיננ גאםײטעד
 רי אינטערנעשאנאל, םאריער די דיקא,

 אינטערנע־ סילינערי און מאסײקערס
* אי  טײלארם דזמױרניםען די און ^
 ארבײטער נאו<> םיגף דיזע ױניאן.

 מיטנלײ־ערמאפט x םיט ארגאניזאציעס
 האבען טויזענט, הונדעי־ט עט^יכע םון

 האנםערענץ, בײם פאר^טעהער נעחאט
 םון פראנראם א אוסגעארבײט האכען

 און רואגםטיטועאן, א און (תטיגקײט
 קאונ־ עקזעקוטױו אן ערוױילט ^כען

 די אילס באאםטע דז^ענעראל םיט סיל
 ניײנענרינדעטען דעם םון װארט־םירער

סארכאנד.
 ער־ זײנעז באאםטע דזשענעראל »לס

 פערזא- םאלגענרע די נעװ^ורען יױילט
אינ־ אונזער םוץ זיגמאן, םאריס :נען

געװארען ערװײיצם איז םארנעישאנאיל,
 די םון זאריצקי, םאהם און •רעזידענט

 סעסרעטער־ דזשענעראיל קעסםײקערס,
קאונסייל עקזעקוטיװ דער טחנז׳טורער.

 םון און בעאטטע צװײ די po ־כאמטעהם
תי  אמאילנאםײטעד, דער םון חילמאן, סי

 טא־ און פאריערס די םון ?ויםכמז, סאריס
ג/ סאס ^י  טיײ דזעוירניםען די םון ס

ױניאן. לארס
 תאנ־ דעם אויזי דעלעגאציע נאנצע די

פאלנענדע די פון בןרטםאנען איז םעדענץ.

 בארד דדמאינט סון םיטינג דעם אױף
po ױניאן דרעסםאכער און סלאױן די 

 נעװא־ אננענוםען איז םדײטאנ. לעצטען
pn * באשלוס װיכטיגער pd צו כאצוג 
 די םאר ארכײטען וואס קאטערס די

 עס ז<ינדוםםריע. דער אין דדמאבערס
דזשאבערס, אזעלכע דא נעםליר וײנען

 שיהעז זײ און קאטערס כא׳טעסטינמז װאס ״
̂נעמניטענע 4סאכמ ארויס  באנדעלס. צ
 זײ אז ניט מוין דאך חײםט דאס אבער

 באהויפ־ זײ װי נארםענטס, די ״קויםעז״
ן זײ אז נאר עס. סען  זײ זײ. מאכע

 נאר דזעאבערס ניט ,op הייסט וײגעז,
 מא־ זײנען זײ אבער טאנופעקטמוחןרס.

 זײ ,ר v b v ש ן ה א נוםעקטשורערס
 װײס װער אין נארםענםם די אויוי סאכעז

מאיקעס! וואסערע
 דער האם איצױןזטעל^ דאם כדי

 סײן דאס באשלאסען באארד דזשאינט
 ־י א םאר ארבײטען ניט טאר קלאױדסאםער

דזמאבעד. מיאוק
 סעק״ דער לאננער, ע. לואיס בר\דער

 בעם באארד, דדפאינט on םיז רעטער
דעם סארעפענסייכען nr דעריכער אונו

 אוגזער א'ז !ערזענריכקײטען באקאנטע
**רבײטער־באװעגונג.

 פרעזי־ — אינטערנעשאנאל דער פין
 די און באראף סעקרעטאי זיגסאן, דענט

 דזש. פײגבערג, י. וױיס־פרעדדעגטען
 אםא<־ דער םון ;װאנדער ה. און העלער

 און שלאסבערג הילםאן, — גאמײטעד
 — םײקערס העפ די פרן ;בלוםבערג
 ספעקטאר בוריש, צוקערטאן, זאריצקי,

 — פאריערס די פון ;נאלדבערג און
 קא־ סעם בראונשטײן, װעניס, קאופםאן,

 דזשוירניםען די ;סילװערשטײן און הען
 צװײ און סוױגי טהאםאס — םײלארס

 פון באאמטע ׳רי ארגאנײזערס. ױניאן
 טהאםאס :געװען זײנען קאנפערעגץ דעם

 צוקערםאן, םאקס און טשערםאן, סװיני,
סעקרעטאר. קעפמײקערס, די פון

 םאי־ אוים׳ן האנ^ קאנפערענץ דער
בא־ א געשיקט קאוםםאן, םאריס פון שלאג

 קארעספאנדענט ספעציעלער אוגזער
 אונטער זיך שרײבט װאס באסטאן, פון
 ײאך די אונז האט באאבאכמער׳/ ״א

 װעלכע קארעספאנדענץ, א צוגעשיקט
 אויף אנצופאנגען גוט גאנץ זיך פאסט

 און צײטוננ דער פון זײט ערשטער דער
:שוײיבט ער נערען. גאנץ עס טוען מיר

 האבען װאך לעצטע פון ענרע ״בײם
 גאגץ עטליכע באסטאן אין נעהאט םיר

 םיטגלידער אײניגע — געסט פראםינענטע
 םון באארד עסזעקוטױו דזשענעראל םון

 גע־ זײנען װאס אינטערנעשאנאל, אונזער
 דער צו דעלעגאטען אלם אהער ?ומען

רעליף. פיפעלס דער םון קאנווענשאז

 םון נאטען אין סטײטםענט םאלגענדען
 קלאוק־קאטערם. די צו באארד, דמזאינט

.10 לאקאל םון מימנלידעי די
 דזשאינט רער !אםערס4< ״ברידער

 דרעססאכער און הלאוח דער םון באארד
 בא- מיטיננ לעצטן זײז אויױ ד.אט ױניאן
 טיטגלידעי די אויפצוםאדערען שלאסן

 ניט ,10 לאקאל ױניאן, האטערס דער םון
 קאטערה אלס באמעסטינונג .אנצונעםען

דזשאבערס. קלאוס ביי
 כױמ שטרײננ זײן וחןט ױניאן ̂די

 דער־בא־ אז אױספאםען, װעט און דעם
װערען. דורכגעפיהרט סינהםליר זאל שלום

 װעלכע ,10 לאיזאל םון ״םיטגלידער
 באשעם־ זײנען װאס סאטערס םון װײסען

 אױםנעפא־ ײערען דזשאבערם, בײ טיגט
 דעם אין וויסען דאס לאזען צו דערט

 ױניאן, דער .םון דעפארטםענט תשאביננ
 טען6 אוים׳ן סמריט, םע25 איםט 130 איז

םלאר.
נרוס, ברידערליכעז כײט

קלאאק, פון באארד דזשאינט דער
.y .ריפער־םא־ ארן דרעם סקױרם 

ױגיאן. כער

 דעם טיט באנריסענדיג זײ כיײנערס, די
 די אין סטרײק דעם פון סעםעלמענט

קוילעךפעלרער.
 אלס געװאיען נאםינירט איז זיגםאץ
 דזשאזעױ םון פארבאנר פון פרעזידענט
 פון סעקרעטאר דזשענעראל שיאסבערג,

 שפע־ איז עס און אמאלגאמײטעד, רער
 אגנע־ ?אנםערענץ פןן שייסען בײם טער

 עי אז הייםאנ׳ען, פון געװארען וױזען
 נאסינײשאן זיגםאלס װאס צוםרירען איז
 פאד־ אמאיגאסײטער אן פון געקומען איז

 פאי קי־אר זײן זאל עס כדי שטעהער,
 נארעיל־ די םון טײי קײן אז איעמען,
 די *םון באאײנםלוסט ניט איז ױגיאגס

 דער אויף געםאכט װערען װאס אטאקעס
 באאם־ איהרע אויף און אינטערנעשאנאל

קרײ־ אוסםאראנטװארטליכע די אין ׳טע
.)7 8ןײ אויןו (שלוס

 סלאויד דער פון באארר דזשאינט דער
 מיט באנוצט זיך האט ױניאן םאכערס

 אנװעזענהײם, זײער םון געלעגענהײט רער
 אדרעסירען צו אײנגעלאדען זײ האט און

 םיט* אינטערנעשאנאי םון םאסםיטינג א
 גע־ נערופען איז מיטיננ דער גלירער.
 טען4 דעם אװענט, דינסטאנ װארען

 האל, םעטאריאל םײן אין סעפטעמבער,
 װיים־םרעזי־ ״די סטרים. אפעלטאן אין

 דזשײהאב און פײנבערג איזראעל דענטען
 אײנלאדונג די אנגענומען האבען העלער

אררעסירען, צו םאסםיטינג רעם
 איז םאסםימענ דעם pd צװעק דערא

 אןגעםײנע די באשפרעכען צו געווען,
 אין אינדוםטריע קלאוה דער אין לאגע

 מארקעטס הלאוק אנדערע די און באסטאן
 אנאנ־ אויך איז דאט און אמעריקא, םון

 ערשטוינם װי אבער געװארען. סירט
 םיר װען געװארען, אלע דא מיר זײנען
 ״םרייהײט״ רער אין נעלײענט האכען

 אײגבאדוםעז איז מאסמיטיננ דער אז
 יױ רער םון ״ארויסצעװארםען געװארען

אק־ זײנען װאם מיטגלירער ררײ ניאן

לעצ־ נעמעלדעט געװען איז עס װי
 האט ״גערעכטיגהיימ״, רי אין װאך טע
 ך 1לאקאי ױניאן אפערײטארס קלאוק די

 לעצ־ פיטיננ מעסבער א אייננערוםען
 טען6 דעם אװענט, דאנעריטטאג טען

 ׳לײסעאום, מאנהעטען אין סעפטעכיבער,
 ‘ד*ס נעזאלט האבען עס װערכען אויף

 פראגען ײיכמינע גאנמ װערען וטירט)ר
 איז ױניאז רעי פון אינםערעסען די אין
שעפער. די א*ן אפערײטארס די פון

 ,נעזארט דאבעז פיטינ: דעס אױו*
 פוגק• םאאגענדע רי װ־ערען באמיאנט

:מען

□ __________________________ Q
לט־ם^צײכניס8אינה ן

ט״, | ײ טיגק ר ״גערעכ ע ם 37 נו

ס----------------------------------------ס
ט ײ ש ד מאקס — ױ»ד די 2 ז עני *ר־ ד

 װערט״זםענטס
ט יי  ארװעי־טײזםענטס .3 ז
ט ײ א — עקאנאם־ע איז קורם ct 4 ז ױ מ  םי

 ;»שיצעז עירוקײשאנאר קאפאלד,
ט ײ  רער םוז כןואי־ד רושןויגם פין סים';נ 5 ז

אז דרעסםאכער און י.לא*ק  לאנ־ ל — ױני
ארװעיםײזםענם. גער.

באארר עקזעקוטיװ רער םון םיטיגג א .6 זי׳יט
שעהנהאלץ. י, - 22

 אברהם — (ערצעהיוננ) תהיעות צװ״ 7 ?ײט
1 זײט םון שרוס א רײזען.

 נ*םיץ־ביכעי רעראהםאר׳ס םח .8 זי'ט
 די סיט ט»ן צו נ*רניט האס רעכס .0 זייט

ילינ״ ״ערױקײש*;אי דער םוז יוניאז־ברעכער
(;עדיכט) װאונדערליר טובין. אברהם —
גראס. נפתי־י -

 ררעס־ און קיאוק םון םיטיננ א אוייי io זײט
טעוי א — באארר דזשאינם םאכע־  רע־ ()

ג ב. י — שארף און קורץ פארסער.
״ס  מייער. רור — פוילען םוז בייף n ז

סקולמאן. ה. — קאלענדער אינםערנײשאנאל
ט ײ  ארװערםײזםענם. שםועסד קורצע .12 ז
ט ײ  אדװערםײזםענשס .16 און 15 ,14 ,13 ז

שיוסען. אוז

 עדױקיישאנאל ױניאן ״טרײד רער אין טױו
 פון ליגען פארדאםטעו• דיזער אט ליג״.
 געסײן אזוי געווען איז ״םרײהײט״ דער
 האט עס דאס פראװאקאטאריש, און

 זא־ די םון אםילו םאנכע, אויםנערעגט
 האבען זײ אםילו ״לינקע׳/ ^ענאנט^

 א דאס פארסראנען, געקאנט ניט שוין
 םא־ א האבען צו סלײמט װאס צײטונג,

 אונ״ זיך זאל עהרליכקײט, אויף נאפאל
 אזעלכע םארשפרײטען צו םערנעםען

 רער געגען קלאגנען געםײנע און םאלשע
 און טוםעל א אנצוםאכען כדי ירניאז,

ארבײטער. די צװישען האס פארשפרײטען
 ראס רערםאנען, צו ווערט איז ״עס

 ״םרײהײט״ דער פון פארטרעטער דער
 דעם צו צונעגעבען האט באסטאן אין

 װאס דאס אז שורות דיזע פון שרײבעד
 גע־ איז געשריבעז האט ״פױיהײט״ די

אס םארזיכערט האט ער ליגען. א װען  ̂ו
 ער דאס און נעשריבען, ניט דאס האט ער

 צוריס״ באלר זאל ליגען דער זעהן, װעט
האבען דערוױיל אמנר װערען. נערוםען

 ארגאניזאציאנם דזשענזוראל א װעגען
 דזשאינט דער װאס דעפארטמענט

 אײנצושטעלען באשלאסען האס באארד
 און שעפער סקעב די ארנאניזירען צו

 האנדי־ ױניאן רי אוי^ אויניצופאםען
אקציאנס ספעציעלע א װענעז :שאנס

 סקעב־ סײז דערלאזעז צו ניט קאפיטע
 נ*ט ואל מעז אז דעם װעגען שעפער;

 כדי אװערטײם, לױין א'צט ארבײטען
 מעהרער םאי ארבײט ײיז זאל עס

 פלע־ געפייען װעגען ;סלאות״־טאבעד
 קלאיקדאבער ארבײטסלאזע פא״ צער

.)14 זי־ט אײף (שרוס

ארבײטען ניט טארען קאטערם ̂לאזק
חשאכערס ױ

 הי פארדאמט באסטאז פװ כאארו דזשאינט קלאוקמאכער
ן אינטןןונײשאנאל ראוכזע אדף נלכולים הי פאר ״פױהײט״

 פראטעםט־רעזא־ א דאס פאר אלײן שלאגט באארד דז׳טאינט דעם אין זיך געפינם װאם ,ליגקער״ אײנציגער אײז דער
 א אפברעבען וױלען ״לינקע״ עטלאבע — װערען. אנגענוםען זאל ״פרײהײט״ די פון לינענס די נעגעז לוציע
 דזשענעראל אונזער פון םיטגלידער — די.מאםען. פון צארן דעם פון א״נלעשטילמ װערען און םיטינג ױניאן

^על — אויפנאםע. שעהנע א באקוםען באארד עקזעקוטױו א אדרעםירען העלער דזשײקאב און פײגבערג איז

)13 זײט י1אוי (שלום

לאקאדונרעכען פון טומעלמאכער ױ
םשעג ץדאן א אפ

םאראנטװארטליכקײט. צו פארשוינען די רוםען װעט לאקאל דער


