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 *ןחןסט איז חױז ױניפי דרעםכמכעד און װייסט
ױני םשו13 פרײגאג, זיד עפענם פארה

) 1 ו״ם ןit («י*וס
 דא: כיונטעײ. אוז ױ;ג םיהלעז זיך זאאעז
 וױיט עס איז אגגענעכיע- װערט לעבען

דא־ט■ םון אװעהפאהרען גא־נישט זיך
1ײיכקײ לי פי־אץ. דעםשעהג־זײט

 אגגענע־ יי אי; גאטו־ אױפױגער דער םון
 א פיט צו אלעכיעז צײ־יט נעזעלשאםט, פע

 אױ ל-אפט, סאנגעטישער טעכט־געי
 דא״" װאס יי אן עס קוכיט שיועל זעהי
 דע* זאל אװעקפאה־עז דארטען פון םען

געי־ע* ,ד רורנלאיען ניט קײגער ריבעײ
זיד יז.אי ארױסצופאה־עז נעגהייט
כחות. פרישע :ײע, פיט צישעפעז

 דע־מאגט אױך אפשר נאך־ דארןי עס
 זאכןז נוטע אי־ע רי חוץ א ,דאש װערען

 כי׳׳גז װאס אננעוױזען, דא האבע• מיר װאס
 דאױט איז הױז, ױניטי דעי■ אין כאהוטט

 געשמאל. אין םייש גיט, עסע־- דאס אויך
 ד<* אז צו יױײינ ניט העיפט ראס ױאס
!גוט *ױ בעלע- ;אך זיין זאל דא־ם זײן

 יי הייסט, דאס הױז, ױניטי די אי׳זא,
 ג־נז איז דאיס װארים איםע;יע, ױגיטי

 היײ פיט ייױיט גאנצע א נאר הױז, קײן
 גרױסע־ א חוץ א יואטעדזשעס, און זער

 רום דיידנ; א םיט האטעל, כיאדערנער
 הינ׳ פינו* פאי םלאץ דא איז עס װאו

 אע — כאקװעם, עסעז צו מענשען דערט
 ׳ הויז ױניטי די כיען רופט אלץ דאס
 זי־ עפעגט הויז״ ״ױניטי די אט און

יוני• טעז13 דעם פרייטאג, דעם
 ר או װערט איז, שטייגער דער וױ

 נענעבע ערעפעניגנ, די לכבוד מאל, דאס
 קלאם; ;דשטע מיט טרקא:צע שעהגער א

 ליטערא־ םוזיקאלישע, די םון קינסטלער
 דער און .*ועיט דראםאטישע און רישע
 סאנצערט רעם בײ זיין װעט װאס עולם,
איבערראשט. אנגעגעם זײז געװיס װעט

 װעט גראגראם מוזיקאלישער דער אין
 ־4פידע באריהדטער דעי באטײליגעז זיד

 קינסט־ דעי װערשאן. אלבערט שפילער
 צײט א ריט ,,ײאי אין שױן האט לער

 דע־ אין קאנצערט א צו געשםילט צוריק,
 אויפ־ דעםאיט איז עי־ און הויז ױניטי

 מיט עוים אונזער פון נעװאיען גענוײען
 יצ גרײט קינסטרער דעי עגטדאזם. םיל

 פיאגראש רײכע באזוגדערס א מאא דאס
 פיסעד איבעררא״פען. אאעםען ױעט װאס

 באגריינתז ?ינסטאער דעם װעט װער׳עאז
פיאנא. דער אויף

פיאניאם. איטערארי״טע א סומט דאן
איבעראיטעז. אלעכיען ײעט װאס

 דיכטץר איר־שער באאיבטער ךער
 ײעצ־ רײזעה אברהם ^ריפטשטעאער, און

 אונזערע צו באקאנט באזוגדערס איז כער
 אי־ אוז סקיצען פיצע די דורר םיטנאידער

 זיך דרוהעז װאס פעדער, זײן פון דער
 םאר־ װעט ■״גערעכטעהײט״' די איז אםט

שאפוננען. בעסטע זײנע םון יצעזען
אידי־ םוז סינסטאער באאיבטער דעי

 װאכ רוביז, גרעון םרײנר טעאטער, שען
 םוז ערעםענוננ דער צו יאהד יעצטעז האט
 מיט םוראר אזא געםאכט הויז ױניטי דער

 פאראעזונגעז. און דעקאאםאציעס זײגע
 אוז אונז םיט זײן וױדער םאא דאס װעט
ד ;אנץ א איז אויפטרעםען װעט ײ  נ

•ראגי־אם.
 — עפעס, ̂אר זײן װעט דעם חוץ א

 אלעםע• װעאעז װאס טע:ץ קאאסישע
איבעררא^ען.

 א זײן װעם עס װארט, אײז מיט
 הויז ױניטי רער םוז עםענונג גראנדיעזע

 די ועדענקען. אאנג װעט עואם דער וואט
 רע- ניט ̂אר זיך האבען װאס יעגיגע

 זא־ ארויסצופאהרען, אויױ דז׳טיסטיירט
טאז. גאײך עס אען

 צי פאהרען װאס די םון םעהרסטע די
 םרײטאג םאהרעז װעאעז עפענונ. דער

 ek נעהם װאס םרײן דער מים בײםאג,
 טײם״ ^סטאנדארד 2.20 האבאהעז םון

צײט. יארקער נױ 3.20 םײנט, ראס
 אא- רער מיט אראנזשמענטס דורך
 װעט קאמפאניע. רײאראור קאװאנא
 א אפנעהז פאינאכט, אזײגער 5 םרײטאג,

 בײ געהן װעט װאס טרײן״ ססעציעאע
^—■—■■■»■————————

ר ע כ א מ ס ע ר אן ר אל ױני ק א  22 ל
ט ר ד ײן םי ־ און םיק א אנ  ל

אן ש מפ א ט ם םי ע ענ ב

n זײם םוז (עיום
 דעף ראנער^טאנ. אעצטען נעזוארעז

 םיםנאידערשאםט די האט רז^וז, טען5
 םון רעקאםזנדאציע די גוטנעהייסען

 :אאקאל דעם םון באארד עסזעקוטיװ דעם
 אײנצוםיה״ געװא־עז באשאאסעז איז עס
 איז םאנד, האנסאםפעאן אוז םיה א חנז
 איז 22 אאקאא ױניאן דרעסמאכער דער
̂ע די םיט אייז אײן אין איצט שוין  א

 י שו האבעז װאם אאקאאם, קאאוסמאכער
ז. םיאע םאר םא;ד בענעםימ אזא  יאה̂ר
 זיר צו ארויסנעײיזען זיך האט װאס אוז

גויטווענדיג. העכסט
 דרעסםאכער רי גראכואירען םיר

 גוטנז זעהר דעט םיט 22 אאתאא ץניאו
 )פ> אויסדרוס אן איז דאס :אשאוס.

ױניאז. דער איז ברידעראיכהײם ^ומת׳ע

̂ס י* כושח  כאי.׳ ט•’;,..י דע־ װאו פא
אנקיסעגדע די אפױאיטען װעט

 חא־ ל'*ז יװיטי דעי• םיז :א:י־<ן א*ז
פענע איל־ איגטיל־* -אט ״אש נ״טע,

 פיד שיחען חוין, ױדטי די דזשרעגט
 ײ W אײנאאדומ אן צײטונג דער דורך
̂ע  ,ױניט דעד טרל נאזוכער אוו פ־ײנד םיי
 נ׳ט ,יױ ^װיט, ;אך נע-ענחען ד• )לױז
 סא״ב-אכט דא-ט י־אכעז ז־י שעהן און
ײ״ נעכיג א*ז cy דאס גיױנען, רי- און  נ
 רױז ױדםי די ווען װ*סען יאיען צו די

 וױד א־בע-גע דאס אין אױ;» דר עפענט
’אי האפעז טי־י טאן. ין;>,א ״ןוין ,ד אען

Aft r^yj
 fitn ערעםעגומ דער כײ עיװאיטעה

גיעשמח״ >י <*י דאיט mטדן צו יאהו
 געטראפ• דא*ט חאכען טיר וױ עואם

אױך ר׳אםעז םיר אין םאי־א־יאהרען,
̂ם דע״ דאס אוױ ױנקט י״ו אייד װעט עו

^ כאדיסטע״עג טיט 4פוי א*ז ציפרײ־ען
א»ן H0 ׳יאד־ען“םאר*א געױען עס איז ער

M דער פון צײט W t r v נאכ״ ס״ ײין 
װאחײשאן, זומעי גאנצען דורכ׳ן דעם,

שאנס
טי איז הויז ױני

׳>«
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תאטערזשעס. 11 ארוםיגע די אה בירריננ הוייט די צײגט װאס הייז״ ױ:יטי רעי פון װױ״ ״בוירריס־אי »

ס סקוירט, קראוק, צו ע  און װ
פ י ד ־ ו ע ש פ פ א ש ו ע פ י ו

דער פמ װערען פדעזענטדט װעט

א־נסערנעשאנאל
 נעלעגענ־ אויםגעצײכענטע »ן
 קלאוק. פון טשערלײט פ»ר ה־יט

 שעפער דרעם און ריפער םקוירט,
 ױי־ פון אינטערעםען די דיענען צו
 צ־יט דערזעלבער צו אץ באנק, ער

 װאקײ־ א םים װערען פרעזענטירם
זוםער־ פראכטפולער דער אין שאן 3
 פא־ אין דרעםם&כער די פון הײם

פארק, רעסט

 אינםערנע־ דער פון באנק די
 װאקײ- דיזע געבען דועם שאנאל
 טשערלײט צ״ועלף דיי צו שאנם
 זײער אץ ברענגען װעלען װאס
 אקאונטס צאהל גרעסםע די באנק

םאנאם דורסן

ק ױניאן אנ נ
 דער םון מעטבער

סיסטעם. רעזױרװ םערעראא

עװענױ פינפפע
 םסרים פער21 וער כײ

יארס נױ

 םאר געלעכענהײט א אויך איז עם
 •־V ױיער צײגען צו ארבײטער די

 ױיע־ פון ארבײם דער פאר שעצוננ
 ייר־ יױחה תרך טשערלײט רע

י»הר. אין כײטס-טאנ
ו

 זייערע העלםען קענען ארכײטער
 פרייעז א קריגען שאפ-טשערלײט

 וועלעז זײ װאס דערמים דואקײשאן
 דער צו אקאונטם זײערע ברעננען

 און באנק ױניאן אינטערנעשאנאל
 קרעדיםירם ז»ל עם פארלאנגען

 זייער pt םשערםאן צום װעחןן
 ארבײמ נוטע די אן פאננט שאפ.
ענדע ביז גוט איז »פער דער איצט.

דזשוןדזשון

GERECHTlGKEn^OUSTICE)

 *לע םון *רנײטער
 םפראײ׳ לענדער,

 רי און יי־יו, ניגט
 ויין װעט װעלט

אײ׳נרע!

,bprnn בצדיותי
ארפה. ולא

) 6 כ״«, אױג )

געיענמיג• םײן אן
ו י ו י י י האלט קײמ

י7ײ ו ו א ׳גטאי־?,
גיט איחר
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א אױןש .׳יע קלאוק אין םכםוך דער
̂' גאװערנאר פאר פארחער קאמיםיע ;׳ם סג

 יעד עדקלעדעז הילקוױט און םײנבערג דנמאן — האל. םיטי אין פאר קומט פארהער וער
 הערט קאמיטע סטרײק גענעדאל גרויסער דעד םון עקזעקוטיװע — שטאנדפונקט. ױניאנם

 איז םטרײק גענעראל פאר׳ן מאשינעדיע רי— פאםירונגען. לעצטע די פון באױכט אױס
 צעהנר־ די און יעיאן דער םון םיגנאל דער װערען נעגעבען בלױז דארןש עט — םארטינ.

!םטרײלן-האלם די אין מארשירען װעלען ר,לאור,מאכער טויזענטער ליגער
 איניוכ־ קלאוק דער אין סכסוך רער

 גע־ ;ארניט נאך דערוױיל זיך האט ימריע
יטש ענרערט,  רער םון םארלויף אין ̂כ

 עגט־ נײע סך א סארנעקומען ױינען װאך
 ױע^כע ׳טואציעיס דער אין וױקלוננען

זורצד.:. אין איבערגעבען דא װעלען סיר
 אין געמעירעם כײר האבען װאך ל/ןצטע

 ן1פאסירונג־ אילע די ״געיעכטיגהײט״ ךי
 חאנסערעדז דעם ביז סיטואציע רער אין

 װאס אסאסיאיישא:, רזשאבערס דער מיט
rn דאנעײ םוןראכטאגען סארגעקומען 

 ראנתע־ יענער ױני. טען12 דעם ׳שטאג
 און געװארען, אסנעבראכען איז ךעגץ
 געכראכט ניט זיך, שארשטעהט ׳ראט
 האנפע־ יענעם אויןי רע/.לטאטען. ?ײנע
 פאר־ די אז געװארען. קלאר איז רענץ

 חרטה חאבען דזשאבערס די םון שטעהער
 זײנען זײ װאס אי״עס דעם אוױי גע?ראנען

 נאכצוגעבען נעװען גרײט שױן סריהער
 ?ץ־׳ארױס־ געזוכט האבען ױי דאם *ון

 זײטער1 ^ דורך אאנע דער פון אודרעהען
 ראס באמעיסעז. ניט זײ זאיל מען ^יר,
 יי אײנגעגעבעז. ניט אבער ױי זיך ףאט

 י־אט ױניא; אונזער םון םיהרערשאפם
 דזשאבערם די װאס אײננעזעהן נאלד
 גע־ :יט זײ האט מען און אויסען, ןײנמן
געלענענהײט. רי צעכען
 צו אוײפםאדערונג ױגיאנם דער

ארביטריישאן
 ױניאן אוגזעי רואס םאדערןמען רי

 וי'* נתיסי בעלי רי ארויסגעשטעלט ד,אט
»:וי זײנען און גערעכםע, אזערכע ̂ען

 װאוייזײן װײטערען דעם פאר נויטיג
 דאס אינרוסטריע קיאוק גאנצער רער פון
 פאדצו־ ניט םורא קײן האט ױניאן די

 אן אירגעור פאר פארערועען די לײגען
 ארבי־ פאר באארר, אוכיפארטײאישען

 קאנפע• יטצטער דער װען און טרײשאן.
 קאב;ן נעװארען אפגעבראכען איז רענץ

 ילײך ױניאז דער םון פארשטעהער די
 אי־ ;רײט איז ױניאן די אז ערקיעהרט,
 ארבימרײ־ אן צו סבסוך דעם בערצוגעבען

 איז ױניאן רי דאס און באארר, אןיש
 גאװערנאר אויױ פארלאזען צו זין גרײט

 זאל עי־ סטײמ יארס נױ פרן סםיטה
 די אונטערזוכעז צו קאמיסיע א אפוינטען

 רזשאבערס די און אנגעלעגענהייט. נאנצע
 צו צײמ שטונדען 24 באקומעז האבען

 דשם ן,*\ געהכיעי זײ אויב ענטפערען,
הינ־ רי םארהאקט האט דאם פארשלאנ.

 םארערט סמיטה גאווערנאר
 צו צדדים אלע אױוז
קאנםערענץ א

 זי אז ערקרערט, האט ױניאן רי װען
 פאדערונ־ איהרע פארצויײגען גרײט איז
 אומפארטײאי״גער אן אירנענר םאר גען

 דערבײ ,יא ארביטרײ-אן, פאר קאםיטע
ט די דאס געיוארען, ערקלערט אויר  די
 נ־ט מעקר קאן ױניאן רי דאס סװ־ץ, איז

 זאך די לאזען ניט װעם און װארטען
 נאנץ געזאגט האט ױניאן רי פארציהען.

 ;ע־ שנער ניט װעט עס אויב אז הלאהר,
 נענעראל רער איז װערען, האנדעלט

 אינרופטריע קלאוק רער אין סטרײק
 גע־ האט דאס טעג. פון םראנע א בלויז

 גלײך האט סמיטה גאװערנאר און װירסט,
פאראינטערעהירטע #לע אויפגעםאדערט

 א פאר ־ואך די *ןיג^רןןוגעבען צדדים^ ו דז״מאפערס די װע^כעך דויד טער־טיר
מענשען אום^ארע^יאישע fib קאפויסיע א&׳ זיד שט< חןר איז געוואאט האכען

 געצײאונגען די האט דאס ;טראנען
 ;גנט־ עפענטליכע; אן כ*יט ארויםצוקומען

» פער.
 ײניאן די האט טאג זעלבען רעם

̂א* א פרעסע דער אין פארעפענטליכט  הי
 פארערונ* איהרע װענען סטײטמענט רען
 אלנע־ דעם ערקלעהרט האט װעלכער גען,

 דעס האלט. זאן רי װי פובליהום• פײנעם
 געפינען ,לעזע* די װעלען סטײטםענט

 אנ־ דעי־ װעגען נײעס די פון פיו* ביים
נעלעגענהײט.

שנת, ױך עפענט הױז יוניפי איםאליענישע
ױני סען28 דעם

 ״נערעכטינקײט״ די סון לעזער די װי
 איטאליענישע אונזער האט שוין, נױיסען
לאקאל ױני#ן, מאכער ררעם און װײסט

ינה»לט־פארצ*כנים8

25 נוםער .גערעכטעקײט״

 קיאוש דער װענעז נייןנס םזןרשיירענע צ ײט1
סיטומציע

 םאר סרײר סיןווס איז סכסור njn .:i ?ייט
 ק*סיססנ. םםיםה׳ס כ»װקינ»י

.1הײמא כ — רעראקציע אין בריף » 4 ?ײט
ק*ג• קיאסישען v םיט נעעםענט הויז ײניטי
רעפארטער. סטעף א - צעים

אינטערנײשאנאי אונזער םוז ענינים יז !ײט
םינקעלשטײן. ל. — «רעסע רמר איי

 אםע־ ?ילאוק רי פון באריכט יעהרייכער » !ייט
 זיף טום װאס ו. ,יןוחא״ יוניאז, רייםארס

באם* איז יאקאיס אינטערנײשאנאי רי איז
זײרפאן. סאל. - v טא;

 עם. על — רעראקטאר םענ ררי' 7 ?ײט
סקול• ה — סאיענדאר אינטערנײשאנאי

 רעם םון רעבעו ר;[ם אויף ע-עניע רי מאן
 גראע נםתלי — חוני קרונעו

 עפענטרירער רער םון נעריכט פאר׳ז א ?ײט
■— 22 *,ראיזאי אין בענעפים קראנקעז סײנוננ:

 # נאטיצעז רעראקציאנעלע
 רער-האנ־ שאר םראנע װיכםינסטע רי *י ?ייט

 יאנאװסקי. ש - װענשיו
זעלדין. א — סריםיק םרעס רײס 1י» ייט1

 נ. ב. י. — ש*רף אוז קורץ
איס ארבײטזןר סאר רעקרמאײשאנם .11 ייט1 הערסאן דר. — םר*נע ^נפערנאציאנאיע
 ווו םייער. רוד — ■ױלעז םוו נדיזי .12 ייט1

*סעריקא. אין *רנײמר yr’v» די
iwnor קורמ J« יייט
m* אוו m M ייים  utixv J רוחנרםײד*

 םםעטען אין ׳הויז ױניטי איעענע אן ,39
 בא־ איז פלאץ רער ים. בײם אײלאנד,

 גאריבאלרי/ אניטא װילא״ אלס גאנט
 אי־ באדיהמסען דעם פון אנדענסען אין

 פלאץ רעל רעװאלוציאנער. טאליענישען
 סע־ הײנטיגען פאר׳ן עםענען זיך וועט
ױני. טען28 דעם בײטאג, שבת זאן,

 איז באםער?ס, שוין װי פלאץ, רער
 איטא־ אונזער םון נעײארען יעשאםעז
 יױ דרעסמאכער און וױיסט ״יענישער

 אר־ דעל םון מימנלידער די פאר ניאן,
 אםען איז םלאץ רער אבער נאניזאציע.

 אינ־ אזנזעי־ פון םיטנלירער רי פאר אױך
 נאציאנא־ אנרערע די פון טערגײשאנאל

 אונזער םון מיטנאירער די ליטעטען.
 שטי־ א םארברײננען וױלען װאס ױניאן,

 אי־ ליב האבען און ים בײם צײט קעל
נעלארעז זײנען םאלצײטען, טאליענישע

)16 זײם אויזי (שיוס

)2 זײם אויף (׳•לוס

געשטארנע יוצלוננ
 יױ טען12 דעם בײנאכט, דאנערשטאג

 ליבער דער געשטארבען פלוצלונג איז ׳גי
 לעעין, איזראעל פרײלאכער שטענדיג און

 אר־ אן געװען צײט לעצטע די איז װאס
 אינטערנײשאנאל אונזער פא־ :אנײזער

 םון מענעדזשער דער און באסטאן, אין
 ילאק. ױניאן, דרעסטאיער און װײסט דער

 םאיקס סט. אין געשטארכען איז .4(י
 געלונגעגע ניט א נאך י. נ. האסםיטאי,
 האט עי־ אויעי. אן אויף אפעיאציע

 םארך אוים׳ן ענטצינדונג אן באקומען
 שטונ־ אײניגע אין געשטארבען איז און
צײם. רען

 לאננ צײט א פאר איז לעװין ברודער
 קאטערם רער םון סעקרעמער דער געװען
 אינטע^ אונזער פון ,10 לאקאל ױניאן,

 בא* גוט געװען איז ער און נײשאנאל,
 ױנ־אן, אונזער פון רייהען די אין לא:ט

 באטטאן. אין וױ גוט אזוי יארק נױ אין
 אינטעליגענטעי• העכסט א געװען איז ער

 וױציג, און פרײלאך איםער כיאן, ײנגעי
 אלע כײ באליכט שטארק געװען איז און

 די און געקענטג איהם האבען װאס
 װי האט טויט זײן פון נײעס סרױעריגע

 םריינד זײנע אלע געטראפען דונער א
 גע־ זיך איז אנ&אגג אין באקאנטע. און

 אײ דער אז פארצוש^עלען, שװער װען
.)16 ?ײ« אויזי («לום

 געעפענט פארק פארעםט אין הרז יוניטי
קאנצערט קלאסישען א מיט

 און קאהן מ. םאױא פײינבערג, י. םון געהאלטען באגריםונגם־רעדעס קורצע
םעלעגראםען. שיקען באראף סעקרעטער און זיגםאן פרעז. — האכםאץ י.

 בעםער הויז, ױניטי &ראכטםולע רי
 אונזערע םון אימעניע, ױניטי די געזאנט,

 דרעסמאכער, און װײסט יארקער נױ
 רידזש ״בלױ די אין זיך געםינט ױאם

 זיך האס פענסילײײניא, פון מאונטײנס״
 ױני. טען13 דעם םרײטאנ, געעפענט

 באלס פארעסט אין הויז ױניטי די כאטש
 אינ־ באשטענדיגע א נעװארען שוין איז

 אינטערנ״שאנאל אונזער אין ססיטוציע
 יערעס זוסער, יעדען אבער, ראך ױניאן,

 אױיס עס רוםט ערעפענונג רער צו םאל
 די צװישען אעטערעס גרויםען נײעם, א

 בא־ און ױניאן, אונזער םון םיטגלידער
 דינען װאס סיטנלירער, די פון זינרערס

 קא־ װאש דארט, געווען מאל אײן ״ווין
o געזעהן שוין בען n װאונדערשעינעם 

 מ'ט באהאנט שױן זײנ׳גן װאס פלאץ,
 גענענד, דעם םון רײכקײט נאטור דער
זיך. געםינט הויז ױניטי אונזער װאו

 איז םיזאן זוםער זזײנטיגער דער
 זומער אלע םאר שלעכטער א רערװײל
 װע־ נינסטינען ניט דעם צוליב פלעצער,

 אפט, צו ארן צוםיל רענענט עס טער.
 גע־ ניט דערװײלע נאך זײנעז עס און

 דערראנען װאס םענ, הײסע די קומען
אין פאהיען דארױ מען אז עולם, רעם

 אלס נאשםיםם זײדמאן סאל. װײס־פרעזידענט
אוטנענענד און כאסטאן פאר אדגאנײזער

םערטעל־יעהרלי־ ערשטען דעם אויוי
 עי־זעש־ רזשענעראל דעם פון מיטיננ כעז
 אינטערנײשא־ אונוער סיז באארר טיװ

 זײדמאן סאל װײס־פרעױדענט איז אל,נ
 אינטערנײשא־ אלם געװארען באשטימט

 אומ־ און באסטאן פאר אתאנײזער נאל
 ער איז שפעטער װאך א מיט געגענר.

 נענומען נלײך זיך און אפנעםאדזרען אהין
 ראם סאן םען װי ארבײט, רער צו

 װע־ תארעספאנדעױו, א זײגער םון זעהן
 אינטערגײשא- רי פון צושטאנר רעם געץ

 לע־ י־י װאס באסטאן, אין לאהאלס אלנ
 ציױיטעז א אויוי געפינען וחנלען זמר
 רי םון נוםער הײנטיגע[. חנם אין ארט

״גערעכםינמייט/

 *יך װעס זיידמאן װײידפרעזירענט
 פון אר״י־מ דער מיט אםנעבען דארט

 יא־ עקזיסטירענרע שוין די םארשטארחען
 ײעט צײט זעלבער דער אין און האלס,

 נע־ יארט סאז עס װאס זעהן אויך ער
 לײדיפ רי ארנאניזירען צו װערען טאן

 און באססאן םון ארבײטער גארמצנם
 אר־ ניכ נאך זײנען װעלכע אוםגענענד,

 װעט ער דאס האםען מיר גאניזירט.
א-ן ארבײט, רער אין ערפאלנ האבען

 צו נעליגגען װירסאיך איהם װעט עס ראם
 אינ־ אלע רי באםעסטיגען און שטארהען

 ?יך געםעען װאם לאלןאלס, טערנײשאנאל
ראיטען.

 אוםשטענרען אזעלכע אונטער האונטרי.
 געקאנט ניט גאר דעריבער םען ראט

 זאיען מאסען גרויסע דאס רערװארטען,
 דער םין ערעםענוע דער צו ארויסקומען

הויז. ױניטי
 אכײ האט װאס אוםשטאנר, אן נאך

 ערעפע־ דער צו אז שטערען, געסוזט סעל
 ראס זאלען הויז ױניטי דער םון נונג
 מענשען םיל אזוי ארויסקומען ניס מאל

 װאס סכסוך, דער איז םאראיאהרען, װי
 אינדױ סלאוק דער אין םאר איצט קומם

 פון באשטימטקײט ניט רי און סטריע
 גע־ זיך האם פלאץ רער יאנע. דער

 םון ערכ םאקטיש איז עס װען עםעגט
 סך א און סטרײק נענעראל נרויסען א

 זאנםט װאלטען דואס די-סיטגלירער, םון
 געםאה״ אוםשטענרען נארמאלע אונטער

 אײנגענעםע פאר א םארברענגען רען
 ראס האבען הויז, ױניטי דער אין טעג

 האבען זײ טאן. געתאנט ניט איצטער
 שפעטער. אויח אפלעגען געמוזט עס

 געװען מאל דאס עולם דער איז פאלנליך
 פון קרוב אבער קלענערער. א אביסעל

 ראך זײנען מענשעז הונדערט דרײ
 אלע װי האבען, דיזע און ארויםגעקוכיען

 נעלענענוזייט, דער בײ םריהער םאל
 טענ, אננענעמע זעהר פאר א םארבראכט

 דער אין האבען עם קאן מען נאר װי
 און אםוױרט זיך האט כיען הויז. ױניסי

 און שעהנסטען אוים׳ן אונטערהאלטען
אוםן. בעסםען

 מערק־ א זיך אין האט הויז ױניטי רי
 םאר־ מאכען צו קראפט צויבער װירדיגע

 רי אהין, קומען װאס די, אלע געסען
 נעלא־ האבען זײ װאס טראבעלס, אלע
 םיהלט אהין, מעז סומט זיך. הינטער זען
 א נאר איץ נעבארען. נײ װי זיך מען
 ברירער״ אםת דער דעם צו העלפט סך

 דאס רארט. העישט װאס נײסט, ליכער
 םוז באאבאכםער א װאס עפעס, איז

באמערסען. גלײך
^לינסע״ קאנען לםיןזל, שםאדט, אין

 אײן אונטער הויזען ניט ״רעכטע״ מיט
 העדשען מאן וױינינער נאר און דאך,

ײ זיי. צװישען פרײנדליכסײם  קאנען ז
 וײ אועצ םארםראנען ניט פשום זיר

>.4 ײם1 »ױף ̂יייוס
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פאו פארהער. א m אינדוסטױע קלאוק אין סכסוד דעו־
; g  faflW'JByBg־

קאמיסיע סמיםה׳ס גאװערנאר
1I'3 י וין? I a

 ־אט דאכ נא^טירע;. ״עט
ד *י ô צי ״,אי* ; :vm, רער לױ

ע װ*כ
*אסירט

Jin yo w)* איזפ עאכע־ז דז די ר־ט ; 
געיוארען. אס

 כ»נ cv:vM איז סכײטל גאװעי-נאר
 ייאט ער p* י#*ק, דו p* נעױען ג-אד*
 צו א*ינ*ארוױ אן ארױסנע״ציהט כ* י,ודס

*r צידיכ פא-אינטעײעבירטע #p דעס 
 בא-א• א פאי א***ר צו ?וכען צו סכסוך

 פיטיאציע דעי װענען טינגס־קאנפעיענץ
 נעמט־ בא־־־ל ־אט •דנ*ײז אונועי און

ט די;ען ריד אז פעלט, ״  אין ױניעז צ* ד
yp*o •לואכייטע א איז נאײ V •jn pc* 
 -זאר״טע די ;**ועינאר. צוב pyiw ניאן
 טא־יפ *״עדרעיע pc נא־^טאגען *יז

ד לע״ חלױט,4־-״ דא״יה זיגראן, אי  י
 *עדדעג*8וױיס* די *ין :•*;,י דעי■ פאי
t:״ v־r נ*גפא .ה פייננעת, *. טע; v 

מאנעי. י־. p» דועי-עד דז־ט. לאװ,
 ציפ אװעל איז יאטיטע די אײדעי
 גע־ ז*;דאז ojyvty».- ־אט ג*ילע-;אי

v דעד שאי כמײטדעגט א דאיט t v t, 
אגיע־־עס ציױשען ־אט ע־ ען  W *ין

נעזאנט
י>-

 דער א*ז אבעיצײנט זײנען ״ר־י
 שא׳ אונזעיע שון גערענטיכיױיט פוי־ער

 ;a*rr*sy: יןלאוין די צו דע־וננע;
־ אל געדעכמ״ >וזױ ז*ך םיי־י־ען טיל ד

 יי;דער זא־ עי־״עײגען צל ;רײט זיעע;
י ; האכייסיע אדביטר״״עאן כאיט  חא־ ד

 שארר׳אגרי־וננען אינזע^ע שון ח׳־ינע כען
 ,נ״ט אוגזערע pc אויסבאהאי״טען ניט

די יעדלען ‘טא' איע איז דאפ :גײדע-
די ; ארנאדזאציא• אונזער שון ,□,1פאי
m,: ̂כע  זי־נען או;ז שאי ״.גטעיוען ררע

 יעדענסא״ס
 דאי כיאכער

 אינטעיעכ
כיאכט״.

U
 רי׳אייז יעדער ; עױנפטע זעיי

 ;;,טיפ א נייט גאכשאמען ־״
נע־ ייעי־ט ױאכ ט,—״צ עדען

 ע־״יע־ זיגמאן און הילקוױט
 דעם גאװערנא־ דעם םאר רען

ױניאן. דער פון ט)שטאנד«ונר
 אין פארנעיווטעז איז ל^גםערעגץ די

 גאװעײ דעי װאו עװענױ, טעדיסאן 331
 יאײו. נױ אין ̂ופיס אן איצט האט נ^ר
 ש־ייהעל זיצוננען. ,,דר נעװען זײגען פס

 די ארײנגערנשען גאװערנאי־ דעד ח*ט
־ דדצאבעיפ די םון ס^רעסזןהער נ י ן י  א

 זיי עד רןןיט דאן ;זײ םיט סערירם
 שאד־ די ארײנגערוסען און ארױסנע״טיקט

 זײ םיט איז ױניאז, דעי םון יפטעהער
 ;ערױ ער האט גאכדעם ;םארהאנדעי*ט

 צוזאטען צדדים בײדע פון זיצוג; א פען
טיטערמיון. ds« אלײן איהם טיט

 שאיהאג־ האט גאװערגאר דער װען
 זײנען באזונדעױ, צד יעדען םים דעי*ס

 טרײד־פראביעמען; געװארען דיסיןוטירט
 צוזאמעז, געװען זײנען צדדים ביידע וועז

 די דיסקוטירט הױפםזעכייך מען האם
 װענען און טרײד אין יאגע ערנ־סטרײק

 װעיכע יואםיפיע, דער פוץ אױפגאבען די
פאיגעישיא־ גיײך האט גאװערגאד דער
AVI

 אויס־ איז טדײד־פיאכרעמעז די װעגען
 ױנײ דעד פון פאריעטעהעי די נעקומען

 צו הירקוױם, און זיגמאן קאםיטע, אלס
 איצ־ נאנצע די ;אװערנאר רעם עריןיערען

 קלאוק־אינ* דער איז צומפייטערוננ טינע
 אונטער• דער איז עס װאס און ײסםריע,

 און דזיפאבערס קי*אוס די צוױמען מיד
 װי־ אױזי איז סאנוםעקטיטורערס, קי״אױז

 א אכית׳ן דער איז איז ד^אבער א םיל
םאנוםעקט׳פורער.

 פיאנע די אױך אדױםגעקוכיען איז עס
 דוקא װיל ױניאז די אױב ססרײה, םון

סטרײק. א ערקלערעז
 דעם אױף האכעץ זינםאן און הייליזוױם
: נעענםפערט

 עהרע:־ יעדען כייט זיך באנוצען ״טיר
 קאםף; א םארסײדען צו םיטעי האםטעז

 פטרײקען, מוזעז װעיעז םיד אױב אבער
עז ^ סטר״פעז׳/ מיר ו
 גאװערנאד כיים׳ז סרײםאנ זיצונגען די

 שטונדע;. עסייכע טעז>אננעהאי האבעז
 םין צײטונגס״יײט האבעז צײט נאנצע די

 נע- יאיק נױ אין פרעסע נאנצער דער
 קאנ־ נאכ׳ן רעזולמאם. אױפ׳ץ ווארט

 פארבראכט נאװערנאר דער האם םערענץ
 צײטמנס־לייט. די כיים צײט היביטע א

 פאלי־ איחם כײט דיפקוטירט האט םעז
סיטיאציע. קיאוקםאכער די איז םיק

 זײנען צײטונגען פון רעאאיטערס
 מא־ זאר ער נאווערנאד צום צונ^םאנעז

 דעד ררעבען סטײטמענט דירעקםעז א כען
 סטײם״ זײז איז סיסואציע; קלאוקםאכער

:נעויעז איז םענם
 םאר־ חעלפעז צו ערנסט ביז ״איך

 היאױן־ איז קאםף כיםערעז א סיידען
 סיאױדםרײר דעם באםראכם א*ך סרײד;

 אינדוסס־ וױכםינסםע די no איעע םאד
 -יזאנ א םאקע נױן איך ;סטײם אין ריען

 םאר נאםיניי״פאן די תריניז צז דידאם
m m n n t* דעםאתדאםי^גד דאר 1םי 
T* ביז דערוױיי אכפר ;אניואניפאן

 איז סט״ט, *אי-ק דו pc גאײערגאר נא-
 אינדוסטריע־ דעם אין פרידען זעי״׳ז יױי•
 אז )גיױנ איך ;סטייט pc י״עבען יען

 םױ טריגען ראמי דv געמרױורעטער דעי
ױני איך און נערמכטינהײט, י*ע  אז ׳ני
 גע־ װעט טאטיכיע אוםןארטײא״עע א;

 געיןלױודעטען בvר נעיעכטיגלײט נעז
צד׳/

ציגע־ וױיטעי זײ;ע; רעפא־טעיכ רי • Mציפ טאגען

זיר

נע* איהם אין כאיןע-גאר
 א סאלכדידען עפ וױי עי אױב שלעגט,
יןאגװענ״צאן די װאכ )דעכ צי״ינ סטרײה

 דארל פאישײ דעטאיולאט״׳צער דעי פין
 דעפ אײןי יאיין. דו אין פאייויייען באיד
: נעעגטפערט ער ״אט

העיי־ צו נלײט טאר אי־ע נין ״איך
 כיײן איז סטרײק א פא-טײדען פען

 איך װען גיט, נ״י נײיכיט און ; סט״ט
 פון פאלי־ױן״ אין פטלײק יוײן גיט װיי־
 טאקע װיר איך ;האגװעניעאז דעי

 דעז לען שטײט טײן אין אז ,,זע
 ניטע־ א פיהיצן אג־פטאט אױסניײכען,

"i ;,אםעגלע״צ איך נין ;קריג יען
 ־,גאזועמא דעי ראט בײטא; טאנטא;

 עי ױאכ ׳;ןיע״זא:2 ד• נעטאכט נאלאנט
 אױס״ ;,קאנ״כי דע־ אי; כא־פטיטט לאט

 רער איז פככיך נאנצע; דעפ צוהעיען
 כיעגי״יו זו־יב אין ידאויז״אעדוהטדיע,

 ־,גי א שאי ;לו;ט א אױסאיבײטען אױך
א-נדוסטליע. לצ־ אין אפדאי עכ

 “פאי די פון באיטטעהט קאטיסיע לי
י. בעלגא־ד : פע^זאנען פיגל ;,גענד

 פון קאט״פאנעל אינדאפטײעי־ ־ציענטאנ,
 גאידא; דזיצארדז״צ ;סטײט א״ק’ נױ

 אנגעזעהענסטע לי םין אײנעל בעטעי*,
 ראדדעערס, לינדזי יאלק; נױ י^ויעיכ-אין
 ־ליעקא:א;ז יטײטער פא פון נראפעסאר

 :א* און אונױוערזיטעט חאי־ארביא אין
 קױלנעי ;װיסענ״צאםטס״כיאז ײ־טטעי

 און באגקיל איריישער ̂עלכיאן, ארטור
 וױיכ־ װאולןי, ד. איטול און ׳טועל“כי'י

 פײ און טימעםחעם דער פון ■לעזידענט
 פלי־ ,ד אין איז װאורף כיל. באנק. ניקכ

 םון םיטגליד א געװען יאהלעז העידיגע
 אין פירםעס ;לעסטע די פון אײגער
 גאר״ דז״טארדז״ש םוט־טלײד. און חיאוק

̂יז  ער ־.,פארזיצעגדע זײז װעט בעטעי* ל
 אדװא• אן □4אי באריהכיט :אל דט איז

̂ס אײך נאל ׳קאט  רע־ און כמ־טוער אי
פארט־;י־.

ק טריי עד ס ען ■לענ ר ע  £אר* װ
ט. ג טי ר ע פ

 א:־ לאט לואכייכיע די װאס דעם סיט
 פאל־ ,ד ;ן,4װעי דצו;;ען איהלע נעפאננען

 אין קאטױ גלויסען א פאל כאל״טונגעז
 :יט האל א אויף קלאוס״אינדוסטריע דעל

 פאריצידענע די װערען. אפנעיצטעיט
 אר־ ט״טערילייטע און סטרײק״פאמיטעס

 ;וײ איע צו נרײטען אל; ענערני״ע בײטעז
 עס וױיי פםרי־יק. א םא• כדיטיען טי;ע
 פאל־ די גאך אפירו אז פעגייך, ;א:*ו איז

 דעל פון אנטיצײדונ; דער נאך איז העלעז
 צו קוכיען טווען• ראך עס זאי קאמיסיע

קי*אוק״טרײד. איז פםרײק א
 פארנעקױ איז אװענט אין טאנטאג

 םון עקזעקוטיװע דער פון כייטינג א סען
 קאוג־ אין קאמימע, סטרייק נענעראל דער
 ביל־ אינטערנעיעאנאל דער םיז ױם 1סיי

 װײס־פרע־ און זינמאז פדעזידענט דיננ.
 ווע־ באריכמעט האבען פײנבעלג זידענט

 פאר־ דעם םאר פארבארײטוננען די גען
 די אזױ װי און קאמיסיע, דער םון הער

 פרע־ געװארעז. ■געגרינדזןט איז קאמיסיע
 זינט אז ערקלעדט, האט זיגמאן זידענם

 א װענען רעדעז אננערױבעז האט פען
 הא־ קיאוק־אינדוסםליע, דער אין סטרײק

 קערפערעאםטען און פעדזאנען פייע בעז
 זעהן און זיך ארײנצוםי״מען אננעבאטעז
 האט ױניאן די קאםף. דעם םארםײדען

 אנבא־ די אנצוגעלפען ט4געאיײ :יט זיך
 אז ערקיערם, פאי עטליכע האט איז טעז

 צײמ די איז אולזאכעז פאר^״ידענע צרייב
דעם. םאל פאסע :יט

 ;אװערנאר פיז אדוגנען4אײ:י די
 ער־ וױיטעד זינדאן האט — ככייטד,
 ער '::.4פיוצי נעקוםען איז — קלעיט,

 פא־־ זאי* ײניאז יי אז פאריאננט, האט
 װאס ווענען ערקיערען ®ערזענליך איהם

 פאדע־ די װאס און זיך האנדעיט דא
נע־ ױגיאז די האט דאס זײגען. ליגנעז

 האנען ױניאךפאל׳צטעהער די און טאן,
 פאריצלאג גאװערנאר׳ס דעם אױןי דעלנײ

 םאלצוכלעד גלײט דיגען וײ אז עלקיעלט
 וחנינער אימענר סאר טײס דיער גען

n גױפע אגנעזעל-ענעל 'm.\ ז״נען די 
 דעל םון נמ־-עכטינקײט דער אין זיכער

 האט ױדאן רי און ״צט^וגנ, ױדאלס
לאבען. צו טילא װאס ניט דע־פאר

 אשעגהעלציג. געװען איז יודאן די
 נעכיאכט האכען דדצאכעלס די אכער

 איער־ גענעכען און דלעל-דלאך איערר״
 האט ססיסח גאװעמאל װען תירוצים יײ
 עײ צו נרײט דינען זײ צי געפרעגט די

 קאבײטיע. א פאל פײס דיער יולעלען
 צױ דעם צו דזיעאכערס די האבען ענדליך

באדינגונגען. געוױסע פיט גע־טטימט
 ױגיאן די ;עלט טאקע דעיפאר און

 גלײט זײן צו פי־עגע- איל״־ע דיט אן
 י*א;־9גע דעם ארױסצמפען טינוט י*;דע
כטלײק. ‘גענעיאי טען

 בא־ שדן האט האל־שאםיםע
האיש. שטךייק די זא־גט

 לאיו״לואדיטע, דעי פלן ט־צעלטאן דעל
 האט בלעסי־או, דז״צ. װייפ־שלעדרענט

 צװא;־ אז באליכטעט, כייטי:; דעפ אױז
 נץװא־ נא״עטעיט יצױן זײנען לאי־פ צי;
 סטרײס. א צו קירען װעט עכ א״נ יען
 האי־ ;עװארען אגגעיצטעיט זײנען עה

 זא־ װאס ׳אפיסטעגטפ און טיצערלײטע
 צעהנד״ רי אוי,־• געבען אכטוגג קעגען יען

 פיהלען אוז סטרײסער טויזענדע י־יגעל
 סטליײ אי*ע פון קאי״ ״לאי״ אין חיעבון א

א;. טאנ עריעטען pפ גײיך קער
 האט פײנכע)־; י. װײס־פלעזידעגט

יטױן האט ױניאן די דאס בא־יכטעט,

jײד •יי חידקוואתדמ *נוטאן m w 
̂נגט  ססריי/ א פון ®יי יין קאמיט^ מ

 דיד ®ון חפדקװאחודט די
̂קעדיוא® חנם אין דין װעט קאבױטע

וזאטעי״.

 אץ צושטאנד איצפדגער דער
טױיד.

מ י. וױיס־פרמזידענט מ  האס ם״נ
 ראפ נאריכס^ט, אױך ריטיגג רעס אױף

 אין װאך מוד אױוי גאדז איז ױדאן די
 אין לאגו איצטיגע גאנצע די כאצונ
 0נ*סאכ אי? אונטערווכתג אן טרײד.

 חף• נױס איצט האיט עס וױ געװארעה
יס ראס ׳ארנײט  דא איז עס צי D̂̂ד
 נאיענא״ די אױנ און דט אדער ארבײט

 אנצמרײסמן איצסער זיך ניט זונען טים
 אדא אלכײט פארטינע סטאק א ריט

יציעטעל.
̂אן די דאס ׳לױטמט באליכט דער  ימ

 98 װאס טריט, יעדען אױף אױף #אסט
 יאס און םרײד אין געטאכט איצט װערט

 זיך, P" 1 װערען דעללאזען דט װעט עס
 וױי״ ״ציעכטע א האנאן קאגען זאי* װאכ
יס סײ און איצטער סײ קוגב,
 יואס דאס אז ג^װאחןן, נאליכטעט איז
 קא־י ,ד כאיפטימם לאט גאװערנאר דע־

 די אפ;^אפט ניט :אך האס טיפיע,
 צו קומע; סוזען זאל עס אז מעגריכיוײט,

 אז פאסירען, נאך חען עס ססריײן. א
 גא־י דמם םון באריכט דעם נאך עריטט

̂אקע״ זיך זאי קאםיסיע װעדנאר׳ס  צום
 איגדוסט״ דער אין סריג ביטעיער א רען

 סטראטעדק גאנצער דעל פאר אןן ׳יעי
 צו וױכטינ איצטער איז ױניאן דער םון

 דא איז עס ארכייט וױםיי גענױ וױפען
 דער האט דערפאר און *צעפער. די אין

 ױניאן, דער םון מעגעדז״עער דדעעגעראל
 ארױסנ?״ פיעכערג, י. וױיס־פלעדדעגט

 ׳שאפ״ם^עריײס רי צו ארדער אן געכען
y װענען ביעעעז צו i□ כאריכ־ גענױע 

יוגיאן. דער צו טען

ססיט׳ס גאװערנאר פה זיצונגעז ערעטע
האל סיטי אץ קאמ*סיע

 כליזז, ד/יי א־ן אזיעעל 10 דינכטא;,
 פון זיצינג עריעטע די געעפענט זיך האט

 יאכײסיע. ספעציעי־ע סטיטה׳ס גאװערגאר
 ״ארי״ער־ איז םאתעקוםעז איז זיצוג; די

 די לאי. סיטי םון סטײםכער״ םאניק
 זיײ עכ און עפענטליכע דינען זיצונגען

פאראינטעלעסירםע סך א געיזדכיעז נעץ
 סיאוק דעי־1•א צדדים אי*ע םוןטעניצען

 זיצונג. די כ״צואװאױנען אינדוסטדיע
 אי:׳:יפײ!ט טמ״ש געװען איז זאי דער
 און ;עזעכעז איז עס װער טעניצען, מיט
̂ע ארעל נעיצסאגען, איז עס װער  א-

 גערוען פאיאינטערעסירט *צטאלק זײגען
פאריזומ^ן, װעט דארם װאס □in אין
 םיז זיךהאט קיינעל און

;אגצעל
ארט
צײט

גע־ :ימ
רער פון  דער פאר ריהרם

זיצוננ.
 :א־ דער :עטעיל״ גאלדא; דדצאלדדפ

 פון טיטערניאז דער און י־איער ריהביסער
 זיצ״נג ד• נעעפענם האט קאמיסיע, דעל־
 ער צערעמאניעס. כע4װעי אי־נענד אהן

 עפ ײאש דעריולערט קורצען אין האט
 *פטאאט םיז הויפט דעם באװאױנען האט

 ׳:טיטה ארפלעד :אװעדנאר יאלק, נױ
 :איוער־ דעל קאמיסיע. די אײגצוחפען

 באמת אי״ — ;עזאנט, ער האם — נאר
 פארטײ־ צו םאראינםערעסירט שטארס

 טרחמה, אינדוסםריעלע גרױסע די דען
 הלאוק דער אין געפלאנט װערט װאס

 אױסנעדרילט ראט ער און אינדוסםריע,
 פאראינטץ^ע־ vsk די דאס האםנװנ, די

 זײ װאס אי̂״ טאז ײעאעז צדדים סירטע
 קא־ ס״עציעלעי־ דער העיפען צו קאגען,
 נייעם, א פאל באדעז א שא-פעז פיסיע

:djjt□ םיידל־כען sov אינדוס־ דעל אין 
טריע.

 ניל־ זיי-ען ם״טערטאן זידיט צוזאטען
 דער לױ מיטגלידעי אנדעלע אלע זעכעז

 נע־ זיך ^אבעז ז״ אױם און קאמיהיע
̂ע יד פינעז  פון סאדטר״לטע^אפמעז א

 ראס׳עס עלא די פון און ױניאז אונזעי
 אינדיסט־ קיאוק דעל פון אסאסיאײישאנס

יאיק. נױ פון ליע
 בון •רעזידענט ;ייד דדטאביאו, ד־־.

i n, ״ײ־־א־ אטאאינעי זאנען, קען כיען 
 :עפו״ען לאט ׳אן״1“אסאס'אײ טעקטיװ

 עד דאר עיקאערען, צי באלד נויםינ פאי־
 די־ דע־־ בײ אסס׳ז זײז :ימ פאדטרעם

אײ• יוײז — עד זאנט — לאט עי רי:נ.
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 n אנ:“ װי ׳טאן צו דאס טאריטעט
 איהם האבען אסס׳ן זי*ן פון מעטבער״ציי

 iv טא;. צו דאס טאכט די גענענען ניט
 ״פטארק איז — ער זאנט — אבער איײן

 לאטישיע, דער אץ םאראינטערעסירט
 ין.מען זאי* כיען זעה[ װעיען װאלט ער
 דערי־ און סעםלמענם םרידליכען א צו

 אנדערע «אי א :אך םיט ׳עד איז בעל
 נעייפען פלאטעקטײו, דער פון קארעגען

 נא״ אײך האט ער אין זיצונג. דער צו
 די אײנ אז האםט, ער דאס טערקט,

 :עיױפען א צו הודעז װעט קאסיסיע
 TM ׳דעסיז*טאן א אױיסגעבען און עלוס

 אונ• זיך אסס׳ן זײן פון מעטבערס די לעז
 n מיט גלייך דעסיזיעאן דעם םערװארםען

 איג״ דקר אין עאעםענטמן אנדערמ
דוסטריע.

 וואונדערב^רע דדלקוױמ׳ס נענ.
תאםיסיע. םארי-דעף רעדע
 געגעכען דאן האט טעעלטאן דער

 רזילחוױס, מאריס נענאסע צו װארט דאס
v און ױניאן, דער םאר ראיער דער j האם 

 רעח^ ײאונדערבאר-קיארל א געהאי׳םעז
 םון זיצמגעז בײדע םארנומען האט װאס
 נאנ־ דערםריה איז קאמיסיע, דער

 גחי• א םיט גערעדם האט ער מיטאג.'
 געהאל־ און איבערצײנוננס־תראסט סער
 נאנ״ די געיפפאנם זאל און אלעסען םעז
נערעדט. האם ער ײאס צײם צע

יא:& גאנצש די געשילדערם האט ער
 נאנצעד דער טרײד; קלאוק דעם אין

 לער פין צוזאמעדשםעל א:טערמער4םאיפי
עטענ־ םא^ידענע די און אינדוסטריע  ̂ע

J א איהר אין *שיילען װאס טעז i ,sin
 נע־ צועיפם האט הילקוױט ;ענאסע

 יר סאלצד קלאוק די אזוי װי ״צײ־דערט
 ״זאבמן אינדוסםריע קלאוק די איז ניאז
 י־־״אמ על אמעריקא. איז אנטײיקעלט זיר

 םוחןײ־״פצנמי, *צרעקליכע די דעיכיאנט
 ער איז עקזיססירט, אמאל האבען װאס
f איצםינע די אז אױםגעיטריען האט w 
 פוועמ־ די אז דראהט װאס אזא״ איז

 1»י אוםל«עולזז וױדער זיך זאי״עז ״טאפס
באפעסטינען. זיך

 איבעלנעכעמן האם הילקוױט נענאסע
 היאמ גרויסעז דעם פון נע״שיכטע די

 #לאהאהאל, דער איז 1°1̂ זפו סטרײה
 נעווארעןי געמאםען דאטאלסם איז ײאס

 ײ איז ערקלערט, ער האם ׳ספ4דאטאי
 אדגא• אנדער״ש נאנץ געװען אינדוסטריע

תם*«ד7מאנופ נעױעז זײנעז עס : :יזירם
 בײ־ אויײ און קאנטראקםארס, און רעיס

 קאנגר א גמקראנען ױניאז די האט דעז
 דזיבאבערם, נעווען אויך זײנעז עס יאל.

 אנאנ״ אענאנצעז נעװען איז דאס אכער
 כיר װאס דער יױ דזיפאבער, פארט דער

 ײ מיזלנק^ דאםאלסט א*צט. האבעז
W.^פיז ענדע צום קרמעז דדפאבערס q 

 אימרנע־ fm אויםפויפען סלעגעז און
 %ד סאדסויפיזן אח נארםענסס בליבענמ

i ה*ס דאט לאםס״. ,דדצאב אלס n 
ר;? דדפאמדי. א נעחיימן טאיס מ הי ןן

̂ג, ם»נ24 יװד lymo פרײט י י ק ג י ט כ ע ר ע 8ג
 מא׳ נאד זײנען ״דז^ואכערס״ איצטיגע

 לא׳ אלדעלס, לריגען ױ* גופעלטי׳טורערס,
 רעגולער א וױ ®ינסט ט^סדיט, עןכ

 — דעו> װאס נאר ורעי.8סאכושעסטי
 אי:ס*יד. ניט די לאכען שעקטארי ןײער

 גי־ םעקטארי דער פון סארױאלטונג די
 פאר־ א צו אגענט, אן צי איכער ױי עןנ

 פיז נאטע) אוגטער׳ן גערט ײעלכער ניאן
 זא:ע:אנטעל דער סאנופעסם״צורער.

 י״ער און װאאלע, אלױס גיט ףז׳צאבער״
:עלט טאנופעלןטיפויעי־ }יאמייצט׳דיגעי

 צו אײזם יעיקט און אירם פאר אויף
זאכעו• ציארטיגע
 רער פרן ילאצעגט זיכעציג און שינח
 אננע־ חילקוױט גענאסע האט ארכײט,

 ״דדשאכעיס״. םרן ;מטאכט װערט וױזען,
 מאנוםעקטיצורעךס לעד^יטיטײט״ ךי

 •ראצענט צעהן אמם איגגאנצען סאכען
pg אינדוסטײע, דעל םון ארכ*יט רער 
 פאר־ אין צואװאלםען איז איכעריגע די

הענר. עירענע
וײ־ מאנופעקט״צורערס זאנענאנטע רי

 נײ םאריײטע כלויז אטת׳ן דער אין ̂ען
 הילקוױט yנאסyג האט רס״,yאכ6r״דז ךי

 אי־ײן iy>yoi״ די .onysrny וױיטער
 די — ׳י*אפט א אין ןŷינrםא ןןםייכע

jyriwq אפצאהױננ, אוי!י זײ קרינען — 
y ̂רינע,־ r sop אררyדזמאבער א םרן רס 

 אי־ ארײז lyony: סיזאן, םון ברעז ̂וין
 יןווין ןנעײז ײז _ פארסיג.,.. און בײטער
 אז רנאר,yד ! רסyורrקטyסאנום יאלנע

 זײ און ארא■ הטyנ סיזאן סון ןyבר ר1דן
 הויבט ארד^לס װײטעחנ חרינען ךוילען

 האיז-שנײ־ םון סאצעניאמער א אן זיך
 םון רײסט רyאײנ .ny^p^p yנרyד

 אזוי־ טsyזטr רyאבrדז רyר און אוױיט^,
 אומ־ איז עס אז ■רײזען, רליכעyכyל נע

 פון yףרסטyט די |.y־i^Dnpy צו טמני״ױ
 דערוױיל אבער אונט^/ ypgo נעה^ ןײ

 ד־ײזען און טרײר Dyד זײ רואינימןן
 ארבײ־ די פון סטאנדאלס די ארונטער

טער.
ytn זאנŷו נאנטע  רסyורyעקטיDכיא

 סאראנטװארט־ :יט גאדניט טיט !ײנען
 ניט אין ביזנעס א |y:*.i זײ נים ;ליך
 אײפצוהאייטען. ע,וטאצByר א לאכען |ײ

 פאר־ צי האכען ױי װאס vyvy'H ראס
 רי פון בי*לט אין יעװײס רי איז גויםען

 זײער אין זיך ןyפינyנ װאס *רבײטער,
 מיט אײ:ע ןyקאנקוריר ױי אז און ׳^אט

H אנרyרyחשבון אויפ׳ן זײ קאנקורי־ען ׳ 
 עיגער קען עס װער ארכײט^י. די פח

y:*'-»q| כײ סעז ווער־עם ארבייטער, די 
iVD^ ^הר זײ 'niyo:r װײד־ רי םין 

 דעם בײ ארדער םyד לרינט רyנy,י זשעס
 גיט רyאכLדזי״ רyלבyז רyד ר.yזאבrדז

 רyאב ^ysyr עטליכע צו ארכײט ארוים
די ביזי זײן שאפ אײז קען װיל ער אז

 פוס־ ללא אנרערער אן אין צײט נאגצע
 ־יטט דעם שון -עזײטאט רyד .fyורyט

̂כער דז׳^אב^ רyר אז ׳אויס  איז ײעי
̂ rDpyoiJKo אמת׳ער אייגענטריר

 :ע* אלכײטעי־ פעט אײן אױס גוצם ,רyר
 טא* רyנאנסvאגז י־עי אגלעיען. רעם גען

ל  טיט אלבײטזגר י־י צי קוםט ;וםעקט׳צו־̂י
 צױ זײנען שיייזעז זי^רע או נ^,yט א

 אללנטע־י״אזען ריעי״ען ז״ או*כ און )לויך
pc לעגען זײ שאל ער ייעס װײדזיטעס די 

pריגyועי־ען אלבײטער די אלכייט, ן* 
 ו רןאנ־ צו •צױעי איז עס און ד^צראת^

ראגע. ד• טראליחנן
 װאם מאנלפעהטיטל־ער, איצטיגער רyד

 איז רזיצאבעי הײגטיגען א פאר ארכײט
 לאט ׳כיע:*:* אוטםאראנטװארטליכער אן
;yowjy הילסוױט yי*1ריyיײ־ מײ און ׳רט 

 אומםאראנטײאיט־ דיזע אפ?אפען יעז
 כיאניפעלט־טורעדס אטת׳ע ד• י־יכהײט.

 און רדטאכעיס פון טאסחע רי ןyטראנ
 אי־יגםער־ ײניאן די s,r מאסחע דיזע

רײסען.
 טײלענט 3 ^לאן זיינען טרײד איז
 זײן קע:ען אמת׳ן דער אי; און :אסעס,

 איײ ?אנוײלעז איבעליגע יי .500 כענוב
:v לי פלי חיפכלז אײפ׳ן אנדע־ע די כייט 

איבײטער.
 ארייסגע־ ראט הילהוױט נענאסע

 אי־ סאיט דעי אז פונהט. □yi בראכט
 הך א איז איצס, כיאכט iyo װאס כ״ט,

 ד• װײי טאני־עטנע, ררyמ און :*ליגער
?yj**s אריםע אזוינע ק־יגען באסעס 

 גאל־ די כיאכען פיוזען זײ אז פלײזען,
^oo:y ביייגעל. װאס איז יפנעלעי װאס 

 גע־ א אױך איז ,o;*ry: ער ראם דאס,
 װאס דעם צוי״יב טרייד. דעם פאר פאהל

 טיײבט טאנדעטנע אזױ א*ז אלבײט די
 אל־ צו צוייק קאסםאםעל די אװעק מען
 געײעז איז עס .ײי ל*יאוסס, טעיל רער
 אינדוסטדיע ה״אוק די אײרער פאל רער
 סטײלישע און פײנע אױסנעארבײט לאט

ביז :עיאם לאט מען ײאס
איצט.

חילק־ גענ. װאס הױפט־פונקט רער
 געײען איז ארויסנעבראכט האט וױט

 געלאלטען מלזע; דדטאבערס די אז
 זײ װײל ׳ךי4פארא:טװארטי װעיען
 םון טאנופעקטיטורעיס אםת׳ע רי זײנען
 פונסט ריזען טרײד. אין נטסyגארס
 אונטער^םראכעז הילקװיט גענאסע לאט
 ־y>yj^D דערבײ האט ער םאל. פילע

 יױ רי װאס ^jyonw גאנצעז Din זען
 ער־ האט איז פארג^לאנעז האט ניאן

̂עלט  פאריטי־ די א־ינצעלחײטען סיט הי
 סײ אנרימענט, דעם אין פונקטען דענע

 זיך לאט ער אי׳סע. די סײ און נייע ר*
פרנק־ די אויף אפגעיצטעלט באזונדערס

אסם׳ן דושאנערס רער צו מנםפער יוניאנס דער
:״דדפענטלמען

ד זyלכyװ ׳ŷ^' רעם . ײ  ײאיער א
 נשלע־ טיר האבען צוג^טיקט, אונז ן/אט

v\\ ײך דינען מיל און שטױנוננ, טיט« 
Dy.א'נטBדיםא געװען

י װעהרענד  אינזע־ אז אנערקענ^, ד
yn אונצyע־ זײינעז האגפערענ^ן הלינע; 

 םונ־ באראטוננס־כאראקטעי, א פון ױגן1
y3y^oyi| אונטערין געװען כייי זײנעז 
 װעלכע רyאיב פינקטען די אז ^ינדדוק,

 פאייצטענד״״ א צו געקוכיען וײנען }יר
 אנערלצנט, אײך פון בלייבען װעאען יננ
 א'*מר אננעסען. ז*י וחגט איהר נון

 חאגם־ סאתעיטראגענער אײעי און !צ*יף
נן יאהס וט וױי̂ז  אוכינע־ ראס אבפא̂י

ייערטע.

IוII
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 אר־ יי *'ענען פליכםען זיך אױף :עיאט
 ארן ; ־טאב זײז איז בײטס־באדיגנונגעז

 ארבײטער די באיטעפטיגט דדצאבעי *עי־’
 קאגטראל־ דעם דורך — ׳עקט—אינז
 סאב־םאנוםעסטעותןי־, דעם אדער ׳מאר

 ל*נגעץ ראס איבעי לאזם ער װעמען צו
 -י ט־ט י־אנדעל :אנצען דעם און זיך

ארבײטער.
 :*י־אנט־ דיזער םון רעזולםאט עיד

 די באטײיבען בײם כ^גטאדע לםערyוױק
 פאל״ איז גארמענטס םון פרארוקציאן

 האט עכ רעמאראליזאציע. יצט^דיגע
 דער פיז אינרוסטריע. די ת^םאראליזירט

 אר־ רי װעלכער אין לאגע, געפערליכער
 געײאױען, ארײנגעװארפען זײנען בײטער

 באיטאבען ראט עס אפנעיערט. יפוין איז
 איבעי־יגע נאנץ און רטערyהונר םילע

 ייערען צ* זוכען לכעyװ םיםעל־לײט,
 ה-לאנס תשאבערס, די םון פאטיאניוייט

 סאנ־ האלדשנײדענדע א דעיבײ רענריג
קורענץ.

 :עשאפענער הינסטליר דיזער רורך
 נאר אי אויס, קוסט קאנקורענץ־םלחמה

 װעאכעי סאב־טאנופעסטשורער, רער
 כיאכט און װײרזשעה נפטעyהל די צאהלט

 אםשױער״ ארבײטעי ארבײטער יײנע
 אן דזשאבערס די פון סרינען קען סםען,

 רעזורױאט רער ארבײט אויף ארדער
 ל־״ײ־ װאקםעז טרײד איז אז איז, תזיירין

 שאנטראק־ אוםםאראנטװארטליכע און ו.ע
 רענדן. א נאן שװעמלאך װי אזוי םארס

 אוםםאראנטװארמליכע און סלײנע די
 רי אײך זיך אין טראנען האנטראחטארס

 6סװעט־שא אי*טע די אז נעםאהי.
 געבי׳אהט אמאל האט װאס םיסט^

 איצט זאי״ אינדוסטריע, תןר אויוי yשאנר
 דער ױעז המתים תחית אויםשטעהן

 יזא־ ירעז, פולען אין איז ארבײטס־סיזאן
 עפ וױפ״על נאך שאפקעם קלײנע רי בען
 װעים עס װען אבעד ארבײט; איז

 זײ פרן צאהל נרויסע א זײנען ׳סי*עס
 איבערצוקוסען 1זוכע זײ און —. פוםט

 יזאלו־ כו«(זר נאך םיט צ'יט שלעכטע די
 אוים׳ן אלץ און פאנסורענץ, שנײרענרע

ארבײטס־סאםט. רצר םון חשבון
 דער אין ארבײטער די זײנען Dy און

 דעם באצאהלעז וועלכע אינרוסטױע,
 פון צושטאנר lyp^p זyדיז םאר פרײז
Dyi שאביננ־םיםט^y.באצאהלען זײ ם 
דורך װײרזשעס.אין נעyםאלpנ תרך עם

).14 זיים אויןי (שיום

אפצ'שאפעז באצײעהען ײאס טעז׳
־י־צאכי איצטינע־ יעל פוז איבי^ן

סיסטעם.
וי־אהטאיס חא;: יי ט ::ksh: : h ײא^
ףי זײנעז אננעיײיען ̂יייקןיי̂י גענ יאט
נ*ס פא״א:טײא ײײנינער :אך
שײ פאדיפעלט זאנענאנטע יי י װ טרייד

י־ערס.
:ענ י־אט אפען, עי-קיערען *ןיר־*״םיי־ *יניאז רי אל נעזאגט, יז״״הוױט

 תאנטלאהטיננ די פא״ניכטען א-נגאגצען
טרײד״. אין פעסט

 בא* לאם חאםיסיע לי ײי י :אבי־עם
 רyהינyפ זײן פאר הײקװיט :ענ. דאנקט

̂דעלונג  דער אין לאנע גאנצער רער פון •צי
̂אלײ טש^טאן לעל האט איידיסטײע, קי

 נאיי־אן י־לשאיי־יש לאפיפיע, יעל פיז
̂ט געי^  זיצימ. א*יענט אן ״א^טעז :עליאי

r: םי. בײ אנ;עפ־ענט ײי יאט על i s־ 
 דזשאבערט די שין א־ע־‘' רעל :ערנ,

 א;צײ גלײט איל ־־V V, ״צאז אסאסיא
 לאט רו.yימכ‘ב' מר. ה*יס. ;,זי דיט :עי־׳

 גלײר יױלינ איז ער כאםש אי ע־ח״עלט
 ׳ער פאי־לאמט ׳הי*ס לע״ פיט אגצלגעלן !

 פרי־ 4זאי אהאפ־אײשאן אמעי-קאן לי אז
 רי ווי אזײ .d*t אילי :ארי*ענען לער

 ניט נ*וך איז ״;^;,אסאסיא' אטעיילאן
 םון זיצוננ רייטע די י־אט ׳:ר״ט נעװען

 אין מיטװ^ך vwzvv: זיד קאטיסיע י־־עי
 רי װען צײט דעי אין אין יעלפליל,

 זיצומ רי איז געשייב^ װערען שולית
נאגנ. פיי״עז אין

T

 חברים
i לאנדםלײט

 םעא־ ברענר א.לע פרובירט האב ״איך
 אבער האב איך יאת־־ען, סך א פאר רעטם

 װאם םינארעט, שום קיץ געפונען ניט
מאר. וױ געפעלען אזוי מיר זאל  העי

 מילרסטען רעם ענטהאלט העלמאר
 אץ טאבאק. טערקישען עבט %ססו

 און קװאליטעט איך געפין העלמאר
 נעפץ אנדערע אץ בעת באפרידיגוננ,

קװאנטיטעט״. בלויז איך

העלמארם
טערהישע עכט אבסאיזט דנען

 באק־ קארדאן אין געםאקפ װערען העלטארם
צובראכען. װעיען םמ זײ פארהיטען צו םעם

 העכם- חןר םרן מאנוםעהגמזוחערס
 עגיפםישע און םערקישע גראר טער

װעדפג דער אין םיגארעםען

BOXES o/IOor̂O
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 אינ־ מיט יעזער די זיך באקאנען נאר אזױ

 איצ־ דער װענען םײנוננען טערעסאנטע
 בײדע םון סײנוננען די מיט #יאנע טיגער

צדדים.
 ספער־ מר. ראס איז, אינטערעסאנט

 ער־ צו נױםיג םאר גמחאלטען האס בער
 ארױסגעזאגט האם ער אײחןר קיערעז,

 איצטיגען דעם װענען מײנונגען זײנע
 דער זיין נים ?איל עס װאס דאס ססוך

אי זאך די װי רעזויטאס, ו ז י  ענדי־ ניט ז
 בא־ צו ױניאן די זוכען ניט ער וועט #גען

קעמםען.
װע־ זאגמ יאנג ה. נענאסע װאס אט

: ארטיסעל זײן אין דעם נען
 סוער־ סר. איבערגעכען גלײך םוז ״איך

 אין חוןט ער װעלכע שארזיכזךונג, h בזןר׳ס
 אײניגע װידערח^לס געפוי־עך £ון פוזרלוי,״

 עס געזזוי־עד פון פלום בײם און םאל,
:באםאןנ* אמארק

ם ״ער ע ו ר ו ע ז ד ז י י נ ו  י
י■ . נ ען פ ס ע ק *  אויםן גים איז ער :

 ױגי^ן: חןר םים כד*דסח « אין טרײנצוגעחן
 איגדוספה דער אין םהומה א מאכען זיך

ײן ז*ל יוגיןח ד? און ריע,  *ו געצװאונגען ז
 זאגם—איחם םען װעס סטר״ק, # ערקלעחרזנן

נײטראל. «פום ז״«, דער גע£ינען—עד
 די ב*קעכ»ען צו אורי^כע קײן :יפ ה#ם ער

 *ילען װעלכע ױניאן, דער פון ס^דערוגכען
 אינדוסםריע דער אין ארבײטער די געבזןן *ו

 ;פןזרדזנסםעז ;רעסערע און רעכ«ע נזעחר
 עח»טע די פרן געװען איז ער םארקעהרט,

וק דער אין בע*עפטס־אונטערנעהםעד  ק̂ל
 ד»רז» ^רבײם אז אנערקענען, גו אינדוסריע

ר װערען געמזזכם זיז־* און  ױניןןן אין ̂ג
 םי® און ױניאן״באדינגונגען אונםהןר ^עפער,
̂נפראל. ױני^ן  דער *ו געחערען זײן קו

״ן און דזפ#בערס די פ,*ן אסאסיאי״יאן  ז
 דער םים מנפמרזןנןןעז די אין זץ־ סיפען
ײן און ׳ײני*ן  ױ־ די איבער ז«ך דיגגען ז

 אנ־ בלויז םען ז*ל ניא^אדערוננןן,
 גןףיעפפס־אונפער־ יגרויסער ^לס *ו נעתמען״
 פאר־ ער איז אינדוםמדיע דער אין נעהמער

 דער סון װאויל־ץײן דעם אין אינסאןרעסיר®
אינדוסריע״ ג^נןיער
 רער־ ארטיהעל דעם פון שרײבער דער
 װי ססערבער סר. װענען װײטער צעהלט
:םאלגט
ז •אריינמערעסיר* איז ״ער י  איג־ י

 עם און געפעפםסםוזן, #לס בלויז דוסטריע
 די װען אינמעחנסען, זײנע ציט כאריהרסנ
 וויו *ע*ןןר, די אין ^ריגען זאלען ארבײמער

 םען װײדז«עס.'אז חעבסמע די *דבייםען, זיי
 מרבײפס־סיזאנם די םארלענגערען קענען ז#ל

קםער דער ני®. ער גלויבם  דע״ ®ון כא̂ר
 קעז סעו אז ׳אזא איז אינדוםפוריע קל*וק

 אויםגיחען ̂•מאך אן דורך קינסטליך, ניט
̂ר חןרפ#ר, ער דענתםז סיזאן. א  די פ

 די פ^דערען ױניאן די זאל סיז*ו-מ*נ*פזען
 דו כדי ארבײםער, די פ#ר וױידזפעם העכסטע

 װערט עס װען או?ך, לעבען » ארין■ וזאבען
 ;רויסע n באפאיםען «ו אזוי װי סלעק.

 דורך ט»קע װיםען ױגוןןן די קצז ױײדזפעס
 סיז*ו 9 אוםגעיעהר לאנג װי דז׳פאכערס, די

 ל9ו אייגענטליר דעם »ין «יחצן. זיך װ<ט
 ױ־ דעי צװיפען «»רבינדונג די ביזפטעהען

 דעם «ון אאלט ער דזפאבערם. די און ני*ן
 צו םתויב איז אינדוםםריע די אז פרינציי,

 נאנץ א לעבען א אוי^ ארבײטער די געכןן
 ו^ףיטיםם׳t #לזא, ״ער װ^לט צײט; יאתר

tp ל9? סיואן אין װײדזפעס ברויסן חוץ א 
po\ אלאגט ױגיאן די ווי אײנפימחנן, אויר 

 חןר *אר «אנר איגיאיאנס 1» •*ר,
op urn k 4ני«א #רבײט קײן אין

:ז»9
ך צילט ייגיאן ̂די »ר:ײ־ די מז נוןר, ̂ד

 ינ־ לעבען זאלען אינדוסטריע דער א?ן טער
 ׳ריםקײםjnp 9 פײן, פעוזן, לעבען ׳•טענדיג,

 אײנפמרפפזר ער א?ז ;*ובר^כעגק״ט אתן
 עי דעז? װ^ס נןר I ױגיאן דעי טיט גען
 **ר*םע־ 4•זןן ױני^ן די ®ז ׳דעם ;עגען אח
 ייגדוס־ דעי אין אומגאגג טרייען דעם לען

 סון םד־מכםען גיט ט^י ?,•גיןן די ;טריע
 אינדוס־ דער אין ק^גקורענץ אײנצאחמען

 זײן נים םיזקע דמין״ ק^נקורענץ די ■ריע.
ן9ח אויפ׳ן ו  ־9ז ^:ער ארבײטעד; די ^ון :

ן » גען  אין דזןח p איז ער װי גע׳פעפטמ̂ז
 ?ידערס׳ ארויסגעבען קען ער ®;*ער װיןיעל

̂י־מענטס קויפען *דער  נים ם*ר דןןס — ג
 ערשםענ^ דעם, מיט װעט ?י ;ױני^ן די

 ?״:־ אויך עס װעט זי און אוי»ם*ן, ניס גי>ר
דורכפיחרען. קעגען ניט ל9כל

 דער געגען חוייטזזיכליך יזי>9 איז ״ער
 חל9« די רענהען9׳9ב ךו ױני^ךפ^דערוגג

קטארס בער• » קאנמ̂י דז׳̂י
pw ̂גםרוןק־ חל9« דער *ךן בא׳»דעגק.*נג  ק

 גע־ נים אפער וראלם דז׳א^בעי 9 י9« רס9ט
 געװען װאלם עס װען *לעכט, ^זוי װירקט

 גאי־ די פי־אדוצירען בײם ®טיק־איבײט
 אעפער די אין לם9וי םעז װען דער9 סעגםס,
 זײ װען רביוטער,9 ענםזאגעו פרײ געקענט

גט ער ן״.9■ר*דוקיי יןא לען9״»  ניט, ̂?
 נער•9 ;דעם י9פ ליסליך9אויס איז ער *ז
 9 9י אםװעגיגסטען איז אי*ם, איז oy װי

 בער9rדז דעם *װי׳יען זיך דיגגען פר״ער
 זיך דיגגט םקז און ר,9קם9נם*9ק ד?ש און

 ל9ז «טיק״; ״■ער רמענט9ג ד;ם «ע;דיג9«
 פרײער דער װעם יוניאן, דער נאכגעבען םען

 װעם דאס און פם,9*גע׳»9 װערעז זיך דיגגען
 ג;ך די פ״ין ענכװיקלונג פרײע די *׳יטעלען9

 דעם פון װעלען ®רבײםער די c9וי ׳פעפטען,
 ־9פר בלויז װעלען עס — בען9ד» :ים י9ג

רס•9קט9נטי9ק די פיםירען
טעהם  עס *ז צו, גים ער ?9 זץ־, פפ̂ר

 7ל9 װעלבעז איבער ■ראבלעם, גרויסער 9 איז
 םראכ־ דארפען איגדוםםריע דער אין «דדים

ג:9י«ל9פ 9 י9דערפ האט רy און טען,
 ״איג־ םין 9 װערעז געגריגדעם ל9ז cy״

ונסעל״.9ק סםריעל9ד
 לען9ז אינדוסםריע דעד אין צדדים לע9*

 ןנוגעןנוי״ זאלען עס ;רטרעטער9& עיװעחלען
 כלל־ םע:«ען, אוםיארםיזוו״פע ווערען גען

 אינ־ ן9 »ען09אויספ קענען װעלכע םחוער,
 און בײזזפיל: צ-ם מיסםען,9נ9ע? דוסטדיע,

 באדינ* אײנעמעלען זאל ״קאונסיל״ דיזער
גונגען.
 בײ באדינג איין ט9געדי װאלט ״ער

 רםײאי^ע׳/9״אונ« די ?9 ׳איז ס9י און דעם,
דוםטריע, דער אויסער £רעםדע די  לען9ז א̂י

 ײעל־ רןאמיסיעם׳/ ״י^יםי׳יע ״ייו זיין נים
 בען9די ענפדפײדונגען זיוןדע נ״ קענען כע

 ײפמזם,9«וי9® ערװערבעז זיך — זינען אין
פען4^• ׳פלאגען אדן דעחפון...״ יםאל99ק ?ט̂י

ענטםער דגמאנ׳ם פרעדרענט
 די פארגעלײגט האט לאנג נענאםע

 פרעזידענם םאד םפערבער מר. םון טענות
 אויפ׳ן גאײך האם ער און זיגמאן םארים
 עריײ דער ענםפער״ זײן געגעבען שמאל

 זיגמאן׳ס פרעזידמנט איבער גיט בער
םאלגם װי ענטפער

אינדוסטריע, די ר?יען9פ צו קאונסעל 9״
 ****פעז און דיבגונגען,9ב ׳»םיםען9ב און
 ן9ױני די איז געװים נו, — אס?9כ דעם
 *ארפיײהגנע אוי^ opn ipr איז געגען. נים

 םרי־ Iאיגדוסמדיע דער אין געווןןן אופנים
 דז״אס־ וי1 *•ראטאמל״־יזדיאדע, די חער
 און אנגעפאגגעז; איחר חאם בראגדעים טים

 מלעזיגנער׳ם בענדזמאמין אונטער ««ןמער
 “9P יםעו9& *#חיידענע די אדםיניםאראציע,

 נים אויך איז ד*ס ארדס;9ב און מיםיעס
 לעןר די ׳סײך איז ס9וו ״נ?י כאנךען אין
;9ױגי דער פון לעבזןן *ינ׳ם *ײט םזן  אין ן
 ״םע־ דער «װעקט9ב oy האט זין געװיסען 9

 אינ- דןןר אין געװען איז וואם םאראגדוס״,
 גו־ יאר האלב און וװיי 9 םיט דוסםריע,

 חוך נס9גװעגט9ק ל9:9אינםערנע״ די ריק;
 רסירם:9אינד ל9מ אלע פפיזוכען זעלכעp בען

 ן9ױני די דאך איז װידער, לעמהןנם, ר9ג
 9 אין דזשאבערם דיזעלבע מיט קע9ט געזוען

 אײנצושמעלען פארזוך געמײנשאפםליכען מין
 איגדוםצו־ דער אין רשו:גם־קאמיםיע9ם 9

״ I ריע
 דײ אין אינםערעסירט זיגםאן׳ען ,אבער

 פון אפװייכונג ספערבער׳ם םר. םענם9ם זען
 ביגג9דזש די װי און דזשאבער, לס9 ז9 דעם,

 ער איז ׳נגעטריבען9 איצט װערם ביזנעס
 גײ־ א װי ר ה ע מ אינדוםטריע דער אין

^ר  אײ אמת׳ן דער אין ן.9גע«עפטס־מ םר
 איבײםס־ די אין פמראינטערעטירם 9י עי
 יעם אויו״ װארים שעסער, די אין נס9גדיש9ק

 נהו־9ח איצטיגע גאנצע די געבוים יאד איז
 ם«עד־ םר. אויב אינדוסםריע. דער אין דענץ

 לעבענס־ דער איז גץענ?ור9ת «9 האל̂ס רyב
 ״1P39P די נאר אינדוםטריע, דעי פון נעו־װ
p p אויפ״ן װערען געטריבע ניט ז*רף 

 איז ׳רדינםטען9̂ #רבײטערס ד« «ון חשבון
yר yp*o ױ איז 09וי לער9 ליבעראל, זעהר  יי
 ױ’»׳ע מם ירויסצונעחםען ן9יל גפרעטער9ה

 שגײד־סד־ די אונטער פון עקזיסםענץ טערס
איגדוס־ דעד אין קאנקורענץ פון ס?רס

—;יאם9שי V (9ױני די ט־־יע?
 ספער־ סר. פןר שיאגש פראגראם װעלבען

? בער
 אינדוס־ די ז9 פיינציפ, דעס *אנערקעגען

 אויןי רבײטעי־9 די געבען צו מחוינ איז םי־יע
̂בער דעד אין און ׳הר9י נץ9נ 9 לעבען 9  זע

 ל9ז װאס דע,9םעםה 9 גערקענען9 גיט צײט
 דורכצופית־ פריגציפ דיזען כען9ם טעגליך

 9 חן9 װאונש׳ גוטער 9 נ*ר איז רען,
 װערען S?> װאונש דער ז9 ,4פלינטם־געפיה־
 די **ר ;ד9פ אינשורענס ן9 דורבגעפיהרט
ײן ל9נ קען סלעק־צײטען  אנ־ צו צוז«ץ 9 ז

ע  ל9צ די װען פלענער. טדו?םױוע0:9ק ^י
 בא־ זײן ל9ז דזשאבעי־ 9 י9* קטארס9קאנםר

 אוים־ איגדוסםײע דער אין ײאלט;[ שרענקם׳
 :יעסעיע םים ;שעפעד גרעסע^

 ^ירען9קאנםי צי לײנם געװען לם9ײ שו;פער
 צאל געװיסע 9 י־אנטירען9ג פון סיסטעם 9
 דעם צו און יאד,ר; דורב׳ן ®רבײם כ?ןן9ײ
ס אן  -סלעק־צײטעו״ די פאר :ד9פ אינשוי־̂ז

 גאנצעי דע״ פון גיק9י די פיךזי־ם זוי9 נאר
ציע.9סיטו

 קאנשדאקשאי־ס צאהל די באשי־ענקען ״פון
 V ן7פיטיי9ר6 קטאיס9:טר9ק די גאר װעלען

 ענדע. לאגישעי־ א צו דערפיהרט ניש איז ס9י
 ״נאר״. רם9װ דעם אױיסנעמזן יןא9י מען

 סי־א^יםירען םאקץ װעלען קאנםראקטאיס די
 זײן רועלזנן שעפער זײעי־ע װאס זין, דעם אין

 םא־ באצװעלם דאס און — איצם װי זיכערער
 שע־ זיכערע מעחר האבען — ױניאן די קע

ל עס כדי ׳פער  אײנצושםעלען װאו זײן ̂ז
 עס װי דינגונגען.9רבײטס־ב9 ציװיליזירמע

 איגדוששריזן וק9?ל די דאך אי? איצט, איז
 9 רען9געװ ד9י איז עס ! דעכעגערירטע 9

I םרײד רבײם9 הויז
 םען ל9ז םיזאנס די אין ז9 ״אײנפידירען,

 יע׳ װעל׳ — װײדזשעס הויכע ר9ג קריכען
 װען ר,9דים?וטירב געװען ײאלם 19•ל דער
 אמת׳ע װעיען אײנגעשטעלם סריהער לען9ס׳ז

 קאנ־ פעסםע און אינדוסםריע דער אין שע&ער
ר־9פ די װיד^ר, די אין — דישאכם

 שעפער, y'nou האבען צו ײטpרטליב9גםװ9
 װײל בערם,9דזש די בײ טאהגען י9נ מען קען
 ל9ים39? נצער9ג דער ליכם העגד זײערע אין
I איגדוםטריע דער פון

 נעדעכם זוי9 און גיש,9ל «זוי איז ם9״ז*
 װײטערע ביי ז9 — ן9זיגמ אויס פיחרט —
 געשעפטס־ זעלכע9 װעלעז נדלונגעז9יה9פ

 םו־ ם9י םנערבער, סר. װי אונםערנעהםער,
נערקע:עז״.9 זען

 הױז ױױפד דער װענען װארט א
פארק פארעסט אין

 ״װאס ״טא:", אין אפטײלוננ דער אין
 ױניאנס^׳/ אידישע די אין זיך הערט

 ש. עדיטאר, לײבאר דעם םון געשריבען
 גע־ צוריה װאך א מיט איז צוקערמאן, ז.

 פון הויז ױניטי דער װעגען װארט א װען
 אין םאכער, דרעס און װייםט אונוערע
 פון בערג ״בלויע״ די אויף פארס פארעםט

 אי־ רא כדאי איז װאס פענסילוױיניא,
 װערט אגדערעס צװישען בערצונעבען.

:געזאגט דארם
 מני־ חןר פון ירײכטום און גרויס ״...די
 ניט שוין אי.ז &ארק יעםם9פ אין טי־הויז

 אין נאר ניט רען,9געוי שריבען9ב ל9אײנמ
 דער אין אויך י9נ פרעםע, אידיעער דער

 אפילו און םעריקע,9 *ון סרעםע ענגלישער
 איז, ױניםי־חויז זיגע9י די ענגלאנד. פון
̂אגט, װי  רעו9געװ אפגעקויפם לבתחילח בא
 סון ארבײטער די פאר ילאץ ײאקײמאן 9 י9ס

 אינדוסםריע. װײםם און דרזןם־ היכער דזןר
 החןן9פ אגגעחויבמן האבען *״ט דעד םיט

 מענער, ארבײםער װאקײשאן וין»1ו חין9
 אינ־ נדערזג9 *ין אויד םײדלאך, און ®רויען

 זיך בען9ד» ארבײםער נים אפילו דוסטריןןם.
 פרױוי־ דער םיט גוצען9ב צו באםיחמ אויך

 כען9ײ «אר 9 דאר® ®ארברעננצז «י אןגיע
 רם9י :ען9ה אבער, מארצוג, דעש ז•9וואקײ״
 אינטערנע־ חןר פון םיטגלידער די שםענדינ

 — און ז״9מני װאירקערם רםעגט9ג ל9נ9®
 און דרעס־װײספר די — קזג9® דערחויים

םאבער,  קלענ־ דעם רם9ד לען9̂ װעלכע ?לא̂ו
»רײ#״ םםעז

 םאר׳ן זײנען פארבוורײאונגען •״סיעייעאג
 קע־ צו רען9געװ געםאכט ן9סעז חײנםיגען

 גרעםע־ 9 ױניטי״חויז אין דירען9ם9»? נען
 לען9« רבײמער9 ו9 זוי׳9 הינדער, הל9צ רע

 פאםי־ זײערע מיט חין9 ארויסקוסעו קענען
 גע־ שטיםם9ב זײנען עם ײעלכע פןןר ליצן,

װזך אויך קאםעזיזשעס. ײארען
 נ*« דארט זוםעי חײגםיגען געםם לע9 לעז
 *װײ־װאבעדי־ 9 בלויז צר באגרעניצט ?ײז
 די בײ יט,9ד װעט מען ;ן9קײ״9ײ גען

P 9?9 און yiyoyu הײנטיגע ro p9ד9מ* 
 םען װי נג9ל זוי9 רנרײנגען91< קענען ציעם,
װעלען. װעט

 םעז ?ען ציעס9רמ9איגפ װײםערע נאך״
i^ ייד p יוניטי־חוי?, דער פון אפיס צום 
סטריט״. jn#21 װצסט 16 אין

 דער אױח פײנבערג און זיגמאן
םארבאנד סאצ. פון קאנװענשאן

 פאר- ױעען אם װען צייט רעד אין
 אוגחנת סון קאנװענשאגם די געסומעז

r* ארגאניזאציצס, נאדאא״ארבײםער

 קאג• א נאך געװארען ^4אפגעהאי אויך ן
 אר• אן פון קאגװענימאן א ווענשאן,

 יױ אוגזער װעלכער םיס גאגיזאציע,
 - בא־ פרײגדגיכסטע רי אין שטעהם :י^ן

 קאנװענשאן די מײנען מיר ציהוגגען.
 פארבאנר, סאציאליםטישען רעם פון

 צװײטען רעם געעםענט זיך האט װאס
פיראדעלשיא. אין פאי

ב̂י געװען דעטאילם איז עס כאםש
 אונ״ און ?אנװעגשאן, ערב אלײן אונז
 געװען םארגוםען זײגען בעאמטע זערע
 איײ אוגזער צו םארבערײטוגנען רי מיט

 אײניגע דאך האבען קאנװענ׳עאן, נענע
 רער אויף זײן צו צײט געםונען זײ פון

״פארבאנד^. פון קאנװעגשאן
װע־ טאי, טען17 פון ״װעקער״, איז

 פרע־ םון רערעם רי איבערגעגעכעז רעז
 י. װײס־פרעזידענט און זיגמאז דדענט

 געהאלטען האבען זײ װאס פײננערג,
 םאציאליסטײ םון קאנװענשאן אוים׳ז

 אונ״ דאם גלויב איך און םארבאנר, יטען
 איגטערעסירען געװים זועט לעזער זערע

 אונזער םון בעאםטע די װאס וױסען, צו
זא־ צו געהאט האבען אינטערנעשאנאל

געלענענהײם. דעי בײ גען
םא״ פרעױ^נם פון רעדע רי איז אם

 זי גים ״װעקער* װי זיגמאן, ריס
:איבער

װע®, אײר פון טאנכע »ז װײס, ״איך
קײן נימ איר, װאס װאוגרערען פירײכט,
 ׳פ*רטױ »ער3ציאלים©י9ם דעי פון מיטגליד

 אידישען פון קאנװענשאן די גריסען9ב קום
אײך װיל איר פארבאנד. צי*ליסטישען9ם

 גיעסםען Dp םים דיאב איך אז זזןגען, אבער
די לגט9נאנגעפ סיםפאטיע און אינטערעס

 נע־ בין איך און פארבאנד פון טעטיגקײט
 ני^ װאס דערפאר, גריסען9ב ®ייך קומען

 זעהר 9 י־באנד9ס רp ערפילם מײנונג, םײן
 אר־ אידיעער np אויןו ן9םיסי װיכטיגע

 9 אויזי שטעחט יבאגד9פ רp גאם. בײמער
 ־■*m אידישע די לערענט ער יען.9ב געזונםען

 םון םײל א ל&9 זיר טראגטען9ב צו ב״םער
 די גאװעגונג. ארבײטעד אםעריקאגער דער

 אסעריקע פון ארבײםער־באװעגונג אידישער
 פאליטישען איהר פאייבאנד אין געפינט

 סיל זעחר האט פארבאנד דער *ויסדרוק.
 אידישע די אויפצוקלערען אום אויפגעטאן
 זען9ל ניט זיך זאלען זײ אז ארבײטער,
 קוםען װאס דעם^געז, די פון םאיפיתרען

 ארבײטער דער פון רעטער אלס כרוםרשט
 ארײנצוברענגען גאר זופען און װעגונג9ב

 םיר א? שרײען, זײ איבעראל. שפאלטוגגען
 זײ אז ״הארענאשניקעס״, קײן נים זײנען
 דאס אבער רוער.9לע«9®י אמת׳ע די זײנען

 חאב איר גיע9ג9דענז ײי םעהר גיט דאך איז
 ס9י איז שא« אין געארבײט יאהרען־לאנג

 אונזער סון פיהרער אנדערע די אויך זעלבע
 װעגונג,9ב די נעבוים האבען םײ באװעכונג.
o קײן ל9® קיױ דיאבזנו זיי װעהרענד w 

איהר. מיט געהאט נים שײנות
 געזונטע א גענוםען האט רבאנד9ם ״דער
 אר־ דןןר פון פראגען אלע די צו שטעלוגג
 כער9קלאוק» דעי װען באװעכונג. בײטער
 גענוםען זיך האט יפארבאנד סון ביענטש
 אגגעלעגענהײטען אינערליבע די אין מישען

 גע־ סעקרעםער זײן איז ױניאן, "P פון
̂ט און ברענםש פון מיטינ; צום קוםען  ה

 םיט־ די ערקלערט װערםער שארפסטע די אין
 פון םייל א אלס פארבאנד np אז גלידער,

 ר9י אזא קען פארםיי ציאליסטישער9ם דער
 ליטישע9® א איז ברענםש דער דולדען. ניט

 םישען ניט זיך ר9® ער און רכא:יז*ציע9
ן.9ױני np וון עניגים אינערליכע די אין
 פ*ײ דארפען אנגעלעגענחײםען ז9ױגיי די

 רp פון םיטינגען ךי בײ װערען האנדעלם
 ארגאניזאשיע אגמר קײן און גופא ן9ױני
םישען. ניט op אין זיך םאר

 np צו פארבאנד פון שסחנלונג די ״אויך
 אלגע־ אין כאװעגונג ארבײטער *מעריקאנער

 לײבאר א פאר בױועגונג רp צו און סײן
 לויבצגם־ א און געזונטע « איו •ארטײ

 yy »« פארבאנד, דעם װינש איך װערםיגע.
 סארפר ענערגימ, םעהר סיט נאך װײמער, זאל

ײן זעצען ארבייס. װינםיגע גרויסע ז
 די איר באגריס תאר^ן םיפען ״פון

 ן9נװענש9ק איצםיגער רp פון דעלעגאגמח
צײט, ד? װײם גיט איז עס »ז ,9חא אין
 האבען אםעריקא אין אויך זועלען םיר װען

װעל־ #*רטײ, ארבײםער מעכטיגע גרויסע א
 פאר״ פצלד ליםישען9® דעם אויף װעט נע

 קלאס, ארבײטער אםצריקאנער cp טיעטען
 ״9py אויפ׳ן עס טוען נס9ױני די װי יונקט

פעלד.״ נאמישען
גע״ אייר האט זין זעלבען דעם אין

םײנבערנ, י. װײןז־סרעזירענם רערט
:געזאנט האט ער

מענ•9צוז איצטיגען op טראכם9ב ״איר
•np טוב. ױם א פאר רבאנד9פ פון קונפט

 װעאכצ שעװעריגקײסען, אלע די װײל ׳»אר
 און צװײ אנדערחאלבען, מי« געװען זײנען

 ראײער.9פ שוין זײנען צזריק יאחר דריי
 ארבײט די אן װירקליד זיר חויבט איצט
 װאס דאס אויפצובויען יבאנד9פ דעם פאר
 צײט משוגענער רp אין געלונגען איז עס
 םאציאליסטישער דער פון םײל געוויסען 9
 תאט איחר װי און צוברעכען. צו יטײ9«

 װעלכער שיפליווגןאפ׳ן, גענאםע פון געהערם
 אױ ל*ד. איבער׳ן רײזע א געםאכט חאט

 ל9י פארבאנד דןןר אז נויםיפ זעחר ייצט
ײן פארדרײפאבען «לען,9פארד  בדי 4ארבײפ ז

 אידישן סעכטיגע שמארקצ, » ווויפצובויען
05 וײם יויף <ש<ום
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י*אקאל. דעס פדן לאגע אלגעכױינע די
 דיזע ה*ט ב^ארד עקזעקוטיװ דער

האט און צייט גאנצע די געזעהן לאנע
 צו אזױ וױ װעגעז און מיםללז נעזוכס

 איינצו־ און אויסגאבען די םארקיענערען
פארםעגען, אינעיעסארט^ דעם האלטען
v גוםע די no האבעז מיר װעאכען jv v 
הרען.  שס** ננעפאנגען* האכעז םיר ̂י

 גחיסע קײז *בער דארטעה און דא רען
 אױסגאבען איגעמײנע די *ױו• וױרקװנ

 דער האבעז. געקענט ניט דאס האמ
 עדײײיט דאץ ה*ט באארד *קזעהוטױו

 צושטאנד □in ^טודירען צו יןאמיטע א
רעקאמענדאציעס. ארײנברײנגען און

 קא״ די װאס מיטיננעז, איעינצ נאך
 ארײנגע״ זי האט נעהאט, האט מיםע

:באריכט פאיגענדען דעם בראכט
 מיט איז ײעילכע ?אכײטע, די ״מיר,

 םון געװארען ערוױייט צוריק צײט א
 אריינצד זיך באאה־, עקזעקוטיװ דער

 צו־ םינאנציעיעז דעם אין פראכמעז
 אױסאר״ און י״אקאי אונזער פון ״פטאנד
 אױס־ אונזערע אזױ וױ פלענער, בייםעז
 הא־ ווערען, פארקרענערט זאיען נאבען

 װעי־ בײ מיטיננעז, אײנינע געהאט בען
 וײנען פראנען אויבענדעדמאנטע די כע

 םאר^ײ געװארעז. באטראכט אלזײטינ
 אײס* און אײננאמען םינאנציעי״ע דענע

 װי געװארן, םארנייכעז זײנעז גאבעז
 דז^אינט דעם םון אויסנאבעז די אויך

 םאי& װעיכער סײל, דער איז באארד
 מיט צוזאםצן איז לאקאל אונזער אויף

 דורכגע־ סעקרעטער־םרעזשורער אונזער
 םאר^לע־ םארמידענע נעװארען. יןױןט

 דיזער מיט ^זײכות א האבען וחןלכע ׳גע
 נע״ דיסקוטירט זײנען אננעילענענהײט,

װארען.
 םאל• צום נעקוסעז איז קאמיטע ״די
 פאיגענדש די מאכט און ׳שלוס נענדיז

:רעיןאמענדאציעס
 צו ׳שטיצע אמכאלאננמ װאס .1

 רעל>ומענ* ארגאניזאציעס, אויטסײדינע
 םאר פאריאננען אלע דאס םיר, דיו־ען

 נוײ איז עס װאו םעלצ, די איז עטיצע
 מיט װי מעהר מימ יטטיצעז צו םמ
 װע־ איבערגע״צײןט זאלען דאלאר, 10
 װאט ׳די באארד. דזשאינט צום uח

 נים באארד דזמאינט דעם פיז וחזלעז
 גע־ לאקאל םון זאלען װערעז, נע^כעצט

 •מיט ײי סעהר ניט מיט ווערעז מםיצט
דאלאר. 25

 פאר^ידענע םון םארלאננען אלע .2
 וחך רואם ״שטיצע, פאר ארנאניזאציעס

באארד, דזשאינמ דער פיז נעמטיצם רעז
 ניט מעהר לאקאא אונזער םוז זאלזןן

 pc םעלע אין אויסער װערעז, נעמםיצט
םטרײקס.

 דז^. דער צו זאל צומריםט א .3
י<ןט באארד  פױר וועיכעז איז וועדעז, ג̂ע
 דדפאינם דער אז םארלאנגען, ?אלען

 םח בותעעם א בודפמיםען זאי נאארד
 אױט־ די מםיצען «ו דאלאר םויזעוט 5

 אײך זאל עס אתאניזאציעס. פײדינצ
 וחד באמםיסם באארד דדאאינם דצר «ח
w םאהסימום א דאן w  pc ז9י םאר  י

אתאניזאצת.
 שיז& צו באמיאםען יחנרם אס .4

t איז באארד, דדאאיגט «ום צרפריפם

̂ן v ויעי״נ o ןן,פאדי*א;ס f t יס t W 
m*tt'9tf <1 נמטאיצ ר |ioי worn 
^ ר ט o ל#*ן*וא די פון נ״ v iw n  an 

w* נאארד oj<<* i w v  ii די §y 
 *(W חןר נד• פארט^ יאויטא
 IW מיד idim muni vi* וױספן,

 yivrjiM no צאחלוגסון ױ איע׳צטצלצן
 אינײטען דאדפצן דמ אין ר^טנצרס

חופיפיט. א אמטצר
̂ו )5  סצס- נאארד ציןןצפוטסו אל

w און סטצגדעג v d o -<יןאר 
 לןדיגעו ןאלען ׳לאחאל #וונןעױ פון• טעס
 צלספ/נד פאר דאלאד \ וױ רעהר דט
ovo זײ וזאק טיטמנ, יעדען םאר 

אטצנד*|.׳'
 פוניןט דיסוןוטירס װעדט תואדט דעו

 עק/ די קוסט נ*כרעס און וונחט נײ
 צלס ?אי צו׳צריפט א ״ציוס, צוט כאארד

 אין ׳װערעז גע׳צילס נאאדד דז״יאינט
 -יואנפע * אז פאײאנגען, טיר װעלכעז

 נצרופעז זאי לאלאלכ אלע םיז רענץ
 דעס װעגען פי-אגע די װעינען נײ װערעז,

 אױםנעגומעז זאל צו׳צטאגד פינאנציעלען
װעדען. נעלײזט און

̂ר ראנעז צו׳צריםט אזא  ילט1נע* מ
 נןסןי״ר דז׳^איגט po איז וןאםיטע א און

 nm יןוכיט יעצט געװארען. צרוױילט
כט דעכ אוץ״ װארטען צו אױס  כא̂י

לאטיט/ז. ציײיטער דער פון

״רעארגאדזײשאנס׳/
״דעאמאניזײשאן״ אײסירויז דעי

l נאלאגט דט זעהר אודאי איז i n r 
 4מײ אז גלױיעץ, כייר און ללאויזטאכער,

 עס אױסט״טשען. ניט דאס דארסעז
 vooyij די אז ארױס״ אוגז זיך צײנט
 יעצט 1אינײטע װאס אירײטארס, צאהל

 ק־רננות זײנען שאייןעס, קיײנע n איז
 יעצ״ ,ד ^רעארגאנידישאנס׳/ זײ פון
 געװאדעז •שוט עס איז יאדזר פאר טע
 אנ׳עטדײנ״ אלע טרא״ז עפידעסיע. אז

 יױ די װאס ׳צװערינקײטעז, און נוננען
 סיה ת טרא״ז און געמאכט, האם ניאן
געװא- אױסנענעכעז איז מאס נעלט, און

 ה. ד. רעארגאניזירט, האנמז װאס רערס,
 מאגוםעקטשױ די נײ סטרײקעז צו רעז
iv רע tv v, איד גמװען ניט סיר זיעען 

ערפאיגדײד. נאגצמז
 אויסדע״ װמלעז אונז זיך װאלט עס
 סאנוםעקם^ו• •ראסינמנטע אלע כענעז
 ד. ד. רעאמידזירס, סהאכעז װא רערס,

 אי:״ אדער ׳עעיעד, זײעיע פארקלמנערט
 עס נאר דזשאבערס, נעװארעז נאנצעז
 ױע- םיר «לאץ. צוםיי םארנומען װאלט

 אײס עזלאפשטע בלױז דערפאר זיך י׳ען
 ,1מײזעי טש. סיז רעארגאניזײשאן דעם
 צי דאס געטאץ האט ױגיאן די װאס

 דעיסאנ־ די וױ ש:על, אזױ פארמײדען.
 וױל זי אז ערקלערט, האט פירסע טע

 -rt איר ״רעאתאניזײ^אז״׳, א םאכעז
 אין נעװאדעז ערקלערט גלײך 8שא

 ;עתיעיט האט סםרײק דער כטריײן,
 גע״ איז פירטע די ניז צײט, װאכען 11

סעטלעז. צו נעצװאוננעז ײעז

נןןעאנא? איממו וז ד וה םוט וואס
סאץנאסטאז?

הײם. אײגענע אונזער
 אונזעד אינעגעבעז האבעז םיר װעז
 סױר האבען באריכט, יעהרליכען לעצטען

 םאר וזױז די געקויםם נעהאט װאס נאר
 עטלא־ שוין איז איצם יאקאל. אונזער

 ארײ זיך חאכעץ מיר זינד מאנאטען כע
 פאר־ אײנגעארדענט. און בערגעקלינעז

 נא- סעהו חאבעז מיר אז זיה שטעהט
 האבען םיר װי זיה בײ קװעטליכקײט

 ׳#כער יענעת בײ שכנות אין געהאט
 זאר עס איז נעלד אײנשיארעז וועלענדיג

 הא״ רענט, סך ק״ז קאסמעז נים אונז
 נזד ודאס ׳סטאר n פאררענט בעז״מיר

 ׳סי^ר גראונד דעם אויזי זיך פינם
 טײל נרעסטעז דעם נאצאהים וועלכער

 פאד האבעץ מיר וואס אױסגאבעה די םין
 אז אבער דײנקעז םיר בילדיננ. דעם
 באנוצען דארפעץ מיר ײעיען נימה איז
 סעכד אײנענמ אתזערע םאר סםאר די

 די אויב אז ®לאנעװעז, םיר כערס.
 אביסעל יועימז זיד וחזיעז םעמבעדם

 א צי ביישטײערעז איז אנשםרײמעז
 חזקעץ בױיז זאל זואס ׳פאנד בילדיננ

 אײנריכ־ סיר ײעיעז םארטנײדזשעס, די
אץ םארזאםלוננ א טען  יזןדער װ^ו ״יי

 םאר״ פאר ■לאץ געםינען װעט מעמבער
 יע״ וױ נוט אזױ פארװײלוננען, שידענע

 קלאס, א איז לערנעז אדער בוך א זעז
באקאנטע. מיט טרעםעז זיך אדער

ם*ינס) (סטי־םזעצזננ

םעהלער־אױסבעסעחננ

 וואך יעצסער p€ באריכט דעם איז
 באצונ »יז םעהלפר דרוק א גשיישז איז

 צס יאמוי. דצם pd פארסצנעז דאס
 ®ארםענצן סאטאל זייז נעדארםט האם

4116,279^6 ״ממן31 דאם דצמםבער

Diwcnjtf n פון w o o  n f lp  n 
*r ן ן א ט ס ^  חײנטינען סך כ

 ססנר חשאנערס, n סיט — ראגאט,
ovvwopvo יואגטר^- די סיס אױןי »ון 

 JO' ארױסגעשײוט סיגען נױף טארק-
i r ^ i פון oy*w n  o r ^רױ ױ' נאארד 
m m יױ ג#ר קאגפערצמ. * צו ojr 

ן יײיען *דס, ווןחמ  גוזים נעלי די ד
m ק״ן סיט דשט o w, ױארטען וײ 
o אױף אפשד r דו אין אױסגאנג 

n  . r #  אײיט זײט איחר פון יודאן 1
 ׳צטמלוגג א נעכיען צו ד׳צט אױך ױ\י
 װאס אומעדולד סיס אױך װארט און

 סא- די וױיי יארק. דו אין ?ײן װעט
po |y w n r דײ ללאוקמאכער חיגע רי 

iv i יארק. דו פון די צו עחגיױ
 די םון צו׳צטאנד דער איז אזױ

 גױ גאנץ א יאקאיס נאארד דז״^אינט
 צו אנגעםאנגען שױן חאט מען טער,

 זיך גרײט מען און סאסיעלס םאכען
 זיך דארוי װאכ סיזאז, נעקסטען צום

 שײ:ס אלגעסײן אין אנפאעען. כאלד
 אין גישט זײנען נתים כעלי די אז ׳עס

 יױ דער סיט שטיסונג קרינערישער ין^ן
. דאן.

A
 אין איצט לעכעדיג אניסעי איז עכ
 םאר ערעק^אנס מיט גוסא ױניאן דער

 סעט׳ באארד דזשאינט עקעזעחוטױוס,
 באאכד נאצאלטע םאר אױף און נעיס

 ״■אליטיקע״ נעװעהנייך, וױ איז טע•
 זעהט עס וױ נאר אניסעל. מעז װעט״
בשלום... דורגעהן איעס זועט אויס,
 דרעס־ ארן וױיסט די ,49 לאהאי אין

 אכיסעל לאנע די שוין איז וניאן,1 מאכער
 סטרײק לעצטען דעם נאך אגדע^,

 גע־ אסנעשװאכם שטאדק יוניאן די איז
 סטרײת דעם צוליב ערשטענס יוארען.

 גצ־ נעװאונען םײלװײז בלױז איז ײאס
 נאר״ רער װאס צוױיטענס, ־־־ װארעז,

 דער לעװיז, ברודער נע׳פטארבענער ײאס
 לאקאל, דעם po מענעדזשער געוועזענעד

o נאך גל״ף באסטאן םארלאזען האט r 
 חאט חוהוױץ שװעסםער אויך סטרײק.

 האט דאס און לאקאי דעם םארלאזען
 צו נאטירליד, לאקאל. דעם ;ע^ואדט

 דעד וואס צוגעהאיםען אױך האט דעס
 — ^לעכטער א זעהר געװען איז סיזאן

 אויסגע־ לאגע די האבען כאסעס די און
 אלמס דאס בענעפיט. זײער םאר נוצט

 ;ע־ שלעכט זעהד האט צוזאמענגענומעז
 םרײד, איז אדבײטער די אויוי יױרקט

 מײ״ מײן נאך פאדערעז, זיך װעט עס איז
 וױ לV2ש אזוי ארבײם, םיל זעדזר בדנג,
 אנםאנ־ זיך װעט סיזאז נעקסטער דער
באםעםטינען. צו צוריק יוניאז די געז,

 איז ױניאן דער פאר םאטעריאל דער
 א אויןי װארםען נאר דארף מען דא.

מאמענט. גינסםיגען
 ביז איך װאס װאכען פאד די םאר

 םאר• צו מיר.נעלוננען איז באסטאז איז
 קלאוק־ דעם מיט 49 לאקאל אײניגעז
 דא־ לעצםען באארד. דזש^דנט מאכער

 גע״ געהאט שוין מיר האבען נערשטאנ
 בײם 49 לאקאי po דעלעגאםען זעצליכע

^rטימיננ. באארד אינט
o םון ענדע בײם r וועלען מאנאט 

 אוים־ ל*?*ל דעם סיז הע^וואדערס די
 ארכײט באנצע די איז װעחנז געגעבעז

 אםים אײן םון זוערעז געםיהרם וועט
 דמם po נמyמrמענעדז אײן אוז

 חאט עס נאםירליך, באארד. דזשאינט
 צר־ *([ מימינגען םיל נעטאדערט זיד

 מיר נאר דעתוײימח. צו דאם קלערוגנעז
 גצ־ איז עס אז ,pnnwv זײז דארטעז

 מס אז אלעטען, איבערצײנעז צו ילוננעז
o פאר איז r ױניאז דער םיז וואהלזײן 
 גצ־ אויד םח עס טרײד. םיז אייך און

 דזמאינט די צו קרמדיט וחורעז נעבעז
 ערנםםקײם, די םאר ^ענאמען באארד

 דער איז ארױסגעצימם האבעז זײ װאס
דיזע אז ׳באמח גלויב איד פראנע.

 לאף *לץ \ז*לס*\ Vo Djfn סאראײגיגוע
 ספע״ און נאארד רזשאמס po ק»יס
 1» ׳אױו גלזיג V* יאקאי ציעל

 פאראײגמען, *ו געיינגשן טיר װעס עס
 וא* פון ס»מן נעזאנס, lyoiro חןרא

לאי און דחנסםאכסר און וױיסט 49 ססל

£

 *anon■ 96 וױי< יאקאיס; נאזוגדערע
 י*ק*לפ r^ אין םיםגל^ר די סון

,oyojm נײ כאשעפטיגט זיינען
 תח״ ווארשײנייך גאך װעט דאס גאר

o לױם צײס. שסיסעל א סען n ̂נגםי״  ס
po w די־אקםױוע פון מעגט o בײחן 

 גיט וועט oy אז עס, שײנס קאקאלס,
םי^ן דאס שותנר דין  חגר אין דורכצו
 צוקוגפט* רyנםyגאח

 װע• 49 *לpל* םון קאסצרס די אויך
 ל$ר אין unim םחגנסםערירם באלד ל^
 pc לאקאל Dרyקאט w ,73 קאי

קלאוקטאכער.
מאכ רײנחאוט די ,1 לאקאל אין
אכיס איצם איז באסטאן פון ױניאן

סאף פרצד ojy3i?yn• װײס פאליםיק.
,WTiyjjrD אלס זיגנירםyר האם נעסא̂ו .S

 גאל מומגן זײגאן י!וקאל רעס פון רסyב
jjn$ האם ŷזיגנאציyר זײן גען ra  m• 

 מע) אז פארלאעם, דורכאױס מאניסאן
 זײ pא אננמחמ^ yזיגנאציyר זײן זאל

 זע< יוגיאן דער םיט סארבונדען ענדינ
rנ איז יאקאי רyגריגnם ir fn jr i \\* 

jn אויד :y ’’T ם*נ*דזשקד רער P5 
ony ׳יאהר םינף םאר קאי p r m \ױ 

m אזוי prvwn צו שוחגר איז oy אז

 דרלי םון קאםיטזן א געוואחגז וועחלם
 אםיט, םון ארבײט די םארוואל^ן צו

 עלעקשאנס םארקוםען ומילען גיכען אין
 וחד עחחנחלם װעם מענמתשער א אח

 םסגד איז קליין איז לאקאל דער רען.
I'onya, א לעבעז םיס פול אבערp >ך 

 TO לאקאל םון םעממגרס אסטױועמ
iyiy»n װײס־פרעזיחמט <ואס ^טארק 

 TOJyo סלס ײי פארלאזס מאנעסאז
w r/ אי• חגר טין צד חעאםט מנרזוי״ל 
 םארנא^ נישם זאל זאף תײן אז ׳בײם

ir לעסיגם y i i. ו
 tDanjy םאסם., װאוסשגר, איז אויד

 קלאוק די סים אנריםןעםס די זיך
o r3 אח בתים בעלי yj'W 'm 
 מאנע( װײם״סרעזיחמם און איןי װעל
 השלצז םיר װאוססער. איז זײז

ty«'onD א ארכײצאנר די מיםp 
 װערען. נעסאן דארט דארח Dy װאס

. _3את»ני? סד א איצם זיך םאתרט

 וױ אזױ נאר ססײםס. לאנד
 ךי אין שטילשמאנד א איצט

 ווארםע זyרםrו מיר ײעלעז
ארביי^ אנםאעמז זיר טyװ

po אונזyאין «פמקײט װייטעד־ע ר 
p ן»יד jjn< לאקאלס באסטאנער די n r 

באריממן. נעתסםע yj''o אין בעז
 אוו «ח םויט פלוצלונגער דסר
 r»n־M האמ לצװיז בר. איז םרײנד

 בײ טרויער םיםעז א םעז
 איט אונזאד po ^מבערס די און

tn לאקאלס די נעשאנאל. r 
 אננסנוסמנן תאמנז oyoTOi שוין

 גאו< איז לעוױן דער ברו ם.yזאלוציyר
 נעאו אח באאיבם אלעמען בײ דא

 אלע און סריינד אלס און םוער אלס
i r y 'n טריחצײטיט זײז מטארק 

״ ׳ טוים.
t ׳ זײדמאן, סאל.

•V ײ• J ל. m װײס־פחנז.

*

ודרטהינם קלוגע
כאקם « הויז אין איםער האלטען

ם ו י א ל ־ ם ו י ע
 פאםיליע ג«נ«ער דער פון נמנענם די רעגולירם דאם

 - :יללק.1 דאקםאר זײ םאחפיארט און

JDMtoo ־דאג *לן אין באקם, » םענם GO איז 25,10

1934 ױד, rt»ao ןױיטאג,
-----......................
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 4 4 א פין (לעױצע־זלט::רעדאקטאר טעג ורײ
טדו טוננ־דטאע״ rcM> I>1 ^Xצ״

אײ

 יאנןװפתיץ ,r געװידמעא
געבור»ס«אג. אען60 ויץ צו

r דיגען קאפע ^טערארישער א 
m מגגע עטליכע נעיעסעז u n o -גאװע 

^yoo,; ,ארטירyל^רײכyהאבען און ר 
 דט וױ פראגע, די דענאטירם יןיץ כיט
 זשורנא<». פיײען נײעם א ארױם פען
טאר.pדאyר א אהן

 כײ־ ׳y׳צארם געםאלען זײנען דערבײ
 n לוענען נדינונגען םיעדייכע סענדעע׳
 רער אין רעראקטאר א פרן ראל מעדליכע

װעאט• רyישער>ורlג^
 חאט — שאפען רױגסטלער טיר •

 דער און — געזאגט יעטאלץ פאעט רער
 שטוחין זײז אױוי זיר זיצט רעדאקטאר

 דער V* װאו ..‘אוגז. איכעי רעגירט און
}ױשר
יןע* גרינג א האט ^דאקטאר א ־ -
 עתסט ארטיקעל־מרײכער א; האט — בען

 ארנײטען רyיב,רr טיר — גע׳ס^ז׳ט
 ןראיעטא״ װי »ונקט איהם, פאר עװער
,״נאס״״י א pc ?א» א אין ״־i:y״ח ריי»ע

אפ־ זיר האט — אילעםען אחוץ
יסט ,י־ער גערוםען  חג־ רyד איז — נאװע̂י

 קונסמ... אױף מבין:יט קײן גאר ראקטאר
 ער אדער נעמען״ ״גרויסע :אר זוכס ער

 ojn צוליב ^פאװאריטעך... זײגע האם
טאיצאנם^״. גרויםע גרונד צו געהען

 באשויצדינונגעז עהנליכע און אזעלכע
 זײטעז *לע פון ןyשאטyג זץ־ האבען

 דער און ר,אס, רעדאקסאר׳ס רעם אויף
 די אז געװען, איז איינדרוק אמעפײנער

 גע־ ;yo?oii תעסטלער די און «*עטע,'
jyn גליpליכy ד אױף נתנשץןyװעיצט׳ ר 
!רעדאהםאר רער . גיט װען

 האבען ײאתורארען איע װי םr;אכ
 אײנער ןycאנגערו זיף ד»אט אפגערעדמ,

 נא:צע די חאט װמרכער ױננערסאן׳ א
ג*זאגט: און :עשורגען, צײט

iir װאיט איר — îm פאר־ א חאיטמז 
Jטײדיגונגס* ^ r, איך װײא p ip i, אז ijn 

ר *בא׳עולדיגטער״,  איז רעדאפסאר, ת
 שיל״ איהר װי סאנסטער אזא ניט גאר

 אײר איר װעא רyסyב נאר איהם, רזגרט
y: בין איך אזוי װי דצרצעהיצען, ry; דרײ 

רעראיצאג א טעג
 בין קאלענען, כאקאנם, איז אײך ״וױ

 א אין םיםארבײטער שםענדיגאר א איר
o צײטונ^ r ,זוכד. חאב איר װאס טאנ 

 פון ^טעםפ^י אין אריינצוקוםעז געזוען
ז ייםעראםור״׳ ע  גליתליכ״ פאר׳ז איר ^

 ערשסזנז pc נאד אעבען. סיין אין סטעןי
 שנאה טיםע א באקוסען איר ד«אכ אן טאג
 חאנד אח זyטyװ בײ רעראהםאר׳ צום
oy ״טעסיעי״. פון שליסיען זײ ליגען

 pn*ryj װאבעדיג כיר איז אװזם צוליב
״הײליגמום/.. פײן

 נײ רעדאקטאר, רr ׳ער זיצט ״אם
 נא:* לי:ע; oy װעלכען אויף דעסק. זײן
 אר :רױםע טאנוסקריפטען, סיט pys צע

 קוקט רy pא פדאז^ pא פאעזיע קלײנע,
 דרײ צרוײ איבער לײענט ארײן, נאר

 — אהיז בליק א אהער, pip א שוחת.
 מיײ גאס ארײז... תארב אין טאר^ און
 — געםראכט זיד בײ איןי האכ — !גער

 טא• םארלא^ ראר נעחען ארט אזא אויף
 איבעי דאר םוז רעדאחטאר א לאנטען...

 אריי: םאנוםקריים׳ גאנצצן רעם לײצנעז
געדאגל םyד אויסנעפינעז זיר׳ טראכטען
רע־ צום ארײן סוםט אט : ״אדעו
 און שםעחם pא סאן יתגאר א דאקטאר
 :איהם םמןגט מנדאהטאר תנר װארט...

— איך... איוזר*״ פארלאננם װאס״
 םאנױ א — סאן ױננער דער שטאכיעלט

 הענד ציםערדיגמ מים און סגריפט...״
 צומייםש־ א דעסה אוים׳ן אװעה עי לע:ט
 און נעחטם ר^אקטאר דאר העפט. םען

 אין םיש-סאםםען׳ איז ארייז oy מ*ארט
yc'o ojn; ברידער־קבר pd םאנױ די 
 מאח•: אוץ סורץ זאנט און סהריפס^,

 ארום/ וואכען צוױי אין ארײז *קופט
 ח»־אק־ פון אח;ס געהס םאן רy'ו;ג רער

 אן םארטרויערט^ א קאכינמט טא־׳ס
 :זיד בײ טראכט איד אוז צנםוײטמער.

 וואלט חװיאקטאר, א זײן זאל איר .ווצן
 אנדערש זיד מאז ױנגצן אזא :ױט איד
װעג־װײ־זער.״ א דין סוז סען ז...yננKכאנ

אימןצגמז? דא איך זאל װאס י.און
 רעדאס־ אױם׳ז סייגער כעס עיקר דצר
 האם ער װאס חורפאר. נעװען איז ס^ר
נדי• אין געטעסס נמניסען, רחפנות אוזן

 שעזמםכת די אדנדקצעז... אײנענס
 רי זנרםצר. נפצוננאג«ו| די אויסדיירקפ̂ן
 כױײ כױיז גאך — ױארטאזןר ױיציגטטע

י ער״ האם — נתג  'אױס• ו^אסמאר, מ
 אױפבע• געװעז בק Tא ...1פטראכע1נ;

 האב פאא זנםאיכע יח איחם אױא בדאכט
r אנצמממוז גסטראכס Tי t חד איז

T ״מאכט I ,רעדאק־ דער אז אמאל
 ױאקטאי דעי און געזונל דט וחנרט טאר
o* ^טתנג האט w y jj, פאײ׳ זאל ער 

 אנשטיע:־ דט און הײס יעה אין בלייבען
 א — דאן און ארבײט. מיט זיר גען

 זיד איף rv? — נייק! רyריכטyאומ
 איך זאל שטוחל. רעראקטאר׳ס אױפ׳ן

 oyrfony פרייד? סײן ^ילדעת; אײר
 פײגע אין o:y>ynya^ נאר איר האכ
 קראנק איז רכי טײן jyv ן,yא^ר,ר־yקינד

 געדארפט דט האב איר אה געװארען
חדר... אין נעהן

 גא;ץ ;yoipy; איר כין מאמ^ ^אױןי
 געזעצט זיד און y,דאקצyר אין םריה

 yאל o;ycyy3 חגלאקטאי־״שטו^... אוים׳ן
 pvס אמיסנ^לעסט ,pסyד פון קעשטלאר

 האע דעסק אױפ׳ן מאנוםתריפטען... טיט
yביח א אנגעזאט^ט זיר rאיר בארנ, ר 

 cpyt ארבײט. רyד צו ;yoi:yi זיר האב
?nyt איר חאכ גאכאנאגד ytypyj; כיא־ 

 אײן ?ײ\ געפו;^ ניט און נוסקרי»טען
pni־yrnyc נאכ׳ן זאה״ }yty; פיר איז 

 בלײ, פיט ;yנאסyאגג וױ הא• רyד געװען
 און אyדו;ק ;yry; פיר איז אוינען די אין
 צדביאכען... גאג^ן אין געװעז ביז איך

 גע־ גאס, אין ארױס בין איר uni'׳((\~שט
 נאטיר• א onyny; לוםט, פרישע פטyאט

 לײכ־ פיי איז‘ לשון, פ^שליכען ליכען
גע*וארען. רyט

נאכמיטאג, .̂ pופyאין צוריק נדיג 
 װאס פא;, יונגעז א איד J'oy: חגראתצי^

װארט. און זיצט
? cyty דארפט איהר — ״
דא?טאר.1ח םyד זעהן וויל איר —״
 א;- אן נעהם איד אײנס. איץ —״״

 ניט איך חאב — רעדאהסאר דעם שטאט
.oiyoojyy; שטאלץ אה;

 ױננצר דער אדן — אזוי?.,. —״
העפט. א דערלאגגט מיר חאט פיאן

 אנ־ איחס איך חאב — זיצט —׳.
 אן ,ov איז װאס — שטוחל א געװיזעו

? ערצעחיונג
 רyד וױ באפצרקט, איר חאב

 ניט גאר byiy דרייסמ׳ זיצט םאן ױנגער
 פיר ערטco:y און טאר,pדאr א פאר װי
:טאן װיציגען א איז

 בין איר ניט... אאײז וױיס איר —״׳
 כ׳װײס נעםעס.. די אין ב?י ״;P ניט
 צװישען ײדtrוyאונט דער איז װאס ניט׳

 ס?יצ^ג.. א ביאד׳ א :(,i^njnny אן
̂... מיר זאלט אײזר וחנאען כ׳רואלט אדרכא׳ ערסאעהר

 ;א דארף ־־עיאהכא־
פאניטק־יפט. נאנצען

 דעח לעזען ניט
איהם פאי־ גענינ

לזעפט. די לעזען געדניען האב ״איר
 פיר pc צ״ט ;א;צע יי האט :יחכר לער
 דד c-.p א׳־־־א»גע:ופען. ניט אויג ?"[

 פרעגט ;עענ־יגט, ־א: איך אז דערװארט,
:ער

איהר? זאגט ױאס נו, —
דרו?־פעהיג. ניט ״■*־

 כיען דארןי טאפער ? װאס םאר —,,
D ovcyארריכטy,ן D:yp פארריכ־ איהר 

ניט... עס איט פיד ערלױב״ איר טען.
גע־ שום יױיז נימט געםין איר —

:(.Disryv^ אײער אין יאנק
 פ״ן לױט איהר^ רערט װאס —
 ז< די פון נעסעױ פײ זי דז1 פײנונג׳

צײטו::... אײער אין זיר jypni װאס כען.
:יט. סטיי־ קײן איז סטיל אײער — ״

נרײז. א אן פיר וױיזט אדרבא, —
 אז גרײז, א פאר דאלאר א צאקל איך

...lyrcya װעט איהר
 ױנגער דער װי .ryv עטליכע שױן

 איך װאס פיר. oynu און זיצט פאן
 ער... יעיט אל״ארזעכער ג^אסעגער׳ דyר

 געגעבע; איהם איד הא: פאר עטריכע
 זעוזר היינט בין איר אז אנצילעמגנײט,
 געמאכט זיר האט ער :אר נאשעפטיגט,

 א;־ ;,,P האב איך פא׳ישטעהענייג. נים
 אגצוטא; וױ געפונעז, ניט טיט^ל רyד

 רעדאק־ פון אױיסגעדזן און לyפא:ט פײן
y’v... ך :ארyנאכ־ םיר איז םאן ױנגער ר 

ארײז בי; איר בי״ז גאס, אויפ׳ן גענ>«ננע?
ט און אויטא אן אין כ ^  אוז ױברח... :
 ײ:־ רyד אז גערוכט. אלץ זיך האט פיר
כױר... נאר זיר יאגס פאן גער

 Hד,yרצyד איך נעװיס. כױינט ״איהר
 אײדי איר שװער דאט?pyאנ אן אײף

 איר אויסגעטראכט. ניט איז דאס אז
 עס צונמלענם. ניט װארט אײן ?ײן האכ
 דרי־ א און טאנ צוױיטער א אװמח איז
yo^ פריה דער אין פון הארעװע איך 
 אליין האב און נאכט דער אין oyoty ניז

i"p אײז m ir איד אנגעמריבעז... ניט 
 איאפ... זינעז פח װעל איך געפײגט, האכ

 באלר איז רעדא?סאר רyד װאס נס, א
 פון באפרײט כיץי אה זyװארyג געזונד

אמט... שװערעז דעם
הו־ געגרפ-ען איר האב אן דאן ״פון

 אוי־ jny־uH פיט רעדא?טאר אויפ׳ן קען
 רעראנירען, אז אײה זאג איך און גען...

 גרויסע א איז רעדאקטאר. א זײן ה. ד.
 י־6ש דאס אז דאד, װײסט איהר יצנסט...

 אן זיר װענדט רyסטypאר אז םוז אעז
גוטעד א דיריזמאר... פרן פעהינ?ײט די

ײ דעש יערקענט ײ ע,1עטי ,, . ^יױא :
פען דארר* ־ױיטע־ ״.sv;0: זײן »: פע;

א פאר ידאק^א־ "י , י u< , < ̂ <ז י -< >■ •־•זי• ײײזי1י
פיט ״קנעי־ען״ פיז ((}.* ׳ - - 1' .י ,ס » ־ י ד “
•ואס י־יטעראט, א . ׳ זיי•*ז " ׳ 'v • ' . -1״ 1י J .י>
נאר -אדף ״ח״ר״, f י- י •w• < » V א ו א ן ז w * w י -
און רעראלוציע. אי; זיך יטטו£ע; XX:יט וטתודה ײ פו זיר איך נין ״יי <:יי
יעטריי־ ־ אפט פוז רעיאזפאר טיגעי טיכ
י-אלע־ אונזעיע ן פי װער זעלטעז כעז•

װייפ ־ ױ;גע רי פון באזונרערס גען
איז יזוגסט .םעהר , : גאררענעם יעש

יערײכען, צו ט י נ װאס פארשטעהן צו
יפרײבעז״. פון קיגסט די איי־ךער

ל א אנ ש ע רנ ע ט נ ־ אי א ר נ ע אי ק

םקולםאן. ה. פון
צורי? יאחר נ2 םיט וואך ה־ינטינע

 זיר זײסט קאגװענשאן טאיאגטא׳עי די
 י־ןונד*[, מאי־ שו; רערקז באג״ססע־םע םיט

 שיעוינ־ ב אוז רײטיצ ׳דזש ־אזעגבע־נ, א
 עהזעהוםיװ רזישענערא" נײעי רע־־ ןיא נעי

־m א : נעװא־עז עיװעהיט ז״נעז ב*»רר
 סעתרע• דיינמ, רזש ; ■־עזידענט זענבערנ,

װײס-«דעזירע;ט ־,ערישטע :טאר־טדעזשו־עד
̂רמזירענםעו אגרעיע ,ר *»*יאי,אװ, ם  ײײס־

(נױ זינםאו ט : נעװארען ערװעהיט זײנען
רוכינטיןי ר,. (םאר«;ט«י, '•אפירוס ם י*רקו,

יעם ס װי־אגס, <קײ םייעט י (כ*סט*!>.
מי■ ב וײםאשלױז. ב ײייגםאז, ה. קאױיט^
אםרור ם י«דה>, ו;ײ זיאטשין ס. טישעי*,
איז ינאיםיסאײ ipnyp ד סײ־אדעיםיא),

ן שיתאנא * •••סטראסכעינ ה
די צו םתגות ,,רר א; כ»ם :ו י*קאר

 שארקויםנז װעי־זו װעלכע םעםבערס, יענינע
 #יק־נית, דעם ןוו םייועםס צ*הר גרעטסצ רי

אונםערגקםיננ ריזע זײ ײ*ס
 יווקאי. ריזעז םוז סעקרןטאר רער פ*רז*כערט

 ק«ז עס װאס נעים, דווס צוריב אזוי ניט ?,א
̂ן צו בכדי גאר אר״נברעננע?,  רצם םײער

 נצ־ ה«ט ארנאניזאציע ריזע װאס ■רווגרעס,
 ■py זי װאס יןןהר, זיכען די םאי ט»כט

זי«םירם.
A

̂הרריכען צוױי דעם איז י*־ סון כאריכם י
 װונר© יןןרק נױ פוז ײני*ו *רעטעיס מ: קאל

 »כם איי כיעםבצר׳טי■ זײןןר ר«ם באריכםעם״
 יי־ זײנ«ז •דןוצצנט 80 װציכמ םיז טויזצנט,

 «רןו* «׳. און איםוןײעגער *ראצענם ר.נ ױעז.
 םצםכצר• ד*ד שה *רן»ועגם 80 ריסען *ענט
̂ם דורך נוםשםעואננר. אבסאיום זײנעז שי«  ר

 נ«* נערו!( אײננאהס׳נ ןײעי איז iwn יאהר
 נויצ* זײער »ין ראיעד טויזענם a«־ ־ויע

 װי כיעהר עםױ*ס נעהאם זײ האבעז *ישורי
דארער. סױזצנם יצ;

חוני סלונען דעם פון יעבען דעם אױף מיעכיע וי
גראם. נפתלי םון

 קראנק, און «לס איז חוני קלונער דער
 פארלאזען, םאלק און פרײנט פון און
 לאננ׳ טריט פרי־נד׳ס קיין ניט הויז זײן פאר הערט ער
בלאזעו• װינטען די נאר הערט ער

 םרעםר, דער אין געדרען חוני איז יאהרע; םיל
 וױיםען. די אין געפארשט חכםה האם
 נע׳שם׳ט, וױיטען די אין וױיט חאט חכםה זיץ ביז
לײטעז• האבעז איהם םיט זיך נעכענשט און

 דר׳ערד אויף זשוקעם די ביי דואלד, אין חױת די כ*י
 לעבען, זײן אין געפארשט חכםה ער האט
 דר׳ערד׳ אויף נראזען די בײ כערנ, און בײםער די בײ
שװעבען. אין צוױםשען װאס פײנעל, די בײ

. r  דערנ חכטה זיין װײט םץ םען קוםם איצט
טען איבער קוםם םע  :שטרעקעז און װיי
ײיז חכםה דיין קוטען, םיר חוני, זע, —  א

אנטפלעקען. אדנז װעג אםת׳ן דעם זאל

 אונז, םיט חוני, קרם, — :בעטען אנדערע און
 ;םיהרען אונז חכםה דיין םים זאלםם דו

ײן ץ א װי ױין זאל חכםה ד  ארנז, איבער קרו
באצירען. גרױםקיים אונוער וועם װאס

ױ נאר ט זוכם חו  לײם־ םת כבוד קײן ני
ש דעם אױם םיידם ער אול  ;םארקעז די פון רוי
פארשיים, לעבען דואס רייכע. די נים ליידם מר

 בערנ, די בײםער, די ליב האט חוני און
 רײדען, דאם און זי־ פ,ץ רוישען דאם

 — װאונדערדוערק גאט׳ס — טײכען די װינטען, די
שײדען. צו זיך ױי םיט א*ז שווער װי און

 װײפ. איז דוענ דער אדועק. ער געהט דאך
 אױגען, די פאר אויף לײכם שםאצאט די װען

 לײט, קלוגע צעהן *טקענען געוזןן איהם
ןעבויגען... app װײסע די

 שטאדש זײן און פאלק זײן פרידלעך פיחרמ חוד און
 פארשװינדען. נעםם יאהר א נאך יאהר א
 שםאדט, ױין געװארען איז קלוגע פון נעואםעי א

באגרינדען. חכםה דין טוען זײ

 טעהר, נאך און יאהר צעהן יאהר, א נאך יאהר א
 — געװארען. אלט איז חוני און
 װער. נאך דיך דארף ווער חוני, קלונער א,
יאהרעןז םיט איצםער ביםטו אלם אז

 קאפ, דײן איז װײם און םעהר, נאך און יאהר צעהן
 נעזעםען; ביםם די װאו אנד׳רע זיצען

 — אראפ ליפען די פון נאסען דײן ניט געהט עם
םארנעסען. איז אלײן חוני דאך

 הויז, םאר׳ן וױנט דער — םרײנט איינציגע די
 ־שװעבע;. װאם װאלקען, די פענםםער פאר׳ן

 הויז אין םארלאזען הוד לינפ אזױ
לעבעז• זײז פון סו,ש אױס׳ן װארט און
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 &״9אי דושאנערס די האנען ליך1ענ
 גע־ ריכטיגען וײער אין ױך ג/זוױוען

 ז׳ך װא״ט עס װען נאטירי־ױ, עטאיט.‘
h ovynyj; ,ניט נאד ד» װאלס*ן ז״ 

 כ״ײס- די ויך פין *•נעװאיםען א גיך אוױ
#V לינהאנעי און םרײנד פון pc •!?יס.4״ 

iy^ J, סי אז io jyrn| וניאך אינזעיע• 
/lfס iy p r ij צים ג?װ#י*ן צמעשטליט 

 ליט כרירה אנדעי יןײײן די חאנען ,1ולאנ
 טיט א-ױבצוחורען עגדליף וױ .אט,11ג׳

 ענט״עיידענ* דיער ערקלעהרען און י?ון,
ײגיאן• דעי צו געננעייעאפט סטע

A
 דאדמן דעס ריט די ל־־-אבעז נעס״נט

 ױג* די •ראװאצירען צו עגטפער *ן1יא1י
 דער וױ און, קיטף. oyjVD* צום יאן

r* װאס •לאן, דעם לױט אי?, אסח t r  r 
iv .t id אלנ םון געװ^רעז אױסגעארכײט‘ 

?n v ,הוןוט ױדאךפיהרער iy i נע- קאכיף 
iy ?״ז !ייי*ס1 i אכע* ענטפעי. א״גצינער 

i איז n ^אונזעיע האכען כייגוט לעצט 
 גרינײיכע- א נאך שטעהעי,1״ניאז*פא

 נױ- איז עס אז אײננעזעחן, איבע^נגוננ,
 אי-ויהגע- װעי־ט חאדף דער איידער ׳טיג

 נױטי;ען אײן נאך מאכען צו ריסעז,
 איז סטייײז דער וױריןיױ, און טדיט.

̂ך  גוטנעהײס׳;ז און כא^יאסען יעוין י-
 #ירערכער׳״.״ נאנצע־ דעי םון נעװארען

 איז כ״ידט. יעדע װערען גערוםען תעז עי
 כיינד- רי כיז סאינא־ײטעט עס4יא ־ןיר
 װעט סטױײין דעי אײנצעײוייטען. ססע
 ניט װאױם טו אנטי״ױםען. גיט סען אױ

 עס װעינען דורך ׳טריט, א נאך טאכעז
i זאל ^sp דו״עא״ די אז ׳װערען באוױזען 

 געזיכט ניט אן אנפאננ םון האכען בץרס
 ד#ס און קאמוי, א אױסצוםײדען ג:<ר

 חאנםעיענ״ די אין זיך באט״י׳יגען זײער
 זאמי -טעז1יי סא־ט א געװען נאר איז צען
 דע- און Y עוי־ם דעם פון אױנען די אץ

 כאיעלא- ה#ט ױניאן רער םון סרמס־ראט
 םא־ דז׳צאכעדס די אויםצופאדערעז סיז
 -4װעי אױף ׳נעריכט אוניאיטיייאײטען אן

 סא-י-אזע;, זיך זא^ען צדדים בײרע כען
 עע זאי* אזױ פסק׳ענען, װעט ער וױ און

כלײכעז.
A

 דדעאמןזס די װאס ׳;יט וױיסען כייר
אױף ענטפעדעז ,V כדעה נעהאט ראכען

ftftftaftft »  *  ■ h  f t f t  • f t » * • י י » r n  0  m  * A M  • *  «t ft •  — ■  —*  —  •  m i^u u> t ו ן עי מ; *־ V' . טי מ.־׳ ̂ין. ̂י •
 ױיע- םון װערטער עטײכע די םון י*עגדינ

 ״■ײנצי״ אז כיוםכעמ, סר. ארװאקאט,
 איז װערעד/ ארכיטר׳ירט ניט קענמן סען
 דעם גערעכענט האכען ןײ אז״ ׳טלאר עס

 אנצונעיז־ גים ײניאן דער סון םארמלאג
iy *טױן װארט דאן און םען. i •כאשלא 

 איצט נעװעו קיאוסכיאכער־סטרײק כענער
 עס אײדער אכער גאננ. םולען זײז אין
 מטונדען, 24 די אױסנעגאננען נאך איז

 דזמא• די געגעכען האט ױניאן די װאס
 גאוועתאר האם ענטפערעז, צו בערם

 און ןידדים כײדע איינגעלאדען סםיטה
 גא־ א םאמעשאאגמן זײט זײן םון האט

 דעם ארביסרירען צו ױערנאר״קאסיסיע
 אונ״ חאבען נאטירליר סכסוך. :אנצען

nז r אננמנױ נלײר ױניאדםאס»םעחער 
 און ם^ןולאנ, נאוועתאר׳ס דעם מען

 קײן האכקנדינ נים דזשאמנרס, די אױך
 סיט *וגע׳זוטימט האכען אױסװענ, אנדער

םױל. האלבעז א
A

 אננעלענענ- נאנצע די איז איצט איז
 גאװערנאר־ דעי םון הענד די אין חײם

 ש«מםעד עטװאם װעלען םיר סאםיסיע.
 רעם אין װיכםיגקײם איהר באםראכםען
 ײאס ױניאז. רn םאר םאל גענעבענעם

 איז ט,Dnאנכאט דז׳שאבערס די אמור
 דאזינס די אז טלאר, נאנץ אונז םאר עם

 אונאנ־ העכסט א זײ םאר איז פאםיסיע
 איבעררא־ אן ‘איבערראשוננ גמנעהמע

 צו־ נאנצען איז נאר האם װאס שוננ,
 •ראװא־ צו אזוי ײי ׳ikss זײער עטערט

m 'V סטרײס, א צו קלאוקמאכער די 
ײ אז לאנים, אויסזעהן זאל עס כאטמ  ז
 נאר נעװאלט, נים סטרײפ דעם האכען

 דאס האמןן ױניאן-סיהרער עלעכטע די
נקםאן.

A
 נע- אזױ זיר האם דזשאמןרס די צי
 זאא קלאופםאכצר״סטרײק ־in *ז ניוםט,
ם, צוליב זJמnאויסב  זאלעז זײ כדי ̂ד
 עילם □n םון גתיעז צעחן שינושז סמנמן
̂י ן,$1סלאו< זײערע פאר  ציים רער pH ס
o גאך צײם 7לאננ א סײ םטרײס, ®ון n 

חאכמן י1 וױיל דקרמוײ, צי סםרייקן

 ריז סטד׳ײו ד^י או ׳דטy-yאײנג ׳־ ז
 ואיט1 ד^פאר און ,iyjy'H*^NC א יײן

fny) &y| נ דיoyטy) y,־Mn)y>y» צו 
iy ןyיאנ;,'־yד i טו׳ט׳סי־או ר1אי ׳ודאן; 

yרyא;ד Dהאyj האנ^ די צי
 יזאד •yטYy>’ דער אײא -yאנ ח״״־בונות,

f ^ y t ׳וניאד איגןע^ פ̂א איז די ריט 
£lynyuv^if קי׳אױ nyj,^די א? אד 

iy אז איש׳ן, רזשאנ^ם i זאל סטײײו 
jy-yn |yeny;pnnr אכyר yאױס- ואי ס 

jnyt, די אז yDiyn? ;̂ו הטyכ iy*M געט
 פאישטע- ד׳ און וןריג. •ארטײד^ צו
yr• ריט ימ׳אן דצי פון y^f• אנ>שי,פאי 

 גאװ^- -yi דאן און ארכיטרײשאן, פאר
 געטאכט מאכען פארשי״אג וײן ריט ;ייר

iv נאמיט fyy;g) oyi אױסג^מעי״טען 
 דזשא- yכ׳טר ;אנץ v׳**yuiH םון ויאן

בעיס.
A

̂וכען טיר  ;ױטיג םאר זvד-איטyג דז
 סטראט^קע yvAo די פיאר טאכען *יו
 אונ- כדי צרשט^ס, דזשאכערס^ די פין
• זעי ^י טכ ע  פארשטעלן ריכטע 4זאי ר

fy3Vin װאס oy צוױײ און ׳דף האגדעי״ט 
o:ynער»,»י*ס ץע»,נ יד צוצוטאכ^ כדי ׳ 

y די פײ ’̂D ,םאר- די אז װניאךשוגאים 
y-ynw •ynywr ^ו חאכ  כלוטרשט ד

y אין ןypראr•,yד i* יyyaטyאון כייניט, ר 
iyD«r נyאיז דאס יײוטײט. א כ*אכט 

 פיהר^־שאפט רyfאוג פאיש. אנסא^וט
yv רyר אן דגראן נטyזירy■- נייט flr 
 אז, אינעדציעט, ,-אימ^ װי ׳איצט :דז
 'n איז גיטא, איז ;yii א;ד^ פײן װעז

i ׳סטרײק nyi יאםןי, y i ײעג איעצמער# 
 ד׳ פאי- כעד־״ן רווען דyט>ארנ♦ די ױאס

qvpivפון פונג y^y^r רyכטy. אנ׳ל־ 
^t״y^oyc fyiyn no צוערשט  אז ^

y^R אJדyרfy^ ’o y ד צוyיכ,מרyד׳;ם ן 
;yוױנשטyטרידלינצן א אױף ציל ז jyn 

 ׳סטיײק א .ly^ny; טyנדyװyאנג ז״ינען
s׳y i פייטיקyאון ר v v n y ” t ״פלאכעד 

nyooyp,םון ״ no טױyr̂אוק גד  y^אכoין
y;;yn oy jyoyn pc| ײ אסyדגoטyנב 

 איז ׳גסשות טױזצנד onyijin צוױי נאך
 זאל איז lyp װאס ׳קי**ינעיזײט סײן ניט

 א:״ ŷאי א״חנד ̂ןyדyװ איױסגערופעז
iyrnדvד  ly^o’o y געײצו״ אױסג^עפט 

jy.̂ חוץ oyi, טאל איז)y זyגױטיג הר 
:(*: די חיאר סאכ^ צו 'v:vsW j * vh 

 װמיכעד עולם, ;•ליסעז oyi פאד הײט
 כדכר. ynj רyשטאיק א opyvu^ איז
 ־.Msp חײן גארניט פון געװיס איז oy איז
 גיינד• זאל עולם רyד אז וױכטעיוײט, נער
r s די פארשםערן rאד,גcאדyדוננy.ז 
iyo,si; װאס אוז j n םאר״ זײ וחןט ער 

jnyor זיכ דאסyרyסיסיאםיע זײן ר 
 זײ״ דyסyגד דאס און ̂רyםoyp די סיט

rv: א םאר שאנסען די )w im ivA .יג?
A

 די : fy־w ניט ?יך סיר דארםען דאן
 חאם ױניאן די ײאס ארביטרײמאז, זץלכצ
i איז זyשלאגyסארנ איצט n האםגונג 

jn זאל װאס סאסוי, א אױסצוסי^ן o- 
:v\ ײז םיל י1אז זיף סים» *n םאר נױם 

n צצחגדליגע jy r w ,וראלם סאסיליעז 
 סון inyn מארגעשלאגען געקענם ראך
 װאלם ױניאן די װען ׳דאן גאװערגאר דעם
 האמי. אין jyjgDryj װאכען״לאנג שױן

 דאן װאלם װאס : y:*iD די ויך שט^לט
 די in װאלט ? טאן געקעגט ־יוניאן די

in אז דאן נצהאם ױניאן :g ,װי ברירה 
 זי iyn ? םארשלאג חןם אנצונעהסען

 נלײך דאס װעלט די װאלט זיה ענםזאנט
 די וױ אנהוש, ניט ז1ו אויסגמטײטשט,

^ זיר םיהלט ױניאן ^נ  דאלט און אונגי
in מניאן די n i* אננענומען o n -סאר 

 םאילאזט זי אז באדינג, הם יט6 שלאג
o אױף זיך n ארביםרײ- דער םון ■סק 

 נעםײנם, דאך עס װאלט שאךסאסיטצ,
 טםא־1אויסגז אלע קאמוי, נאנצזןר דער אז

i איז ות1צ און לײדען נענע n םדן צײם 
 עס איז אוטזיסם. iyny3 jyrn סטויײפ,

 דומצוסאכען לאגישער םיל ניט 1םא1חו
n ן1םא אציע1ײשאן״א*ע1בים1א גאנצצ' 

 די םון אײנס אך1 איז m ײק?1סט
n  ojm ; n » ’o ײשאן-קאסיטע1בים1א 

 ױניאד די םון נ^כםינקײם די אײנזעחן
 םא״ אוז ס1דדשאכצ רי 1נא ̂זyתננnםא

DiniropyD?j טון צגטזאנמז ?יך וחולצן 
o אויםצוםאלגמן n ,אך1 איז באשאוס 

i שױ| n םון קאםזי i n !ח־־יײ יוליא 
yo iw> .נאײייונעז >  ,1ווע ,uni וױ
 מאנוטעקםשױ און דזשאכערס די אכער

v m  o m\ צרלױמז נים ױך ig® o n״

i v mן i אין o)y®r m  v n•
*»i y r ,און סי>ױמ oy 1פי וײן• 

oinyp, *ארנימר״שאךסאסיסיצ די ואי 
y i iy iv yד ן, in® IV M lin # r ir JV

 o,א11Dy — ooyiyjn® דײך און י־ורך
 — שטצי^1סא רס רך iy;yp נ״יר •יאס
או1 ^ל ױ או»נ די oyn •יפן

mv קאסף, א אנציפיחר^ נ־׳ישי״יס^ m 
 אנװ^תנג אן פאר אסfyoni, 11 מסמס

pc נחות *r* חאסח i n y ^  oyn. זי 
 איחר אױף סאסף oyi fyopyאו׳פג ױעט

vwy'n ,ר אלן אחײות oyn ניט דאן
iyo ^ i חאנ^ סורא )Q 'vw v צו inyn

i^ ף1דו פאסף איחר אין : y ; i װyכ£יy 
jyy׳jyo yro״t םון איײנסישומ

A
lyo-'yn y® אין iyu, כאטיאכ־ סיר 

iyo רי ®’yrov ,אפ^ו, אלניטרײ׳עאן 
fyn זאי* איחר דורך iy i דט סטר״ון
yיoפאר lן jy iyn ̂ס י i א ס א אי y* נ ו

 אר־ yדאדג לי כעגען סיט^ ־* ס ג נ ו ר
iy !אן, ניטר^שאן i  |yn װעט קאסף 

 שטא^יט; רyטoylג וײן אין ןyדypא>םי
y 1!®3 אז jjiiy3׳fiMp א i׳אן I  iyn, 

םון oMq inyot״ רyאיכײט
 גוטע אי״מילײ iyoiP נ׳ט iy^f ,vi רyדי
jQVziny* iy סיט ^ייט yono און ” t•'
y;איםן אזא אויף און ׳אדײגסישונג ר 

yo*r| די םון ®lyo^oi א u lyonia״s 
 אווי iyo®.i זײ iyosvn םאי וע, oyi םון

 פא* אס1 וױ ׳oooypy; iyo^ און iyny׳
yײ>י כ־יט lנע־ארשײדע6 אין אפט ;אנץ ר 

 א גאר װאס םאר און ,yםoypר*yארכײט
 ארכיײ yiynw פון 4טײי דyדJyט’,יlרא
 -,םארכ שטאדק אזױ lynn *ײדאנס1̂ט

vo־o ארכיטרײשאן. גענעז
A

 ניײ כאטראכט, שטאגדפוגפט oyi םון
lyoip t o  iyr איײנ* אס1 אז שיוס, צוס 

in  jyo^o פון on גאװyמאl̂ ז״ז אין 
אלכיטרײשאדחאסיסיע אן פין א:נאט

iv איז ro v ^  i n ,מי צײט
 אײ:ע איז ,jy^ioyjon® האט קאסף

 q:vvv: האט װאס ׳iyo®? yooyo י1 מיז
®•jyi'O פאר iy i .ס׳איז אױכ און ױגיאן 

iy נלוסכעת, .io וױ ארת, i אדײאקאט 
 װי״ *v L^njyoyii ׳oiyo®ym לי פון

jvc איז דאס אז ;iyny ־1צ1םיה די 
iy םון :•אפט‘ i ,כא־ האט װאס יוניאן 

 on זyטאכ צו גאװעמא! oyi װאױגען
y> סוז אנכאט, ןy3-אזי l iy iyק:yנy lי 

vo״:iy3y;iv iאיז אס1 אז ׳ ;jyny דוקא 
iiy א און העבסט-קי׳ונער א r אױס־ גום 
;yיyכyנטyנפשך מסה ׳װא!ים יט.1ש ר 

ovn לוא דיo,סיiiysn y  y״iy אין זיך 
 אײנפאר־ אין טײלוױיז אדסיי־ גאנצען

 ׳זyוננlyאדסאד,נr לי־ סיט ?סענרניס
iy םאר אלײן לאס אך1 איז i ײניאז n־ 

o nyoovnאראייyL••f׳און ר t s:sko'אױך ׳ 
®•:ly^ynyo, .וױדער זאי ארן ^*יאוכיף 
^V’o ,־י p אײס זילBLMרyכyגאנ־ אין ן 

iy פון iy;:ny^D די iy;y; צען i %,;וגיא 
iy פאר זײן געוױס oy װצט i א ױניאן 

iypiyotH ,̂אס  דאן אך1 איז ד *בער ק
oyi iv^ כיחױכ ניט אוםן בשום o iy w 

pob סון iy i ,װען איכערהויסם, קאמיסיע 
iy i !צוױיטצ iv זיך יקליך11אויס האט 

iny^ iy;yj oiny^piv ,פארםליכטוננ 
 קאסוי 1איה אנהױבען אזvv\ 1 ?י אדן

iy:nאיהד ףאד iy^o  y צם־1סינ י1 אהן 
yo א1סו ;yשטyצו רט inyn ־1אי לורך 

ײשאז.1ארביט םון אנכאט jyosyn ג־*נד
A

 די זyבאטראכט 1לאסי איצט און
iyo^ אן 1םא ^ ני ^ו  איצםינע י1 םון ל

 yלכyװ לוננען,1האנ1םא ־ ^שאן1א^כיט
o i i ’oy:^ inyn י1 האל. סיטי אין 

i 1םא הױפט-םלאגע n ארבימויײשאד 
in צו זײן װצט קאסיטע ^ ro jy, זיײ צי 

 ׳ים1קלאוק*סוח כלויז תשאכעמ די נלן
 צי זיה תסעז זײ וױ ,סוירטשענםס/

ײ זײנצז  סא־ הויפטזלכליך, און אויה ו
:D in irw y® i. קװיננד י1 איז לאס 

o פיז עסענץ n י1 אויב סכסיד. נאנצעז 
oiyowrn דאן ביזנעס״לײט, בלױז ?ײנען 

okp נלטשעיעט אוטזיסט יװיאז די ויך 
 צאפט און לעסעלאך, יגע1אוסשול די צו
 אוסוישט. אוז אוסזיסט 1םא כלוט רי וײ

T n iאיז זײ זײנען ׳ i n מאני־ אסת׳ן 
 אבסא־ ױניאז י1 איז אז1 םלקםשורערס,

־ nאיה אלע סים oony3 לוט נ רו ^  פ
 קא־ !אזינל לי אז אונו, זיך אכם1 געץ.

 -1םא וײ םון באשטעהן זי ממג כױסיע,
 זיײ זײ װאס ^lyסnניאךםr ביסלנסטל

 זיך מאכלז נים 1אכל ױ קעז ׳ניט דמז
T 1בלינ iv' .ורעלען פאקטעז די םאסטלן 
 זא־ משאבללם די װאס אז װײזען, 1איה
 זײ װאס אלץ, איז אבער טלנה׳ז, ניט יעז

o^ זײ זײגעז ן, ע ו ם in ie w ro i, 
 נתיסען א ם!אגען זײ םוזלז׳ lאD^n אלז

 אלץ, צו םליכקײם1אנטווא1סא םו? טײל
 און שעפעה ny"T אין 1םא יןוסט וזאס
 י1 אויסצונעםינען. לײכם דאך איו דאס

 עטלי־ inyniHD 1נא אחי1 קאסיסיע
yo ,סאב-םאנױ מטליכע סאנט!א<ןטא!ס 

lyaniHrw ,Diniropyo זײ בײ זיד 
r b n, סא א 1םא װאס איןlהy'לטנD 

in זײ y o r צו אום רזשאבל!, צום -i n 
 אתיסצוזאגלן און אםי/, □n ונםעוועז1ג

 דזשא־ די אז םיעתנ, n^ נאנץ 1איח
סאכט םאנופ^מםשוחט־ים, \vs"i ב*רס

... W W -יזני
ײ װ*ס אויס, גיט ̂וכעז ו  נצקליוט in ח

ly^ i iv r 'i tM iy y H גוטש און חאב
y״f אױף iy וױימר׳ס .tyoyj

A
n^3 די y־ ^v o ^ p כאשטyחo סין 
jy םון ,jyyoyo קאוגע r ;yo חאכען װאס 

y 1אי גגn̂<ואy םיל חאטyנ iy l,\ און t o 
jyjyp 1 ניט זיך jy>yo^^Dאל ד אס! 

lynyonm דט ?יך yi אין oyi יכטײ! 
iyop®^^D \yy םון oiyogrn yiyniy ̂

iy אין און i אoת/yװאס !אלי^ ר tn 
iy אין jy>’iy׳ i און י^1וסט1אוק־אינ>קי 

uyn קאס לי’lyjy'poa y'O אױנא1 די 
yoi®i אן- א^ס אז אונו, שײנט ׳שאלח 

Dyn oyiyi אלײן ױך םון נאנץ שױן 
jya^^o רײדלז נאטי!ליה t ? t o דט 

 צז צושטיסאן oyn v>י.אסיס לי אז ׳אײן
<iy iy אlױסגyשטyלטly ױני^דיאחך 

 א• אסיס,1קאס* לשם אז ס^ליך מנג.
iy איז אס1 i ^םיז שטײג ’i n y אר״ 

 פון טייל א ױ װלט ניסר״^ן-קאסיםע,
oyi »צומקוױיזצן, אם1אנ1ױדאד vn 
o אױף רyאכ n יײ1נא1סא 1סי דינאן 

 ירקיצו״ט שויז אס1 האכלן i«o וױ ׳טלט
 וואף. לעצםצ אכםוננצן1כאט yiytjiR אין

״ y®< אז ,jypjyi 1רי אסוז, ^n y פא״ 
jyj'M lyjjnyi םול bTOOmio, ן1א 

 אן םון אײנםיחתנג די םאל גױטיג
 אינתסט״ lyאונז אין *רומונג רŷחoא

ynאב ׳yאין ״תים אז וױיס/ח, 1סי ר 
 םאג/ אײן אין fyiyny; onoy;o’^ ניט

imy iy i, װאס t o ^ז איז, ׳װיל» oy 
jy 1 זאי׳ iyn  DjypiyjK1 אס iy i•זשא 
iyoװי ׳ iy סאכט oy'V^iyiy v )" i 

iy אין הײגט־צױטאנ i קלאוק-אינדוסנד
yn, אל 1םא איזi■ y*־m irm  . y r w

 ny אס1 און ̂׳yטשורpyמאנום ר ע ד
no טראנyלי זיך אױױ ז y^c אנט־י1םא 
 pn איז אזללכ^ אלס כקײט,,4טי1װא

oy lyn^nnn^ פון פלײצצס '1 אױוי 
 jyjyp און ניט iyj»n y^yn ,yoאז^
היטל1אנטװא1םא זײן גיט אוםן בשום

 ותט |,yoi®niy 1םי װאס איז, לאס
iy זײן i םון טײל1אי in .נור קאסיסיצ 
iyi א■ זיר 1סי ? typ .ז״ן *p אײן
ly 1אבל 1כײ ?ײנלן זאך r r, דאס און 
i םון זאך לי לאס ׳איז n למם ױניאז 
oartnyiB .ijy; אין i y^ioy: yoi •זע 

 די און םײננ^נ הילקװיט, כיאריס כיאן,
ysyn y iy i^; 1אי וואס א^ץ, טאן זיכלר 

d צו קלאל אום ^גליך, :אר n  fyoHo 
iy םון יצטאנדפונטט i 1םא ױניאן i y i 

^byi jy זײ ״קאסיסי^1גאװלרנא .i 
 צד, |yr'iy:3y3 oyi iyo'K פאלטײל

 אמח, oyi װירקליך פארטללטלז זײ װאס
iyo זײ ^ i 1נא y3jyioiyo| 1קלא h 

 פאסטצן י1 און זײנלז, זײ װי ̂זyםאקט
jysyn שױן y i 'n| אס1 אלײז. זיד םאד 

w װירהליך־םיםל די איז ^ iy o 'K: |טנ 
 m און ,ODK^iyi.i'O גאנצל! אונזלר

 בימ־1א □n זyשלאגyנ 1םא זי האט פאל
 -in און ,Diyo*K׳n י1 צו רײשאךפלאן

 און םאתענמען גרויס כײט זי האט םאר
 דאנחבאי״ אםת׳צ! םון נלפיהל א מיט
 נא״י םיז פאסשלאנ oyi jyouy^ קײט

 איהל אין iyon איז זי ססיטה. ײלרנאר
yo רי ניט האט זי שטלאננ. o n ro 

 וואלי איתצנד 1םא פארצוקומלז א1מו
 בוד ניט ואל זי fyoyn םון קאכייסיל, כער

 byioiW( זי אז וױים, זי ײײל שטעהן,
oyi .ויד זי קמן וחוניג^ נאך אסת 
 םארצוקוסע) סאסלנט א םאי ןyלpװא
 נ«ד נ»יז הלטyװlyDאוי קאםיסי^ א 1םא

 זא- Dy וואס װללכפ, סמיטה, וחגתא!
 יןך• םון איבארשימוננאז י1 זײז ניט לעז
m ^קאמישאנ ^ נ ו אז  ho און איז ב

 עה- זײנצן װאס ,iy:yo םרן באשטלהן
ooy.iiyi, לור םיל נאהאט האב^ װאם 

 yp| םען וחנמז און בלנס־^םאהתנג,
yנyבלlםא ניט lאון ז ty.imiwo די 

y סיט מוחוח jn 'tnno ח פשס׳לאך«
nלאי א ײאס ^חדלאך, r o iy  l y r ly*

lיy rקאפ ר iyp אױסבוײהלן. אמאל

 מיר אי ^1פאסי אמאל \v? ov נאר
yנאBא זיך זyזאל lאיז ז ny nytjiw 

 <rסאמיםי1נאlyנאװ לי איז װאלטונגעז,
p זיו זאל ŷלyרy1אוי *(טשײרען ז i n 
̂ ropyoiJico און lyoiurti די םח זײט

1 oyn .D inאס o'nyi שםאר־ א זײן 
iyp לאפ? iyi#iKD .דאא אב^ ױניאן 
iy'0 נים אוםן בשום נאך ומןט r, רי אז 

^ן נאך ג^לאנלן. איז ױניאז ל  bbi א
 הויםט־װאפק 1איה ױניאז י1 אימער נאך
 ארביי* י1 ןyויסצונעהמlא סאכט 1איה
ז̂י זyלאז ניט אוץ שעפער י1 פוץ טער

.װללכןנ באדײנגוננ^ רyאונט בײטלז1א
 גאוחװ* א 1םא אםילו iiyfD,iH מלנלן
 *yכםyשל y^yt* גאתיט yאמיסיpנאײ
o דאס iy i סיז m ױניאן iy i 'n ^אסא 

 ף װאם באשליסלן, און זyבאט^אכט צו
iyp 1̂ מאז iyo3אומ יrטyנnמי ̂ן 
^ זײ ײנ lyonyjpyiig 0• ז '*n v i"P  \vp 

 אי| אםילו אײן, ניט ly.iy? 1מי הכלל,
yoony o n| ,אםילו, םאל yn| די pp• 

 מל ארקלערפן זיר כאוים1די זאל םיסיצ
iy בי « n n » o חן^ 1םי םצנות אוו

ם.3~רײמ« ׳ י ק ג י ס נ ע ר ע ג

קאנװענשאן דער פאר פראגע וױכטיגסטע ױ
nD יאנאװסק; ש

 m איז לינ עדױקײשאנאי טרייד־ױניאן
די סאר אינסטרוםענט ״עככט־וױכטיגלר

iy טיי i פין יצ־אגיזי״װו ,ןי ,v'־
: ײעיכע באװעגינג, ;יסטישע.־

םא ־־,yר פין פעי־ר יױבטיגכטע
טיגקײט.

iy ארטיק^ lyotny טײן אין rK 
ד yiy;o אין חאכ קאנװענשאן ר 'w־ 

 י1 װ^כע אין ׳Dyo^oyp כענט
iy כיט קאגװענשא{, נאנצע i אויס־ 
 ,jyDKjy^yi סינאריטעט א פון נאי׳ב

 הא־ װעיכע און lyiyiryi צוטײיט איז
 פון ארבײט גאגצע י1 אויפנעטאן עןנ

 איז oy וױ וױכםיג ?אנװעגשאן. ךער
r און סאסיט^ יערע n . iy געטרי/ און 

y’ װי iy אויסג האטDyיהl־1א 1איד> ט 
איז ארבײט וױכטיגסט^ו די רyאב בײט,

iysyDy;D’w יף1א n y iP  iy i׳;yo^
 inyny; כאשטיסט איז װאס קאנייט^

 װאכ^ yj’J^y מים ב. .y ג. □yi םין
iy םאר פדיהער i .קאנװענשאן

 *iyn^ י1 זיו םאי oyiyj האט זי
yoo, אונאנג דיyנo^yסטy וױכ־ לי און 

!̂ אױפגאנע. טינסם
y איהר ^ :t 'w אלס אויסצושליסען 

 א־לל קאנװמלשאן m םון ןyנאםyיyד
 אויסגעםאיגט נים iyop*i y:>yn ׳די

on פון נאשיוס o n .ג y. .בנוגע ב 
 ארנאניזא־ אויטסײדיגע סארשײלענע צו

iy צו בנוגע לyציyספ און ציעס, i 
 ג/ד איז ליג, עדױפײשאנאי טרײר־ױניאן

liy נעװען וױס f  ,inyt אנמד קײן ניט 
yony:. ,נאר װארים iyoysH, איז oy 

 tnynyj o:yoynyo ניס קי־ינםאל ראך
yא iyon3־mc א פאר lםאר זאנאר ר 

i םון כם1אונח אן n ױניאך א פון זײט 
 “<yr. אירנענל צו iy3^yo צו כ׳מטבער

in ״ארטײ כער y נרופע, א אירגענל צו 
iy איז  yolyn האם :ivjoyj oiypy 
 און אילעלן yj'n 1םא אױסלמפ אן
^i־iysyy אלס i " io״oo־iyDoyp, — 
 ױניאך אײנמאל מיט זאלעז װארום טו

oiy3oyo׳ y^rn גע־ איצט ביז האכען 
iy ׳Tארpyl fyoi: א האט  inyn־ 

oi.iyspאיס ׳ ijyoy®:iH ד זײן צוyיy־ 
:lyon *א אױו rjyn^ p^ םון iy i אינ־ 

 איטלר זיך האם y^yv, ט^־נלשאנאי,
 םלײהײםליכ־ איהל מיט נםyצײכyנoאוי

 באצונ איז יאנץyאלo 1איה מימ הײט,
>' אידלעז אײנלטס צו

 אז ה̂זyטLפא^״ יערעו iyp דלרפאר
ycnnyiP iy םון אויםנאבל די i־>P ̂

 אנג/ד קײן נים nyr jyny: איז טיט־ל
yo.iyj אנ־ ניט װי אבל!, איהר. 1םא 

 איהל :לװעז איז װיכטינלר דאס נעללהם,
iy םיז גאנצסײט די פאר האנדיונג i 

 ײ־1איבלרט ניט נאר װזד איך ױניאן.
 1איד אז ׳זyזאנ ױלל איך װען כלן,

 װיכםיג־ סאדע n געװלן איז אויםטו
סטל.

 1קלא מאל אלל םאר איינמאל אום
 צו גלבען צו אום ,i^y oyi iyi«o צו
yj’nynortn yאונז הזyטrם̂א ly און 
 lyroyj װאס ׳iy^jyo yנטאלyנםיםyס

lyom אונזלל אין זיד׳• i ׳6ש'1מלמבל 
 אוי־ yo'soy די םון אויסשליסוננ לי אז

n  yofaymyoלyנאטyםוז ז i n האנ־ 
 וױכ־ lyonjp א םון געװען איז װלנשאן

0' 'p;'o, געהאנ־ זיך האט עס אז נאר 
 Dyiyroom, םיל לטװאס אום דעלט
 ױניאנס רעyאונז דערלאזען צו ניט אום

לער־ איך טוז ׳מאראליזירט1ת װערלן צו

 ײעיכצ אן סאייטען, אייניגע אן מאנ^
D״־y פא־־געסען, אםיער, שױן, האבען 

o איז דאס כאטש n y א yo׳״rt א פון 
#1.1יא פאי־

 קא;־ צ־וי׳סע־ דע־ י׳אט 102U אין
 אינטע־־ קאטוניסטי״״יען oyi פון :רעס

 סטyc^Ho א ןyיאזyארויפג :אציאנאי־
D8,iHDysŷ צו .E □yi 8 פון?y? y־: 

 בא־ די ןyגטדואלטy האט iyoiyn רער,
 װעיכע פון צוױי פוגקטען, 21 ויהסטע

 טר״ד־ױגיאניס־ איס ׳אונז םאר |yj’זי
V0,\ יױנטיגקײט. באזאנדליר^י גאג״ז םון 

.10 און » פונקט^ רי זײגען דאס
 פו:לר צוױי y:,r^i ,i װאס אט און

jyo ג האפעןcŷ־ : רטyא
9. ’y iy ,צו וױנשט װאכ פארטײ 

lyiynyj טער:*- ?אסוניסטישלן צום}'* 
 אגצױ םארפײכטעט זײן זאי ציאנאי,
yאטיoyסט,ס א םיהרען r יצכאדקע און 

yiroonvoyp אר־ ד» אין ל1פיא&אנאנ 
2"iv o־p * ,d w :v»אאyאטױו^yאון ז 

 oy ס.y״א^גאניזאציlyארבײט yiy 1אנ
 קאכיוניסטײטע in'<0 צו נױםיג איז

 ארגאניזאצילס, יזל1 אין ״אײעי־אך״
y^yn אונאויםה דורךyרליכy אי־נײמ 
iyt^t ב,ארyרגyװינyצוכ ארבי־ים^י רי ז 

 זא־ ״אײל^אך״ !אזינע י1 ?אםוניזם.
 םאײאט □yi פארלאכ^ח שטענלינ ילען
. סאציאי־פאטריאםלן די פון . . i י 

ע נ י ז א נ א p ו ו  y ש י ט ס י מ
ך א ^ ײ j א y s $f ן י י י ז א  ־‘פ

ט נ י ר נ y ט t״ נ ו ס רyא ע  ל
י א ר ט נ א ן ק ו . דער פ ײ ט ר א פ

 נל־ װאס פארטײ, א אירגלנ! .10
oiy.i צו yi□ אינםלר־ קאמוניסטישלן 

 אנצוםיה־ םארפליכטלט איז נאציאנאי,
 oyi jy:y: קאמו* פאי׳^^לטלן א iŷ׳

י1 פון אינמצרנאציאנאר רyטKאמסטערד
 ניט ארױ1 זי ארבײטזגר־ױניאגס.

 נױט־ י1 זy^ראפאנא:דיר צו אױפהלרען
pri:yn״o אפרײס פוןyאכי־ פון זיך ז 

 צװישען רנאציאגאלyאינם lyדדאכיyסס
 סיז זי ארבײט^. ארגאניזירטע י1

 י1 אז איבייטען, בחות איהרל אלע כייט
 אנ־ זיך זאללז אלבײנדןל־ױניאנס רויטע

iyo^r אז oyi אינטלר־ קאטוניסטײטלז 
גאציאנאל.

i װעז ,1920 אין נעײען איז דאס n 
 באלשלוױסטישעױ דע־ פוז אם1טארא

y ^ ^ n y i םאי׳שכור׳ט *טטארק האט 
 אײ־ איז רyארבײט y^o םון מחות רי

 װיר־ די iyn און אטלריקא, און ראפא
 א jyr.y: איז טאניפלסט oyi םון קונג

דרsאlכיאŷ העכסט yנyי l אין iy i גאנ־ 
iyv .שטאר־ס־ רי ארבײטער־באױ^ננ 
 ױ־ אין iy''D^״s סאציאליסטישע סטע
 ־בא•1אלבײטל רי אויד ײי בפלט׳ לאפ

 און צױטפאלטלז זיך האט בכלל װענוננ
ל?לאד.1ב און שטיסלאך אין לטyצופיצ
 האט ילוא,1אטל אין אונז בײ א,1

 זאנלנאנטע י1 ךעלבע דאס פאסירם
 אפמדטפאלטלן זיך זyהאב קאמוניסטלז

iy פון i ט’סאציאליםטיyאון פארטײ, ר 
iy^ .i אײנענלר אן אין לט1נלביל זיך 

 הולצלר איהר איז האט yrsyn פאלטײ,
פאלשײ־ מאכטyכגl̂ו לעבלנס־נ^טיכטע

 י־י-1ענ איז oy ביז ־:פאי־טוגגען, v:vר
;o y ir i;y זאג^אגטע רי ג׳לװא־ען 

ypi^n־o .פארטי
oy אזיג•;1 י1 אז זיך, פא״־סטעיוט 

 ;,סאט םון איז פא־טײ ;,קאטוניסט״ט
טא: א:פאנ; n ;י־יאי;ט ;;,גע̂״ ic  oyi; 

 ;yi'y; איז זי סאסקל̂ו םון קאגטיאי־
iy i םין וױד^י־קור oyi, י1 ױאס yi■ 

;וא־• האבען סאכחלול אין !^יפי־׳ר^־־
.*o; :hs
 בגונע פ־אנ־אס איהל איז אט און

 האט זי לואס ניאגס,rי־yט,,ארב ,i צו
 ;כייא:;־ ןyטyריy איהר אליױ אגג^לכל^

: 1921 ־,yooyvyi אין
 צל צו ױפט פאיטי oiypi’^n יד״

 םון א־ב״ט׳^ר yאוסטrננאyקיאס יי
 פון רyבאנ צום i.iyotmw yר̂,יy’אכ

iyoni oyi אי• פון אינטעינאציאנאי 
iyo,,o־o:^,: r. זי oiyiHc אױה זײ 

 או; oy^rKtyi די באטיאכט^ צו ;וט
 oyi::«p jyotriy □y י פון כאשריסל

 און איגט^אציאנאי*, רויטען oyi פון
jyiyT אז y rn דורכ־ זאי^ן פאייסיס 

;1 )1 : ;yiyn o ii'o y׳ ורף:^;yD’OK 
 זייער םון ר־ױניאןyט,,ארב יyד \H זיך

 ן y ר י ז י ג א ג ר א דויך )2 ; פאך
 טיט y פ ו i; ־ ט y ט י י א :י ,נ א

p yאנדל ;<יאי iלאסyנבאװאוסטy ארביי־ 
^ i® ױניאנס, yלכyאז אין ט y i אנ־ 

 ־iyp טיליטאנםל yאזעלכ אן זיף ;yo^i״
ysירyאפטy,ן iyrn  yosyn א1 שױן; 
 yt'i pc y^nyjy רי lyonioy; און )3

 !ויכצוםיה!^ נלופלן yואוסטי:באyקלאס
 אין פראגלאמ^ אגרעסױול םיליטאגט^

y iy,,f ,צואװארפ^1ונםע1א און ױניאנס 
 yרyאקציאנyר און yinopinyoi^p די

:".yn אין *טטלהלן yלכyװ באאטט^
oy איז upp, פון פיאגלאם י1 אז 

iy i 2 פארטי װאילקעסס}vvi אר־ י1 צו 
 ײ^רהאלוננ א נאר איז בײט^ױניאנט

 פון בעלי־בתים זײערע װאס ,oyi פון
ynpoip ^פאײאננט. זײ םון האב
 y:אנטyזאנ י1 סאט lyאב װאס
 איהר אויסל! נעטאן, פאדטי ס1מאיר?ל

 lyj'ip צו אום אלבײטלר, י1 צו לף1צו
 איבער הלרשאפט איהר קאנטדאי־, איהר

 איה־ אין װאס ,oyi ̂אחוץ ױניאנס/ י1
yi אננלהויבלז טעז האט ארגאנלז iy־ 

 ניט זיד iys,n yolyn די, yאי קלליי-ללז
 ,vwovi ^yװpמאס oyi םאי בוסעז
jפאיר yoo:iy י1 איס ^ y לורך און 
 ־yרצומינyאונט ooiry; האט jyo לואס
 ױניאךכשכיב^ י1 פון צוטרוי oyi װצן

in צו ״טיפס i 'o  yoy"T, טלן האט :y־ 
yנרינ l־ױניאז1טרײ גוט־באהאנטל י1 ט 

 yאויםגאב oyoyn ג,י1י יו?'ישאנאל1ל
 י1 אט פארםלאנצלז צו באשםאנעז איז

 זא־ װללכע ױניאנס, די איז ״אײעלאף״
•̂ly צושטערונג. םון אסבייט דא טאן

 יוקײ*סאנאל1ל ־יוניאז1טרײ י1 אז
 טיט ionp yojyr^: ^nyr א איז ליג

i n ^װאיypפארטי, ^ס iyp זעהץ טען 
iy פון i פאלנyנדy ^ ^ r y i  ly, לואס 
y לי r ^ i ̂̂ר  אנ־ האט פאלטי סlyװאי

:נענרפיעז
י1 אסo:ypiy, 1̂ פאי־טײ די .1

און פאיטיײי־ואנירע:׳־:אן .2
 זאי^ן ;,קאמיט ;הוטײו,עחז צ^טי־אל י1
vפ o iײיy iן i, נ‘איyײ:,נy טרײל־ױניאן 

 Dii'oyaonH ;yo׳־Ni •ואכ פאייפיס,
y^yn, פין iy i ױגיאן 1,י־־ג priy״־ ̂|י Ml ײ«
y פון פאלםוײרונג י1 ראס .3 r i 

yינlגyג זײן כיוז םאי־יסיכ lי1 אױף ט 
yiM,oo':io^r פ,פײ:צyםון ז oyi לא•‘ 

 אינ־ ־ױניאן1ײ1ט iyo,־n *yi פון דאס
^ינאציאנא^

yאינא:י .4 r וננ  צװי־ ןyפא•בי̂נ
i  iyr, קאטיטyפון ס i n ־ױניאן1םרײ 

lyױקי,LMאון י־יג ‘א:אי iy i קאםונים־ 
iy n o פאײטײ Dy lŷ t̂ Tאביkוחך י״ט 

l. :אי iyv ,in׳ ' s:yo
 <ויט אז, ,iyiyn ןyבyגyצוג :אף זאר

1 jyoiyn ,o^oyi oyiי i J i i ':y i םון 
:פאר י1 " *vvy צונע־ האם *טטאאטען 
•o^yoo צו iy i פאסאײן אן ט׳;יקאט 

 אנ־ פון ס־אנע ־־yi איבער ר^ײשאנס,
3:i:y*ny פון iy i סאלוyט־y l,גי^ונג 

 ייג ^ױקי״טאנאי טיײד־ױ:יאן י1 י>אט
yרי־>א''טy; 1גא כיאסקװיע פון yyoM סו־ 

 װיכ־ איהר פון אױכפיהױנג יי פאי ט־;ן
iy ro .םאססער ז. װײיאפ איבײט 
 סוי־ y 40װpמאס פון םיטג^אכט האט
i:yr ,!האט מאל צוױיטען א און דאי״א 

iy נyקראנy1 90 ז Djyt'ioלוים׳ן .1אלצ 
 לאור ״חבר״ lyoniy: א פון םlםאyר
 קאםוגיא־ יה«»[ן1בא Dyi אױף זשאי1'

yאנגp טישען lאויך האט םישמ^, איז ס 
ס די ^ ר אי  םי־ אםעליקא אין פארטי װ

y י1 נאנסילט r ^ i םאסטly־מyטיגpם.,י 
o זאגם לאװלזשאי װאס אט n  iy:yn:

'^  ־i'oyD וױכטמסטע י1 פון yj״
iyo"P אויף oyi ^געבים אינתסטריעל 

i פיז אומאניזימננ י1 ןyny: איז n 
 ןײ־ עם ליג. אנא<c,^ױקײy טלײד־ױניאז

 yn'jps פופצינ iyo'X דא איצט נעץ
iy פון יוניטס i •י. ט s •y,. לועלכע 
f iyio״iy .־ױניאן1טרײ י1 א־ב״ט 

yזיך האט י*ינ דױקײשאנאל ;oyiri3y 
iyTo iy טיט i אונטyר״Lפיז טיצונג iy i
^ ^11צ  אין )אי yאטיטP לקזעקוטיװ’ אי

 איי־,־ v^s מיט :יסlנyטL‘,אײנפאי פוי־על
y i .יסיס  :/[־ איז סylBארטי'־s י1 פא̂י
 אונ־ פויסטע! רyד צו ג^וא־^ D.’yDt*׳-

iy פיז ט^שטיצוננ i .י. ט y. .מיר ל 
 א צו ביז זyהאלםyג אױןי איהל ŷהאב

:yo 'n; אויך װי א״גאניזאציאנצל, 1א1נ 
פינאנצי^"

 װאס איעם, oyi פון אז נרויב, איך
 iv:yn iy»־iiy; ןyבyגyרנyאינ א1 איז
oyi כאlאקטyפון ר l  iy iאזינyםרייד ר 

 מים ניט און ריג, ^ױלײיטאנאי ױניאז
iyoiyn yאונז ly, י1 מיט נאר lyniyn 
iy פון i איהלצ און פאיםי זוא״קעסס 

m rro י1 װאם אז קיאר, איז גופא 
 צו איז װילזןן, lyoo'jrosp yנאנטyזאג

1 lyiyn1 י ,lyn ynקאנמראיי יl n 
 ױניאנם יiyo«o 1 צו יוניאנס, יly 1איב
 פאסמי', iy״f צו ןyצ,נ'yפyצוט׳ט 1םא

 אויס־ :יט o*i iv:v? זײ 1פאי איז און,
jyi.i'D, צוב צו איזy lכyזײ. ן
iy פאר און i אינטlyנy’״Lאנאיk איז 

yo: י1 זyטםאניyנ 'ii אויפנאבy אײן 
1פא 1קלא מאכען צו םאל y^ 1םא טאל

iy םון y^ י1 אז ױניאן, i ל ן זאל ױניאןyצטv:v i " vo :k y אך1 בלײבט װארט 
iy בײ אלץ | אסtyiyijy yooyi:'o. 1 אס1 אויױ ז-ך i •ױניאז

ט י פ ע נ ע ב ־ ו ע ק נ א ר ן ק י ל א א ק א 22 ל
oזyל ylyאונז n w  i y ^ i  ly ניט 

o>iyoi«D אין ילעזעז צו iy i :״oyiy־ 
 באליכט oyi װאך lyצטyל פון סיג?ײט״

o:ym־D''n םון yiB ,שײנהאלץ y:yo־ 
iy r t i 22 לאקאל פון, i n  iy:yn ״ :iy 

 שװינדזוכט און iypj«ip םון אײנםיהרונג
o'oyjyo 1םא iy i ^גתיס B'tnyooyD 

 בא־ oyi אין סאכט iy .22 לאקאל םון
 די איז Dy װיכטיג װי ,1?לא i»yr ריכט
 אונ־ םון סיל, און אײנפיהתננ. yדאזינ

ivf ,צו־ צו װאס נאתיט האבעז זײם 
**iy r צו o n. 1מי lyjyp זא־ 1נא 

 לאקאל װאלום װאונד^ט, אונז אז נעז,
 גע־ :יט יס1צו לאננ שויז אם1 האט 22

iy ים1װא טאז. i די אז ונ?ט,11שטאנ 
 lyi.i'D אויםגאב^ אייז 1נא האט ױניאז

py oyiאגאDישyארביי־ דײ פאר ?אםף ז 
yiy ''f iyjyj iyo ,א איז ב^־־בתים 

yאD־plשטא lלyDרטDy .ly איז “pvn 
 םון yסיאמpא אן אלס זyנומyאננ ,ליך
>«yi:ypjyi y ,^ױניאז י1 אז אלבײט 

,iyp זײן זאל און iy i אר־ י1 םאר שוץ 
 נס־yבyל yiy>'f y ל א אין כײט^
lyo'U, און Dy אמיש, װירסליך אך1 איז? 

yin 1 אז iyi,אץ tyn 1א די^ ײ  נוי־ 1ב
 און פסט®!,1שטא אם הילף איז זיך סיגען
 איז PiBip iyj''t זײ וחןן לאן, איז דאס

3'iyoiiK ױניאן י1 זאל *!בי׳יט^ צו 
.yn צו זײ שטאנד איז זײז ניט  און ^
 זי וחנן ,lyd^yn ױט זײ iyp ױניאז די

b® ניט האט n  m בטשטיםםע גוונץ 
1אי זײן ניס קמנען וואנדם די און ®אנל̂כ

iy i ,1 ױניאן jynי iyi'>3D'o טlאנyז 
 1פי yD*p י1 אין ײז1א ניט lyrriD זײ

iy i .איז !^פאס און ױניאן oy דאך 
 יעדע אז זאך, yנ^ליכyטםא^שטDלבyז א

 ־y:yo iyp:*ip 1איה האבען זאל ױניאץ
lyoDyo iy' אז אזוי, פיט, iy זאל ip,־ 

 טשארי־ דורך. ניט הילף yj'D'i: י1 גען
 האט אלײז iy װאס ,oyi דולך 1נא טי,
iy אין נט1זא1פא זיך 1פא i װעז צײט׳ 
iy נע^רבײט, האט iy iyn נע־ האט

ojyD. פאר y:'D'i: י1 אפשפאר^ קאנט ***
 נע־ וואס אונז, Dy Diyio לyציŷס
yin i באשלאס האט 22 לאקאלyאײנ־ ז 

oyi lyii'DiY אזינ^yן iyp3«ip־y:yo־
 לא?אי, א אךDy 1 איז ,D:yD&my םיט.
 iyino םון D:yoDiiy?o הטyDבאש װאס

ly װעלבע מײרלאך, איז iy iyj צו ניט 
 אוג־ ylyא̂נ צו ^1א Dyלא^זש ?ײנע

 זײ םאר איז א'ינעז.1שטיצונגס־םא1טע
iy i דאזיגŷ בyנyבאזונ״ 1גא פוץ םיט 

iy iy i .װיכטיג?ײט ^ ט ײ װ  איז צ
iy אײנםיהתנג y^אזיג לי אונז פאל i 

 איז װאס ,22 לא?אל אז טמן, lyםטyב
 װאס ׳לאהאל;א, 1םא בענט9&*רר געװען

 גאר האט װאס ז,yהימל די אין בטyשװ
 װאס ,Dyאל 1םא Dylyאינט iyB«jp א

 מא־ oyi 1םא נויטיג און א?טיש1® איז
נע- בליק זײן 1אימע האלם און פתנט,

Dniyn צו lyiiyr ,iyo"n in צו־ 
 שכל זyיכטינl צום גצשוםצן איו ?ונם̂ב

P צר1א 1אײגע װי אז ,onypenw »ון

yאי זײן מוז און זײז ביענ ױניאן yגאנצ l־ 
 טרוי־ yDDjiyr י1 ןyהאב אוץ אליסטיש,

 זyארבײט אויך איז ׳זyהאפנונג און מען
 ניט רyאב iy טאר זײ, 1םא fypi'n און

tyoyr^o אן iy i .מע: װיסהליכהײט 
 אב^ הויך, װי זyטsהא סאפ זײן איינ^

i אויח יטטעהן iy םוז םיפ י1 פיט n 
n y ; ,װיל אוןy,ניט־וױל^יג, נ^'נ 
 אהטי־y 16̂א מיט iy:yoyi זיך iy טוז
yr אלט אוןyנליכy פאl y lוננyי פון זy־ 

•ivi*•*
 22 לאקאל אױםjyi'MD8i 1: כליס

 י־1באל זײן טיט און באשלוס oyi מיט
:iy קראנרן א פון דורכפיהרונגyז־בyנy־ 

 אייג־ י1 אז ,iyon jy:"T טיר פיט.
 װעט D'oyjyo־typ:»ip oyi פון פיהסונג

 ;yiy:ysp^o ניט yooyi:'D אס1 אויף
iy פוץ y':iy:y די i אין ױניאן ^yi.i אנ־ 

y iy i טyטינקײטy.כײט נײן, ז iy i דא״ 
 oyn ,iyo'T כייר ױינען אײנםיהתנג, י:ער1
 און ^1שטא אלץ נאך jyiyn ױניא• י1

 יו־ י1 אז איב^צייגוננ, י1 שטארה^.
 רyא^בײט י1 פון פטוננyפ י1 איז ניאן
t\vv)2 yאל אין iy 'n  y פון iyo>yn נא־ 
 רצײ־yאיב י1 ;זײן ניט זאלען זײ טוס
iy אין אז גונג, i ױניאן iy  iyp אy lזי ר 

yj־^iyj 1אימ ̂yי :yj'D'i מיט הילף 
lyooyo iy איז טאט, און אט1 i צy־ 

o:yo, און יטטארח ױניאז י1 טאכט װאם 
 י1 אז ,lyo'f זיינען טיר אונבאזיגבאר.

Diyooyo yooinyo זײ־ 22 לאקאל פון 
n m  iv: אינםyליגyםאל־ צו דאפ נם 

 iy>yn זײ אוץ ז,yצyצושBא און הןyשט
 דא־ 1א6 לי זyאנlבײמ זyניגyםארג םיט
iy װאם יאהל, א 1לא :"f ,אום נויטיג 
 םאל םיטyנyן־בypאנlp oyi jyo#D צו
 ױנ־ דוי^האם^ א םאס און ^םאלנ, אז

יאךאײנםיהתנג.

iy i גאנצyאנבא־ לואפ אז װ^ט, ר 
DoyiD איהרy ,פאלי־ איהלצ פיהױנגען 
 װאס כזאכם, yאײנצינ י1 איז ליפיפ,

?v\ נופא. ױניאן לי באשטים^ זײ 
y' אם1 iy i:«  yiy מאכט אויטפײדינע 
-oyv און ניט ?v\ נ ניטlyולy lװ טyly.ן

 האם ,ini'DWOin אס1 י1כ און
i n .םון ב. ע• נ i n אינטערנ/ךשאנאל 
y^ םיט נאף r r פאר 1יהע1פ שים1ח 
iy i איהר א״ויסנסיקמ ?אנײענשאץ 

̂אקאלס אי*ע צו באשלוס  yאל צו און י
 /,ךy״אײעל י1 בנונע דס1באא !זשאינט

iy װאס i ױניאן1טרײ pvlyשאנאל" 
 י1 איז עז1ײנצושפוגי1א נעלוננען איז לינ

 yאײנינ זײנעז באהאנט, װי ױניאנפ.
y פון 01פעמבע jy i"nw o ױניאנס 
 אך1 רyאב :עײאיעז, זyשלאסyאויסג
 אז נעיזאפט, ״אײעי־עך״ י1 נאך האבען

 די צוריקוױיזען זאי* ?אנײצנשאן די
 יזאפנונ־ ט,ינ און ב. .y נ. פין לוננ1האנ
 ציפיידענ־ ניט זיך ניען האט אייײן געז

 אי־ע :״ט נעארבײט האט ניעז געשמעלט,
ען כוחות  קאנ־ ע־ ; אין ארײנצױטנ־ו̂נ

y אזעי־בע װענשאן :syr. ,ivoxjy^yi 
״:fPiyn באהאנטע ;yny: זyזי'נ  פון •<* !
y iאג טאסקװער ״־yנטוiyp ynyn ,l 
̂ד י1 טאכען ניט ע-ט1אנ  יע־ סאציאי

 ־jyiyn נא״ װי אניעייהא, אין yװאלוצי
 מאכט ?אנטראלירעגדע גאנצע י1 ינ1

וניאנס.—טרײז י1 אין
yos:D'iK-'i פאר iy i קאנװענשאן 

 מאכען צו קי־אהר !ארום iynyj איז
 dido מעכיבערשיפ lyנאנצ אונזער 1פא
 װעלט ײד־װניאז1ט נאנצע! m 1פא און

 אי־ פול־באװאוסמ זיד איז זי אז בכלל.
^,i 1בע y 3  lyDm: iy i, א״1סט װאס 

i שעט n אינטy,װי רנעשאנאל i n 
וי אויב באװענוננ, טרײךױניאז גאנצער

Ml זײם אויןי (מיוס
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ירױײאנדױ;געיעעי א־ז
חיוא

,דוא
 רע^בײיחאנער די י־אבען םא-עאס

 חיוי״ אדעי הוי־י;, סאריױדדא גאי״ינירם
 הא* j דאיס גענעי־א' און וש קיי־י. יןין
 בעסע־ע, cyey געםונע; ניט זײ נען

 טעג־ פעליגע *nyo און כאיאנטע רעלי
״ V •עען

 גע־ א געש&?י:ט האט פיאנע רי אט
 זיו האם ױאס אײראפעער, בײדעטער

 אנ־עריהא אין אײנגעבירגע*ט נ־ט :אך
 לױט ;ערעכט. געװע; נעוױס א־ז -y אין

cyn סטאנ־ צע,“טי נא אײ־אפעאישען 
 רע־ דע- פון חאדמנג די מען קען דארד

r ניט שאדוענשאן פוביייקאנער r r v* 
 ‘א?י8 אייראפעאײעען דעם יױט רען.

 ואי־ נא;*ע רי זעד-ט ססאנדא־ד טישען
 £ארזאמ* נארישחייט. וױירע א וױ אױס
jys טױזענד עטײכע דף :iv tW אי*פ 

 םאי־טרעטע־, שטמי־ און דעיעגאטען
 יי»׳*נע ־איט^ן ׳ט*. עטי־יכע זץ־ טוטיען
 צ*ױי :אטינייען סװי צום און רעדעס
כליס. פיהטע
 ריט טאן צו אבע~ מיר האבען דא

 עחאיעומ רי ;ycn*n מיר און אםעריקא
 -סאס מםעריקאנער אן מיט כדעסטען

 •אי־י־־ ארעײקאגער דעם יױס שטאב
 נאנץ זאף די אין סטאגרארד טישען
•TfnJWMn©* און ?לאר

̂יטיק  אנ״ גאנץ איז *pnyo* אין •אי
tn p i איבע• ®אליטיק םון nyn גאנצמר 
 װעלט גאנ^ר דער אױף װערענד װעיט.

 אינדזאלט, א; און ®ארם » •אייט״ק האט
 nnyo ניט אסע־יחא אין •א^טיק איז
 א ריכטיגצי, *דער, ןאך, טסיאי א וױ

 אםעוײ״ רער אױ\י .1געםכל* or* זאף
 קױ דעריכער םען דארף טיקי>,*א סאנער

 יא* פון מטאנדפוניט הןס םון ניט סען
 פין "״־טא;ד#ינסט דעם םון נאר ייטיסער,
נעסכיעי.

 אכיערי״ אן םארשטע־זן אימיןוע־ וױר
 עי דארוי קאנװעגשאן ■אײטי׳ןןע האגער

 נײסט רעם שםוד-ע אביסעל פריהעי
 םען װאו רײס־טיעה, םון :יעטארען און

 סערד• אױזי נמטבעי־ט סאן װאו און װמט
 םעס^דען די אין גײסט דער װײי יאף,
i« כײדע אין m s די־ און אײנע זײנען 

ז^כע.
 יאי״י־ א אױוי סײ ׳*^ןצאר כײדע אין

 רײס אוים׳ן סײ און קאנװמגמאן טישאר
 אינ* אין צוט״יט עואם דער איז טרעס

 אױש־ די *ױטוועניגסנת. און וומגיגסטע
 רי ממיאריםעם, נרױסע רי וױנניגסטע,

נן און װעטען װאס אאמ  די אויז• יעיי̂י
 מרד, יםת׳ע וײגען זײ צי — טארריאף

זע הױמ פאר תאנדיראטןנן צי  •אוייט̂י
 זי״ אין זאף אײן נאר ן1האכ — עסטער

 גע־ די םון דיט דע- אױף זײן ןװ — נ<נן
 םי״ קלײנמ די אינוחננינסטע, די וױנער.

 — געײינאי די אױס סיײבט נאריפתס,
o«p ,y קאנדי- אדער םער^אך זײנען 
דאםען.
דמרימנר הע־-״זזט פרעצער בײמנ אין

 ויײע י־דינעי אונ״דכע״חײט. גרױס^ אזא
 עש װאס פאיאײס אין נא״^טימט ניט

 יןײנטא- קענט אייזר פ^הירען, װעט
 פעיד כעסטעי רעי אז -y^t דין גיט

 יזאנ־ בעהטע* דער אדע־ געוױנען, װעט
 ױיײ jrnjMi נאטינירט װעט דיראט
̂נמאי• י,ענט א-הר  גיט םאיאייס אין ק

 כא־ iysyv, אינױמניגסטמ רי װאס וױסען
 ,ד אז דך, ראכט אםט גא;ץ *^יסען.

̂אזען iy כא^יס<• איגװעניגסטע  געװי י
 אן־ אדער פעיד, איםכאחאנטען אן נען

 גע־ האנען די חאנדידאט. אוכינאחאנטען
 דורנ^פיהר^ז. דאס ר*ט^ען די ױעדזני׳יך

 אויסװעגיגס־ די םון עוי״ס גרויסע• דע־
 די ורעגען רעײבער ניט ^ועקיי־ירט טע

̂ונית ן א רעאת  די און סערד די פין חס.
 אײגע״ •עד̂ע ױאס אין לאנדידאטע;.

 א קרעען iy איז »ראי;טערעסייט אי?
 וד ׳ענעי* אזױ אינוועניג. םון ״טיפ״
 א ״אהן ער י*ױפט עס ק־-;ט אייגע־
או״ ̂ען iy י  האט ער רואס *'ץ ״*:טע
געײיגען. װמט װאס זײט רער אײױ

 טען אײב ׳נאר איז אוגטער׳פײד דער
jyp דער אין אױסדײקען, אזױ דך 

 מע; װאס דעס אין אדער ״םטאװק^/
 נא- רען ױעט רײס״טרעח אױם׳ן ײעט.
 קאנװ^דעא;ס #איייטי^ע אױף געי*ט. א״יןי

 ־,יל דעזעיװעז, אויי״ ריט סען נעטבעי״ט
 חלואות, אױסי״ענדישע מרי״ױכגיסען, קאי

 גײסט דער כאהנען״ אײראיעא״עע ארער
דיזעי״במ. דינען סעטארען די אין

 יעױז איז אכט אין דאס נעהמאנדינ
 קױ פארװאס ערקימיען iy יײכט זעחר

•  געװא״ נאמיגירט דינעז יאוס און ייד̂ז
רען.

•  געװארעה נארינירט איז סױיד̂ו
 ?יין האט אוס^םענמנן רי אונםער וױייל

 װערען. נאכײני״ס נעקענט ניט אנרקר
יז ער  #דע-םאר [jr-געלראו נאניינירט י

 גע* דורא חאנען אעװענעסטע די .יױיר
די קאטוי א ארויסצורופען האט

 װע״ םרא<ןץי*ס »ין גרו«עז פא־יעידקנע
o. געז r דין זאי עס -װעי jn- הױיט 

תאנדידאס.
 דאף איז •א־טײ רעאונ^יקאנעד די

 נא״ אין וױ ט*חר ניט •ארטײ א באטת
 םון קאאייציע א זי איז כאטת דען.

 קיץ האכען װאס גרויען און *ארטײמן
ט נמטיינמאסטייכעס ץי *וױשען ד װי ׳ז

i נאר r ' t עסבימס. •א-טײ אינמכױינמ 
 הונדערט־ דא דינען ■ארטײ חןד אין

 גאנץ און דזנאק¥יאונעיען #ראמנסינע
 חוײ די *ראגרעסײומן. םאת^»רי«ננע

ך צוײמאן זען  סיט סײער וױ אזױ ד
 בײקאד- מיט זויעיזאאץ אדער ׳ײאסיר
 נ*נץ ײד באקעטפעז די סארא. :אנײד

 באזונחד די אין און יןאמחנס אין אפמן
r .אבער ײר האי״טאן די ^מאטען 

ױיי צוזאמען ײי קײנמי ו  איבעי- גיט י
"ijnr וױי־ םאר׳ן ■ארטײ־דא^ן די* 

טען.
קוכיט עס ײען דעייבער, ׳מאא יעתנס

M
M

זעלײן, *. פון

 גארי־ זאי* טען יו^טען פ־אגע די א)א*ױ
*;i r ׳יאנ^ אין אטט העכסטען פאר׳ן 

i » ןארטי^ ךי *יבץר י־עדט m r רײ? 
 די און דיג^ריט ר-ט ^ירעי/ט .. .

 די אז פאו, אינע-׳ן העגגט געשא-ר
^j 4ואי §*רטײ ^ i r y y .ק״ן װערען 

 םיהרער, •ד װאס ;>ט “ד^יינע װאינדעי
 מאי אי״ע דאס ווכען אינײ^דגסט^ די

. ען ד ^י ס ױ איז ואמ הדיט א
ט די אג^האי״טען ^י אנ  •אײ “דע פון ג

 ״1איס דא איז עס וױ י־אמ אזוי און טי/
r w גע־ ד» אט פאירײדען חען װאס 

 אםי^ו עס זאי״ — *פיא^טומ פון פאהר
w סאי׳יױן א דין n w p — ד יועי״ען, 

נאמיען. ד^רריט דף איגװעניגסטע
 פאר- א געװען חורינןר איו פוייח׳א

 איז פראגע די או| זאך בא^טיסטע אױם
 «דע* ודיס דעס jfjjm נעװין דעריכ^ר

 האכען oyi װענען קאנדיראט.ידדמנט
irr 'v ,y) גרו«ען עט^כע נ^קעספט זיך 

 האט געדגט און אינװמגעסטע די פין
 כא;• אינטעמא^וגאי״ע פין גרויע די

קירמן.
 םאר״ דך ילײכט איז טײגט דאס װאס
 װאס ?ײך דעימאנט רען װען יעטעי־ען

n( איז עס m| קאנװעדעא; דער אױוי 
 דאן הארז׳ימ׳ן. נאפיני־רט האט ױאס
 ק*ס\י » םאמעטומען אויף איז

 דאזזעד- האמ גמזיגט יייז גיײיעז עטיינע
 מאג־ אױי פון גרו«ע ד• הײסט דאס טי,

 האר״ ;עקראנען דאן האכען זײ נאטען.
 רע* ‘אײי די — •רײז וײער און דאנג׳ן

 םאי דעם חןדמגג. רער םון זערװען
 אינטעינא- פון גרופע די געדנט האט

v ^ r y װע־ די אײכ און נאנקירען 
̂ען  נעוױס די ױעי״ען דאוס׳ן קריגען י

 דײט^ע אױך-די •רײן וײער קךיגןן
אײזענכאהגפן.

 ■•רירןוקס; » וד אפייו פיינגס עפ
 1טא «ו נאחנען דײםמ^ די האכען װאס
 אכער, ײיײיען/ אפאןריפאגער די טיט
 ׳«אייטיק אױױ גמזאגט, פריחער וױ

 רײס-סרעק אכיעריפאנער אױיי ספע^מי־
n קײן םען דארןי פאאיטי^ v w ניט 

 און געסאכט דך חאט אזױ םרעגען.
 א עס איז אי¥ט פונקס עב. איו אזױ

p פץ פ-אנא r v " i .עס ווען כאהגען 
 תאגאיען n ווענען חאנדימן ױך זאי

 — נמיוען פרײז רער װאלט מארס, אױפ׳ן
סארס. יױפ׳ן קאגאיען די

 וױסמן איחר ואי״ט דאו^ טמאריס
 אײנער אי? ער ורעד. פכי דט איז וײן,
 אכיעײ״ אין כאגפירען רײכסטמ די פון
 פאארדמנמר דע• געװען איז ip סא.
 האם װאס שאםיםיע כאגפירעז חנר סון

o אונםערזוכט n דײטממן UTOny• און 
 מנפארט דעם םרץ סחנר חנר דאס איז ער

D דייטמע די װעגען r y m » irװאם ׳ 
 רמפאיט דעס אין נאפען. זײן טראגט

ט ויך האט ד ^  אינט^רנא״ אן װעגען ג
צו כדי דײטמי״אנד צו הי״ואה ^אגאיע

̂מי®׳© נ*ר נאװןרגאר* רער סיר היי
װ#ם רינסםאנ, יעווטזןן סיםי 1אי ?•סיסיע

tv םײ m e יסינ דער סאר ס־• אוו עוים••? 
ריאר גאנץ זײן  <טיער® די אױםוווהמיןנו טו̂ו
̂נמכעז חאם הייקוײט «דדי^ r'in*; די פון  נ
 זזןחר איז פילטע; \vm »וז ,ן ׳נ ם ק * • רי

̂ןו «< סלתסה. םיחר

 פי. נעקוסעו אײד *יז ןרהןר8 דעם אויף
 ״•־«־ *ס*יינ*ר רער •ון •יזןזיר^גט ז׳*טכל#,
 ײ*ס נײזי, » ט*רג«יײע;ס ח*ם ער גאהסיװ״

 עיקיערענדמ נאותינטר״ »ווס נ^יחט הטמ עי•
 אויטגןרײזס ה«ם ,*רטנמיןםיװ״ די r» איחם.
 גיוטק־ •עדער אוז ׳דע*ארסםע;ם '׳ײכאר איה־

 W -יראטעקםיײ״ דער no סאניפעהם׳עורער
 1ױני« רער ווו ננונע נעזנפיט איהפ װי ט«ז,
 זזמני• סר. האס דא םידערוגמז. איהרע איז

,■ראסעטםײו״' רי :סיסםייפ t״%p » נעטאכט
 נ*ר* ישוין ײעלען ״רטוקס םון ר1כיא;ום?קגדשור

^ ם«? מנען נים  װעיעז. זיר װקם זי• װ»ס אי
 האבקו די װען ׳ראן װי וױינינעי, םיל אח

 רדעלזנז ?ײ דע«ארסכיע:ם ײיכאר דעם פנחאם
אײסנעםעעז. נױ ג#ר ר*ם

 גט־ ײ וד?למו איז האל״ סיםי איז זאי
̂רנ»ר*קטסיסי«  'Vi איי זיזוננעו, איחרע ר.»ס וו

 וי׳ טיײ׳ מטיממכער סיס פוײב*ז?«ום װ«ז
 .סנתנ־ י סים 11נאגונ«נ n נעסוום 1ה«כ« לע

r« חיכזו זי♦ :סיס״ דינג »  v נזןחאי׳נמז
 חייקײיס׳ס אויסתערעגדינ מסיי״ אח רוחינ ח*כסס
n r אויפמריןזטסקײם נר«ססקי דער םיט 
vr'1 אזו• נאר i»*hi» ײי וחנו  j ’nn אוו ■M 

ײי vt אײפגעפיתרם טמגדמ  ײניאד jnf«״ י
 גייתז of װאיס נום און ײ»וײ חי ויסינמ?,
OFד ם*ר אוז נאאססע רע1ײ1 ט»י ײי.

f עיפטמ »̂ pb ^טעטינלײט i no״f*׳f יר
1 טמעסייז p» ניואס

 נ׳נסאכט פיר אויף האם קטסיסיע נאניע די
 סעלה FםoFנר איחר אײנדרוק נממז זעהר א

ifjfp ווטס ?,Fr:ro פיז ב«׳»סעחט ײ ייאס איז׳
m גוט ויוי n n א״נ*ר װאס דעם, צו 

 אד*ר רער ױ*ס םיאגעז, אײנינע םים רערם
o ח*ם קאסיייע רזןי פח יענער ' v o r v i •היל 

irn ,iro ’np ה#ס ער iFO^Fnpj זײז vF־FBF* 
 האכזןז זײ אז כאװיזעז, זײ יסבקן ״FדF;וננס'ר

r i r כאנריף ניםעז זעהי » איוום pd נאג• דע־ 
 אכיטמי איז זי כטנרש ׳DנהײFגFלFא̂ג >ועי

האספײזירס

on ײ װארם ריכסינסטעז אה נזסםעזFגF̂ 
ojn סכסוד איןוםימז pf יןיטײדאינדוסכד דער 
 ער װעז ססיםוז, נאװעיגטר נעזאנט ה»ם ריע
 דעם םון if3״9jomf. דאס אז ערקיעיט, האס

 קלטױדסאנױ די pf ײניטז דעי־ *װימןן טכסיזי
 מיכםיד רFרFסFרrים,וו־ » סיז איז רFט^ורpפע

 אלס נטסינירס, יחניעו «ו o;*r pm װי יײס,
 רFrר•םיp•OFד רעי םוז ■רעײ^נס־מגדידטם

אײגטטריטסאנז?. d;ff^• onpnpn אוסײ״

 סיט לסPFFרFר סיר חטס םײינד רFנוס »
n>PF*nn פ«ײFנרFי iFaFtf ספיסח יג*ר1נ»ײ: 
FnoMM3«־'i3F רי ni3Fo וזאט רדטאנאר, די פה 

B D̂ די ספיסד נאוו^טי porFSמ»FנדF *•טר 
F3: איהר .אויכ Mים fp«c גים nnpo ווי

 ?לאוס^ iFBMpn•* »ח jfb’V ודאם סענטזןו״
 פ*ס +נ?האם סיכות ■ םאר איחר תסט װאס םו

m אי! גאר ױגי*| דקר w ז?הס, איחר ?״ 
 תו גיך ײי ,onFPT'r ריינד8 סי•? סיר די*ט

HinFw»iיום אננעםאפם האס ־ iFSirnr food

mvo *vv .v itm  w  pe bp;ib ה«כ ־איו י 
1F3F3FPV/ ד »זF̂ר;אר ר  IF3«n « סוי ג*װ

 גײ-״ימז א־ז •כןר חטכ ; mo ?FB-rF3 ז<הר
jFaMienpB אז l V i ' W w i ײנתט סװאכמז 

דער פוז ריopFרFר דער אויך »ננ׳וסא«ם ה»ט
ענספער ?Focnp food pm pf ״oײpמ^עFרF.נ

רסF*כrרז די pp סענות די אײף »
 *יהר viv ה»ט פאדטיי רF•נP,•וכלFר רי

^i>3F3'tF׳ pm וMיסrרMFדF*לטFpנדידFסlF. 
mpi f-3 ר»וי. אוו ?וליד^ v• ,נקיטטענע 

 *,M װ«ס ̂)FT3M̂ די JF3'נ*ו ifb אױנ
 ה»נ• רFד אויןי וײ פאי fr*iiFJ jfbPbhfj נעו

pf  i*r3FP ױ ?לײויאנד  די רטFהFi ה*כ י
Frtn רFדFאכזר, ראדי«. ד?ם דוחי ז •* of 

P די איז ir■ ד פוזrדי םוז טײקע «י ר»די», ם 
 רFדנFר רי וןז <זפיהים, גים האנ אױ נאר ?,FדFר

if? אײין m̂ ^נלײב pf רי f f̂ ,װאס טנחים 
 די pb bfp די אויוי jfomjfomf iF3*n זײ

 נן־ ד.»נ?ז ןFדFר די ז.FOFvגדMPנם־FדM*רע
..א״גנק׳חזר׳ם pniwr *זוי מוננלן

ro»p ,ifoo'P? די om לBBל•Fזײ האט ט 
fF’n r  ,pnp •t« i i 3F3F3 כ■Fאז «לץ, נ«וי ר 

 יאפוד פאר ?FB’*3*v• אוז tfowi ^וז1ײ ז״
i f w, אױכ Fנאר ןאר ר M*o«: iFtr im'׳TF 

pf j»r^3MP nF’M po ד*ס F tF3’MונזFרF 
1 ל«יז רחמי ׳ןFרF״•גFוו•לוFררר

m גFלונגFנFם pm נליקליכif פאר אײסררוק 
iנF•נײP Fr’Bnnp*oFn FנדFoקו די rה*ש ז F3 

iFOMr דFרא̂ז .מיל לטסיתזןר כוןע«נגתר רFרס״ 
Fד רופם ר ro*o נ®•if ם«י■ •לל״ סאר .פרי*

ifii דFסטיח ר p f ניײיו נ*ו nFJFp^roi ib 
FBFגôן  dob ז?חד ifo ם3FלB ייגססיסויי^ ל•כ
wvi ד דיIBינF יFנFד;F י .סיי י  1י לל״...B י

iwr:rrum> vr̂ די dfp לסBBגFד ttr^mon
o*nF3 יל זײו• »  רזיוכ• די וױ ר,FםOF«3רFיי:

 -df די פוז ווער ; fib׳*b די ווײל ר.FנBPלי
 אדויס• OFH lFםB«נדידpנס־pדMFײ iF»n 9י״כ

bf זיהנו i ײ איז מוױל, זכח r נ B איסכא־
oo*or . כ•Fד ffonee ײr t  of oF *?אייסיר

•ty«ao j g r n ,24 »וד»j5

 נאצא• וy געייעגענהײט ד♦ איחר מנ^ןן
•jjr ׳שטעי״ען און חונות רעפארא^ע רי 

 אכער ^y’y^j^D סיס די אויף דף
 דער האט חי״ואר דער פאר ג״׳אנון אי־ס

 דײט^ע די פאר;ע^י*אגען יעפאדט דאוס
 כאקאנט, וױ דעען, װאס נאמען,

 גע־ זיייגען עס א^גענטום. טאאטס1״
 אױך םסחרים אנדעיע גע׳ױאדען טאכט
 איג״ ,ד םון זי^מען געהײרע די אױ(י

 *״tr סאסי װעגען יס״פר, וױ װעדגסטע,
 ׳טין דעטזעיכען םון אנדערע און אי*ס

 דערוױסען דך כיען װעט ד» פון אנער
jr '.y ,•װעט סענאט דער װען ׳פפעטע 
 װע- אוגטערזוכוגג. אן ארדערען אטאר

*p\ די yy'u^i נאהגyםען וױיסט ן 
אױן. אכער
— פיאנע די רyאינ כרײכט טyאי

 ט^yטיק אזא מען ערװעהיט אזױ וױ
 יאייכד׳ןןע *לע ןyרyגטםy דעם אױף

v יד אױף אױג »ן האי״ט — ח:סיס i־ 
 מען זאנען: iy םײנס דאס סאקראטען.

 װע- דעסאקראטען די כיז װאיטען ךארןי
 זעהן פאגװענ״פאן, דיער אפהאי״טען ילען

 ארױס־ װעיען די Dyp’D א םאר װאס
 jy:yp מען װעט דאז און ׳עטעיען,
n םון אױסדכטען די װעגען ^סועסען r 

 די געוױנעז iy !איטײ ny:ŷ אדער
װאוזיען.

n אז ׳זײן נעסאלט nnyi קען עס r 
ny{r*D«ip^oyn אויף עוין איז טיקעם 

 גמה״מע די אױן״ געװאוחןן כאמטיםט
 דאס קלױױ״אנד. אין jyy האנםערענ

 nyD̂ געװאגט, ;אנץ אפיױ קייגנט
 ניט םאמעקוסען דינען זאכמן אזעי׳כע
n אין רײס־טרעק אױם׳ן ‘אײנסאי r 

•אריםיק. nyאנpיnאסע
 ךי אז זיין, געטאיט nryt קען עס
 ׳זrיpכאנ yיאנאיyנאnyאינט גמפע
 האנטnyאױכ די געלואונען האט װאס
i דער אױוי rוכ^יpאנעn ,תאנװענ^אן 
 אױף דעה הויים די הריגען אױן זאי
 דאס פאנוחונשאן. nytr'o^^p^or רער
y די פון וױיט אזױ ניט גאר איז j r j־ 
 זיך סען אז ׳כיעגייכ?ײט םון צען

 דאן פאר^טמיען. ?ענען ניט nip דאס
ipp אונםער א♦ זײן, געמאיט זמהר אייד 

 דעסאקראםזנן די זאילען , אײנפיוס זײער
 ?אנריראםמן, אועיכע ארויסמטעימן

 T דעם n*D מאכעז סענייף זאי װאס
געוױנען. iy טיקעט ■וכיי?א:ער

 זא* זװױי םאז ?ענען ראטעןpםאr די
^ir װאס כען f זײ ?ולירזקחנן. העלםען 

ojpoenp jpjpp א אויףnױסr̂סy^yן 
 •וססער*, נאר nyn̂ כאים, ■וסטע ןװו״
r אז אוױ n ^ p ׳ןווין דף זאי PWP) 

n^ אנזעהן. ז״ r ׳זײ pipp\ ארױס־ 
o מםזניעז m זאל װאס ״ראדיתאל/ א 
ipr'D«npipjn o טרײכמן r -קאנמנר 

 רעיובאימאנער. די «ו ״װאוט״ וואםײחנן
^ דעם ערװארט מאן וױ אזוי 'nr ררי־ א 
 יאסאיע־ סים א.יםײ8 ■ראנרפסױוע טע

 רא־ א װאלט nyjyno כאהנער אאס םען
 ?אנדידאם nyB^*np*ojn דיקאלמי
y irn כאויז געסמנט 'cטען ו  ^•אי

ijn• דעם rD r : ir סאראײ־ און ״װאוט״ 
 איז דאן תאנסערװאטיײאן. דעם נינען

n? דאוס און ?ויידויש y r וואה־ די םים 
 כאגקירען r*3¥'y*jn]KD^ די און לען
באהנען. דײטמע די מים —

רער - קרינען װנם נססיגיימסו די או; סעז,
iFr,,.iv '-PDD3-F .זײ

 I'M PF ,D^MP־iB OMF IF׳״FVO איז*.
 רר ifob3 םים׳ן רFא"נ םארגוסעז האם «יאץ
 OP5F3 FרBPנB«ו אײר האם אזוי און םערנ

pm ipof^ «b חיריא, םאזיאליסם דעם «ו •לאץ 
 njpn די pf אי*ם איז םםסיה fv«»:3 רי אוז
 םוז of סי*יסל'סס#ו. אוז זpיBדיסBר די סון

 איז זאי p'p דאס ױאים, יסס זי'| אסת דאדוס
r אזוי נים ’nporm, די וױ omjnjp רי 

DיBנF 0נ' איז עס «י נאר, איז TH3F ib 
JIFOB3.. איז tM'3 רונג

of א*ז bcmםאר ■סליםיסס ציפיל סויז ״ 
̂, םיר tm ifp ײסס אבער קאיום, דעם  חעלם
 BFn סארם אידס oonpnFD ■סליסיל יי אי

 פײ'* b נסו fpfd t׳f נאם ס» נו״ אוינעז־או.
̂וי FײBק "of« מםיק :  pc" d^b. םוםסליני׳ס

 noor חרFז Fpn אוו ׳זיר סאסעים טהראו
 1סי רדוננBרםF רpד טים תווכט ip^fd’f נאנץ

 םוד. •סי » דורוי דעפוםאט סאציאליסט'^ א
rיoטיo prני'oטBיF,װ»ס די ז ifpm נעמנז 

 סו«ד םון האנר FכםFר םאפע די איצס כיז
 «װ״טיר א ,ov:3Mpn צלײך ראט אײנער ליני
 ׳B»B 1א' לאנע יי אוז ■ליסר״ אכםOFנ האם
 םו«ד ואל סןונ זFרF' אז ט.FoרFרװF ifo ד*ס
 םוסו^ע' נאםירליד, ז.FזיננירFר אלײן ליני

 •אנײ סםארח איז קר ראס npor:B רעם ם*כט
cpoen ד*זיג דעס איכעדFאוז םארד, ז np 

̂ןראפט ipnpM pוררינr די אז צי, זאנט  ווזד בא׳
 ifo ווייס ? אי\זם נלויכם “̂װ אבער רעז
p דעד אז ניט. דעז f  orrFC 1«ײ צו נעהופעז 

טיינדפלאנ? און םארר רורו נאר טאכם

'Fװי ׳ onpt of ,איז אײס iFt>ipF3 ננדליי 
ר«ם .oi'rBB ifo3i'־o*>fo on ווו סײ \״9י

ftmf^bo'f ,א'*ײ בי« איז װ»ס פסלק
v ה»ם הינער•'^ א איו װי Vuf ערװאכם 

̂'ifv'oo סון מסיד oft רוחי m'vb© opn ײי 
 יסרײד ןײם נFײ זײו אויא אי« רFיכFײ ױסאם.

o:po חאלמןו «ו b רFרF, אין nF nponpn ®יייי

H y n p y n׳ n״ y e ' , 3 n «  n « B  o a ^ r ם ל א

ע ל א נ א י צ א ת ע ט נ י y א ^ n c

10 □ynנעעפעגט ױך חאט דומון טען 
 ״איג״ דער פון קאנװעדפאן yDonyi די

יינ דער נײ אםיס״ אײכאר טעלנע׳עאנאא
ס אװ וענעװ, אין נײ^נ t״w ̂ז o  .r 

jy3nn נעיע־ םריחערדיגער א בײ ״פױן 
 םון אעזער די געסאכט בא?אנט גענהײט

nyn ״prDDynyj'^  ■רטים די מיט ״
V םון 'ppu 'm m  nyrtip nyn. װע״ דא 
ny3 יעז  ̂ n'D אז נאטאנעה אסאי נאך 
 טא; חײנטיגס נײ איז אפיס אײבא,י די
 אינטע^ yװיכטיגסט די און yooyn; די
װעיט. רyד אין אצנ

 ־yny( רyגרyי גגיגעyאוסא■^ ho n̂ פון
jyn צו n *r^  nyn ׳ה. ד. ,57 אפיס '*y4 

 אמערי?א. און ^yo ,njnson אײסעי
 ׳טױן האט אפטײיונג y^^PHns איהר

̂כע ^^,n רי טיגען1יאיכערגע׳  יעייאט ורע
 Dony: זי וױיל גײ׳עאנס׳/ אװ ״יי; די

 ־y: רועילכע ׳nyn:yp אזעיזנ׳ל אױך א-ום
 אמיעא, וױ, איג, nyn צו ניט :אך הע,יען

 מאוכות, צװײ־דרײ די און דײט׳ציאנד,
rn ניט ^פיציעא גאך זײגעז װעי״כע K* 

 ̂וםס ישוין זײנען ייג, nyn אין נעטיאטען
 nyr^p'־«9 רyנטyנאה א אין געקוט^

 טא:אי’yרנyאינס nyn כ״יט באריה^נג
אםיס. לײבאי

 וועיען װעי*כע ,lאגעnם די צוױ׳טען
 רyrDV'K nyn כײ ;ynyp אטynבאהאג

 jyomv □yn Dהכיyםארנ ?אנװענ׳שאז,
 םון אױסנו^נג ןyנyװ ונקטnyn 9 ארט
nyn ץר פ,יאנע y;'i^n די צ״ט. פר̂י
אמי־ □yn אין נײ אזוי איז איד^נ סאצי

^iy3y די פון nyp^yo װיכ־ אזױ און
 אז ארכײטעױפאפט, nyn םאר מיג

 nrPK אויף iysyoL*PVB̂ זיך ס׳ילױנט
יענגער.

 צװי־ זyי^ונגyבא רי ty;ysB איצט ביז
 סא־ פון ט־םא?טארען9הוי ררײ ר' *טען

y3y> iytr'o^:^py^H’V| — ^ ^ ט נ  או
on» ,nyo״nyo בא־ ניט — *טטאט, און 

y^nB n  jynrrn אזוי װי דעם װעגען 
yn*. ארבײטo:jyn3nnD ny םרײע זײן 

 םארעסענד־ נעװען אויך איז אסn צײט.
געוי^• באיטאסעז ס׳איז nyn"K :ייך
^yrrצ^יכyזyג רי רען : y םון nyn טאק־ 

ny^o'D ,קײז גא>־ האט ארכײטס־צײט 
 װי ,oyn װע;ען זײן q:v?v: ניט רײר
 nyn םאר װערען אויסנעגוצט תה די זאי

nyzp^nysnyp ״ און :00,;ny אנטװיר־ 
 ny:,n:iDLM*8״ אײבײטער. די םון ובג4י

 געווען עמאלטn איז — ארבײםס־םאנ״
nyn ;פון יאזונ nyn א.*בײטער־באװענוננ 
 ־6פאי די ג^מײנט כיען האט □yn מים איז

ynjyj 8 פון םארטײילוננ : nyPTiyo 
 nyn nysr 8 ארבײט, nyn n«D עה6ל

 'n ny^ יצזילאף. דעם nפא nyr 8 רוה,
 נעװען נאטירליך, איז, הויפט־אױפגאבע

nyn *8 פאר יזאמו oynןטונדיגען^ nK־ 
 nyn םון ונגnעא^יזיn רי און בײטס־טאנ

nאזינny םאnynפ די ילעבען. םון ונגnאנy 
 דע־ האס תה ny3'n:io־^nyn 8 װענען
 ניט נאך באדײטונג yלyטוpא ?ײז ריבער

נעהאט.
 אנ־ ןy^וארyנ לאנע די איז איצט

rnyn. צויליב nםון אײנםיהרונג ער oyn 
 םון אויך און ארבײםס־םאג iy3'njio־^8

n r אזוי-נערוםענny ״nyoir ,צײט״ p n 
nyn n p ^ i טאנ onyii ̂םארל ^yננyרט״ 

גלײכצײטיג oyco איז ,nyr אײן סיט

 דא־ אוםבאמםרײםכארע טים כאװײזעז נעזאים
 גנבים pnjF3 א םאר dbp נד,8ח pf קיסענםמו

 נעקיד־ מיניסטארען, סאסיסםי׳עע די זײנעז זס
osyj געװארען. עיכארדעם און

̂ם,FםFב עס א*הר יאמ  נים נעהם עם אז רל
fp װען טאנ, » אײעק ôbo pf םאר* ניט ואל 
 קאפו־ רםינע8ד די םון קאננרעס f ̂יעם קוסעו

̂ז t אוז ? נ־סט־ f :װאס םוז געױאיד, םרענ
 ׳שויז־ ? לעכעז f לאםוניסםקז דארםיגע די סאכעז

 אויב ,pf ? ריידעז אײן pf דאייטעו שיז זטזן
 םים םוי ? רFרסpד זײ כאצאהים װער טו יע,

רוס. רעיvםום אה׳ ביזםו, נעהײטנים

 אוײ רוסיאנר. פון df"3 סרעהליכפ f נאל
 הא־ איין אין דארט נאך האי־ם ivo ױ*ס ספר׳
 איפר• םאר אײנסיהרעז דארט זײ געהען י־׳עס׳ לעז
 םארישידפנפ זײערפ רײדפז װאס םעיקער. יײ

 ־D'ir סאר׳שידפנפ זײערע ד-אבעז pf ׳שפראכמז,
̂ז  רעם אלפ, םאר אלוי-בית אײז בית׳ז, איז• אוז מ־

F־'n3־,n, סיר װאס f b̂ .די אויכ נפברויכפו 
 אויר ipnpp of'upppjjb זיי יפפ^ים דאזינע

 םױ צײםוננעו pr'n'F די װפיפו אייפז, די אויו•
 בומםאבעז. Fr'3"onn pm פיס״נפז נעבאך זעז
t *ו f ם«סר,װפר דפר אז םורא, האב -DFOF׳״ 

 נאר׳ tp^BB נפבאו פוזפז tim י»ם װעט
 דער dfp סװעלפז, זיכפרפ tie םיר זאנס פפז װי

 קײז זײו ניס irvn pr'Oin די םאר םאײוסם
 !«* ״OFOF. דפם יפזפו זײ ווייל נרויספמ «פהי

»»«»»*» ״»י *»•־«•»

פרעגק. הערמאן דד. ®ין

 אנטוױ?עיטער אז מיט nyn:yp איע ייז
lyo^nryafi’nu ynoonrn די €y:»n 

 א כייט נאך צייט. םרײער דער וועגען
 אנארe׳yנnyאינט די האט pnw יאהר

 מטודירען צו |ynnny^» אפיס לײבאר
nyo«o ynjy3 ly און םראגע די r^ P־' 

 Tyj^r'D .nynjy41 םאריעידענע אין איען
 קװעסטישיא־ װארעןyג םאגאגד^דעילט

:o iv צו *iy3j n ’;yn ys, די צו ynyc־ 
 צו אויך װי טרײד־ױניאגס, םון רײ׳פאגס

ly ,װעלכע סyיv8גאנ'זnא yלyציy8ס r 'i 
 nyn אין םnסיynםאראינטע כאזונדערס

y:»nB״אינ־ ירכײטעײללאבס, די װי ׳ 
 אויף וכתכיה. יינס״ nyB^yil Pyדאסטרי

oyn םון נרונד oyn דאזיגyז lyD '̂n טא־ 
 lynyp פאמ^יינט איצט װעם ריאלyט

nyn ^א אינט^אציאנארnיטס־קא;',ב 
y:ynyo א ;n8 nynjyאיy.קט
 כא־ nyn אין yjK^o נײע yאזיגn די

 נאטיאכ־ מעז דארף נוננyכאװ nysא,צ
 חען װי ^־״טטענס, ן.yזײט צװײ םון טען
yo] נאראנטיn8 עז oyn־״ty;'n^0L אר־ 

 זאי װאס צוױיטענס, און, בײטס־טאנ;
 yonyp א־בײטער, ,n אז jynyp נעטא•

 ןyאלv׳nהytל 8 װי nnyo ניט ארבײטען
 די זyננynבnפא :וצען |yooy: oyn כייט

y"nc .צײט
 nyn םון רענולירונג געזעצייכע רי

 זיכע^ nyn ניט נאך איז *רבייטכ־צייט
 לעבען אין ארײנםיהרען כײטעל סטער

8 o r־r̂טונnארבײטס־סאנ. ינען n'o 
n:nnK’0 אין אז וױיס^ ,,n, ,איז לכישל 

nי nאזינע nynnc;^ טאנ הײנטיגס בײ 
 oyn צוליב .n's«s אויפ׳ן גאי געבליבעז
 תהו פ״גאנציעיעז און o’T’np ׳עװעחגז

 גע־ רyארבײט yc׳D''n רי זיינעז ובוהו
 oyn פון אפלאג^ זיך נעװא.*^

 צו ניט ברי *חנײטס־טאנ, ^י^טונדיגען
tMטארבyםון ז ny::in בײ oy:''^p oyn 

lynjior^אנ איז אויר !.,־nynילענ־ ע 
nyn, גע־ םעסםג^טעיט איצט ס׳איז װי 

 רי אין nyc',onn רי אן lyo.nyj ווארעז,
v אװענט^נאך r o " i ,ארן *רבײט ^  דו

oyn איז DD,'on» ny^'n^D^'S nyn־ 
 nyjnytp א װי n.nyo ניט בליבעזnםא טאנ

 אנ־ צו oony: זרבײט רי װײל חיום,
 jyn^tt׳ 12־11 גאנצע ,nyu׳ 8 ׳טטאט

ת.yת־לyס פון
 בא־ םראנע nyn פרן זײט yצװײט די
on.n'n רעלט^ n, און צײט, פיײע nyn 
 האנ־ א זיין nnsn איהר אויןש nyענטם

n yp w r^ o עגאטיװער א ניט און: —
 nyoD:y nyn ס׳איז װי — פאועאט, א

 םיאנע. nyn פון זײט nyDtny nyn אויף
 בונ־yצוזאמענג װערען nyoojy oyn מיט
iyn םאר מעגייכלייטען נײע nyn פיזי״ 

nyr רי פון אנטװיקלוננ גײסטיגער ארן 
. א^ײטע^סאסען.

 איצט ביז אויך iy;y^ זy^טyז ניט
 אײניגע nמצ ןyפארזוכ ווערעז אכט’כyג

 nאD בא^אפעז צו nyo.ny:nyojiK נרויסע
 געלעגענהײטעז גוטע ^רבײמ{[ר ױיערו(

 צײט. םרײע דײ נוצלין ןyנגyברnםא צו
inn םילאנטnאBישy םיע־ פא^לאנטען 

 ומגרעז באשאםעז צײט צו צײט פח געז
P'B^ nyo'>onK n  n«B־nyvy^B, לעזע־ 

r»: און ללאבס הײזעה r תקױאײ־ 
 ניט נאך nאבע קען אסn שאנס.

y^nc n פון לײזוננ קײן זײן r און 
ט אין גארניט לומט ^ ם א  יn בײ ב

yהײנטיג ^ t^ ^ p y - y ^ ^ o  y באדינ־ 
 טnא nyn זyהאב צײט nyאונז אין נונגעז.

 וועל־ צװישען ^nyנעמnyיחידים•אונם םון
Dy yo גרוי־ אויןי געט^םען זיך האבען 

lyoo’jHoin yo, װי n r םי־ ב*ריבזבז<(ר 
 פון |y>iH טnyאבn טD'BוטאK־Bאnילאנט
1858—1771( n t f u p,( פאתומען 

 אלזא שוין ס׳חען און ׳ײשאנסnאBnאp ״
p nnyo\װעגען זײן ניט רײר ײ nyn 

 און nכאלישעn'אnאטB םא^יטינער
 אײניגע צװישען באציהונג nyנא^ענט

y3'vnynDi3 אונטnyנnyoy זײערע און 
r אמײטעת : r :y o  yrim *o  'n איז 

 nnyo װאס nyo"on« Dyn זyכיאכ צו
n^: דעם םון אומאפהענגינ yo y rw אוז 

 *yn אינתס^עלע אמת׳ע די באשאםעז
 שטוםע װײטע^יגע א אלם yאםיnpמא
n ny םון tr^ ^ B  nynעמאקnאטיy, 

 םיז ארט oyn אויףי גע?ומען איז װעלכע
 nyn םון אוײסםאי^אטיעס פאליטישע די

ny:nny,n'nc .צײט
 nאמאליגע nyn אנשמאט אלזא, ס׳םוז,

 א^ײ- nםא יאײשאנסnpעn םרן סיסםעם
w איז װעלכע טער, m גyאויף בויט nyn 

nB%וואטny ,אײנ:עפהי איניציאטױוnט 
 סיסטעם. yo'^DDstriyiy: נײע א װערען

nאיז אס n r ,וועלכעז אוי̂ו הויפנדיסוד 
 םון זyשלאגnםא אלע בויעז זיןי ly^yn׳

nyn לײבא אינטעתעמאנאלn .אםים 
 ײ•*nבא 'n גתיס nny? איז איצם שוין
 גימגאםטי־ ̂אב̂םp*nyבײםn8 םון טלננ

 איז ארבײםער םון געזעלשאםמעז yש
n קריגט ןײ אין עהגליכ^ r אר־

*ײי

 צו צוגרײטונג yooyo ,n nyבײט
nyn צוpונDג,טny 8 ־ איכײט^יoyn־ 

 ארגא־ yo>y?H אין ײײל י^אטי^
:Dy^nr װnyאנטװירן טyיט n' אר־ 

 קא־ רי און טyיטnאלידאo ־ nנײטע
 אוױי ,lyP1?' צװײ יn זז. ד. אי^יאצי^

nn»n oy yo>yp די באזיר^ זיך y’'j 
 שסײ yטישyאטיל די אםילו ט.Dישאyזyו

jyp גוסא lynrro צו iy3p̂ D, ווערכע 
 גוף oyn n*B n:^ ניט נוצליך זיינעז

n םא<* אויך נאר r םון נשמה 
n, ^ילען6ש די ד^ך װײל ארבײטע 
,vnvv באשטימט א אנסװיקעלטy מא׳ 

n y^n«nיסציB,װ ליןyלכy נויטיג איז 
 oyT^ns. לשאפטליכעןyזyג oyn סאר

ny nױpײשאנאל oo:yoon»Byn סון nי 
 צױ ציל oyn האכ^ ?יאכס nyארבײט
 ביל־ inn מאסען nyo״onH ,n נרײטעז

 oyn אין yאליn nynjyn.n'D א צו דוגג
jy^'on^E עתאגאסישעז און ̂iyoy םון 

 ־nHE גוט יסrבאזונ האט ידאס יאנד•
 -yP83 nyארבײט נגלישעy ,n שטאנען

 ־y^pny אויף זיך jyp oyn און^ורף גוננ
B nyD,n רען ) nynאsיטישny nyםא^ג 
ארבײט^י־שאפט, nyעגגליש nyn אין

nעnאנ nyn פון r ,װײסען זײט v o,
 רעגי־ yציאנערpעאn yרyפינסט די אז

 ־opy ?אפיטאליסטישע h און מנגען
y םון iyoi*n ןynפיאאםאטא i : v w 

nnyi ^מ^א שטא :D̂ .ny פאר nyn 
no״ny םון צײט n ^הא־ זײ ארבײט 
 צײט ny'no nyn פון אז געװאוסט, בען

 ־J8nyj םרײע אויף ארויסקוכ^ז קענען
pp\ א און nyn^^p, ליכטיגny בא־ 

 איז Dלאp־nyארבײט oyn אין װאוסטזײן
yooyn: ,n סכנה n#B יטא־5קא דעם 

 oyn n#D קאמף nyn איז nyo'nyn ליזם.
8 y:n^otr| א^ײטס־טאג w w i אזא 

ny::«n און nyjyD'onao.
 לײ־ א געבען nyô מען װיל איצט

 ny״nc nyn םון y:»no nyn צו זונג
 רי 'no םאםשטאב, זyויסnג א איז צײט
 גאנץ ניט און א^ײטעחסאפט yגאנצ

 fyrnp זאל^ nn'R םון טײלען ?לײנע
ryrny.ny; oyn די סון נועעז npynיאײ־ 

nyooyo n שאנס. r לײ־ אזא צו װעג 
 םון D"PJ'Dyo yטnיניnnאאp א איז זוגג
 געזעלשאפט־ פון iympp«E "nn אלע

 yopynn א האבען וועלכע לעבע(, ליכען
h : יעnטDוnאינ nyn מיט באוײהמנג

 און nyoy:nyo:iH די א^ײטעחשאפט,
D̂ n .tinjrr:yn 'n איז n r ,פרינציפ 

די |ynynn זיך איהם אמם און
y^'OP8ns םאnבאשלוסען, און שלאגעז 

yo>yp אמײטס־קאנס^נץ זעקסטע די 
אננעמען. װעט

 ברײטע רי האט יקאnאמע איז אויד
 צײט ?^צע גאנץ א מים עפענטליכ?ײט

pnw צום jyo^ny נ מאלyהעnט 
 איז אסn .y:8no nyאזיגn nyn זyגyװ

inn  iny^y: רעזאלוצי דיyפיז ס n r 
 nאnאוט אן Djynyo^p ״נײשאנאל

w r^ n p yn,צוזאכוצנגע־ איז װעלסע ״ 
 קו־ Djr'tynB i^n עןnװאyנ תפעז

, ליתש.
 אוים־ די געהאט האט תאנם*רענץ די

iyo''on8WD'w yon: צו װי &ל»ז, א 
 nno יאײשאנםnקyn yגעזונט באשאםעז

n' זיך האט און םאל?ם־מאםעז סיײטע 
 םון .p ד. װאשיננטאן, אין םאמאמעלט

 באשלוםען yn.n'K םון מאי. 31 ביז 27
rװיכטיגסט די זײנען : y ^ o  y : -אפ
 און nr^jm ,opn8B נעשאנאל די היטעז

 שוץ ;תיב־װי^טאםט א פון טײכען
n^o זyלטyנy ^פויג־ און בלומען בוימע 
 נאטו^װיס^ םון אײנםיהתנג ;לען

 נ^שאנאל די איז DrpKyno y^אםטליכ
Dpn8B פון באשאפונג און nnyo שפיל־ 

Bלעצny איז n' ׳DnyDtf. זיף ס׳האט 
n בײ שטעלטyויסנnא מליךyנ r קאנ־ 

r:ynyD, איז אז Kp'nyon זיד געםינעז 
 עס װאו טnשטע 400 װי nyניגyװ ניט

 ש^ל׳י^ל^ער ?ײז איגנאנצעז זײנען
ניטא.

n n אויױ איז ,onyr'o װי rאזיגny 
pאנפעynנץ yj»no 'n באהאנynלD נע־ 

^ א  שטאנד״ tvny:'nyn:' א םף א םוז װ
 פראבלעם nyn אויף ס־קוקט װי &ונ?ט,

n' אינטעnנאציאנאלy אפים. לײב^ר 
8^אלוציrr אײז אין בלויז ty; onyn y 

 לס־rהאנ איץ איגדוסמז־יעלע ״די אז
 אונ־ צו געבעטעז זײנען אונטעתעמונגען

 אײ^יכ־ מוניציפאלע די םעחז&טיצעז
 צו צװעק oyn האבען וועלכע טוננען,
ny:'i8pטישnשטא n געבען j"K  y א 

־K'npyn nזונטעyנ א םון מעגליכהײט " 
ny"nc n איז שאז r .אמצײ־ לוםט״ 
 סא־ nyn םיז אפנעשטאנען װײם איז קא

ny 8̂ 'v אין ענטוױ?לוננ y rnyT 8 n 
 בא־ מ׳סעז װי ,nyn:ŷ צױױליזי.יטע

typnyo פון yn ny:'?8n n rזאלוציy. 
 ישױן מ׳האם װעלכען .מיםצל, nyn :ר$\ר

 '־ne >n — אײדאפא אין אאנ^ואחועז
̂ yo8pyn ומ^ט — אעיציאםײו yװאם
onn סיסט ,נײצ א אלסyגצבצז צו ם

jVKMJ8P^yo8 oyn נ פאליוyזונטr  y״
קריאײשאנס.

n, םראגjyjyr y דyר ny’no 
nyn pc איצט איז ארבײט^ישאםט -pi 

 סאציאל״ y‘רנאציאנאיyאינט אן װארעז
yש,קאנאמn:y;y‘,y:j8 y,,^ שוין ס׳איז 
;vג^ױארען סאכט nyo^ny n r טרים 

 ׳)yD8.n ףnאn̂מ און ילײזונג nrrn צו
o נאו אז v ip i"v n i  o r אנהויב Dyp 

j קוסען גיד jn p ’PDjy y3nnyo,,ii n 
i^P'POjy nyn in n:  די ocny װצט :

y:8nc, װyכ‘יy yפyפא נטn r  n •ארכ'י 
iyo>8t,n8.n yo,,na ocnmyu, לyנyז 

:n.n'8 ly^Dy יײזוננ. ריכטעע

 פאר םראגע װיכטיגסטע די
קאנװענשאן. דער

).a»M |ic 9 (סלוס

 זיף ״אײעיעך״ רי אט ןyאז‘ריyn װעט
Dאנאנfinynלאדיy.ן nn'H אי! אויפנאבע 
;jypy דאזיגע די אױסצוראטען «Dye 

 זואר״ סאמע מיט׳ן nypװעיט־באגלי פון
 גיט mynjK עס זי האט nyr’T און צעל.

:DJ8py ,^אזױ זײן צו װי אױסםיהר 
 ניט האט זי מעגליך. :$ר װי נג,yשטר

 םון לוקסוס oyn ערלױב^ זיך געקאנט
 איד צז בארטהערצינ, ,ns,o זײן צו

^ ריי א o»:: צו נ r  iy^y סטאנד־* 
 •jyo די lאn |y:yp זא־וױ־זא אז פונ?ט,

 iyn אויף אויפטאן וױיניג גאנץ שען
 האם זײ זyנyלי ניט נײן, קאנװענשאן.

 נויטיג איז עס נאר ג^נרע?ב\. זיך
 אינטער־ רי אז קיזאר, מאכען צו געװען

r ניט װעט נעיטאנאל o r o  iyi8nyn 
y^jyo] אײגענע אדער i8 'jp־onyooyo 

 oyn זyםnװאnyאונט אבער ױינע\ װאס
 אויסעײיכער אן פון וױלצן oyn נאז,8הי

 צו yoDynj'D אסn ןyהאב צו פאכט,
ױניאן. nyn אין ז^גען

 אוים־ ?אנװענשאז n האט אסn און
;onn'Dy שטאpn און ?vm w yu H.

םאד- yjKno די האט װיסyג
yoonnyo n  jyou םון צײט n r תאגן 

 j^y3^ ןיך iyo8.n Dy און װענשאן,
 -ynyjo'iH האבען װעלכע לצים, yלכyאז

 po8PyjB8 האס Dy D>y3 װיםיל ־כענט,
t' םיז צ^י?װײזוננ די r y אזעלכעז y n 

 סאנ׳ די װען זאנ, 1אי nyo8 לעגאט.
 אויפ־ 08n בלויז טאקע וואלט װענשאן

 וי װאס געלט, סוםע די װען און טא̂זyג
נאך נעוחזז אפנע?אסט, האט

 pnyp איץ עס ײאיט גרויס, אזוי אמאל
̂ n מאל אלע nפא אײנמאל נעװען.

 ממ מאסקיװע פון ארבײט ליכעnשע די
tynאיה yאל ^ 8 rp  r, װי nypn8n n 
 נאך, און נאר און ל., ע. י. ס• ט',nפא

 געמויט געמוזט פינאנאסירט, זי. װאס
tvnyn, פון ג^וא^ען געטויט איז זי און 

nyn אן ^ װ אנ  אינטערנעשא^ nyn פון ס
באסטאן. אין נאל

nynםאn 1 מײנוננ מײן נאך קוסט T 
y ^ y n r p> האמיטע n' אנ העכסטעn y 

 באוריסען גוט אזוי האט װעלכע קענוגג,
yo'ini nn'K .אויםגאבע

 ynp* אױך קומט באציהוננ nyn אין
n דיט r ,אפיל־קאמיטע Dאn װעלכעץ 
 n בון אפילכ די םאועע?וכיען זײנען עס
Êפא n̂ײynנy 3 אויסנעשלאסענעyo 

Dnyo. איה מיטn פyז באשלוס, סטעז 
v זײ ivp\ ניט pnw סעמבז װערען 

 ז^לע! זײ םיידען ױניאז, nyn א\ן
 זיל ציהען זײ אסn ,tynynpny עםענטלי!

P't v נע אלע םרן^  אײנפליסמ{, אויטסי
 ?לאר מאל אלע nפא אײנמאל זי האט

n אז םאכט,yנ y "i א^ נאנצע  פראפאנ
 ן ^יסגעװארםעז געורען איז איצט ביז

nאם n' אינטעnאון נימ יתעז נעשאנאל 
 דאס. אנבאט^נט אין tyo.ny[ ניט וועט
 כײיד y^nyDD'.n אײנינע אפשה װאם,
 די װעלעז נעשלעכטען, yn"o פון לעך

y r^ n האנnבאט לוננnאכD־וי־ פאר עז; 
װ. אז. און ישbעספאn nno זאם,

oy איז onnn חײנ* אז האפעז, צו 
 ד־א־ די שוין nnyo װעט ?ײנמאל ראל,
 אונזעך איז פארחוכל^ז ניט y:Kno זינע

ײ איז אז איצט םון אינטעמעשאנאל.  װ
nyo האט 'nyny און לאקאל 'nynv 

nynoyo נע״ די געיןראנען לאחאל אין 
חד אז װיםהייט,  צו לאיאל זייז סוז יע

n r א'נטny,נע^אנאל «ny nyn מוז 
8'nn דאץ, אןן פארלאזען ryo'inn פ\ן 

nyn ,װאם טאל, ער קאץ אמאניזאציע 
^ז זיין nנא גלוסט. ה

ק א אנ ר ד א ע פ כ ד ר ע ד ױ ב
n nybnypעדארt־- : טאר

nyלויבט n'o דורך n פיז צײלעז nyn 
 vny.n* א אױסצודײיזעז ״D''p:^oyny״:

 צו נוננy^nאנע טיםסטע און דאנק ליכעז
 האמפ.. יןלאוק קייכײ די פון nyארבײט די

500 yo y rr פאר עװענױ nyn נאבyלny 
 |yn«n זײ װאפ הילױ רyמאמענטאל איז

tyoyiyj n'o קראנק* מײז פוז צײט איז 
הײט.

 םאי״ ניט 4,הײנסא DHn װעל איך
נעסעז.

נרום, tyo'pnynnn םיט
. t א מ ס ו ז . פ

ntf^ram ^וימ לעד״טער .1 לאסא VfU
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TST i n n

*p יתי׳ני ijnjfMrw•פױלען פון בריה
m a mסײעה רוד

מ רי שטעלו סט מ ®ע  ד ו
«>נ*גסען.

י דאפ וױ י**;; א?ױ  •וי* (10 *{4,ו
 ד♦ ני״דו ov;*#n חאט האר? לישען

rim *רני*ס*ר, ifm pi^t כפדר ry*«f 
 &אמר*פ*״ **כצײטיג**4;' א בײ לױסנן

 ,iy*yjiy&JW ,ד ביי רוחיס ד• &ון רונג
y; ק*ין חנדרומ ד* חאט r r ל*ד1גאא 
 ;*מ־4פ V** jiff *רױססניױ or;* אונג

r *;*?6פי װ*יב* כ*י;יפסאתן, f נײ *W 
jy^yn m; דואנ*ן ב״ט*ן, אפט ?עהר ry 

 *ון ר*ייו jyr«Mi• דעס ©מאביי*יו*ר*ן
 j"P ;*;®*;,,מי״וכה׳פ די םעסטשטעי•*;

 פון י1044י! אנ*ר חאט o*rvo חא;חר*ט*
jy ;*ט וײ m n צ*רין ?ג*ר“»י*1| חןי 
 י ר»ט ;*»**; yrm; דצריבער *יז

ש;צי־ח**ט. טויוו׳דינע•
̂ן דאס האט 1923 סיף צום  פון פאי

 nr א;סןדוױנ*ן װוולױס* ־w«?*vi יער
‘14*ינ ד* פאר ;א״ נישט םאט*י ורערען
jin^ און iyow-er^c נ־ץר, fin rm a i
W םאר׳ן אוץ־ ;אר W 'W n n  m m *  ‘י
^flMWiWMin ד* פ*ר — ל*;ד פין בצן

 ידס *ױסו*-*נ*;ס j»* יקרות רyר
 פאי- *»ן fjrwrirj ו*ל*וס*,1;אלר- רyד

ײו  ו*ן4•ר* פ*ר-סיחסח׳ד*;ע די םיט ני
 ו»ײ ד» §רסצע;ס no פון *רך *ן #ויןי

 פאר n ל*ט פאמל^ף *ין 3נ״ס*ר-יױ;*
 הני םאר אנןר jy;**t *©ר-יױסון,4*״

ytfvtגאױס צי*ט, (־yרyכyדער יױט נט 
50- 40 אדף נאי״ר-מוול״וטע,

 םאנריפאגט^ און םוחרים די §ראצ*;ט.
jr.y**t o האמנן v W op /א*ן סחװװ 

 דאי#יען אד*ר jyp;iro שוױ*צ*רישע
 ;•;ץ * ויו פאר oyi ורר צורעכ*;ע;ד*ג

 -y**t פון יױסנן ד* םאררינסט. ;רויס*ן
 ןpzqn yu4»yorv*;; און ארכײטפר רע
 די טיט o*?wry; *ון גער*כונט די

jy•^• װערסלאו* r a o  v r
 ם^קס״ און רyרנײטg ר> םון vm< די
טאנ *ו טא; םון איו םאס^

פימר...
רײתזנ » ארויס-פרופען האט דאם

DJHjyyj r t  jya^n y^yn ,op"ioo 
mnmp פס נ^סעץ די סיט
î כ פו/  onד;yרy yטyדo. די

^ ^  פוי״ מיט ;yr>vw ן0הדנ0^נג חאט‘״
ומר״.

o ה^ט דעם חוץ ri פ«יען כסדד׳דיגע 
 די פאר^וריסס אוױ סא.-פ •וייימען םון

 פױפס- ו«ער אז ׳םאיוןס-מאס^ ברײטע
̂וס נאר. ניז געםאיען »ס קראםט  חאט ד

ך  אױפ׳ן אפנפדופפן םאר^זטפנדיץ-, ז׳
m r^m npv m m ל$:ר. פון נען0י 

 וואיױטמ •ױיימפר דפר םון חוחכן דער
v חאט v w v n) נחנגנ^ או m n r גי״שט 
 jy:*oro;y !,ס׳א איכ״טאר. דעם נאר

 1פ״ jyojאיננמח די פאר אױך םכגה »
סאפיטאייסספן. די

ד דער דך דען האט דאן ערמט  זי
מרגסט. נענוסען
 נא״ vt ןyהויכyא;ג האט חוגירוגג די
 כאד^עגדע די ןy•יגvדyאיכ און ודיזען

jyo**p, וױלפן זי* אוינ אז *;o r ארײנ״ 
 װירטמאסס- א אין לאנד דאס װארםען

v דערפ*הרען און כ»אס ליכען t if tv  vt 
פ ^ ^ נ  אױסנאנג ׳פאגפי*תמען אי

 אוסכאקאגט, םאו^ױפע איו דחניכע סון
o;* וײ סוזען r דמד פון ;עחסמן נאר 

 ;אר jyoninp און סוכסידיעס מיוכר
שסײערעג ^הימן א;חוינמן או*ך

עפמגט״ ;.y;;ny; לא;; זיך ם׳חאס
 די אין שסיילערה״ד, און ׳סײס אין לין/

ס*ניססאח;ן-קאכ*;מסאז.
 ;מװאחון א*י;;פפיחדט עגדייר ס׳איז

 ®ארמע;מ;ס^»ס**עד. אײ;סאלי;פר דער
 ;*עאחנז אנ;ע;וסמן אויר איו עפעטער

r דאס סײם חרכ׳ן v m אױסחד וחנ;מז 
or*; in די כליפן r * o r ױלי^ו א*ן• 

 אײגפא״ כיז׳ן םימגמן וחגלכמ םארסמן,
 ^;וחנחון סאוכח דער דורך וײ סיחון׳
 םאה־ זײער סון ;*ין״מועסאיל אפס גז^ץ

iyr*o ,אין נאר וומרס pooyo -ססאב 
 דאס פדו^פען. yr*nw*Mir ליוירספ

 ד* מ*ט מווארען ;עסאכס איו ומינא
 ארויס גיט רע;ירומ די יואס קרעדיםען,

פאכריקאנסען. די
oit מפזיס־ •ױלפן ז*;ס סאי עח»סעז

 הא־ מלוכח, זאיכסנדשסמ;דיגא איס סירט
 ע;נד דך ךע;*רמ; די און סי*ם דער בדן

 אלא־ כאוימנדע די *וױ;;ען זיך ^יאסען
םא״ סיתד און ״י*כ ױיעד 1W «אהילען עפעס אנחויבען יד5ע;ד זאיעז וײ סעו 4*mm •iiyilliAםערלאגד.

 װי־ םון חזנ־רתנ רעוויזז׳^כערן רי
̂רסאנםי  די נעמהאס *כער oyn מןיס־ין

>»m די וזייעז »ון or WB'ar wa”•
 נע־ ני׳או ח*מן זיי אײנ*ום*ניז. #ר«ן

 ה«ונ«ן וו«אמ רי, ס*ט איינרייס׳נן װאלס
 «ײ׳מ־ סיגיסמוחנדמנ^ויד די אויי• ויי

נארין סון ס ז*י נלאןזט
tut די MiTRwvon סלוכזדםי ד• סון 

ד נ־שט דעדימנר זיר האמז נ

yi* רארין pa 1*1#׳ וןי«(6̂נ i» rj 
jad iy >du ••t, נ*י tie «׳ny ו* .nyr 

־rt• ד^פ נעה*י*עז די*ט ס׳וו*ס
 יונח*9 די #ון ®ארן^גערוג( H עיט׳תן

A» « פיז .tyaa״  ר«• ןרז־עקט־רט^ ן'
oyyni, פון AB־iyny;»*p אויסנ«• די 

tyj (און קועס• אױס׳ *ynyij •נזידכ
wi^yu ̂ט אױסגפ* ד׳«ט וןר י־ר ח

yypnyi »yynva yvvy’H, יאיט.
b»p ט׳ו׳פט «#bp׳<a• k דור̂נDyוור•B, 
pa ניײוננס־סיגיסט^ופ. א־ן נטר 

sa i אדם׳ן *נל־ חטט ?*Byynrrnai 
ha -שײן 1¥ינ*נל6דיינח oir וױרקוגג 
 וױיפן ne tyaawMA די .uany) bk;•׳

ipaנײדומס־לגינ־ם ׳ pa װ• סיי ha, 
a ,r*P< רטס y*,yjy>ytAB| די y«io 

 ־W'ap די ד*ט tysaicPA כייונוז די פין
ornp fie tysyrtiva i^as* אי• און 

wviyBO’rfrpyj, די סיט ,lyB'yoyp 
pah ד, p bap ,|ya•) lywaa״i *וויר 
jjip ד׳עט A iy i .oppyj״nyv»j ■רע 

 tTA> די ia ,rt Byn PBiyi ױיסטט
lyByaac^AiA יײטס jyjyp נישט gyryp 

ia; ,(ױנז ניי חנמריינט ויטס טריינפו 
ujw נ*> ap• fio סין nyi עיקערװנ,6נא 

Byv זיר ia j רלחר AtרJרyסyרy.די ן 
 נ»ר דליפון אנלר pa רי־ונת־פינאנ*^

|.yoipy»*na ד׳ןןט
י ne ׳»טײנ¥י <ױט׳ן  *A’yPAyp yי

y y; |ר¥דרוננל bap פון רלנירוננ די
ypA ip- ורונירט ’bjabpap״oab ױ 'a 

y:P סאר־ וװפײיטין״ט אין ׳עײאנפ״ט 
 yvyn. רyyטיD̂יAנAיyני a ריט ן

oap ד־טלי pa bap (פױיפ Voteom׳} 
 bap סאי |ypB**A pa .BPPPiyj ד׳ג

p nyap cy״tjnjyrrnBAa i רעזויטאמ 
tivm  ae:■■.\ א)וי«נאייסט^ע די: 
bap w v נ״»ט lyBiAPPi. די •oap 

vovovon רלדרמנ *pap'dabmi tie 
tVBPPBAA. נעסוים bap :■מגטי
a׳bap bpa pp סאמוטען pyp ״אום־ 
 ׳!,,Poairj jib bppdap א'׳»ר״”ז*רט

bap pya'yi א״נלינע די ;ע׳לטעי־כ זיך 
yagjBPA ̂ןן *ו  «וי<י׳שע ד• סעסטמטע

).PyJAPD
•דעט׳ער, חנר bap *יתס דעם *ו<יב

 נראנספי ס־נאדז־ס־נ־סםער, «ונ<יױ איז
tyoipaa סיים פון ppyt נרײטע AB־? 
 vi■ אויו tvaAP'o װעאכמ םטר נ־אכטען,
 רי ויכטוננען. ypj’< די iVba ׳עטימט
 jyaAP סיים pc וייט רעכטע און י־ינשע

 םון »uâ דעם אונםער שארא־ינ־נט דך
םלונה־פינאגלען. די ארדנװנ א•) נ־עננען
״די ;y רענ־רװנ bap האנד* נענוםען

 tynny«A bap'b עגערני׳ש. כ׳עהר יעי
a״ip ia b i און trvDAPr'A סאד״ דעם 

 tyaAP ױאם די, נענעז כיענענס״׳טםײער.
p{• ט“נעײ<ד »i0 pa אין) dap ע־ איז: 

 tpauyjJA זייגעז <)pa« נמיםע a *וע;
typAiiju טיטיען. רעירעסיװע

a דאנס o y פאר־ ארײננעםיטםענעם 
 dap אױפנעהערט bap ׳טייערe*׳Dנyנyר

”dap •IVPpbb pb נייע םיז דרוהען V ib 
jib |yt>AB ױלי׳שען■ bap ppab 13 זיךV- 

B̂.׳yiBA 1יי VBe
tap bap ,podapj נענוטען, מנעי 

 ם^מאכ* נױיטע זיינע ne 1נמנ אױם׳ן
a ip דזען, ip p i עםיסיע־ ■ױאיטן נייע 

A ivnvbbpapad bap װעאכל נאנס,
on — װאאױטע •ויאימע סעסטע נייע,

'״.BA>t,ןויאישען
 ,py^yPooiprB*D’ny נאנקיתן, די

̂בריקאנטען,  אונ* bpa טאע ״ון י«ים1» פ
A3MD TintA oik tVDAP pyopynyB* 

d־n bp ויאײ»ע נ״ע■ PiAa-y'D'oy. די 
 ןyויבpננזA נאײר t»AP ואןם אײנצינ^

 נע־ זײנעז אמיעס, איהרק אייטןװשויםעז
 נימט און כאאטטע ארבייטימי, די יוען

W’ ĵpbpkb .אינטעאינענץ p, באזימנ־ 
 lint'BVPyBJiA i'pab האמן סאאסעו רע
 אויסהויםען ו^ן עסיפיע־נאגק נייע רי

yp'A אקזיעס pad bp P̂adpi םאר־ זיך 
dp’Dw עײמנק ia p ייװיאעניעס. און■

 סטראשען. נענוםען dap ijip*iy די
bap'b דיכמן. אננעחוינפן ײימאנר זיו 
 ontPA די תמנעסוטין. ענראיר ם׳איז

 אויפמד זײנמו נאנק עםיפת ppp םיז
 ײא־ יוילי׳»ע נײע די .ippaiim סויםט
 ױיאען — .bpad a ippaiiw איז לױטע
otfn כאסוםעז ענו^יף a סטאביליזירטע 

װאלױטינ.
 A נאנמז אין רורכענאננען ס׳איז

mnip און «ױיט bap'd כאוויײנן זיך A 
3"•PP» V

dap ביםלל bap'b  bah ,)yy«er
ipda נטזיזענרע רי p̂ נעױואונניז w 

tyPAi איווט זיי װילזןן PBA3BA P’PW 
rי בײ r .זי' ארבייטער PA» B̂ AB 
 זײ ia טראכטאן, it ערלנסט אײן ציט

 .זיי־ יגבי סליכטינן dpbp באסת t«A״
pdi>o py,״ ia זװאיכ BBPD pap*

 IPDIapc, םיוכח די פין טםעלוגנ
אליעןם a סיט זײן ססרינ זיי יארפיז

ubadpab ptm טײא  mb. ט׳נחל. נאד

yyj yâ ױ yn ,ya'yi| אויס ’pypy נע־ 
Ptyjy״oy iya — (B א דין pbppd, 

•— ,nypjA oyiy papa ,pdwbppa 
און ivpynn vb'bo'aaiv py״i זװליכ

 pyp no lyf’ii lyoyiyera פיטםפױ
b no u^vewoovt׳djaj׳h מאכען אױך 

A ׳lyp’BA נוט *pad oy#y Motvvvi
yi’P.״)
”iy די Pir |ya’ipy»A tyaan און 

B די t» סוסילן, r״py>־daii ,|yBOA 
v ia  bap'b זײ i BjylyjB’iPA׳'i* iyi 

 B'd lyniptAP ני«ט iv;yp וײ ,pyu׳*
pjapopa. װייםער גיטט ויך ס׳מינט 

iihp'b » פאחליתן. «ו םאנריפען, די 
 pa* טטינױגפן 8 אן babtm ס׳טוז

”iypp’Bt נייטס־טאנ A א nJiB inu* 
o .|yj׳pyopynyBiiA h  ppap נאפײי־ 

pad ivPAt ne ty ױ אין ארנײטער די 
,p tr»” pyyBPA ,oyoArtypjAPp

 פארפלענע״ ארנייטלר, די פון אוריױנען
װ. ז. א. װ. ז. א. |yjM> ,p רלן

oyn's ייר BjyyiAP A iyv ipy»A־ 
 d*?ab'aap iyma> hd vpaba* ר־רטע

 *app אייטינע ניז yPA גענלן טפן״פלאפ
tyajnya די פין aPA״PPB•
 או־ף דריק ױיער פאח»טארקקן »ו כל'

”pvb די Dpa סין lyoyPBDPPA ניי pyp 
i p w» 1 נ״עP3AP tyB’pypp אנ־ זיי 

aPA ,p typ’v נעחױנעז n y  w״*DB 
פאכ־ ,p סאלמאכען IWJAH’A ]ia טעג

ypn.|

tvaAP B y  nn ני«ט זיו w  a״ 
p״yp ,ײעימיײ ניי אונטעלנפמוננען 

ivbdj’ppad זייגען ivwi אויסנערעמרס 
paj אױי y'VAVPAnyp pvp ױילי־ סון 

ppab |yr, ייהװיײען. געס״ט vn> a 
no זיי tyaAP אין :.jTDAPWAa iw ja 
A״j1׳* yjנױט. יינ ypyJA, אויסנד 

rp;y« נײזװיל^ — געלענענהייט, די
 a אױסנעניאכען איז יאנל 1»י

J ’l’PP Pyj’TAPIB
ivp’ppad padpapiip נטעתע-1א ן1א 

 pj^״ •B3ABPAD זיך iv3AP סוננען
”pvb טו־וענרער נער 3pa אמיס־ זיינעו 

:lycpyuy אויױ נעװאתן pyp ג״ס 
dap נאנצע vv'anwv \^לפנו םיז י 
 ypjAn pyp •lypAnyj bp’^iapab> איז

ia bps׳ap pja d̂» ייר oiyBryiiA 
 jn .b’ib איז ppab typ’Ppyi'B יפ׳ן1א

bpap iia הוינען ia אויס״נללנ״ 
p i'tâ db” 3pa .|ypiPoiA״b, נ;ער1ה 

 רyDב״PA ,p איו tvtnyp יט1נ ן1א
tyPADPAliP•

dap איז npyp>״ K pyp'«  iyj״
BPyD pyp pad  B A B inyp  p y i'p 'm rB B־ 

id j:i>yBK«| לי .lyiJA J'D
Bjni ,v זיר •padbia. yi'BV'A ,p 

A” B׳'iP'iyp ”ye:: אײד נלאבסלי׳ן םון 
ppnA3 i* typyj׳iyc לי jrtAiB’D 

*y»’ii| כפזיצלניע די *pad tPDÂ P 
t |ypy;y>p״V3m lyB'BVBA vpy די 

3PA״tvpyj oyBy bpad ha pyB לטונת 
 5yD*״n* pryt איז — מלוכה״ py?״״

pa3. איז אײנפ pa ,p : py3't py3A* 
 אנ«ד pyvjAi pyp מיט ly^yi בייטער

i'pad lyeoyp B’^iyoApy •אױפהפל 
t jyB״ypy טינ1¥ביז־אי iy־*AS yBPy3A 

”i3y»yivrDB.« ז־צ״;ס, 3PA bap

'

אסעױקא פון ארבײטעך pra רי צו
ארכײטער! אידי׳עזע כרידער,
 אויסגעכראכעז חאט סלחסה די װען

 אומליק און פײער םו; שסראס דער און
̂ס ע איבער סרא;/א ;ע;ומעז ז*ך ח ^  אי

ז9 פון ׳טםעדם  צװי׳מען איז ׳למ;דער י
 אויפ־ אסעריקא אין סאסען yr*ro די

̂רען ;עהויכעז הילף. פאר רוף חנר געװ
 אמע־ םון ארנײטער אידימע איחר,

 כיעעמטײערט. חיק אײער האט ריקא,
 רוף דעם אויוי רטycDע;y; האט איחר
 •*•עלס דער םון ארנא;יזירו;; חנר םיס

 ג*;*ע םאר האט וועלכע קןוסיטע, רעליף
 אײ די ןוװישען גע;ר ;עזאםמלט יאהר 9

yr*i אידישע די םאר טאסען ארכײטער 
קרכ;ות. מיוזמה

 הילםס־ דער פון א;םא;; אין ;לײןי
v* די האבען ארכײס v 'v ארכײםער 
 ;יט דארף היילוי די אז ;עפילט, םאסען
 צדקה. םון כאראקםמר דעם כמיז טרןו;מן

 ה*ט װאס קאםיכת, רעייף ייפעילס די
 פון צף»טא;ד ;עםיסס דעם אויס;עדריקט

 אײן ;יט האט ארבײטער, אידישע די
 װע־ געטאן םוז עס *ז ערקלעהדם, מאי
 הילםס־אר־ קאנסטרופטיװע אזעילכע רען

 אידײשע די העלםען זאלען װאס ׳כ*יטען
 איכער• לע;דער סלחםה די אין םאסען
 קוילטורע־ און עקא;אמישען זײער כויען

יסודות. ;ײע אויױ יעכעז לען
ארבײטען, װיכםעסטע די םון אײ;מ

 •יאעצס םון חילף דער מיט איז וואס
 ;עװארען, דורכ;עםיהרס קאםיםע רעליזי

 אירײ םון גרינדומ די נעוחנן זימר איז
 װאו יע;דער, «יע כמעם אין fy^ir שע
 אלטמן חום רואיגירט הןוט םלחםח די

 הילױ די ר.yטײגr לעבעגס אידי^מ
 ײיכטיגס־ חנר גױרארען »יז מילעז פאר
 רעליף פיפעאס םון סייל ארכײםער טער
 די ײאס ;עלד חנם םיט אםעריק^ אין

 די םאר גןףמיקט חאס חנליוי ■ייעלס
w  \v^v ג916 םון יאהרמן יײ אין 

 גרעדונג די *ננעםא;גען T? חןום ,1917
 װעל־ !rw אידימע םיא ;ײאם חנם םון

 * אין *ויסגעװאתסען איאסער איז כמר
 למנ־ אלע כמעס אין נאץ ס\ל נרויסעז

 •ױלען. אין איכעחול װי םמהר דער,
 דער םון iinjn™r דער איז ®ױלען אין

 ארבײטא^אםם אידמאנר ארגאניזירטאד
 כאדיי- יעדער כמאט אין אויסנ^ארײס

 נאזאתט ער מםאדט. איד״סאר טע;דער
^ א סים די ̂ציכאר און אי  מר־~ כמנ

 אידי^ע טױוענר 90 «ו ארוכ ציהונג
 רײהע א אויםגאבויס חאס מר קינדער.

 ׳סעםי;ארען לעהרמר נים;אזױםס, פון
 װיכ־ ענלימנ און סאײמארױסס קעחנר

תמדער. םאר •;׳אאולםאן םיגע
 ײאלמען (,v*v דאזמע די ;יט רחנן

 םארבליבען קמדער אידחאי טויוע;דמר
 ער־ און בילדו;; o>r אחן איגגןאמן

 די םאר זיעען מײמז דאזמי די ןויהמ^
 דאס לאנחנר יאנע ייז קעחנר איד״פא
 ספולס פאבליק חינע די װאס זאלבמא

אמעריתא. אין קינמר די סאר זײנאן
 איו •וילען אץ ומנזאן ש(ל דיזאר

 וױכםמס״ דער umnנײנ »ייד אי«םער
 אײ די װאס תאםוי on אין כאויס ימר

 םאר אן דארסין םיוזרען סאסאן ריש*
 נײא w ס.®n נאזױא^נ זײאי־

פאחססארקט גאיפינם, וחנו־ס וואס

 װאס ^r יעדער באזיס. דאזיגען דעם
 פאזייי׳ די אפ שװאכט געמלאסען װערט
מאםען. אידי׳טע די םון ציעס

 שרלען די וחגלכען אויוי כח, דער
 I אי• ארגאנ*זירםע די זײנען זיף, האלטען

y rn ,ארביײ די בלויז װײל ארכײטער;; 
 ;ײערז דער צו זיף באציהען מאסען טער
 אנערקע״ עמםט, ;ויטיגען דעם םיט ׳טוא
 ?ײ^־ ווערט, קולטורעלע גרויסע זײן נען

 V אוז באדײסו;; ;אציאנאלע אוםגעהויערע
 ,־!o>oor»; אלס באדײטונ; זײן אויף
 פי;ד אידישען דעם צוגרײטען דארף װאס

 | אױפץ קוה פראלעםארישען ;ײעם א צו
 ץ װערען צו פאסיג איהם כיאכען און לעבען

 י סאציאלצן ;ײעם דעס םון טרעגער רער
 • ארבײםערמאםם די װעלכען פאר ׳לעבעז

?עםפט. װעלט נאנצער דער םון
 ׳׳ פױליז פון ארבײטער אידישע די
 עקא• מװערער זײער צוליב ׳נאף האבען

 םעגליד די ניט אלײן לאנע, גאסיישער
 9*ל ;אנצמן רעם אויסצוהאלטען קײט
 יק־ האט רעליף פיפעלס די װען נעץ.

 םון םײל בארײטצ;רער א איז זיסטירם,
^iv די םון בודזשעטען די r גד געדעפס 

 סובםידיפס מא;אטליכע די דורןי װארען
אפ האט רעליזי פיפעלס די װעלכע או  ■ נ

 האמ חנל̂י סיפעלס פון אויפלײזו;; די
 סארצוױײ א אין שולעז די איבעמעלאזען

 סאד אוםםעגיױ איז עס צאגע. םעלטער
 דאתמנן םאסען ארבײטער אידי׳פע די

 דןי אױ^ איבערצונמםען איצטער שוין
i די םון אויםהאלםוע נאגצמ די  *\fnv 

 ̂ םאראנטווארטליכן די װי שנ*ל אזוי און
o ארבײטער אידיסע w r w iy p!* חא״ 

איו ■יאעלס אז דמרהערט בען
 וײ האט מװארען, אויםגעלײום

 י אױםנמהוימ תיטי ארצםע ארבײטער
 איינצנפ זײמרצ צװימען הילפס־;;^רײ

 גחר זאםלען ;ענומען האבעז און רײהען
שולען. די םאר נעאד סומען סערע

 שםארקםמי די דארםען םאכען זײ
 גחנםאוי װאס זאסלמן צו אנ׳פטרײנגונג

 * יאוזר, א אין אז האםען זײ סוםען.
 זײ װעלצן ארום, יאהר צוױי העכסטענס

 אויםצוהאלנמן אלײן אימישטאגד זײן
 קאנען זײ וועזען. שול גאנצען דעם

 1אליי איצטער שוין אוםן בשום אבער
 בודממם דעם םון טײל יע;עם דעקען ניט

 איןר בי! האם חנליף פיפעלס די װ^ס
;עשיקט. טער

 זיו זײ װענחנן פרעםע זײער אין און
 אםארימא םון אדבײטער אידישע די צו

 אימחװלא״ ניט רחי הארציגען א םיט
 ססיי גרויםער דער םון םיטען אין זײ זען

i גראד ארבײט. א;טװארטליכער  jn'K 
 יאלײ אײגיגע געהאט האבען זיי װען

 ײי וחנו איצם גראד — ;צחונות, טישע
 ניי אנורפאגס רפכמליןי איו ײעזען שיל

 K *to 1װי — רענירונג, דער םון װארעז
 : •ױ •!ילישײ חנר םון טײלען דײטע;דע

 * םיחי א אנגצגוסצן האבען בײמערשאפט
 יזול איד^איו חנם צו שטעלונג גינסטיגע

 ראס װאלס איצם גראד — ;װעזען
 וחמ אוסגליפ גרעסטאר דער ען1ו

 שלי־ n צװיננא( ?ײ זאל סאננאל נעצר
Iw גאזי אנשםאלסמן סמן tim tn

 ארבײסאר אידישצ די
איצםאר ב*ז חאכען װאס

 ̂‘*\ '*'

*PA yr-P’A יד 1» עגע;ה״טרגענרך״,
̂ע; *.״,,י  Bypj'Piyj |yj״t daii י״ן

'*W y, »ני׳״ל ליטא ״  טי
iraAPADy3 , איו 1גײיי*י״ ,2

ײיי׳ ייייר P»3’pyp רווען ״יעסטינא,
י *י יי׳יי ײי ימג א נעפינעז ס*ל ״ י ״ s״״ J, יד pyB” 3PA yy'P ’K אי¥ אין

 ’P lyB^APiUA קארױ ז״עי pH '״ף
־’P’A רעם pad Mr *יב־־טער

קינד• ״ען
;עװא־ ארגאניזירט איז ?אכיטעם. *

 אײ םאר ״הילף - גאכזען אוגטערן וען
^״  אויס* אין אגשטאלטעז קינדער י

 גענרסען שױן זיך האט װעלכער לאנד״
w זיײ קאמיטעט דער אן .טיארבײ דער 
 Vs* םון פארשטעהער א;געיעראסען עןי

ע צענט-אלע  ארגאני־ ארבײטער אידי̂־
 קאםיםעט דיזען םון :אםען אין סיעזאצ

 רווי דאזיגען דעם ריט זיך פיר ױענדען
אמע־ םון ארבײטער איד-עע ׳>ןײף ^

ריקא•
̂ט איהר ׳אײך עןרופ כייך  די םאר זאי

 די פארנעסעז ניט יאהר צוױי קוסענדינע
 אײ יי װאס ;עביידע, קויטור גראנדיעזע

̂ע אין ארבײטער ךישע  האבען לעגדער א
 אז אײך, דערראנען כײר אויםגעבויט.

 **־P אויף שולמן די האבען אײך, אויםער
 אידישע די אויב האםען. צו :יט נעם

 םאמאכ״ זאלען אמעריקא םון ארבײטער
 ;ע״ די באשטעהט פליכט, זײער לעסיגעז

 די פון םײל גרעסטער דער אז םאהר
 זיײ מיר שליסען. פיוזעז זיך װעט ^ולען

 ניט װעט אונז פון קײנער אז זייער נען
 סארא;ט־ די זיך אויוי נעכיעז ןועלען

רעזולםאט. אזא םאר װארטליבקײט
 װיכטיגס־י די םון פאיװאלטו;;עז רי

 האנעץ ארגא;יזאציעס ארבײטער טע
 קאםי• ;ײעם דעם הילןי פארשפראכען

 זײערע צו װענדען זיף *ועלען זײ טעם.
 װי פלע;ער ספעציעלע סיט מיםגלידער

 בײשטײע־ זאלען מיטגלידער זייערע אזוי
 יואמיטעט דער װאס שול־םאנד צום רען

אלע צו אפעלירען מיר װעט
 אר״ צענםראלע אלע די פון טיםגלירער

 זײערע אלע םיט זאלען זײ נאניזאציעס,
 זײ װאס רוןי דעם אונטערשטיצ/צן כחות

 צענםיאלע זײערע םון קריגען װעלעז
קעיפערשאםטען.

 םאר־ די אין טוער אײנצעלנע די צו
 מיט זיף מיר װעגדען שטעדט יעידענע

 אר;א;יזי• באלד זאלען זײ פארראנ; רעם
 זא״ װעלכע קאמיטעטעז, ספעצימלע ־עז

 שטעדט ד* אין זיי בײ דורכםיהרען ען£
 פון ׳טרלען יי לטובת אונטערנעםוננעז

 אעגדער. אלע אין ארבײטער אידישע ־־*
 צו קאמיטעטעץ, לאקאלע די בעםען מײר

 אוםז, אזא אוימ ארבײט זײער פיהרען
 ניט דערבײ זאלעז אויס;אבעז הײנע אז

 ;יײגע־ דער ײערען. נעםאכט רארפען
 אין קאמיטעט צענטראלער גרינדעטער

 ניט הוצאות חײנע *ױןי װעט *ארק נױ
האבען.

 זאלט איהר אלעמעז, אײך רופען מיר
 מים םארבינדוננ אין שטעלען באלד זיף

 קא־ נײער אונזער פון סעקרעטאר דעם
 אר־ אװ קער באסהין, *. פרײנד ׳כײטע

 ניױ בראדױײ, א*סט 175 רינג, בייםער
*ארק.

 ארביײ אידישע די אז ערװארטענדינ
 אזוי רוף דיזען אויף זיך װעט טערשאפט

 אפ;מ־ זיך האט זי װי אפרופען װארעם
 היאםס־אר־ א^געניײגער דער איז רופעז
 אידישען מיט ריר פאדבאײבעז ׳בײס

 נײ־גענרינחד דעם םאר ׳גרוס ארבײטער
 לןינ־ אידישע פאר ה״היל. יואמ*טעט טעז
אויסלאנד איז אנשטאלטעז י־ער

 טשערמאן, קאדזץ, א^עקסאנדער
טרעזשורער, װלאדעיז,

םעקרעטאר. באסהין,

 ױניאו גוטע פאר דאנרן א
ארבײט.

!רעדאיוטאר װערטער
 איז פלאץ שטיקעל א אונז ערלױבט

דאנס. א אױסצודריחען צײטוננ אונזער
 קלאוה װײטעד םון ארבײטער די טיר,

 אװזער אויס דדיהעז ׳קאטפ. סוט און
 םשער־ שא« אונזער צו דאנק הארצליכען

 איבעתע־ זײן םאר װינער, ברודער מא|,
 נו;סטעז צו סרײשאםט און בע;ה*יט

 אויבענדערסאנםען םון ארבײטער או;ז
 יױ דער םון אינטערמסען די צו און

אלגעמײן. אין 1גיא
 ברודצר חאטש אז האםעז, ײילעז סיר
 צו אממ זײן איבעתעגעבען ד׳אט װי;ער

 םעםינ זײן דאד ער ײעט קופער, ברוחןר
םריהער. װי איבערנענעבען או?

 קויצר ברודער או*ך אז האםען, סיר
הײס. איבעתעבענ־ איז םליכט זײן טאן װעס

גרוס, ברודער סיט
 מיאוא ױנײםעד םון ארב*יטער די

n סאראגסא, ,j$p סיס און w p.
4tnnHi w^r

שמזעסען קורצע
ען ע װי  רעחוקםאר דעם ג

ער די און עז י • • •4
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 אײער אױף האנעז םיר — צװ**;. משה
 דער אױף קײנער *ז ענטסערעז, נ«ר אנםר«נז

 מא• «ו םןורגע?וי«נען ס י j האם קאנװעגמאו
 נעװערק־ דעם זוו בײטראנ װערכען אירגענד כעז
»^Bאין ארנ״טער ווידיזע די פאר קאסיײ! םס 

 אינ* דער *ז באוױיזם, איײז דאס י׳עראד ארץ
 נאנמ א נעװען איז קאםפײו דעם אין טערעס

 זײן איו ה*ס ?יוליאקאף גענ אויר יזי״גןןר.
 נע־ נעװערקיפאםטען, די םון n’-r איס רעדע,
ר וטננען אינעםײז ?,א רעדט ן  ארכײט, דאזינער רן

 גים רינםיג, נעדענקעז םיר אויכ אנער, האם ער
 װײםער געים־כײטראנ. * פוז םראנע רי דערסאנם

 נעװערקישאפ• די אין דאס ריכטינ, נאנץ עס איז
 םוז םארישטעהער אויןי םארםראםעז זײנ?ז םעז

 ׳נים סײנם ראס אנער נאארד. רזזאינם אונזער
 זײנעו נעװערק׳פאםםען די פוז בא׳פליסע די אז

ר אויף־ נ ע ד נ י  ׳אינטערגײ״,}אגןר דער םאר ב
 װעירען אירנענד םאר זאנאר אדער ׳נאג¥ע אלס

p חאנעו םיר װי אוז, לאקאל. ir ם*י אײניגע 
 םראנע רי וױסעז, אונזער לויט ׳איז ערקרערט,

 ארב״טער אידיישע רי םאר דרײװ דעם װעגעז
 נים נעװארען פארגענראכט גיט יישראל, ארץ איז

 עקזעקוםיװ געננראי דעם םוז סיטיננעז די אױףי
 י1אוי ניט אויך וױםעז, אונזער לויט ׳אוז כאארר

ראקאיס. אנרערע פוז םיטיגנעז די
 םוז פארזעהז א נמװעז וױרקריזי איז עס — כי.

 עט־ םים כאכך• רעדסאנעז צו גיט זיים אוגזער
אנםערענץ נרינדוננס רי װערטער ליכע  םוו ̂י

 זונטאנ יעצםעז םארנעהוםעז איז װאס ׳ארט״א
 די אז ניט׳ש. כרײםאז האםעל, מעמוירז pא

 ארביים רי •שטארק זעהר מעצט אינסערגײ׳פאנאל
 דאו איז דאס .ארט״, םוז אויפנאכעז די אוז

 די װ*ס כײםראנ, נעים ׳שעהנעם דעם םוז קלאר
 זײנען םיר און בא׳שיאסעז. האם

 באציהוננ רער איז אײניויאגנ םומאמנדינעז איז
 ארויס ■׳שום איז oy גאר .i»rjyv:*n דקר םיט
 אג• װיכםינע זעהר אײגענע די *וליב זינעז, פון

 תירוץ. מאפער א עס איז דאו נעי״ענענהײטען.
 קאנםערמנץ גרינדוננס די אז אנער, האםעז מיר
 אוג* אלע דאס ;ערםאמ נרויסער א נעװעז איז

 פארםרא־ םול נעותז זײנעז יוניאנס זערעינרוימ
 .ארם״ דער דאס אוז קאגפערענץ, דער אויף טעז

מר און אז אי*ס ne װעט  וו*ר*ז באםראכם װיי
 אמטערנעםונ• װיכםינע אונזערע םוז אײגע אלם
מר אםעריקאנער די װעלכע נעז,  דארםען ארביי

כחות. זײערע אלע מים העלםעז
ט ע א ש  ױ• קלאוהמײקערם באארד דז

 דארף עס אז דענקעז, םיר — טאראנטא. ניאן׳
 אויף עגםםערעז צו װערדע זײער אונםער זיין
 איז ערעיינעז װאס םארלויםרוננעז, ?ןסוצינע די

 רינמםאידביע* קאכױניםטי^ןר זאגמנאנםןר דער
 נים נלויכם ארבײטער דענקעגדער קײז ל.yט

 מעז בלעטעל. דאזינעז דעם איז װארם קיין םעהר
 נאנןוע איהר עקויסםעגץ, נאגןוע איהר אז װײסם,

 אדער איהר עגםםערעז צו י.1בלא איז אויםנאבע
 ■עום איז איהר, איז ■אנדשקוז װערכעו אירגענד

 יסרײבער דאזינער דער אויכ ערנידערוננ. אז
 איס .ier?y?y זיידסאג־ס װײס־«רעזידעגט װענעז

D3’e־f פוז תאגװעג׳שאן־דעלענאם rr װאים ׳ב*ארר 
זײז ער װאלט עהרענהאםםער אז נמװעז
 .םרײהײם״, ד*ר איז םארגעגראבט נים ידאנע

v איז עס װען דאז, ניט אוז v r נאר איעםעז, נאו 
 קרעדעדשעל דער םאר םארנעבדאכט זי װאלם ער

 דאז און ׳עס אונמערזוכם װאלט װעלכע חאםיםע,
 ער האם ראס אורםײל. איהר ארויסגעםראנעו

 בא־ בעסטער דער איז דאס נעטאז. ניט אבער
 צו געװעז איז צװעק אײנצינער זײז אז װײז,

 י1אוי עםוץ װארםעו אוז יוניאז די םארלויטדעז
 אויף ענטםערעז צו זיידםאז. װײם־^רעזידענט

 זייו י1ד»ר חברודםאן אזא םון נעםײנהײםעז די
 אוז בארר, דזמאינם א םוז כבוד דעם אונטער

ײד אוגז םוט עס  זעלבעז דעם האט איחר װאם ׳י
w האם איהר וואס ,אראמםם, 'r y j אונז״ צו 

 אוז רינ׳פםאידבלעסעל, דעם צו צונ^פיהט אויר
 בא־ א םארלויםדער חברח די נעגעכעז דערםיט

 םאקטיק נעפיינע זײער אז נלויבעז, צו רעכםמוננ
 אײנדרוה אז אירנענר םאכם יפםוץ־װארפערײ םון

איםיצעז. אויף
 זײנעז ״םרױאיזממז״ די ne איינמע — נ. א.
 ישםענ• אזא נעהאט םיר װארטעז אוז נוטע, גאנץ
 םיר װאיםעז צייםוננ, דער איז ״םי^ור״ דינעז

 נויםיגעז דעם נעםאנם אײערע פוז אױוי געװיס
 יןאנעז אוכדפטענדעז די אונםער אבער נענרויך.

ז.yםארעפענםליכ נים זײ םיר
.  איז אײד צו ענטםער אונזער זעהם — V ש

 ,נערעכםינ• נוםער לעצםעז םוז ״*שםועסער די
קײט״
 זיײ בריי צוױיטעז אייער םוז — ערנסט מ.

 איהר אױב »ז איבערצײנט, םעהר נאד םיר נעז
 איהר זײנם ױניאז, דער םוז מעםבער א יע זימם
 אםירו װייםם איזזר גתםבער. ישלעכטער א זעחר
 רעקארד־ א האט אינםערנײישאנאל די אז ניט,

 וױרקליכער יעדער װעלנען איז דע««רטםענם,
ײן םים רע?ארדעם איז ײני*ז דער םוז מםבער  ז

 א•* דאם ׳און נונמר לעדזזמר p»t םיט נאםעז׳
 אוםםער איז *יםער עםליכע םים אונז *מארען

ױיי ליןי,  דורד םינוםזמ ■אר א אין עןנש* םיר ו
a n י דערוױסעז, ןיך דעפארםנמנט רעהארד« 

 וױיםער״ םעםבער. אייז נים צי ׳יע זיינם איחר
 תאגםראיד די ^געז ?ורײנט איחר װאס דאח,

 וחמ איו, םרײד« צום ישײכות זײער און סארס
 *נערעכ* די אויםםעריןזאם נעלײצנ• וואלט איזור

מז איחר װארס סמידמר, מ מל דעם ו  םעחר אני
**^יי ײיז אי*ם׳ װײסם איזזר מי גצוואוסס^

i יתז n m  nײ®• ייינײ ״

ב־ םיר ר.*ב;ז םעלט־עורערס,

pa’i

V " i טיט »זוי V? קיאגעו
:y; •־־( ז־• י-אס צ־ו־,

אי; אכ ־:,א: טא;• :,א ;
w / 1<* • ך־ • יי" * * . m § * ;••K ל

ג״ני״ט p > ״ ; א  # d >.
־ • א :־ א •־•׳;־׳; א־; ר־;ט־ג

ט ־’ ?־ ״י ־״; .. . . . . . .

K '1 ,"י  ̂ ** UM1M יי ■ 1« 1 m • 0 ¥ י *• • י ־ ^
טעטכ־;.־: ;־־,איגט רי *'”־

ר• ■•־«יב א־וינצ־ט־••:•;־ ;
רערו ,ד — f»M •י י  - W י •V> D > 1 3

,ד ;«• כיאגיפעי,־ נ־ו־ס;
אונז 1 ־;•׳•,א••־; ױ;•*; ־

ו < -י - א< ח ין ו1י
דער ם־ז די ז1ז־י;־ גע־״ס

.־״גא;יז״ ט די גורערס ״ו י
לאנ זע־ yc'i; יט; ;cy;׳;׳,
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אונ• נעטאז u*v'־ יאכ עז 1
טע• י*א'יציאנערער 1׳י 1יפ

 צייטוננ דאזינע די :־pip ~n: יט1עט*יני
 אםא• ויעז זע־־סעז יאכ ד;פ*;•;; ״־;ט
r אײ' - z י־אפ־טאי׳סעי ריy r כיכס^ס 

 1אד,טיױ־ יp pא באאנ׳י!׳; ״:ד״«ײ-ע
׳,,׳עv*<’׳'>y.'־ ,ד •»; ;,י רע* פי;

 ריירען א־־גאניזירטע ,p א•; רע״אי־ציע
םון איגאז או ̂׳;דבע־׳טיפ גױיכער ־;־

און״ װאס אטעכטאטא־ז יאס

 ,,ר •וי אדגי־טע־, און קאנטראקםארראך yיכyאז
y^yn *זאנ<:א:טע די ן1בײד vp־fW*«»-.ea .״.״ 

■iy׳ yo^eii} ױי iy iw םאכטי־אז !1יגאנצ אין 
 יאגט־א-טאײאר א־־ע רי אט װאס איז, צרה די

 כי־ט דאס נעדאנק, רעס מים ארום זיף טראנ^
iyT װעל צײםyםא;ױ ג־ויסז װערעז אײין זײ ז 

 נאי״ט ז**:עז און רםyאבc’רז אוז רםyק<דשורyם
 און ;ו;נעןיכארײד yoo;iy די ארינערצוםראנען

 צ' יווטעז צי אום כתים, כערי yוײער םון צרות
v אזא ציעל. זייער v : m\ 'אסט םאםעריא■ v i 
ױגיאז. ארבײטעי אז םאר וױיגיג נאנץ

טגליד שעק, אדאלף 4» י־אקאיי מי
 oy;yce א״ער םארעםענט־־יכ׳!; נים זyיyװ טיר

 ױגיאן־םאן, א ױי ניט ישרײבט איהר ײײל כריוי״
ס איז oy װעםען נײ ו " \ ר נ ע  זײ; פון כנוד ר

 םורא, האט ױאס ׳ieooy:i'3 א װי נאר ױניאו,
 חלילה זאל הויז ױניטי רyד םוז ביזנעם רי אז

 ניטא א־ז ״סרייהײט״ .־yi איז װײי ׳זyלײד נים
̂!,yte םאר ארװערםײזםענם. קײן  םרז בריף •

y^yte ױניאז iy2*n ny-i^^'o ־*אץ קײז םיר• 
 רyרטypםאר נאד א םוו tyj״t םיר װארים נים.

 בא־ זיף ױאלט הויז ױגיםי רי װעז te םײנונ^
 ני־ פיר װײי רערםאר, זyשליס,צו זאגאר רארםם

iy3 צייטוננ, א א*ז אדװערטײזם^ט קײן נים 
 װא״• םאריױםר^ איח איז אוגז האלם װעיכע

צוםא־ זיך זי זאר Myoya ׳y' נעזאנט: םיר זyט
w אײרער w i אן ojyot'^nytne ר איןyר 

 נים איז ,ryr iy־m3 בױנעס, עםוץ־בלעםעל.
 װי ■רינצי•, װי זאך־ אזא רא איז oy אלעם.

 א כײ רארף װאם םענישעדװערדע, עתרליכקיים,
p ױניאז 'i סיר און חעכסט^ םאםע דאס rנעז» 

 דער װאס ׳םyד צוריב אױכ אז ,tree גאגץ אײו
 ביעסעל, ey;eo איז ניםא pm אדװערםײזםענם

 זײער אויןי םאהרעז נים םעםבערס םאנכע װעלעז
 בעסער דאס איז הויז, ױניטי די אין װאקײמאן

 פארכ•:־ אין הויז. ױניטי די םאר נעזינטער אוו
 םאײ ריכםינ זאלט איהר כדי אוז ,Dyn םים דוננ

 םאליצ• רי אויר אוז מםאנדױנתם, אונזער inyoc׳
 אייער^ פוז o,,p:,oyo נינדױניאז די אוז קײט
 איז װאס עטװאס, זyהלyרצyד אײך םיר זyװיל

Dארגyקומyד אויף זyקאנװענ׳שאז. ר nyn'M םיז 
 א ארײננ^־־אכט האט לאקאלס עייןאנא׳ער די
 א װארקעד״, יליyדw םyר זyנקKד צו זאיוציעyר

 ׳״זy,בי־ ״םרייה״ם״, רyeאידי׳ רyד םוז צײיליננ
ס pm ״ארבײט .נרויםע זײז םאר  רyסםאכyדר ̂ר

 אוז ׳פיקאנא. איז יהרמDyננe רםyװ װאס קאםף,
 םאר• איז זאנם yo'oep רעזאלומאז די װאס אט

 װעל• איז צייטונג. רyד װענעז דעם םיט בינדונג
o װילם איהר כער v הeכyארװערטײזםענט אז ז 
אידײטע ״די ס:yביז: צוליב הוי? ױניםי די םאר

y^onM ז דער םוזpלבy״פריײ <רי פארםײ ר 
 געג*.ןן םארניכטוננס־חאםיײז א אז םיהרט הייט״)

 שאריטיײ די אםאהירט זי אינםערנײמאנאל. רyד
 זײערע און ױניאנס יאקאר די םון באאםטע נעyד

 איהד ŷרעט•צyאונט yלכyװ סעטבערם, אקטיװע
 Dyד אין קאםפײז. םארניכטונגס איהר pm נים

 ’א*הר, פאר אוםעהרליך ניט זאד קײז איז ?אטיײז
 םיסםרױ¥ז זy«רײםsrארD n»p זי װי לאננ, אזוי
 אנאל.1אינטעדגיי״ רyד צו םעםבעריטי■ דער איז
 צום װי ,inyo iyop:'DD:'M רי צו אפעלירנ! זי

lyojitya זי םאסעז נרויםע די םוז םארישטאנר 
 זyרyנMװאלוציyר א ארױף װארםם און בוסיצט
r האם װאס יעדעז, אויןי םאנטעל  Dyeyלyכטyם 

 ב״ז־ אינטערנײיטאנאי אונזער װענעז ז*נעז צו
 װאם נרױםק, דאם איםער זי םארמוױינם װילינ

 ר•yאיב אוז אויף, םוט אינםערנײ׳שאנאל אונזער
V קאנסאירירם זי ז.yדורכםאל איהר* םרײבט i• 

 רyד סוז באאסםע די םוז רעױםאציע דער נען
 אויםבויאוננ רyד העלםט אוז אינטערנע^פאנאי

ארנאניזא* אונזער איז lyBnj א<אזיציאנס םוז

 ״•pyr 1דאז pyp ארו'סנעג־;נען האט יא־יטעט
 די QtPwn טמניח כ״ט :אזי ?וסט א־רי אוז טיננ׳

 0̂ר אין אריוערט״זמ נ־ט רטyי• הױז ױניטי
 צוליג ױ»ס/ ציייב און י.yז־ביעט,םוc׳ דאזינעז
1 זיד איהר זאיט jyoyy ! ביזנילס

̂» טענעדזשער ראטעגבערנ. פעסער ױ;
D* הויז — Dy דז,י וײיקייד אונז ה*ט jaovi, 

v באנימז נעקאגט ;ים האנעז כ״ר ויאס t סים 
IM רמר צו א״ניאדוננ רy*•כ,רצyד. א״ער ir tn r 

o הויז. ;*טייי דעי םון v ד»רס דאזי האם ttttoyj 
 f>M ד• סיס ^כקדיג אזױ 'וסם־ג, אזײ זי״ז

 די ב׳־ס יײז געדאם׳ האט איהר װאס נ׳עסם׳
p»»D׳r״y :y i האט איהר יואב

 נ^יואן וױר^יר איז עס אכקי ט.7פארא;יטטא'ט
tf'n צו יפװער צו אונז םאר 'o ay«y .ty-.nee 
i רער איז דינ/יכם,,'y לא נאנץ זיך םיר f t o v i r 

 זיזי ײײז«ז צי ;ים כלל א ה*כען םיר אוז צ״ט׳
yפyזוי א מים נטלירyר־םMרחדיםטyוזאט •ניס, ז 

 האלנאח סיר •טסחה. די oyr'M םארמטערען קאז
v דאס זyרy־spרy צו נויטינ פאר o i f t v •כד 

pm אז וחלייה, חס םײנעז, נים זאים איהר  or 
 ה*ם ײאס אורזאכע, רעyנרM אז oy»y ŷײyנ

 צוינאסס א״ו צו !1קור׳ צו םוז tyo,״Mny)Bii אונז
v פיר :ױלעז o״n:y3>>y: רקר נײ ’M ײינ׳ןאןז 

םי^ ײ*רט כ״טיו לנ.Mרםy lycoyD דעם
 װשיןז װאס נעסט, טויזענטזן די tyװ םיר, נעז

 ,1דױ ױניסי איז װאיױימאז זייער אויף לוםעז
 ,oyiyjiM אזיי צ״ט ז״קר iyj;yp3׳־Mc װעיקז

 יאד זאייעז זיי כדי כיענליד, נאר װי יױםסינ, אזוי
 קערימרײכא כחװז, זײער^ צו ?yoip צורי? נעז
 BO«mry«e אניםעי זײנעז װ*ס נייססינ^ ױז

אונזעוי סוז דיו־הא דעם איז זŷרrוyג
 םוי יענעז, זyטyיMסrרMם נרויס^םאדםימעז,

הארעוזאנ♦^. אוז זארגעז אי־עררײ םיט

 םון האנצערט װאוגדערליכער
 חודש־זשוראל ךעם

פעדעױ/ ״די

 ױני סעז21 דעם אװענט, שבת
 *15 איםט 7 סקול״/ ״רענר םון זאל אין
 1װאונדערבאח( א םאר?ומען גאס טע

 אײ ליטערארימעז דעם פאר סאנצערט
 װעלצן עס םעדער". ״די דיש־זיטורנאל

 פאעס מאדעתער דער ::עמען 4אגטײי
 בא״ דער ׳יpלוצ א. אימפראװיזאסאר און

 מאסי>וחצר דעי םיז שוישםילער רימטעד
 באריםםעו דער װארדי, דוד ״הבימה״

 א קאטיליאנסקי, חײם זינגער םאלהס
 חםץ. װלאדיסױר םון טריא מוזיהאלישע
 אוײ זו^םאן. איץ בוקעניז פראםעםאר

 םאלאנפד ־יאד.ריגע10 האס וועט זײ סער
 םארלײענען טוני? אײדע מײדעלע פולע

 רך באריםטער דער און פאעזיע אידישע
ד וועמ בורלױיז דאװיר פאעט םישער  מ
 ,,םעדצד׳, דער םון ?אלעגעז די גריסען

|fo*p איז ?ריגעז מען װעט בירעטעז
 םולם אוחןנט דעם •״ר^ד־ס?^ םוז

ױני. טען21 דעם קאנצערט,
 ״פארװאר־ אין באקוםען צו בילעטעז

נאס• טע180 813 /,װינקעל עןפ

מאל אלע ניפ
גע־ האם איהר דאט וױםען םעקרעמער אײער אונז לאזט

 די נימ ערהאלט איהי־ אויב אךן אדרעס, אײער ביפוען
שולד. אונזער נ*ט דורכאויס דאס איז ״גערעכטיגקײמ״

אי איז דאס םעםבער יעדעז דעריבער בעםען םיר  פ
 די אױסצופילעז רעגעלמעםינ, צײיטונג די ניט קריגם איהר

:צו שיקען דאס אדן שורדת פאר םאלגענדע
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אסס׳ו דזשאכעדס x צו ענטןער ױניאנ׳ס דעד

 אײסכעװא״ישענע זיני־עי־ע
^עחעי.

האט •וג־אן איגזע״

• י*וי י י »ן ו p < מ

,KT
• ן

•*V,־
ב# ג

 איכ׳ד־ ;k םאיטרעט א־רי
‘*.ןא:עידז י־י סין ניאיאריטעט

 א• ד*?ע פ־ארנ^ײגט רז׳שענטי״םען,
 דינדננע;.
װענענדע

 אינדיסטייע, רעי *ין
 און חיאוחס העי*כט

 ניי אין \אדוצייט3
אײ־ דוי־ך נעטאנט

ױעלכע
איכע״

W
*  'V --y?

ױע״־ע; װאה סיטם
איײ־ ײערע; )1יאײ

י  םא־י האבען ד
 :־,כאד•*: איצטיגצ די פארסדיעט אײך
 ט־ט צוזאט/ץ אינדיסטריע דעי־ אין נען
 י־אגע איצטידז ד• אױב אז װאממג, א

 ייועט אײסנעבעסע־ט, װערען ניט װעט
 א *אד צי ע אינדוסטר ד• טרייבען עס

 *“כ דעמאי׳אי״יזאציע. שרעקי״יכערע*־
 א״יזר אז יא־״אמיג אײך pc האכען

נני־ע כאי א דך אױף נעםע; ט1זאי  ̂״
 א*־ ד• צו סאראנטײא״טי־יכקײט טאס

^ry •ראדוצירען װעי״כע בײםעי, H *לא־ 
 ;*ך כייר דאבען חױפמזעכלץ־ מענסס

 זא׳ 1V זאמ! איתר אײך, צו נעװעגדעט
 איע״נע אױסארכייטע; אונז מיט מען

 איד דע־י א*ן באיעעפטיגוגג אז כי-ענער,
 אײנמ״עיועלט. מעחר זיין ?אי דוסטריןן

 אױנייטע• יעדער אז ;נארמאי* דעהר
 גייײ # ד;אנע( זאל *ינדוסט־יע דער אין
א־בײטען, י,ע;ען צו נעיזענעגהײט כע

 א,ן חיאי? י־י גיט איצט, איז עס וױ
 נא״עעפ• דורכ^דטייכע אינרוסטריע פוט

 יא־ןי־. דורכ׳ן װאכען %. א ביױו טינונג
 בא• זיעען צאהל,ארבײטער גרויםע א

 מדכ׳ן װאכצן 20 װי מעהר ניט עעפטײט
 ט%נ זיעען ארבײטער דיזע און יאהר.

 אינדוסטריע. דער אין איבעי״ינע לײן
 אײע• פיאדיצירע; צו אױױ זיי דאר.* טען
 :י, ניז/ איז עס װען :אי״סענטס רע
 ני־ט אפ׳וטר׳ען ניט די אודאי מען קען

 עכ .rvso װעדט עס װען וארני׳^ט,
 ‘לא כע“א?ע װערען אײננעיעטעיט םיזען

 זןיילאן ארכײטער אזעי׳כע אז דינגינגען,
 װאנעל סון האבען םי׳עיז־צײטען די אין
יעבען. *ו

ע רי אין יזאנפערענצעז, פ̂י
 נעלאט, אײך טיט האכען ריר

^,4פראכי vsk דיזע  דיסקו איהד האט ^
 אופ; סיכיפאטי^ען נאדל אױוי׳א טירט
 ^יטעלויג ענתײ*טינע אייער אבער
 -א,־נ אלד צוריק וױיזט איהר או אזא,
 םאר־ גיט סיטיען, פאיגע^אנעגע זערע

 טי- אנדעריע. ע»עס אלײז עלאנענריג
נאך הײנט רעי־םאד זײנ/ן;
 רעי בײ נעױעז זײנען מיר וױ מעהר,

 האכיען דיר װען האנסעיענץ, עריטטער
 ע־׳׳:סען צום אײך םאריטלענע אונזערע

איכערגענעכען. כיאר
 קא:* דורך אז ׳אױס אונז קוםט עס

 אײער םיט דיסלוסיאנען און פערענ^ן
 קײן צו ״עױן םיר װעלען אםאסיאײ^אן

 ?ײ ;יט אפמאך אן און עטענדיגונגיםאײ
 ד• אז ראך, פאחטטעהט איהר און מען.

 ניכ וױ^עז און גיט פאנען ארכײטער
 נע די אז םארלאנג, זײער אויםגעכען

 ?ארען האכען, די װאס טענות, רעכטע
באםרידיגט. װערען

 או; מעגער טױזעגט 50 די אויב
 אין קיאוק דער אין כא^עפטיגט סרויען

 יתיע; יארל• נױ אין אינרוסטרי;ג םוט
 גענעראל א אין ארײנגעצויגען װערען

 סון םאריוסמ א מײנען עס װעט סםרײק,
 אד״ די פאר דאלאר סיליאנען ןוילע

 ^יט םײנע! וועט עס און כײםסנעכלןר,
 אד נױט ארכײטער, די םאר לײרען און

 טײזענט 50 די םאר דוסא ניט לײדען
 זײן ריר;ןקט ווזנלען וועלכע סאםיליען,

 אויך נאי סםרײה, אין אייננעוױקעלט
 װעי׳ םאםיליען, צאהל אזא ■וגהט מאר
 אונ* םון אאהעמיג אינדייעקם זײנען כע

 אוין עס װעט אזױ אינרוסטריע. זער
 אומכאתװעםליכהײטע; גרויסע כרייננען

 אוגזער איגעסיין. אין פובליסום רעם
 כאיואוסט םאל׳ןוטענדײ זיך איז ױניאן

 דעו םרן מרנססיזײט גרויסער רער
 אנט׳ןןיאסע; חורפאר איז און ׳לאנע

 עח-עג* און שכרדיגע יעדע אויסצונוצען
 אוא םארמײדען צו םעטאדע האפטע

 וזאבעד צוזאםעגכרוד. »טענדינעןיםאל
 א־׳־ך מיר ^לאנען דנען, אין דאס ײינ

 ױניאז דעױ םון םאדערונגען די אז פאר,
 אורעײל צום וחניען איבערגענעבען זאלען

 אוכמארטײאי^ער אן פון באשלוס און
 האגדיעגדיג כירגעה םון הערפערמאםט

ארכיטרײ״שאן. אװ כאארד א אלס
 תאנ־ צו וױרעד ניײט ױינען םיר

 אױסצופלײבען אױף אײך סיט םערירען•
 אויב איז ;כאארד ארביטרײישאן אן

 םיט׳ן אײניגען ניט זיך קענען סיר
 טיר אי נרײט, מיר זײנען אויסװאהל,

 די איבערנזמן אײך םיט צוואםצן וןולען
 ארביםרײ״ אװ כאארד א טון אויסױאהל

סטײם. םון נןווחןרנאר צום עאן
גאג־ אונזצי אז איבערצימט, ױיאנריג

 גזחנכט. דורכאױס איז ממאלוננ צק
כמ; אין ?יו םיר םארפליכםע!  סון ̂נ

in אנגךןײדונג יעמנ םאלגען צו ײניאז 
 מיר *רביסיײמ*:. «װ בןוארר א פון

̂חןמ אז אאםען,  סאר געמינען אויר אײע-
ד י n מגי w סא(. «ו

יט מי mm ̂ז jnn צורימוױיזען א

 r* א טעטא-ע טע;״*:ע אײ;צ*;ע א*צט
 פיי״ען “אי:?ע פ-די־יי״ יע^נט^ן צי

 £א־אגט־ פיי־ע יי ױעט ראן )טי:•ט**‘
 פא* אנוערײ׳;;צע;1י •• pc *יארט^נין״ט

אײר. אי•,־״ א־מאנצען י־צן
 עיטפעי אן אײך פין עײיאיטען נ**ר

 עטונ״ע•‘ 24 א״ן פאי׳צי״אג אוגלע• ״1,,א
ציט.

׳אבטינ; כיט
׳זי;טאן ראר*ס
.rא ן-עז

פײנבעמ, י.
 די״-יאיגס רענעדדצע- דויאצגעראי

ײנ־א;. חי-אוקטאכעי םין כאא-ד

 אכשיר שינגאראװסלד׳ם --
אװענג/

 אי־ •ראסינענטע הװדע־ט וױ רעײ־
̂ער דײ׳וע  ריכטונ־ און ׳עיכטען אי*ע םון ט

 אי׳^דס־אװענד צום נעיןוכען דעען גען
 דינס־ האט ״ארט״ נעזעי״עאפט די ױאס
 איה־ םון אײנעם צי געגעכען אמענד טאג
 אײ^אפעאייצען דעם טוער, הױוט רע

 אהרן גענאסע ״ארט״ םון םאיטדעטער
 מיטװאר האט װעיכער ׳סינגאלאװסיוי

 ״מוי־ ׳עיף דעד דיט אטעריקא םארלאזען
דדעעסטיס׳/

 אין םארגעיןומען איז נאגהעט דער
*' כאגיןעטען דעס  יארהלױל דער פין ו

 אינטיכיען א; געטראגע; האט אין יאסינא
כאדאחטער.

 םע־ אזױנע אין מנוזג דעד איז עס וד
ysגע־ האט םען רעדעס. נעװען דמען ׳ 

 םון ארכײט און צװעלען די װעגען רעדט
 ענט־ צו םארזוך דין װע;ען ״אים׳/ דעם

 צוױ״ קעגטניסע ײאםעסיאנאלע וױתלעז
lyr אין אייראפא אין טאסען אידי״שע די 

 בא״ ער װעלכע iyD"P3nyw די יועכעז
 גע־ חאט מען װעג; זײן אױןי ;ענענט

^try פארטרעטער הייים צוױי די ױענען 
 סײן גע^ייחט חאט נעזעל׳ןואםט די װאם

 און כראמסאן דאקטױריס די אמעריקא,
.סעגאלאװסקי

װיכטיגער דער װע;ען רא דטyר ״מען

 אנ, גענאסע חאט ״ארט׳/ םון אי-בײט
 גע־ ״מרװאמוס״ םון יעדאחטאר יזאהאן,

ה אײן רyאכ פאיגעסט טען ׳זא;ט יירן זי
 ״אדט םונ׳ם (y^4 םאר׳ן אז , א•? יאס
 •עײ ג־עסטעי דלןר אקורט אניערייז אין

 סינגאראװסקי׳ן, גענ. cny-p רyיכ̂גyז
 איבײט די אז ׳וױל ״איט״ ^yi אײכ אין
 ‘11:ו(י װי װערען טאזyג װײטער ־״,אי 4זאי
̂יחען עי ז)דאר )*יג  סיגנא־ דר, צוריק י

 ארכײט די װעט איהם אהן י־אװסקי׳ן.
 *y3 אײך ןyהאב זין זעינען Dyד אץ

y*: רטyר i־y די צלוי^ען ארן רעתעי 
 *,ly^b דער ,pr:yfi דדצײקאכ דו״עאדז״ט

o:yi ̂אח̂א / א. געג. ״ארט׳/ םון ׳שימי

 יסכעמ,לא דר. אװלננה פלן ט׳עעימא׳ן דער
 ריתק׳ רyKMאyאײרא• רער ׳כאד<ן דר.

 האט װעלכער ״דז^איגט׳/ דעי םין סאר
 פון דיטyצורייוגעק צוריק לא;; ניס זיך

 .ysy: א געהאט האט רy װאו רוסי*א;ר,
v*2 צי געגהײט m\ טיט זיך yiטײכאר ־ 

 : Dרעדyנ אויך האבען oy ״ארט״. פין
 ״חא״ םין !ו^זידענט נערנמטײן, דזיןן.

 אר״ םון ■רעדדענט װײגבערג,. י. יאפ׳/
 eזי^נגyרi ׳העי*ר אדאלו• .רי;ג נײט^י

 סא־ ;אסאסיאײ׳עאן ״פארװערטס״ םון
אן, ריס  כראטסאן, דר. בודיז, י. ב^י

 קאחאן רyקסאנדyאל זװירין, j טנחם,
יא.cלyילארc פון ליאװ דר. און

אפערײטארס קלאוק
אױפמערקזאם. י., װ. נ. ל. א. \, לאקאר פון מעמבערס

מיט־נגען סעקשאז רעגעלע
װערען אפנעוזאלסען װעאען

1924 ױנ/ סען23 דעס מאנפאג,
אנענר אודך 73נ
*יעצער: ם«וי;ענרע די א<ן

 בראדװיי. איםט 175 בילדיננ, פארװערטם :דאץ־טאון שעקשאן
 םטריט. טע106 איםס 62 :הארלעם סעקשאן
 עװ. װאשינגט«; mi רוםס, קלאב 1 לאקאל : בראנקם םעל,שאן
װיל סעלשאן שטריט. םעקמאן sin, לײםעאום ל״כאר ־. כדאנז
 אױסנענוטען ט־ט־ננע; די כיי װעיען םדאגען טרייד וױכט־נע זעהר

̂ע װערען. סארהאגדע^ט און סום׳י!• צו א״שנעס^רערט זײנען נזעטנערס א

.1 לאלאל גאאדד עקזעלוטיװ
מענעדזיטער־םעס. ליװיי, ל. טשערמאן. ה^ראוױטש, ל.

דעפארטםענםארגאניז
י. װ. ג ל. א.

אויפמערקזאם!
 װייססען דרעסעס, ם?ױדפפ, פופס, ,tpisrp נײ ארנײםער די

 רום8 שןפער ד־ פון גאופןגצפ לי־׳־־פ אנדערע לע8 און
 וער דאפ נעםאנפ, אױפםןרפזאפ װערען יארק נױ

 אינ־ ־ער פון דעל&רפםענס אדנאניזײשאן
גמעפענט האפ םערנעשאנאל

ס ע ס י אפ יוצ_עהן דתײ
םטײטס חשױרזי נױ און קאנעטיקוט יארק, נױ

ײנען וואם ארכײםער, מ  םדו שםנודםלאר און שטעדט די אין נארטענטס ליידיס כײ כאשעטםיגם ז
ען שםאאםען, דרײ דערםאנטע די ײנ  ארגאניזײשאו־חו־ אינטערנעשאנאל דעם םיםצוהעלטען נעכעטען ז

ײ פארטםענם. ײ ווען ט«ן, עם קאנען ז  אוט־אוױטאוו די ווענען אויםקינפטע ברײננען וועלען ז
פארעטענםליכט. דא ווערען װ*ס אםיםעם, בר. די פון אײנעם אין «דער אפים, דזשענעראל אין שעפער

 ארויסגענעבען ניט קײנעם *ז װעט אינפארמאציע די
פױװאט. םטריהט װערען געהאלטען װעט עס װערען.

:אפישעם אוט־אוו־טאון אלע פון ליסם די איז אם
 קאננ. בר^שפארט,

חש. נ. נוארק,

דזש. נ. סיטי, תשויחי

 חש. j כרענטש, לןןנג
 חש. נ. האקענסעק,

א. ל. סיטי, אײיאנד ל»נג

m פלײגפיעלד,  j. 
 י. נ. וואלי, ספריננ

 י. j אדאסס,
 קאנג קאלםשעםטער,

םפא־ד,  קאנג שטא
 י. j וחןרנאן, םאונט

 בראנזוױק, נױ
עםבאי פארג•

 העדקװארטערש טרײדם םעםאל
 עווענױ אראנדזש ס. 68

 סטרטי םאנםגאםערי 103
םטריט םאנטגאםערי 76

 בראדוױי 114
 םםרים םעין 7
עוועניו דזשעקםאן 9

 י. J װ«לע, ספרינג
 י. נ. אדאםס,

226 כאקם
 םטרים סםילוואטער 42
 עוועגיו םע4 סאוט 35

סםריט חשןזח־זש 340

 םטריט םעין 927
 רעיד םר. — 4501 םארקעם

 ברוק — 4507 װײווערלי
 ראזענבערג, — 2883 םאנטנאםעיי
שנײד.

 שנעיד — 2040 ברענטש לאנג
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איו אינסעונײשאנאל אונזער פון מנינים
פרעסה דער

).5 ט,יז סון ישיוס
”«אי® סאציאליסטי׳ס*;ר דער [it ,יי־׳י;נם,א
אמעײ״ע־ ו-ן4

 אור* די ן-ן אײנע אז זינער, בין איך
 איו פארבאנד דיזער װעלכער פאר נען׳?א

̂ט אי<זר װיס חוץ א געװארען, געגרינדעם  ח
 זעלבסמ־געזאלבםע די באקעספען געדארסט

̂ם איחר װאס איז, ערלײזער,  אז געפיחלט, ח
 סאגיאליסטישע די טדן פליגעל רעכטער דער
̂כפאלגער איחרע *ון ײרםאא  זײנען נ

 דער אויף מיס בײדע מיט געשפאנען
̂בען װעלכע אןן ערד  אויסגע־ קאיט גאנץ ד

 ניט קען מען אז פארשםאנען, און רעכענט
 דעם׳ מיט ;עזעישאפם ס^יאלע די ענדערען

̂ס  יענע אדער די אז אײן, זיך רעדם כיען וז
 דארף םען װעלכע •עטענט, א איז פארמויא

 ניט׳ פאסער און ̂ננעחסען, םרז םען אין
יט. דער אין איז עס װאס איץ מ״ן איז  ̂ר
 פאיבאנד פון ;ענאסען די pc קיעדיט *וש
 געװען 1אי עס אז ױעיען, ;עזאגט דאס זאי־

 יענע דורב*וגעחן ארבײם שװעי־ע זעחר א
 גע־ זײגען מוחות די ױען צ-י״ כש־גענע

 זיו האבען כזענשען ױען צ-םומעי־ט, ױען
 פאנאנדער־ געק#:ט ניט אדע־ ;ע־וא-ם. ניב

 עס און גערעבם, באמת איז עס װער קיײבען
 נעמען ;עדארשט נאטירײבערװייזע ד.אט
̂ר טשאד דער רדאנען :יז צײ״  פארשװינ* ז
און באלײדיגונגען פייע זלזוײם, פײ־ע דען

r י ן א געװארען ;עדאנם ן •♦•It? 0 - 1 *0\'
״ין. בא*וע;ונג יטער אי־בי ד♦•** ו י ^ר 1 1 -

רב ייי 1 או כמיבוח געקיאגעז \ 0 -)ןי־ײי 0 “׳ •% •י
# מאסקװע

; לזאב y י■ י 1 ’ י״ * ~ * װ יזאציע, אי־גא: ״די
 וןr אײנע געװען איז פאיםיעמען, צו כבוד

 גע־ :יט האט ערלויבם, :ימ ד.אט װעלכע די׳
יך יאזט  וראס מענשען, די טון פאישיהיען ז

 דער פון ויפבויאונג1י דער סאי־ באמת האבעז
 גאי אמעריקע אין ד* באװעגונג ארבײפזער

 טע־ די »ארד#נקען צו איז עס ;עטאן. ניט
 סןוציאליסמישוען אידישען יעם טדן פיגרןײט

רער אוין• עשט>>געןג איז •וע״כעי־ ?איבא:ד,

אז איהר, וױיסט
 םאיאמאן דר. שרואגער, טראצקי׳ס יעאן
 סװערדלאװ דער אין &ראפעסאר לאגי־ין,

̂סען9אויסג;ף איז מיןסקװע, ױנױוזזירכיםי,  ל
 ■ארטײ ק^םוניםםישער דער pc געװארען

 אן #רגאניזירען אין זיך באםײליגען ר£א
̂םען םיט׳ן צײםונג אומגעזעצליכע  ״•ראוו־ ני

 אלע טון אז איחר, װייסם ? םרודא״ דא
̂ס כאבאקס,  סמוקען אין געברויכט װערען װ

 דער װי טאבאק בעסערער קײן ;י׳אגזא איז
)HK ̂צעגם  פון טאבאק, םערקיאזער רײנער סר

̂סאר די וועלכען  ײזן־ סיגארעםס טערקישע הע
געםאכם? רען

 אנריקולטור אידישע די
םאםײעטי הירש) (באראן

םארם. אײער קויםס איהר װעז שװינדיערס, םוז צוהיםעז אויס־ זיך װי אוז םאדםערײ װעגעו קיגפםע אויס־ םים םארםערם צוקונםםינע אלע -,ע״סם
אוגז. סיט זיך באיאט איהר איירמױ דע«א«יסס קײגע גיט

&ע־זע:ל'זי. י,וםם ארער שדײבט םרײ. אבכאיוט איז םאט אוו ראט אונזער
אוהר. 1 ביז — זינטאנ ,5 כיז u שוז — שכת אויסער טעניליר אםעז
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 דער םץ מיטנלידער
אעטערגע^אנאל

 נעזונט אײער אז איהר װײסם
אפסײקער? םון הענט די איז ליגט

 איך ̂טםײקער. *ז יז,••ל ביז איך
̂הר 15 שוין בין  רןן־8 דיזער אין י

 געזונם אײער אז װײס איד פעסיע.
 םאר* הענד. אטםײקער׳ס אין גט)זי

 אײערען פוז הענט די איז עס טרויט
ברודער. א

גע־ איך בין צוריק יאהר 15 מיש
 אינםער־ אונזער ®יז םיפגליד א װעז

 געארבײם ב״שאג האב איך .4נעשאנאי
 איךװײסאלע. שטודירם. בײנאכט און

̂רביי- דעם פון פרײדען און לײדען * 
 מײנזן אסדינעז יעצם װיל איד םער.

:אשער םײן איז אם מיטברידער.
 רעצעפט יעדע; מאכעז װעצ איך

 M םאר מזנדיציז) עטע:ם1 (אויסער
 אינטערנעיטאנאל דער םוז מעמבער

סענט 35 פאר
געזונם. אלעמןןן אײך װינאז איך

איהר זיך מאבם טאמער נאר
פארגעסם ׳דאל,ט*ר א צו אנקוםען מוזש
 םײן ־ן : קומם אפער. םײן :יש דאן

וחןאמז נעחםט און דראג־סםאר,
 ס 35 םאר דארפט איהר יעצעפט

 פינקאף ס. דר.
 בואװארד םאוטהעח 1901

בראנקס. «ל. !יערם^נם ל־אר.
פ«הרען. צו אײך זיר אױנט עם

̂ל ח#ט און װאך  די אויפגעצײגט מי*עמ
̂ריעס יענע פון ׳»קײם4פמי  םעטיג״ײט און טע
̂ט דאס און צעס דעם פארשגעלעים ח  פ-ן !̂י

 •)סעל דער װי זיך. צו עולש אונזער נרענגען
 פאר• דער איצפ חאם אנגעגעבען, חו>ם רעטאר
 די װען מיטגלידער. טויזענט צװײ באנד

̂גענאנטע  עקזיסטירט״ ח?ט ״פעדעראציע״ ?
 בעס־ ךער אין סיםגלידער פיל אזוי זי חןןט
 זעחר דעי־וס בין איך געמאט ניט צײט פעי־

 טײל די ם,1קער*ערשא די װאס צוורידען,
 בײ באװעגוגג ארבײטער אידישעי דער פון

 ;ע• ד.אם גאס, אידישער דער ארוץ• אונז
 פארניכמ־נ; ;ענציינע די אוםםעגליך מאכט

̂ס, פון ̂בען םענשען װעלכע עאר ר  גע־ ח
̂חרען. און יןחרען פאר בלופיגט  איך י
זײ־ שװעריגקײטען די װי אזוי אז

 איצפיגע די װעט פארשװאונדען, *וין נען
 מיפלען בעסםע די אויסגעפינען קאנװענשאן

 די פון רייהען די פאישטארקען צו װ״םער
 און *אנד פון מישגלידער סאציאייסטישע ^

 מים װירקען אויך צײפ בער4זעי דער אין
 קער־ער־ איבײטער די ״,אוי, מײנפלוס איהר

 זאלען צ-זאמען און יאנד דיזען פון שאפםען
װעלבער םײי״ אזםאלקען דיזען בילדען זײ

̂א:; מענטיגען א געפינען אויך װעם  אסק
 קיאס אלבײםער אמעריקאנער דעם צװישען

 מיד ײעיען ציזאטען אין אםעריק״, אין ׳דא
 מיר װעיכער צו צייט יע;ע כרענגען חעלפעז

שטרעבען." אלע

 האםעלע; סך א דא זײנען עם
מאונטײנס די אין

 יזk א*ל's װעיכער װיסעז״ אכעי דארף םעז
 ױייט איהר ייאכ ■ר״ו ם1ד־ שאי בעסטער דער

 ויעכם־ דעם אין אבער איהר קומט צאהיעז.
 סםי״פוי לוזאז שעיררײק, יאק האטעי, ע:ד

 נע־ האט איהר װאס צו דאכ, איהר קרינט
רי געזעישאםט, אננעגעםסטע רי :שטרעבט
 און זעהן אי״ו שויז װעם איהר נו, I נענעגד
 אויב־ זייגעז עסעגס די באװאונדערעז. זיכ׳לר

 אי׳ הייםיש םידיעז זיר מוזמ איהד נעצייר־ןנט,
 ‘א״:ט; האםעי װעסם־ענד ד־;ם איז באקװעם

קאהאז. דזש. םוז סענעדזשמענט דער

 ליבערמאן און װאלדמאן
לאיערם

302 BROADWAY, NFW YORK
Trl«ph jn׳• : Wurth 5623 562»

 אונוערע פון םקסרעםערע די צו
כאארד דזשאינם און לאהאלס

כ&עט
״גערעכטינקײט״ די לעזען םעםבערם אונזערע אלע

 בילינער, טאקע א.־ן פראקטישער זײן אייך פאר װעם עש און
 ״גערעכטיגקײט״, דער אין אדװערטײזען װעט א״הר װען
 מיטינגש, רעגעלע נױטיג אויב און םפעציעלע אייערע אלע
 בא־ וױלט איהר װעלכע םיט באשלישע אנדערע אלע און

לאקאל. אײער פון מעםבערש די םאכען קאנט
 אלעם זיך דערוױםען צו םעםכערש די אײן געװײנט

ער דורך ױניאן, דער װענען  דורך סײ צייטונג, אייגענער זיי
 אדדוערםײזםענטש, דורך םײ און כאריכטען םעקרעטעריאלע

אויגען. די אין םעד,ר נעװעהנליך זיך װארםם וועלבע

“GERECHTIKEIT”
3 WEST 16th STREET, NEw YORK, N. Y.

אױגעז הי אויו» m פאסט
 און אוינען, אײערע עקזאמינירען קאנט איהר אז איהר וױיטם

קיציניק דעם אין גלעזער, צופאסען און טריטען זײ אויך
םענטער? העלט ױניאן דעם םון

 5 םון מיטודאך און מאגטאג אפען איז קיליניק אוינען דער
גלעזער. צונעפאסטע פאר פרײזעז ספעישעיל םארנאכט. אזײנער

םענטער העלם ירניאן
יארק. נױ םטריט, וטע7 איסט 131

םאל אלע מען פארלאנגט דעזײנערס
 !פרױען און מענער פאר פראפעסיע גוטע א -

פאררינםטען גוטע בדענגט אױםצולערנעו, לײכט
 מיטישעל Ml אונםערריכט־קורע !ראקטישעז א נזןםט
 ם»ור אוז דרעסעס סזםס, ,Drir'P םוז רעז״גיננ איז סקו?
 הרינעז צו מיינם סהוי םינדש̂ע דער איז קורס ץ קאוטס
 םענער הונדערטע נעהאלט. נרעסערען א און שטערע א שנעל

 אוז געייערענם סיסםעם מיטשעי* רי pir האבען םרויעז און
םאי אויר עס קאנט איהר רעבעז. ̂עהז א הײנם סאכעז

מײקיננ פעטעלז אוז רעזײניננ אװ סקויצ מיטשעל די
 אוז צוריס יאהר סס איבער כיט נעװארעז נענרינרעט איז

:רערנרײכם ה*ט
מעםאדען בעשםע א־דעען ײענ

רעזולטאטען בעשטע טישטעםען נײע
 מעסינע ק־־אםעז. אווענט אוז טאנ אונטערריכט. !ערזענליכער
 א :אר קוםט ארער טעיעפןןנירם, שר״נמ, כאדיננוננעז.

אינשארםאציע שולער םים בוקלעם פרײעז
ע י י ר ן פ א ש י י י ר ט ס נ א ם ע ר ן י א ד ע ז נ ו . א והא םק
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ניכער װיכסעק צװײ
 איז רyכ̂יyװ ׳/lypyii״ פאריאנ רער

 צו צװעק טים׳ן nrupny; ג^ריגדעט
 ליטעיא״ סאציאליסטײטע פאר״שירײטען

̂ר און טור  ארויסג^ע־ איצט דאט ביכי
 ער- דאס ביכער. ע4פ-'־אכטפוי צוױי כ׳עז

 •ny פעיזענ^יכצ באני א איז בוך y*jL״
ארבײ- דעם פון גערינגען

ivw 'ivv, .כ’װע וױינישכײן, ב*yאיז ר 
y j□,: כא־ איבײטעד אידײצער דעי אין 

 40 רyאיב יצױן HP'py^K אין רוענרנג
 אי־ יאחר ״פעי־ציג כוך דעם אין יאלר.
 גצנא״ ניט באױעגו:;״ ־ אינייג רי״שע

vd װײנישטײן tya'R- הריז; :^ypyo* 
 ענםמטעדר דעי ײעגען ןyםאלוט כאנטע

 רyKMאיד דyד פון װג4ע;טװיקי און נוננ
 כאציאאי- דער םון איז ױניאן־באוועגונג

 כמעם זיינען וועלכע פארטײ, סטישער
 אידי׳שען ױנגען פאר׳ן אונבאקאנט װי

איבייט^י
 yosny דאס איז בוף יױינישטײן׳ס ב.

 ארבײ״ איד״טעז װענען ןyרי:עױ;גy בוך
̂י״ טער  פערזאן א פון לאנד, אץ אך קא

 טיט־ קעביפען אונצעהליג/! האט װעיכער
 ז״• ערינעררנבען דאזינע די ;עטאבט.

v' פאר אינטעױעסאנט זעלר נעז ivאי־ ן 
 jyiy' פאר און 4,4בכי ארבייטער דיימען

 ארבײ״ יעדער בפרט. טוער ארבײטער
y( בוך די;ם אין קען פיהרער טער i'M] 

 װע־ םאקטען און נײישפילען הונדערטער
 און ױניאן זײן פון עגטוױקי״ונג דערי בען
 :אנצער רעי פון ענטוױקלוננ דעי פון

באװעגונג. ארבײטער איד״שער
 [-ny:אױיס עעהן זעהר איז בוך דאס

 ׳קאהאן אב פון פאררעדע א מיט בען
.$1.25 בלויז קאסט און

 רyנדyב צװײ איז בוך צוױיטע דאס
 עי־ זײנען װאס 'דער6' בעסטע רי פון

 באיוא:־ דעם פון פעדע־ דער פון יטינען
 רי קאװנער). (כ. אדלער י. פאעט טען

 דורב־ זייגען בענדער צוױי די פון לידער
 טאלאנט אײגענארטיגען טיט׳ן געװעבט

 די פאיטאנט װעילכער אײעי, י. פיז
 אין פאראײנינען צו פעהיגקײם yנyטױזע

 און טא^אנט פאעטײשען טיפען א זיןי
 ײyבענד צוױי די הומאר. ען6אײדעי א

 טיט׳ז ארױסגענעבעז פראכטפוי זײנעז
.$2.25 רײז8 טחבר. פון בילד

 איץ װענדעז צו זיך בא*טטעיוננ מיט׳ן
 בראדװיי איסט 175 ״װעקער׳/ פאר-״אנ

יארק. נױ

אויםשליםליר קױפט

יד••
אטניא
1עםאטשנ

סהעמ לל והײס

פרעסערם
ס ק ו א ל ק ן ו פ
 ־oyin װײער די דאם װיסען זײט

 בע־ און װעלװעט lyDyps צו לאך
 איצט ביז. האבען מיר װאס ליװיע,

 ילײ־ עכטע3צו;מ די מיט נעמאכט
 האלץ אויף צוגעישלאגען אדער װענד
 אונ־ פון נעװארען ערקלערט זײנען

 אום־ פאר פעקטארי־דאקטאר רyז
 םון נערוך דער דען יוזען, צו כעזונד

 צופא־ די און פעך צואװאריפטע די
 קאנ־ צז ברענגעז קאן האלץ רעטע

כאטפישאן.
 פעטענט נײעם אונזער נאר ױזמ

 װעלכע לײװענד, קופערנע די פיט
 די פון נעװארען אנערקענט איז

 װאשיננ־ אין עקספערטען ;רעסטע
 װײ־ סאניטארי׳שע העכסט □4אי טאן
ברעטייאך. ער

די נײ באקוממן צו

 לאש5 אםער־האן
פרעם־ װעלוועס און

סאטפאגי כאארד
 ײארק נײ עװענװ פעפטע 123

 2220 אשלאנד טעלעפאז
 לײםעסם די אויך פארקויסען מיר
 םים כשים םרור,ענע םםימערס. 4סמײי

גאראנמי?. ײ
 י:ס8מא« יי:?י:ג אויך האבען םיר

̂ם. אין בעסטע די ~ סארק

El

u

Hr
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 מןודו איזראשל כר.
גןשמודנמ פלוצװנג

̂ייש י d זייט mg •?נ

 טױט, שױן איז .<וױן ״.גפאסיגער סער
ט ניט עס יאט קיינעי און  גלוי׳ יעױא̂י
 טי״ע־ א oy איז אנער לײרער !כען

םאיוט. ריגער
 בלויז געװען osk איז יעיױן ברודער

 מיט ערשט גערוײראט דאט עי יאיזר. ן#;
 ‘1ביא י,אזט און צוריר, קורצע.צי^־ א

 ױמע נאדל א סארצוױיפלונג גרויס אין
םרױ.

י,. ײ די נעװען איז נייטאנ םיײטאנ
 ׳יײג־ אן זעהר נעװען איז לױה די

 דעש געכראכע האט כיען דרוחסםולע.
 דעי םון רום קאו(םיל אין יןערפער טויטען

 <¥־ ױדאן, הי־אײזכיאכער איטאיייענישע*
 םארזא* נעװע; דינען cy װאו ,48 סאי

 דער םון מיטגדירער אקטיװע סך א םעלט
 אנדערע די םון אױך און ױניאן קאטעי־ס

 יאר?» נױ אין יאקאיס אינטערגײשאנאי
 ‘נא רי בעורען אנוועזענד דארט דיגען עס

 און אינטעמ״שאנאל אונזער פון אםטע
 חנר םון באארד דזשאינט םון באאטטע רי

ױניאן. םאכער סקױרט און ?לאוין
 באערדיגט איז פארשטארבענער ךער

 אר״ םון סעסעטערי ר*ר אויף מװארען
 תביג־ דוד וױיט־פרעז. און ;רימ •ייטער

w, רער :iw nyjp t תאטערע דער םון 
OP;* א געהאיטען האט ,10 לאסאל 

ינר. אםמגעם רעס נײ רערע דיהרענרע
 םארשטארבע- רער װאס רעם חוץ א

 ״ אונזער אין טעטע געװען איז נער
 דעי אין געװען טעטיג אױך ער איז גיאן

 סא׳ די און באװענונג, סאציאליסטישער
 רי וױ גוט אזױ באותגוגג, *יאליסטישע
 ז״ן דורך חאבען כאװעמננ סרײד־ױגיאן

 גא:ץ א פארלארען טויט םריהצייטינען
הראפט. כארײטענרע װיכםינע,
!אנדענקען ליכטיגען זײן עהרע

רעזאלוציע טרױער
 ״גע- די פון רעדאהטאר װערטער

:רעכטיגקייט״
 *r>t די םון מיטינג רענעלען א בײ
 י־. װ. ג. ל. א. 12 לאסאל ױניאן םערס
 אנניזנונימן איז ױני, כמן14 רעם שכח

 דעם נאך טרױער-רעזאלוציע א געװארען
 רעױין, איזראעל בר. םיהרער, ױניאן

 ג<ײ זײז געשטארבען-אין איז וועלכער
 !אנדעלחלןן זײן עהרע ױנענד. הענרער

באסטאן. ,12 ל. ױדאן םרעסערס
־.td רעח. ש*ייחןר, סעם

םאסס. כאסטאן,

אז איה̂ר וױיסם
 דורכ* *ז ׳ב»װזיזען צי*ערען ^סיציעלע

יעדען •*חיעו יאסמז^רען 2,245 •ניאליר
 אין און ^/)יעסטינא אין *רײנס אויף

 «אחל דורכאניטלינע די »יו אבחים די
 אערקיאע חעלסאר אז *יחר, װײס■ ?2,429

 סיא׳ן •יונא? דעס ענטהאלגען סיג^רעטס
 •רןגענ■ 100 •ון ®עס און ■לײװןץ •יינס«ען

? «אנ*ק ®ערקי^ען ריעעם

 אדעו סטױק א
סםרײק rp דם

ם די איז יעזנם  אפזענדען *ו צײ
 אײ״ אייער אין ןײין אייערע *ו

דעאארםםענט. דענטאי נענעם

 ױ״ דער פון םיטכייד יעדער
אן  *ו *רירוילעניע די האם ני

 '1 און עקיאםינירען זיך לןןזען
 געװיםעינהאפםםמע די קריגען

 •ריים, םאקם דר. םון עצות
צ;ץ אין דענטיםט, טשיעף אנ  ג

םרײ.

 דעפארטמענט דענטאל
סענטער העלטה יוניאו

סם. םע17 אײסם 131
סיםי. יארק נױ

 פריח 10 ®ון r̂ןניo :אםים־מםונדתז
 4 ניו •דיח סנ — ®כת אװזננם; 7 ביו

?.jPMrtnrs — זונסיא גופכסיסאג

 חױז ץדטי איטאליעדשע
שנת^ דך עפענט
ץד טען28

} 1 ײ«1 1 פו וס1(׳•־
ען די איין, ריכ״ען צי  דא־ט "(1 װ̂ע

 בין !-,ריטנ^-ד סא• נעסט. װייחאר^לע
• דא״ט װע־ט איגטעמ״׳עאנאל אינ̂ז

 פאר װאף, «מר דאאאר 16 נערעכעגט
 17 — װגיאנס אנדערע פון םיטג^דער

װאך •ער דאלאר
 דך געםינט גאריכאלדי״ ״אניטא די

 כיט/ גיעגט נולװארד, חײלאן 2126 אין
 אײנצעל׳זײטען פאר *ײיאגד. טטעטען

 *ױי״ אזוי אין *עדו״^יפטרירען *v דך װי
 דע־ פון אםיס אין װעגדען צו זיך טע-

יאריז. נױ סטריט, טע21 װעסט 8 ױדאן,

.orptwi 7748 טע^פאן,
̂ון28 דעס ^וכת,  ויע»ר א חײ' ױני/ ט

 ריט עםעגען זיר •יא״ו דער װעט כײטאג,
 עס וחןינען אױוי באנקעט, ״*ועהנעם א

 סון םאר׳פטעהער דין אנװעזענד װעלמן
 v( אין יודאנס ייאיזאר אינזעיע אלע

 רעש סיז און כאארד דז״עאינט םין יאריז,
 אונ״ םין כאארד עקזעקוטיװ דדעענעראל

אינטע־נײ׳שאנאל. זער

ײןןIז ף
שאנס

י איז ט י נ ױז ד ה

.Dj/myoup זנ *רוסיגע די און כיידיגנ הוי«ט די צײנמ װ«ס חײז, ױגיטי דעי ®ח וויו״ ,״גוירײפ*• א

 סקױרם קלאוק, צו
םשעררייפ שאפ ריפער

רער ®ה װערען פרעזענטירט װעט

אינםעונעשאנאל
 נעיעגענ• אױסגעךייכענטע אן
 קלןןוק «ץ רל״יטעטט פאר חיים

 שעפער דרעם אק ריפער םקוירט,
 זײ־ טון אינםערעטען די דיענען ױ
 זוײט דערזעלכער *ו א־ץ באנק, ער

 ײזיק״- א סים װערען •רןףענםירם
 זוםעד■ ■ראכטפולער דער אין שאן
 פא־ אין דרעסםאכער די פץ ה״ש

פארק. רעסט

 אינםערנע- דער פץ כאנק די
 וואקײ־ דיזע געכען װעם עאנאי
 סשערלײם *רוע^ז די צו שאנם

•c*r דיער אין ברעננען וחןיען 
 אקארנםם צאהל נרעטםע די כאנק

סאגאט דררכ׳ן

נאנק ױניאן
 דער םון ביעגרכער

סיסםעם. רעזױרװ םערעראל

 עװענױ פינפפע
סטױפ וצפער דער נײ

pirn

 פאר געלעגעגהײט א אױך איז עס
 אי־ זײער צײנען *ר ארכײטער די

 ױיע־ פון ארבײם דער םאר שעגונג
 אי־ יעדען זזרך םשערליים רע

יאהר. אין כײםס-םאנ

 זײערע העלפען קענען ארכײסער
 פרײען א קריגען שאפ-םשערלײט

 װעלען זײ װאם דערםיט װאק״שאן
 דער צו אקאונטם ז״ערע כרעננען

 און כאנק ױניאן אינטערנעשאנאל
 קרעדיםירט זאל עס םארלאנגען

 זײער םון טשערםאן צוט װערען
 ארבײם גוטע די אן םאננם שאפ.
ענדע ביז נוט איז אםער דער איצט.

דזשון

GERECHTIGKE1T— (JUSTICE)f
 החזכוןי בצדכתי

איסה. וילא
.)0 כ״?, (אױב,

 געיעכטיג• םײן אן
ו1 איך חו»לט קײט  י

 װעל איז עט>זיק,
אפיייזזעו• ני® איחר

ױניאו וואױסערס נארםענם לײדיס ̂אנאל אינטדי דער פון אוגאו אפיניעלער
PRICK 3 CKMTfl■ױײ &ען27 פרײמאג

r . V

NewYork, Friday, •lun<■ 27, 1 'CVol. VI. No. 2<i.

סםיפה׳ם ־ פאר פארהער
b>פול;̂; אין קאמיםיע

̂מע, װאם מענשען, מיט געפאקט טאנ יעדען איז האל סיטי רער  םאר. קומט ראדט װאם ,ן v ר
םארטרע־ — ניט. גאר ז»גט און רערע לאנגע א האלט אסם׳ן דזשאבערם די פץ לאיער —

 צו־ הילקוױט גענאסע — דזשאבערס. די שארח אטאקירען אםס׳ן אמעױקען דער םון טער
 םאר םארבערײטוננען רי מיט אן געהט ױניאן די—באלעבאטים. די מון טענות אלע קלאפט

סטרײק. נענעראל א

אינהאלט־פארצײכניס

26 נוםער ״גערעכםיגקײט״

 א*ן פאר קומם װאס פארהער, רער
 סיטי םון טיפײםבער אלרערםאניק רעס
 קאסיסיע, םפעציעיער רער םאר חאי,
̂וט סמיט גאװערנןור װ$ס  אםאינטעס, ה

 רער אין סכסון דעם אונט/ןרזוכען צו
 צױ פרובירען און אינדוסטריע קל#וק

 םרידייכעי א צו צררים א״ע נויםברענגען
 ‘הא די אן. rŝ נאך נעהט סעםי*םענט,

 אויסציהע־ םיה ארע זיך נעהםט סיםיע
 צ«• אום צר יערען נרינרייך גאנץ רען

 דער פון אײנצעלהײטע; איע רערגעהן
 מוז דאס ארן סיטואציע, םארװיקעיטער

צײט. גקםען
 ניט קײנעם באשרײנקט קאםיסיע רי

 יערץן םרן םאיטרעטער די צײט. ירי
 .״וי און װילען זײ װאס רעדען ק^נען צר
ט1וי װאס איץ און װייען. זײ אגנ5  י

 ^יט אויםנעהערט װערט נעזאנט דארט
וםי־ מנר םון אי נײגעריגסײש, גרויס  ̂י
 %חר אםת חגם חנרגעהן וױי װאם סי^
 רעם אי טרייד, קיוןווס אין לאגע רער נען

 זאל דעם א; פאקט װאס עוים, גרויסען
 קיכיט פארהער רער זינט ט#נ יעדען
 די אויף אםילו אכטענדינ ניט םאר,

 טעג. פאר יעצטע די אין היץ נרויסע
 םאר־ אזוי װערען אהין, קומען זואם די

 הומט עם װאס איץ אין אינטערעסירט
 רעי־ אן זיך םארנעסען זײ אז פאר, דארט
 ח>>־ שפעט סוםען װאס די כאטש היץ,
 דאדפען און זיצען צו װאו ניט כען

 םיס. די אויף י.אננ שטונרען מטעהן
 רעם םאר אז םיהיט, זאי אין עולם

 געםאכמען װערם קאםיסיע נאװערנאר׳ס
 כאג יעדען סאן װאס האמו*, גרויסער א

 און טהאטען, צו װערטער םון איבעתעהן
 צי אוםגערולר םיט שוין װארטען אינע
 װערטער־שיאכט די אט װאס טים זעוזן
ענרינען. זיך וועם

יעצ־ םון ״גערעכטיגסײט״ רער אין
 באריסמען נעקענט םיר האבען װאך טער

 זיצו:־ רי ריען טאנ, ערשטען םון בלויז
 הא״ קאטיסיע גאװערנאד׳ס רעם פון נען
 דא װעיען םיר און אנגעפאננען, זיר בען

 אנ־ די םון פאסירוננען די איבערנעבען
טענ. רערע

לעצ־ נעמעלרעט שוין האבען מיר װי
 הילסװיט. םאדיס נענאסע האט װאך, סע

 דינ־ ױניאן, אונזער םאר לאיער דער
פאר יערע כלענצענרע א געהאלטען סטאג

 םאינומעי האט ױעלכע קאםיסיע, רער
 הוינט די טאנ. םון זיצונגען כײדע

 אי־ ײקרען רעדע דער םון שטריכען
 אין ארט צװײטען א אױו* בערגענעבען

 קלאר האט וױלקװיס גענ. צײטונ;. דעד
 גאגצע רי סאמיסיע דער פאר נעםאכט

ד קיאוה רער אין יאנע פאררדײםע א

 םאי נעםאכט סיאר האט ער ; דוסטריע
 םאדערונגעז ױניאנס רער קאםיסיע דער
 זײ־ עס נויטינ װי אויסגעװיזען, האט און
 אינרוסטריע, רער אין רעפארםען די נען

 וױ און םאר, שיאנט ױניאן רי ױאס
 צו ארבײטער די זײנען עס כארעכםיגט

)2 זיימ אויף (®לוס

 געזעצליכער א איז חשזלי im דער
ררעםמאכער און קלאןק רי פאר םוכ ופ

 רער איז םרײטאג איבעראכטאג
 געזעצ־ א איז טאג דער דז^וולײ. טער4

 און קיאוק־ דער אין טוב ױם ליכער
 און קיאוק די און דרעסזאיגרוסטריע

 T אויםנאפאדזןרט ׳זמךןנן 4כער1כמ דרעס
ארבײםען. צו נישט טאג געם

 בא־ געוױס זײנען סלאוהמאכער די
 ךעם אין לאגע איצטיגער רער טיט האנט
 באציהונגען װעיבע װײסען זײ ;טרײר

 דער צװישען איצטער עקזיסטירען עס
 קען עס און באלעבאטים, רי און ױניאן

 זאי םאנוםעקטשורער מאנכער אז זיין,
 איצטינען רעם טיט באנוצעז װעלען זיף

 הײסעז און צושטאנר אומכאשטימטעז
 פרייטאנ נעקסטען קוםען ארבײטער די
ארכײט. דער צו

 םון באארר רזשאינט םון נאטען אין
 ױניאן סאכער דרעס און קלאוה דער

 םון מיטגלירער די אויױ םיר םארערען
 צו ניט טאג יענעם איגאניזאציע דער

 זײן טאנ יענעם דארםען זײ ארבײטען.
 בא־ ניט זיןי אפילו און הײם דער אין

שאפ־דיסטריהט. דעם אין װײזען
 רי ־ראס באקאנט, אויף מאכען מיר
 װעט ױניאן ררעס־םאכער אוז קלאוח־

 װען אירגענד װי םעהר נאף םאל דאם
 די װאןי. דער אויױ גאנץ זײן םריהער,

 עס נאר װאו שאם־דיסטריקםען, אלע
 ררעם־שעפער, און קלאוס זיך געםינען

 װערען פאטרולירט שטרענג זעהר װעלען
 װאס ױניאן דער םון םיטגלירער די און

 ארבײט דער בײ װערען געםונען װעלען
װע־ באשטראםט שטרענג זיכער וועלען

 םון טיטנליד קײן דעריבער זאל
 טא־ ניט םארזוף <ןײן אפילו ױניאן

דעם םרײםאנ, ארבײטען געחן צו

 רען•
 דער
כען

ל סען4 ^ו ד
 באארד דדעאינט םון 1נאס^ אין

 ריםער איז דרעס מוירט,6 קיאוק.
ױניאן, סאכער

ל ע א ר ז י  רג, ע ב נ י םי א
םענערזשער. רזשענעראל

ר, ע ג נ א ל ע. ס י א ו ל
סעקרעםער.

 םח ויצוננפז רי װעגעו נײעס 4 און 9 צ, זײט
לססיסיפ. סםיםר׳ס גאײמר;אי

 קינרער םוןר זוםמר־קקם• ראריקאישר א «; זײט
עיטמרעז, איגטעריגענטע שון

 איוראעל סוו סקפםש ביאגראםישער א » ?ײט
שםברוי־ ױני•?. רע־ אין םעטיגקײט לעװינ׳ס

 װארסם ,08 *1יאתא ױניסו, װארקערס רערי
םאריויםרוגגעז צוריה

 מ — (םקייש• גענאננען איז זי און 7 זײט
זאהן.  נקלןכגמר צוםרירענער רײו שפוא̂י

 רןר םוו בריף א י. נחום — (נעריכםי
גראנאף. מ. — הויז ױניטי

ט ײ  *נרעיע ; ױניסז ׳רער םאר רערט *י׳נס א. ז
 רע• — נסװערנסר׳קסםיסיפ ijn םסר ערות

נאטיצען. דאהציאנעלע
 נא־ הפטייכער זײן ro פסשיזם רשי ס זייט

 איגטערנײשאנאל זעלרין. א. — קעםהײט
סהולמאן. ה. — קאלענראר

 און םוושאום נאטור*וזיסס»<־יש*ר רער io ?ייט
 הורץ בארארולין ל. — אויםנאבע זײן
נ ב י — שארף און

 — דײםשלמנר איז באנה וןרניינמר רי n זײט
 I בחור ם*ר׳ו חורא חא?אנאװיבמו. לעאן

לעכעריגער רער - (םעריטיז>
 חילקװים׳ס סין שס*<ען וײכםיגסםע די צנ. זײט

ק#טיסי* סםיםה׳ס גןןמערגאר פ«ר רעד
סזרסרײז־כאנמם א ivoyior .13 ןייט

רײזבערנ. y װײס*«רעזירענם םאר
 קיאות רער םוז טעטינקײט יאהר א .14 זייט

.1 ל«ק*ל ױניסו, אסרײםארס
װיסעו. צו גום זאכען .18 זײט
 באארר עסיעסוטױו םח םיםיננעו צװיי .1» ?ײט

שעהנהאלץ י. - צצ יסלאל

גענעואל א ערקלערט אמאלגאמײטעד
יארק סטױקאץנץ

םענער־שנײדער. טויזענד 50 ארום פארװיקעלט זײנען םטרײק אין

 הח ױניטי אין קאנצערט דזשולי »טער
דרעפמאכער און זדיסם ױ פוז ;

םריהער, מאל אלע װי יאהר, רעם
 אונזערע םון הויז ױניטי די אין װעט

 םארעטט אין ררעסמאכער, און װײסט
 פענ־ םון בערג״ ״בלויע די אויף אאר?,

 םארסױ דזשולײ, טען4 רעם סילװײניא,
 װערט עס און קאנצערט, שעהנער א מען

 גאר ארויסקומען זאל עס אז ערװארטעם,
עולם. גרויסעי א

 םרײ־ אויס םאלט רזיטולאי טער4 דער
 א האבען יאהר רעם קאן מען און ׳טאנ

 םרײטאנ, — ״װיק־ענד״, נוטען זעהר
 ער־ אלזא, ׳האן םען זונטאנ. און עבת

 אונזער םון מיטגלידער סך א אז ווארטען,
 םרויען, און מענער אינטערנעיטאנאל,

 בא־ צו טענ דרײ די אויסנוצען ^לען
 די אפםרימען און הויז, ױניטי די ?וכען
 אין ארבײטען ײײמער תאנען צו כחות

שטארט. לער םון היצען רי
 רײכ־ רע-י־־ און שעהגהײם דער װעגען

 מױן םיר האכען פלאץ חנם םון קייט
 בלויז דא װי^ען םיר געמריבען. געגוג

 דארט וײנמן סיזאן חנם םאר או ןװגעכען,
״אים־ אייגימ גאך געײאחנן מסאכט

 דעם פארגרעסערט װאס פרואוומענטס״,
רארט. באהוםם םען װאם קאמםארט

 אהין םאהרען װאם םאמיליען רי םאר
 געװיס עס װעט װעקײשאן, זײער םאר
 הערען צו אינטערעםאנט באזונרערס זײן

 תרו ברענען לײטס עלעתטריס רי דאס
 קאטערזשעם, אלע אין כטנע גאנצע די

.)18 זײפ אויף »לוס0

 די איז װאכען £אר לעצטע די אין
 אװ װאירקערס סלארינג אמאלגאטײטער

 צוזאםענ־ א אין נעקומען אמעריקא
 סאבריקאנטעז פלײרער די מיט שטויס

 נעפרוםט האט ױניאן די יארס. נױ פון
 םריר־ א צו באלעבאטים די םים קומען
 זעלבער דער אין און םאחגלײך, ליכען
 נענעראל א צו גרײטען גענוםען זיר ציייט

 אויסרע־ אבער זיך האט׳ עס כטרײק.
 גע־ נעםוזס האט םטרײס א או לאזען,
װערען. רופען

 ‘אםאלגא רי האט אווענט דינסטאנ
 אלע םון םיטינג א אײנגערוםעז םײטער

 םרעזידענט טרייד. אין שאם־טשערלײם
 םיטינג דעם אויוי האט הילמאן םידני

 הײן ניטא םעהר איז עס אז ערקלערט,
 מוז סטרײפ נענעראל א ראס אויםוועג,
 ענטוזיאזם גרויס םיט און װערען גערוםען

 כע־ באשלאסען םיטינג דעם אויױ איז
 ג?ך גלייך זאל םטרײה דער דאס װארען
 נע־ באשלאסען איז עס װערען. רופען

 מאשי־ נאנצע די װי אזוי ראס װארען,
 ג״ינײען ^ויז איז סטרײס פאר׳ן נערי

 גערוסען םטרײס דער זאל צוגענרײט,
 דער אין זײנער א 10 מיטװאך, װערען
 שורוה די װען צײט דער אין און םריה,
 ארונטער םארשירען געשריבען, װערען

טויזענ־ צעהנדליגע די שעפער רי פון

,25 לאסאל פון טעטנערס ודסטמאנער,
אױפםפרסזאם

 טען4 דעם םרײטאנ, קוםענ^יגען
 איז טוב ױם געזעצליכער א איז דזשולײ,

 װײסט־מאכער סיין און טרײד אונזער
 װאר־ ארבײטען. ניט טאנ דעם טאר

 קרינען טאנ םאר׳ן דארפען ארבײטער
באצ^וזלם״

 אויםנעםאדערט דעריבער וחנרט איהר
און מחנפער רי אין ארײנצוקוכמן ניט

 די מיט שטרײטיגסייטען פארםײרען
 זײן װעלען האמיטעס װײל באלעבאטים,

 דא־ די אט אז זעהן, און שעפער רי בײ
 רורכגעםיהרט זאל םאראררנוננ זיגע

װערען.
מא* \וײםט באארר, עסזעסוטעו *

.25 לאהאל ױניאן כער
א ר י , א ר ל ע ם נ ע ז א ר

סעיזרעטער.

 קא?ןח נײעם א אין םענער־שנײרער, דער
רעכםמ^ זײערע םאר

 םטרײק רעם אין אישוס די װענען
 ױאך קוםענרע די באריכטען םיר װעלען
 א אמאלגאםײטער די ײינשען םיר

דעך םון מיטנלידער די זיג. שנעלען
 אײנ־ ניט שוין האבען אמאלנאמײטעד

 םיײ גוטק זײנען זײ אז נעוױזעז, מאל
 :םאר אםאל זײ האבען סוים און טער,

 אין ארונטער און שעפער רי לאזען
,̂  צוריס־ ניט אהין זיך זײ זועלען קאםו
 זײערע נעװינען װעלען זײ ביז סערען

 1װעלע זײ ביז ;פארערונגען גערעכםע
 זייערע םארשטעהן צו געבען אםאל װידער

 אר־ רי םון רעכטען דל אז באי*עבאטים,
 •ױ גוט אזוי שעפער, רי אין בײטער

 םולע; ױניאן, דער מיט אנרימענם דער
 אםאלגאסײםער די װערען. אפנעהיט

 בארײטענרען גרויסען, אײן קײן נאך האט
 האםען, םיר און םארלארען, ניט האםױ

 םאלשטענ־ קאםף דעם אויך װעט זי דאס
געוױנען. דיג

 םון אײנינקײט די לעב*ן זאל לאננ
!טאסען ארבײטער די

 הױז ױניטי איטאליענישע
שבת. דעם זיך עםענט

:ל*האי םח רויז ױניטי איםאליענישע רי
»m, סטעטעז אויף נאריבאי־רי׳׳, אניםא ״װילא • 

 רעם• שכת. רעם זיר עםענט ׳ים ביים אײ־־אנר,
jyoiih .ױני
 V נעגעבעו װערט נערענענהײם דער צו

 סנסאנגמר זיר װעט באנקעם רער באנתעם
 זיך הסכמז װ«ם די און נסכםיטנ, אזײנער ו:

 ןוו נמבעםעו זײנזנז טײזעםס, םים באזאיגם
p רוטעז k צײט
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