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̂ן»נ s מ«כען גענגסטערס מערדערדכ
פערלזטטײ ס. וױיס-פרעזידענט אח» פאל

*V•* • J

 האט ע־ ױאפ ױאלגרען .<
 ע־ג־ צי ק״ן ראבען נ*ט *עז

 א־צט אבע־ ג^ך א־ז ע־ .
איז ער צישטאנד. ע־נהטעל

)1 6זײ ם־ז (ע־ייס
ע; ״ א- ד־ עלס אין ד «•# ? א ט #י ט א ד

ע- :־אגל א א*ן עי און שנעי־ע• ד ט  גו
ט ק״ ט א הז ע־ ט & ם די שין אי״ רי טוי ק א  ד

ױטטירען ־עי־יגנע; א-ן ײגצ ד ;,זיי: א  װעז
עז אנ ײך א*ן כ ען צו א פ א כ א־ ײט׳ א*; פ צ

י״יי • ־■*“ץy ך y• ך• ז
ז ; א: הי ע  לא נ

טע ע; ה א״ג  נ
ױך  א• א־; א

ד־ כייט אפנע^אשען ט, שיי־ א לו  אי־ע יא נ
ײ;ע ־ ז ע ד ״ ״ ײנע• ק  נע־ די־־ב;עלױייט ז

ען אי ט די דעם, נייט װ  האבעז דאקטלירי
ט, עי ־ יי ײ אז עי אי א־ וי ־ : ע נ ״  יד פין א

ס שי*עגע~ ע ־ עפ ע ט ־ א ע; ־ אז ״ ע פנ א  א־
ט רי א: פ, איײע־־גע־ רע־ ט״ט ה ײ ט פ אי  װ

א עס ד ײ  ערי**טטײן8 א*ן ״טא־בען דעט ט8צ
ט אי ט ;עװען װ ע ד א־ ן ע־ני פ׳ ױ  א*ט א
ר א א ט פ ־י ר ט ע ט עז הינ ײנ׳ ט ש רל ע  פ

ען איי אננ עג ט ; עג ד עזי פי ס־ ױי ־ י. ו ײנ  פ
ערנ, ט עס װי א,יז ב ײנ א־ די האבען ש  בוי

ס ע ך נ ױ ם א ל ט אי אי װ ע ען. ג ר קי א ם  עד א
ײן און ט ש א־ גרופע א און *ערר מ ק או  קי

ען כער ען זיינ אננ ענ אל דעם פון נ ער ענ  ג
טיננ ל םון מעכיבזןר״פי א ק א  איז *ואס ,2 י

װארען אפגעראי־טען ך ישבת גע א אג נ ט ײ  נ
ען אי; ט ע ד אנ ם. פ או ע ם ײ רג ל ע ב ײנ  איז פ

ען ע א ענ ג אין נ נ טו ײ גי א פרוי זיין פון ב

 האבעז ױעלכע היגדער, צוױי זײנע און
 בויא־ די און ארוםגערינגערט גלײך אירם

 א:צױ איהט געװאגט נישט האבען געס
גרײפען.
ע־ ג ד נ טי ם כיאנרעטען אי; כ־ או ע ס ײ  ל

ע איז אד ר רע״ געידען גר ע ט ס הנ ע נ ש נ טי  םי
ס א ט. װען ז־אט 2 4י־איאי װ א ה ע  זיא עס ג

ען ט ײ ע ארכ ע זעהר א ם ט אנ ט ע עי ט נ  אי
ע בי קו ס עד די ב ד אי ײ ר א־ און ט ן אני רג  א

ס אנ ע די םראכען. צי סי הו פ  -א^^ איז די
ט ײ עי ען ג א- װ ע ערג פון ג ײ און םייגב ד ע  פ
y יצטײן. s<s ד ר י ד ט י י ען ב אב ך ר  בא־ ד

עי אין ע ד סי קו ס ט דער און די ױ  ע
ס איז ױ ־ עז, גאגץ האי^ פון א ד פרי  און צו

ט א ה ־ י ע נ ײ א״ ק ט ג ט :י אנ ק ע עכ־ ; ד ר א  ם
אס טיגען מ איז װ ־ א טי א ט פ נו  יצפע־ טי

ױף םאיגעקוכלען טער ר דער א ע ט ױי  צו
ױ. װעג ע
ט ען איז פעריליצטײג׳ען פי אנג עג  נ
ער ד ער, ברו אגנ ר א װ ע ט אנ ק א אן־ ב  ױני

ר ע ב ט ע ם פון ט ע ענ עז װ ע  ׳און ,1 יאיוא< ג
ע, אין ער װי ער ד ע אנ ערנ עז װ ײנ  געײען ז

ביי ער ל דעד א*ז ערק^ערען, ד א פ ר ע ב  אי
ר, א געװען ע ט ענ ב ע ר ע סג אוי עגוי־ ע־ א נ פ  ס

ר. ציע< ע ט ר שי אנז ר ט װער טו א א  עס ה
^ ט ר שי אנז ר ט װער א א ע־ עט ה סג  אוי

ט4םי נ ס װער און ׳א א ס ה א ? ד ט הר עפי רכג דו
עי ד רו ײן ב ט מ ^ ר ע ט פ א ס דא ה י ײן נ ק

 ®מרזענייכע
מ יעצםע די #יארק נױ ^י ט  אויך יאהר ע

 װאס פון גמפיחרט, ניט סטרייקס קײן
 זא^ען באסעס אז דריננען, סענעין זאיל מעז
 ילעצ־ רעם צײט אראנזיטירט. האבען עס

 עקזעט־ דז״מענעראר רער םון םיםינג טען
^ דער םון באאדד טױו טאנ ע׳ טערנ  אינ
ײן איז ט ע מ׳ ע ױ • עכי פטז  םאינומען הוי
ט  דעם ;^עןזטטינצו,אי ארבײט דער פי

 ײא*ק א״ע םין U יאקאיל םאראײניגטען
אפערײטארס.

 נאב־עי וזאכען דעטעיזטיװפ די װי
 גע־ גענגםטערם די האבען איבעינעגעבען,

 אטאזע פא־ר דע־ םא־ קריגען דארפט
 סיפע גרײסע א פעײ׳צטיילען אלין־י
 א*, י־־;* ׳ געדי:;עז זײ האט איזא, װער

 אפע•“אפצ' פא־אעטע־עכי־ט געװען
׳׳. ײע; פ*; םערל״עטײג׳ען

tw*'{** אונזער inאיו ונאל 
םצתנ״ םאר»ינסעח»ירם זעחד און ױי

בא^ ז**ען זײ ד^ס און שויריגע רי םינען
 עס שטראזי. פארדינטע זײער קיםעז
ס די גנארבײם טיכטיג וחגרט מי ײ ח ע  נ

 װען אז ׳זײן קאן עס און ענטרעקען, צו
 די זאיל װערען, געיעזען װעיען שורות די

 די אויפגעדעקט. זײן שוין ;עקײטנים
קן, גענען םאױטװערונג ע׳ שטי  דער״ פערי

 בא״ ױניאן א דורך םיהרט ע־ װאס פא־
 פארשװע״ א ארס באטראכט װערט יטילוס,

 גע• װעט אי*ץ און ױגיאז דער געגען רו:ג
חמען װעיען טאן ױפצו פארשװע♦ די א  H ארבײטען ״קײס״ דעי־ או*ףױ:ג.

 דעפארט* פאריס פון דעטעיטױוס בעסטע
 פא־זיכעיט; האבען ז*י וױ ׳אוז טענט,
טעןי“א זיי *ערען ריבטיגען אויפ׳ן יפק'

1C'

ש. ד וז ר א א ײפ נ ען די אױס או־נ עדוננ אד פאוי פ
ײו דרעם דעפ פר

).1 זײט םוז <׳»״ום
 איג־ קיקי*א דער א*ן װי באדט, כען

דרסטייע.
 סא־ א װע*ען אײננעפיהדט 4זאי עס
ילײבעי. ױניאן ‘גיטאי־

 א װערען אײנגעשטעיט זא" עס
וױידזשעס. אװ סקײל םיניטוט

 מאנוםזןקטשורער און דזשאבערס די ׳
 די פאר פאראנטװארטייך זײן זאאען

 װע־ װאס ארבײטער, די םון וױידז״שעס
י באשעפטיגט רען י  קאנטראק• זײערע \

סאב־םאנופעקםשורעדס. און טאיס
 און קאגטיאהטארס אװ ^סיטײשאן

 שרײ־ םיר פאדערו;;עז. אנדערע נאך
 םינוט, יעצטע די אין ישורות די בען

 מיר און ׳פרעס רי צו געהען כליר אײדער
 פא־ברײםען. נ*ט םעהר דך דא קאנען

קוםענדע די דעם װענען נענויערעס
וי*ד•
 דעד אץ קאנפעדעגצען דיע

איגדוסטריע קלאוק
 וױיםען, מיטכיידער אונזערע וױ
 דער אין םעטלמענט לעצטען אין דיגען
 גע־ יארק נױ פון אינדוסטריע קאאוק

 זײנען װאס פונקטען, אײנינע בליבען
םםעציע־ די געװאדען. נעסעטעלם נ״ט

הלען א  22 לאהא״ אין װ
שאנ דעם דאנער

.)1 וײם (1• («לוה
 דער .פון הוליגאנעס די געזיגדעל, העך

 עדױקײשא״ ױניאן ״טרײד זאגענאנטער
 באהאיצ־ װאס יצײט חבתז די ליג״. גאל

 ״ערױהײשאנאל״ אונטער׳ן זיר ען6
 שםוצינען א ^ונגעפיהרט האבען שילד

 דיסקרע־ צו אבזיכט דער םיט קאםפײז,
 קאנ־ יעניגע די באשםוצען אין דיטירעז

 באםת זײ איז ױניאן די װאס דידאטען
 א« ניט זיך ניבען און טײער און ^יכ

ט  לינ־ דער אט ביזנעס. יצינקצ קײנע םי
 אױף נישט האט װאס נעזינדעל, קער
ו י  וואס פאראנטװארטליכקײט, שום ײײז ז
אן די םארײאגדלען צו אױסען איז  ױני
 פאלײ א אין היײזעל, פאליםישןנן א אין

 חאבען די אט — קלוב דעבאטיר טישען
 בא־ דעם אנבאטראכס אין גענומען נים

 ארוים־ האבען און װניאך דער פון שיצוס
 ®אםק־ באעטיאך, פארשײדענע נעאאזען

 א עפעס םון אונטערגעשריבען װיאען,
 •ראגרעסױוע פון ״קאםיטע כאוםרשטע

 װײ־ אזוי און ליגס םון דרעססאכער״,
עי  שעהנד־ אויפ׳ן -איז עס װעאכע א*ן ׳ט

 געגען נעװארען געהעצט אופן ליכסטעז
 לאקאל דעם םון באארד עהזעקוםיװ דעם
 שעוזנ־ י. ברודער נענען ספעציעל און

האלץ.
 די דאס האפען, זין וױיצט עס

 א װי םארשטעהען װאס דרעסםאכער
 ײעלען װערען, געפיהדם דארף ױניאן

 באטײלי־ זיך מאסען גרויסע זײערע אין
מז איז וואה^עז די אץ נען חנ  שטיםמן י

 לײט, ױניאז םאראנםווארםליכע די םאר
 וועגכע םאד יענע, םאר ״ גים און
 האבען אװאגםוריסטען •אליטישע ;די

 ציײ דרעסםאכער די זאילען אגימ^רט.
 םאר פריהער דאס װעלט, דאר םאר נען

r>v אײ זײ זאלען און ױגיאז די אוםט 
n  i n m p ר דער םון םארװא<םונג  י

r »  ura חענמ• ״סאךןוגםװארםלימ

 איז סט*ט גאװערגאר םון קאסיסיע לע
 רי ביז ׳אכיט אין וױיםער םארבליבען

 ווערען. געסעטעלט װעיען פונקטען אלע
 אונ־ א געםאכט אויך װעיט דעם װעגען

 פון אינדוסטריע דער אין טערזוכונג
 די װאס איגװעסטעײטארס, עי*עיספעצ

אנגעשטעיט. האט קאמיסיע
 גײע אז זיר םאעען אאא, ױאך, די

 אר־ די םארענדיגען צו קאגפערעגצען
 די םארקומען וועט מיטװאך דעם בײם.

 ױניאן די צוױשען ?אנפערענץ ערשטע
 און אסאסיאײשאן, דזשאבערס דער און

 ?אגפערענ־ םארקומען װעלען נאכדעם
 םון אסאסיאײשאנס אנדערע די מיט צען
אינדוסםריע. דעד

 םארטראטען זײז וועט ױניאן די
 פרעזידענם דורך קאנםערעדז דעם אויף

 װײס די און באראח סעקרעםער זינםאן,
װאנדער. ה. און םײגבערג פרעזידענטען

 פרעזידענט װעט װאך קומענדע די
 אין אטעגדעזײזאפםערענצען אויך זיגםאן

 קאגפע־ יענע ׳ שיסאנא. און קליװלאנד
 װע־ אטענדעט געזאלט האבען רענצען

 פערל־ םאיר װײס־פרעזידענט פון רען
 מארד־איכערםאל דער אבער שטײן.

 אין נעשטעים איוזם האמ איהם אויח
ה געפינט ער ארבײט. דער  לײדער, זי
 אין צושטאנד ערנסטען גאנץ א אין

 עס לאננ װי װײס װער און האספיטאל,
זין. צו ?ומעז וועט ער ביז נעמען װעט

 זיגמאן פרעזידענס װעט שבת דעם
 װענען מעהר םילאדעלפיא. איז זײז
 k אויף געםײגען לעזער די װעלען דעם

צײטוננ. דער אין ארט צװײטען

ק א ל ס ק ו א ט ײ ו פ א

2 לאד,אל פון מעמבערס

ל דעם פדן ■ערעפשנונכ ױ א ג מ ״ ס ױ ד םיז»ן ע
ען װעט ד ג פי ט א ט ש

דעצעמבער טען20 דעם אווענט, שבת
ך------ ר -------א דו

ן ע ל ו פ ט כ א ר ט פ ד ע צ נ א ק
א. פא־ק קראטאנא און םט. שאדלאט ,61 םקול פאבל״ר, א*ן

 1ראוד באשטאן און סטריט מײ172(
ע די ד ענ ג אי ע ם ט ט ה ױי א ײי װערען קי־עםטעז ב ט נ :נעפיען א

װײאריױקינסםלער דעי סאוראנא באװאוסםע די
דזשײקאבם םpמא סאלאה מאדאם

 פון פ־יאגיאב רייבען א פא־נאיײטעט ,האט אפ“א&ע באריהםטע פון *ריעס זינגען װעט <
ײעי־ק. מ-זיקאיי*? בעסטע די פאלקס־לידער. אײך און

גאטעםםעלד ה.
 א״ייבעי חומאײסםיאעי באװאוםפוער דער
הוםאריס* פאר^עזען װעט פאר^עזעי און

ײ• א;ד»רע און זיינע פון זאבען פי^ןע פי
װערק. בער׳ס

אווענט• אזײגער אכט פונהט אנפאננעז ____________ .
̂ע ן פאטיליען. זײערע מיט אײנגעלאדען זײגען בי־אנקס די אין װאועען וואס מעםבערס אי

זין װעס קאנצערט דער

ױױאן־ב״כעל! דעם מיט בדענגט m !פרײ א״עטריט 2
 אזײגער 11 ױנקם יעצעמנעי, פען14 דעם זונטאכ, קוםענדען דעם ױעם לעװין מאקס

דער אין אנשװיקלונג אינדוסטריעלע ״די :קיים דעט פ^יטזעצען פי־יח,
עװ. ײאשינגםאן 1561 ,2 לאקאד פון רומס ק^אב די אין—געזעלשאפם״ מאדרנעי

 חאפםאן) ב. (דר. צבױן װעט 7.30 פונקט דעצעםבע*, מען12 דעם אװענם׳ פרײטאג
 אין טײיד־ױניאכיזם *מעריקאנער פדן פ^אבע עייןזטע ״די איבעי: לעקנףןורען

 אין פייקוכלען ײײט לעקציע די קאם־*". יןליםיזזען זעי^נסטמטײגדיגען א אין
עװ. װאשינגטאן 1381 ,2 לאקאי• פון רומס קיאב די

3E

 ב. (יר. צבױז װעט פריה, דער אין אזײגעי n דעצעמבער, טעז21 דעם זונטאג׳ ;
g א־־בײ־ אידי״ע יאחר 2״ס איבע*: לעקציעס 0 פון קירס א אנפאנכען האפםאןו

*אזען, םארעײדעגע די איבער משודױם גע׳שינטליבע א — באױעגונג״ טעי
 באױעגונע ארבײטער אםעײקאנער אידישער דער פון אויםטואונגען און צילעו

סט. טע016 א. 62 סענטער, עדױק. ס^שעי. חארלעם אין פארקוטען װעם לקציע די
 געגעבעו פלאץ זעלבען אין װעט ,7.30 דעצעביבער, טעז19 דעם אװענט׳ םרײטאנ

 טרײד־מניאניזם אםערירןאנעי■ פון פי^בע עישטע ״די :איבער "עקגיע א װערען
m ב. (דר. צבױן ®ין *׳/,קאם; אליטישעז3 זעלבםםשםענדיגען א אין w.(:

!אינטערנעשאנאל פון מעמבערם אלע צו פרײ אײנטריט

! D 1 S D " T B 8

• ז

 מאיר ברודעד או̂י איבערםאל מערדערליכען דעם צוליב
 ה״נע ווערען אפנעהאלטען ניט וואך די װעלען פערעלשטײן,

.2לאהאל׳ םון מיטינגען
 צוױיטעו א וואך די האבען צו געװארען געפלאנט איז עם

 עם װאו קלאוק־אפערײטארס, די םון מיטיננ גענעראל־מעמבער
 דעבא־ אינטערעםאנטע די װערען פארטגעזעצט געזאלט האט
 האט װאם קלאוק־אינדוםמריע, דער אץ לאגע דער װענען טע
 שבת לעצטען 2 לאקאל םון מיטנינ דעם או̂י אננעהױבען דך
 פאסירונג שױדערליכע די צוליב לײםעאום. טאנהעטען אין
פארקומען. ניט װאך די מיטיננ דער ל,אן

 מעדרערלײ דעם טאט, שרעקליכע די זעהר באדױערען מיר
םערעלשטיץ. ברודעד אויןש אננריח כען

. ז ק ד ע ר א א ל ב א ק א 2 ל
יוױאן. ווארקערם נארםענט לײױם אינט.

r t l lM  T'lV
*

G E R E C l- rn G K F J T — (J U S T IC E Vv׳'(

החזקתי כצדקתי
אד»ח, וייא
)6 :״ז, ־:, (אי

געיענטיג* 19 5»ײן
ויך י#יך יע חיי לײ«

װעל און ׳י««יק
«וי**יען. » גי יויחי

עלער צי או אפי װ ארג ר פ ע אל ו אנ ש ע ערנ ס ס אינ ײוי ם ל שרס כארמענ ױניאך װאדס
PRICE 3 CENTS\<׳w York, Friday,)»(■<■. if, if24 1 ,1• ,ד טע[19 פר״טויןג .־>Vol. VI. No, ,1ד

ט נ ע ד י ז ע ד ל פ ע ױ מ ע ם
ט האט ער װי גע־צטארבען איז עכ עי ט דער ב־■ — ג ב״ ר  אר־םגער־נ/ א

שאן אםעריקאן ט האט — ל״כאר. אװ פעדעריי ע: על  או דער פאר ג
ער די ״זאלען — *טעט־צלג. לעצטען זײן ביז װען קאנ םע־י א

ם ־ ט ׳ ד ױ ט

ן

 דער פ*ן קאלגםיד ״זע?וט*
;ע• טעט•; א»ז אץ •• • *d ו *י״מ.

ju םיט געסער ױערען .כט־טוצ־עפ
עדען ״ י ו ג א װען א»ז — ט ץ גע טער ד ש. לעצ ען—ױא־נ כ ר א ט ט ע׳ ; ז ױ אזוי אי א ר הן א־ן נ ע ט ;•ר •־• ש א ט ־ כ ע ל ע ג

ט האט ט־ידט דער גאםפערס! סעםױעל טעהר נ־טא ױנ װעקגער  פ.ץ א
ט א־נזער פון מענשען גרעפטע און כעםטע די פון אײנעם אונז ״  אײ־ ;צ
 פאר- אץ אונטערדריקטע די פאר נעקלאפט שטענדיג האט הארץ װעםעם נעם

ש ;ױעלט דער איכער םץ שקלאפטע טע די פדן א״נע עפ ר״ טעו פ ס  פץ גיי
דור. אונזער

ט ײנע מי ט רײד קלונע ז  ער האט שארפוין א־ן שכל זײן מי
דע טענ םטערט ש  םאר קעםפ;־ן צו ארבײםער־טאסען גרויסע די באגיי

ײט מעהר ײה ײן אץ גליק םעהר פאר רעכט, אוז פר ש דער אץ שא■, אץ דנ
ארגאני• .................................... ............— ־

איינעש ,,־
םטע און איכערגעבענםטע געטרײסטע, זייערע פוו ױפריכטינ  פארקעםפער. א

ױרטער דער פאר  שרע־■ א גרויסער, א עם איז כאװענונג ארבײטער ארגאני
ען. װעט מיםםיהלעץ, טיפער ױין און װארט קלוג זײן פארלוםט. ליכער  פעחי

ט ט ני געבארען. גאםפערם א װערט אפ
ץ עהרע קען! ליכטיגעז זי . אנדענ

i r 7 iu h lyu״jin y ו w-y, י -ו^ייו ״יזו* k ײ■׳ ו י• ו - ״ י״ן■ םארלארען ױעלם, ד;יר איכער פון אץ אפעריקא פון ארכײטער דרםע די האבדן נ«ט«ערם פ:ן טױדט דורב׳ן װעלט. דער איבער א,ץ הײם

פערלשטי

געשטאר־ איז גאמפערס •רעזידענט
 דעם םארטאג אזײגער 4 שבת בען
^ סאן אין דמצעטםנר טעז13 אנטאני

'IT סיט געװארען לןראנק *חי 
 כתק־ אין זייענדיג םרי^ר םעג עט^יכע

 מיט גענוכיעז איהם האם מעז און סיסא,
 סאראײניגטע די ;אך טרײן ספעשעל א

שטאאטען.
אכט פרײטאג  גע״ עי האס פאינ

 זאגא־ זיך האט ער און בעסער פיהי׳ט
ט געװיצעלט  שפע־ דאקטוירים.י די מי

 שװאכער איץ ער איז אבענד אין טער
 איהם האט פען געװארען. שװאכער און

 טרײז׳ ספעשעי דער םון אראפגענומען
 כיעהסיקא, םון געםיהרט איהם האט װאס

 אין ארײננעטראגעז איהם האט טען און
 טעיוסעס. אנטאניא, סאן אין האטעל א
 מעז אז געטײנט, האבען דאקטױרים די

 דא־ ראטעװען, לןענען איהם גאך װעט
 דאקטאד דין צו טעלעגראפירט זײ כען
 אין ארױסהומעז זאל ער יארק נױ אין

א. טאז  םיהרער, ארבײטער די אנטאני
 גאנצע די באגלײט איהם האבען װעלכע

 אויפ־ געװען זײנען םעיןסיקא, פון װעג
איז עלענט.5  גאמ־ או זיכער, געװען מ׳

 אבער שפעטער לעבען. בלײבט פערס
און שװאכער װערען גענוםען ער ךאט

אינהזןלט־פארצײכנים

ט״ ײ ק ג טי ענ ר ע &1 נוטער ,נ

 דער םװ ב*אדר דזשפינט םוז פיטיננ 2 !ייט
לאננער ־ר י*ן_ײנ ררעסםאכער אוז ליאול

ט ײ  ל»ה«ל ױ:י«ז, װאיכקערם װײטנודס די .3 |
 ריםערםאכער גרופע א סנײדער. אב. — 02

.17 ל*קאר םון םעםבערם רי צו איערירט
ײט ׳ נפםיצען. עדיולײשאנאל .4 |
 — מױם נארנערס סזגםױעל #רעזידענט .a ײט1*

.1 זײם םון שריס
 םדאנעז אינאניזאציןנלס אוז מרײר .0 ײט1.

 םאכער שוירם יןורקער נױ דער סוז זיג דעי
% יוני*ז.

 עם עה — נעלוירעט טיך האט ער .7 ײט1
.1 זיים םון ערוס

נאטיצען. עדימפריעלע .8 ײט1'
— וױיטענם רער פוז נאםפעיס םעםמעל .0 ײט1 יאנאװסהי. ש

ט : ײ | to. ײננמנ״ס *ױז• ענםמער עס#נ«ם«ערם
 אםערײ דער םוז קאנװעגשאז רער אויף .רעדע . .

 1»ו קורץ לײב«ר. *װ םעדערײ^ז• קיוז
J: — .ב י J
ט ; רעאקציע אימע ענניישע די n ךי

 ער איז נאכט טיטען איז און שײאכער,
, געשטארבען.

 זײנען װעיטער לעצטע גאםפערס׳עס
י :געײען

וױיס איצט םרױ, כיי־ין נאד ^שילןט

יצטארב״. W אז איך,
 גע• נאך עי האט שיעטער וױירע א
: װערטער פאי״גענדע די זאגט

 ארעי״תאגעי די בענשען גאט 6״ואי
 זאר ;אינ׳דטיטישאנס פ־־ײח״טר׳יכ^

 אי״ן טאג יעדען ריט ױעיעז אכיערײזא
נעסער״. אין בעסעי
כי^ד, סעריןוױרד•; א נעװען איז עס

״ סצענע ריהרענדע יעצטע די  גאר• נ
עט. פערס׳קס ױטעךנ  דאהטױריפ די ט

 שטארבט, ע־ אז אמעזאגט, אייזם האכען
 געשסאדסט איץ נאר אנער ױך האט ער

ען בעט דין ארום ע אי״ע נעװען ז״נ  דינ
 םע־ אמערײןען דעי פון חברים־פײזרער

 דאנ־ דזשײטס יבאר.י,י אײ דער״שאן
 פון וױיס״ןרעז״דעגט ערשטע- דער לואן,
 אנגעדסעז איהם האט ר אװ פ. א. דער
 אױך איז עס געשושט. און דזאנד א סאר

אנ/ וױי״יאם צונעשוסען ח א  «חך דער ר
ט מןנ  און שאנדוקטארס, קאר די פון זי

 ציױיטעױ חןר פאר אנגעכוטעז איהם
שט. ײין האגד כיאטיײדא נױי-ס, ױץ מיזי

>5 יײט fא׳ײ יש*יפ
 נ8 פאר $3.030 גיט אינטעונעשאנאל

אנגריפער פערעלשטײךס צײגען
ו$׳ססס נאך ג*ט באארד עקזעקוטיװ 2 לאלאל

ן פרעז. א מ ג י ס ז נ ו אז  נ
שאד װאשינגסאו,  כאלסי

א און פילאדעלפי
 דגטאן •רעזידענט איז װאך יעצטע

 האט .ער װאו װאיציגגטאן, אין געװען
 דער װעגען לאנפערענץ א אטעגרעט
שע דריטע א פון גרינרונג טי אלי  פאי־ י

,ט  אפגעפ?וה־ ער איז װאשינגטאן פון .,
 ער האט דארט און באייטימאר, אין יעז

ײגעװאױנט טיננ א נ  דזשאינט םון סי
ד אי א  װאס ױניאן, סלאוסטאכער די םון נ

עי איז עצי  פאר געװארען איינגערוםען סי
ײטאג דעצעםבער. טען12 דעם אכענר, פי

באלטי־ םרן ױניאן תיאוקמאכער די
 הײן אין ניט יײדער, ׳זיך נעפינט ר#ר

 אויף אכטענדיג צושטאגד,«ניט גיעגצענדען
 גע־ װערען װאס אנשטיענגונגען, אי*ע

 דעם פאליאקאװ, ס. ברודער פון מאכט
 ױניאן די ױניאן. דער פון טענעדזשעי

ט דארוי אי  די סים באדערען דך כסדר ד
אן יזלײגע  דאס און שאפסעס, נאךױני

אויס. איהר טאטערט
לײ־ באיטימאר םון לןיאוספאכער די

 קלאוק־ די אין װאס דעם, םון אױך דען
 םדױען, סך א באשעפטיגט װערעז שעפער

 איז פרויען די ׳איז שטייגער דער װי און
 האי־ זײ און ארגאניזירען צו שװערער

מעגער. די װי ארגאניזאציע, דער אין טעז
דעצעםכער, טען13 דעם אװענד, שכת

 פילא־ אין געװען זיגכיאז פרעזידענט איז
 די םון מיטיגנ א אטענדעט אין דעי*פיא,

 כייטיננ דעם אויף ױגיאן. קי״איקטאכער
 פונקטען די געװארען דיסקוטירט זיינען

אי  װעט װאס , אני*פע:ט נײעם א פ
 רי ײאי װערען פארגזדײגט קירצייך

כאיעבאטיט.
ײע די צוױ״טען  געפינען פונקטען :

 אגריטענט, יארקער גױ דעפ פין צװײ זיד
אן און ינײבער סאניטארי דעל :נעט״יך

.)16 זײט אויןי (*לוס

ם עש ררער־ דעדנערזן צ• ענטשלאשען באארד עקזעקלטױ; .ענעראל א - 
ען שע ד• כא־-טען זאלען שולדיג;• די — גענגסטערס. די דעג  פארדע

ט זאגט — שטראף, שט־ץ - זיגמאן. פרדזידענ • ב שױז פ*הלט פעד־
אלד זיך װעט א־ן סער םען וױדער נ ע־ ש נ ארב*יט. דער צ• עגערגי

ק*'ז  ניטא אלץ :אך איז פארלױםיג
 די געדונגען האבען װאס רי, פון שפור

 מערדערײכען רעם טאכען צו גענגסטערס
טאיר װײס־פױעזידענט אױף אנגריף

דעפארטמענט ■אריס דעי
 ניט שולדינע די דערוױיל נאך האט

 אינטערנײשאנאל אונזער אויסגעפונען.
 פאר־ דער ראס ענטשלאסען אבער איז

 אומבא׳ אפגעהן ניט זאל ברעכען
 דאך זאלען *טולריגע די דאס שטראפט,

ען זײ און װערעז, אויסגעםונען  ,באקו־ זא̂י
שטראף. פארדינטע זײער מען

 פרע־ האבען דעם כייט אײנקלא:; אין
 באראף סעקרעטער און־ זיגמאן זידענט

 אינ* רי ראס געמאכמ, באסאנט װאך די
 טױזעגר דרײ געכען װעט טערגײשאנאל

 פערזאנען, אדער פערזאן דעד צו ראלאר
 בארוײזע, אזעלכע געבען װעלען װעאכע

 םון ארעסט דעם צו פיהרעז זאיעץ װאס
 מערדער״ דעם אין פערזאנען שולדיגע רי

 זיך האגדעלט דא און אנגריעױ. ליכעז
ט  גענגסטערס, די װעגעז פיעל אזוי ני

װי אנגריף, דעס געטאכט האבען װאס

 ד• האבען ױאס כויאגעס, די װעגען
/ ;עדונגען, גענגסטעיס  האבען װערכע ד

 איבער־ שױדערליכען רעש פארבארײטעד
 גע* תאבען באיאו^ און דגטאז םאי.

 דרײ דעם װעגען סטײטמענט דעם מאכט
עי מים אפפער, דאלאר טױזענד  צױ ד

עקזעקו־ גענעראל גאנצען םרן שטיטונג
)oi‘r 7 ײים *ײוי( *

 בראנזוױל אץ קאנצערט א
איװ יעדם נױ

ir׳ ״י ,,ta 1 די yי ״-׳ y“ * 1 # ׳ I ׳/
̂*'4# “'׳׳* ׳ • •“ '“•y׳|l y '^ l ׳ ״VI,*• “ ײ‘ I

 מיפגלידער אינטעינײעאנא^ די שיזי־ כאנץ
 אין פאיקומען *װעט דאס כדאנזװיל. ין1

װיל  פעקכאן 210 לײשעאום, ײבאי‘־ ב^נז
 ײעי*ען *ןיטיסטען ןראםינענםע סכריכ.

קאנצעיט. דעם אין באטײליגען זיך
 פון כיטג^ידעי אינטעי־נײשאנאי די

 זײנען פאמיליעס זײעיע און 4בי^נװויי
םרײ. אײנמריפ קומען. צו געיאתןן

 62 לאקאל ױניאן װאירקערם גודס וױיט
̂דן א כאלענאװם_צו די רופמ ?אנפעו

 געהט יאנוא־ טען31 קוטעגדען דעם
 רי צײישען אנריסענט טרײד דער אױס

 לאקאי ױניאן װאירקערס גודם װהייט
 סאנופעק״ ;ארםעטנס ״קאטען די און 62

שאן׳/ טשורערס  ײניאן רי און אסאסיאײ
אגריכיענט דעם צוגעגרײט שױן זיך האט

אכספולעד ם פר שר צ װ מנ פ
ת דעם 2 לןויןאל ס שנ אווןנ

ש20 דעש אװענט, שבת דעם  די 2 לאקאל פייערט דעצעםכער, ם
 נענע״ וומרם געלענענהײט דער צו םיזאן. עדױקיישאנאל פדן עחזםענונג

 ,61 נ־ם. סקול ■«כליק אין קאנצערט, פראכטפולער שעהנער, א כען
בראגקם. איםם, «ארק קראטאנא און סםריט שארלאט

 פאםילען זײערע אץ אינםערגעש#נאל דער פון םיטנלידער די
׳ - ®רײ• אײנטרים קוםען. צו נעלאדען זײגען

 דער אױןף 2 לאקאל פץ אגאנםע דער אץ אײנצעלהײטען םעהר
צייטוננ• דער פון זײמ לעצטער

באנ״ע!. צו
א די ס1#ת װאך ד•  ארױםנע־ 1׳ו;י
 אסאסיאײשאן דער צו בייעף א שיקט

 ערקלעדענ־ זײ סאנוםעלוטישורערס, די אוץ
 צו גרײט שוין איז ױניאן רי אז דיג,
 װעגען קאנעפרענץ א אין זײ כױט געהן

 אין אגרימענט. דעם פון באנײאונג די
 ױ־ די ראס ערקלערט, װערט בריעף דעם
 נײע אײנינע ארױסצושטעלען האט ניאן

 .פארבעםערוננען, אײניגע פאדערונגען,
 אר־ רי פאר נויטיג העכסט דינען װאס

ך דעם םון בייםעד א  איז עס דאס און פ
אי קאנםערענץ א דאטזאם  ײע־ געריפען ז

דעגליך. װי ניך אזוי רעז
 יױ די כיאכט צײט זעלבער תןר אין

 בײרע אױב ראס םארבערײטונגען, ניאן
ט וועלען צדדים  א צו קומען האנען ני

אי פארניײר״  פאר גרײט ױין ױניאן די ז
 ניט װעט מען אויב סטרײס. גענעראל א

 װעט פארגיײך, פרידליכעז א צו קוסעז
 אפענעם אן םאר גרײט ?ײן יוניאן די

 ײאמ םא^רוגגעז, די כאקוכלען צו קאמי,
אױסגעארבײט! חאם ױניאן די

?*f;

• i

!



ט ײ ק ג ^ ט נ

 דפר פון rm דזשאינט פון מיטינג
ױניאן דרעסמאכער אוז קלאןק

 דזיצאינט ד׳;ב פ•; דיט•;:m«mm hi *י־
 ::־,ד ;•;•יא-עז ;־;־איט;;8א א־ז באאר־

 3א ,1י׳24 דעצעדנע־, יוטע; דעכ )טא;
כטייט. vע 1 ;♦ ־•עכט 3

I ׳

״- * — - 1«
:א: :*"׳;־ - טיצע־טא•,

«<*<)׳•׳> js # . < « ז
, ט1ידי  א*ז :;,:•*ט ־,;,;״:,sr ־•;,־ דא- ד

 צי על”צ ל*;ב כ־יט ;;•־א־ע; ;יך־ר׳;•
ראר־ <2*״;* פאדעױ;;ען יד דיכל־טי־ען

 דעי כייט
 דעצעדבעי.

ד דאס
ד נײט

צא־ די צו לועיצו ט ד צ ?;;•־:
• *♦w י » <י ׳ | •s *S-» *• i  V* ••• • 1י *- ס <ײ 3א r r

ס ט ענ ד א;־י יועדעצ ײ ט פ דו ;,;
;ןיט31 דעש ױכ ען א ;־,נ •א* ײי 1 ?* * י

־לײעלמ ! • ! * * M M 'S.1 י• ע* > 'לעי י 1 — •
** יייײ̂י אוי לאבעז ; ;,ל:; ;־,פאל

ױניאז • > פיז ־ ט־׳עט< א־ פ
׳;פטינט « י♦ V* י• ;;,*יע־ v צעצב

1 , < ‘ tJ to י <. י« צ ; ד-
;־,דיב י־אי. בי-;צ ז, ״ א ר * ׳* ״ 111*«•

ױצטײז, i •י ליזאטט, E ־אײי״ז.
 !־עזידעגט א'ז ױאנדע־ כזאינוליס, יא־ז,

“איזראעי און ז*;טאן מאייכ
י ן• ריײיײײיזיךי•ב־ודעו ר * ׳<*ר י « ״*, ,נ<׳

 איג־ דרעס דעי פון היטואציע ;,נאגצ
 ׳פאדעיר::עז די דאס עי־קי־עיט דוסמ-יע,

 חאדיטפ אױבע:דערפיא:טע די װעלנע
~ די צו •צט/׳ען צו אנגענוביע; האם  א

 :־ו:ט*״;,יא דרעס דער אין בייטסנעבער־
 צו :ע־ענטד־ *,;,-־עצצאנ די בדעננען

 דאב אליך עדיזיצ־ט ד ארבייט. װאך
 :ט<;־ א ;;,*צאפ װעיען פאדעױנגען די

 ד־עבניא* די פאי ױיידדצעב אױ דא־ד
 נ״ליכער א צו אױף װעלען ז״ און בעד

 כאאטי־ דעם’ פא־ניפטעז הע^פען כיאס
 אינדוכט־-ע, דעײ אי; צױצטאגד יצען

או־ דעי־ פלז רעזויכזאט א איז װעיפע  ל
 אלז 2יצא אייז צײ״צעז קא;חולע:*ז פער

;;.,צוױיט א
 פאדע־וגנעז יי זיינען פאלנענדע די
 ױניאן דע־ פו; פא־ט״עטפ־ די װעיבע
 צו איױסצױצטעלע; באיטיאסען חאבצן

 טאנופעיזטיצו־ ד* צו און דזיצאנעיס די
: א-גדופטליע דרעפ דער אין רערס

דדצאבעלצ, די אטבאי־אננט װאס
̂ב פאמע:־ י* פאדעלעז ױניאז די װעט

— דע:
איז עצ זױ אזױ אינ״צולענס, .1

קײ*ױזס לעל אין געװאדעז פ״ננעפיהרם
אינדופטריע.

 ודאס לייבעל. באגיטאיי דער .2
 פײטי:;, העניסטיםיצי:;, *מבאי״אננט

 ידעם באטאנכ אח עטבדױדעדי סאקינ:,
 ז־דצאבערכ די סלז פארראנגעז ױניאן די
 ידערען נעביאבט בלױז זאי* אדבײט די אז

 א:־ האבעז װעאבע *צעפעי אזעלבע איץ
 ״אינטע־גיײצאנאל״ דער נייט רימענטס

 ר;ס ד־ אויז האט אלבײם װעפיעס אלז
ײיבעי. ױניאז פאניטאיי

 פון פאו־ראנגען זאי* ױניאן די <י:.
 זיין צו אםאפיאי״טאן דזיטאבעד דער

 טיניטגם ד<פ פא־־ פאדאנטװארטריך
 א־נײטעי די אום ארבײט פון קאםט
 כטענ־ ;םיד ד*ט פאדזיבע־ט זײז זא^עז
 בא־ *לעט װערכעי *^ידזיטעס אװ דאדד

 טאנו־ ד־־עס די ציױ׳צען ״ועדעז *צמימס
ױניאץ. דער און םעקמיצו״עיפ

 פאר־ ןי,ז זאײעז דז״עאבעדס רי .4
 *ועלבע דוײדדיפעס די פאר אנםװאדטאיןי

 בא• צו פעהרען דועט קאנטיאקטאי דצר
אינײטער. די צאלי־ען

 לאנטיאק־ פו; באנרענעצוננ .5
 אין געפאדעיט ײעדט עפ וײ טאדפ,

טרײד. קלאוקפ דעכ

 כיאנו־ דיעב די אדבאיאנגט ױאפ
 די ־צםעײען ױניאז די לעט פעקט״צודערם

 — :פאדערונגע; פאמענדע
Iױניאן פאניטארי דע־ .1 .1 * v« די אוײ־ װערען לױפנעלעגט

פלז פלאדוצי־ט לרעלעז ײעי־כע ו
אױך יוזןמ ױניאז זן טעטבעלס.

■יי2 לעמסםיט״צענ, לי *־אצ יעז
באטאנס און עטבלױדעלי #טאל';:

 אײטםייד אין נעמאכט זוערעז וועי^כע
ײ װזן־עז :עפאבס בי^ױז זאילעז ״טעפעי : 
 ראבען וועלבע קאנטיאקטאדם אזעיבע

ט אנךיטענטם  “נטעד;ײ*טא:א?י״א ע־ טי
ט ײעסעם אוז ײ ב ט אי אג  זיך 5או*,* מי

איי דעם ט אני ילײבעיל. •וניאן ם
 זאי־ען ם^ב־קאנםראיוםא־פ די .2

 אינ־ פאר׳ן פאראנמװארמייך אזוי זײז
דדפאבערס. די וױ ״טורענם

 נאיאנ* 4זאי אםאפיאײש*ז די 3
ם א טירען מו  א H.25 פה וױידדש פיני

 א $1.50 א*זגרײסא*־פ, פאר ״שטונדע
סערט םאר *פסונדע תן א $1.00 אח י

א*ז ם47ױ דיי «ןי*ז »יז
̂ד״ ניײסע *ז* ׳ס*ײר«גץ ®יל אזויי (יסא  סע
r *דײמר »ו» n® דקר ױז דייהעז ך♦ איז ווי 

iw• *«אד*?»ו rn rtf .איז אוז ייינא־ 
rw דזןי ®אי י«נעגה״ס1נ »ז• גיםא איז גים 

מדאגי״ לינםינןו און נײעה * «וז נדזו

 א־' א־ ־:,א פיג״־עע־־פ. פא־ ״::־:־<
 פארדינען ;־,יט א־נ רי אדעױ t:•־:

 אויבגע* אליבען װע־ט ;כי ױי ״״;י;עו
 דעד זאי •ױל־ז״.•, דיגידוב אין ע:ט־־;:

 פא־פי־יב־ זײן דעטבעל אכאכיאיײצאן
 אלעל א־בײטע־ ־עב באצא-יען צו טעט

מ ־י ״ ע אוגטע-״ײד. *־עפ ;*,א
 ,ד פין •לעלעז ;עפאדע־ט זאי־ עכ .4

 פו; באדכ ;־,ד דאפ טאנופערטיצו״ע״ב
 זײן זאי* ־צאפ ;רעןיי פיז פא־דינכטען

 ײעגינעי ;יט פי; דויכ״צניט ד*;ב אוי־
אפע־ײ׳ רי פא־ ״צמלגדע א פר;

 פי״ די פאר •פטינלע א <1.2«" א*; טא־כ
•וע״ ד;פו:ען לועט עכ אױב אי;

צאפ’ ב1ד־ אין א־נײטער די דאב ; לע;
אױבענלעיטאגטעז לעב :יט פא״ליד;;

« «י» ו ;־,בע־; א פ־ײזע; -י זאיען *ויפ״־ג־ט,• י
 :עז
צו

 א־ײפצלביעננען איב לע״עז’ כעטעיט
ןן־:״ט־ך רי פון פא־דיגכטע: די

*
 פלז *לעלען ;עפאדעימ זא״ ;כי י׳..

 פלז י־יכט א דאכ אכאכיאי״צאז דעד
 רי א״ז ״־;״;; עטאבי־י־ט א'י *דײזען

 ױער־ נא״דענטכ פון י־יינפ ;,פאל׳צײדע:
זײעלע פיז דאנופעקט־צויט .ײע־ען ב<

קא;־
 א־־ ;,־:,;,ײ ״טעפע־ די ציל״צען י*«ויע:ץ
או*ז בײטען

««••«*^ײיייזיr %v ^די <ו ׳-<v I' גו -י - <• — < -

 ;אידעגט ייין ;,זעי*:; עפ
 ו ווען לזיצאבעל. ;;,זע*־: דעפ פא־ א־־ך

 | עטאנ־ לעם צאל״עז צל ט4פעי :לעדבעל א
ײע־עז באט־אפט ראכ זאל פ־ײז י־־טע;

לאנצ״אהט. ;כיד פון r פא־רעצוגנ א א״
־וד ־’א;- דעכ אללעצען פ פאד ־::־אי א
:ע׳ לאט אגטלאהטאל ק דעם אױול זאי נט צע

ט 4 —סליײ אבאכיאײ־ ד• אין ז < '■< — “« --< • ײוןי״ ייי»'יי,.»ץ• א
צר טיל׳ לועלכע ;־,*ד :עי איע » י•., >—V* V V י■ ,V* ,י SL*’

ד יד צ ״ נ ־ רע* ;עקלאגען. :יט ־אב*;; א
- יי י י י־ v« * ײ י R• * י י k> *S ^ י  V — w —JSw> w י<ן < • י C> * *«*?s

נעל פאז־כ  די ;אלאנםירען יועט *וע̂י
 לוי י־ױ; דולביפניטריבען א “איבייט<

 װעט עפ אױב אױפ;עיעבזג;מ. ;;,אױב
 ״םקע־ דער דאפ דועיע; אײפגעפלנען

אט־ איבײטעי די :יט יט
“פא *טטונלע א $1.50

 רעלױלידט י״יפט דעי זא? אפע־ײטא־פ
 איד־ פאר אױיפוױיזעז, זיך זאי ודעדען.

 אז ברױז לאס אודזאבע, ײערבע
 די :יט ניאבט ״צאפ איגדעוידועיער
 4 ק^אוז זאי־ ״טבילות, דולב״צניטאיבע

לועלעז• א:נע-וע:דעט

 ; י־יפט דילי״
*ײינינפטעגפ

- •ואי ב אינדוםט־יע דרעס ךע- אץ טאי
י או; פאדעלונגעז. לי פא- איז ;

 אויי באליליט ד;:־אן פ־׳לזידענט
 גללו^לען ;עכלאכט איז לואפ אטאלע לי

 ״פבתי #עלר״עסײן ■דעזידעגט װײס אלי־
 עלק^עלט ער דעצעדבע־. טען0 דעם
̂וב  לאט #עלא״עטײן װײכ־פיעזידענט ד

ויק v: יטטאדט דע• אין *צלגאיפ י־יינע  ̂י
 אטאקע די אז עי ;י־ױבט דאלוט אין

 לױקיעלט, עד רײהען. אייגענע ין1 יולטט
ויט לפ אז  אויוי גערענט גלױעזען ;יט י̂ל

 אינצי׳ דעם דעי*כ*א;ען צו ;יט דיט ז-ין
 דער פון טיטי;נ רעם אױ׳ לע;ט

באאלר. ־זיט^ינט
קור־ א אױך גיט זיגדאן פ-עזידענט

 די אטיאײאנם לואס איבערבײק צען
 אמעריקאן דעי םון קאגװעגיפאז יעצטע

 ערקיעלט על ײיבאי. אװ פעדליי״צ^ון
 אן זעל,ר ;עױען איז קאגיועדצאן ,ד לאב

 אלב״טעד׳ס דעם פין אינטעיעסאנטע
 ‘גל איז ״יױפטזעכטאיך יטטאגדווגלט.

 דעילנא־ די לועז אינטערעסאגט, װעזען
 אװ פעדערי״טאן אײעייקען דעד פין טעז

 טעק־ דעי פון דע^ענאטעז די און י־ײבאר
 האבען י־ײבאר אװ פעדע־ײײטאז פיקאנער

צוזארעננעטלאפעז. זיך
 אױה* זיינען לועלכע פאדעױגגען די

 קאבייטע דעל פון ;עװארען ;עאלבײט
 װערעז פארגעבלאבט דאיפען לוערבע אין

 טאנופעקטיצו־ אלז דזיטאבעלפ לי פא־
ע־י ;וטגעלזײסעז. װעלעז י

 צו בא״טיליסט באאלד דדטאינט ךי
 צו סידפאטיע פון אױפדלוק א; *טילען

ד ױ ־י פעלליטטײז. :
 די דאפ באיצי־אפעז אױך לוע־ט עכ

 נעקכ־ פײטען :יט זאי* באארד דז״פאינט
פיײטאנ. טען

באריבט. דירעקטאדט א־ באאדד
.ס v ט י כי א ?

על לאצ באיינטעט רובין

*%• « ?סייײיי״י . ♦ y «• J • I y ' O ~ L/W I I ן .
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.
 א*צ־ זייעלע אײ־ל לעבעלוננ פ־־אצענט

פא־דינפטלז. ט*נע

 א דיכקוטייט. װע־־ט ;,פ־א: לי
ל א  באטײ״ אפיפעיפ אלז דעיעגאטען צ
 דײדען און פיאנל דער אין זײל :ינלז
 פאדלרוננלן. אויבענדעיכיאגטל יי פאר

צײי־ פאדעלוננען רי אז עלקלעדען זײ
־ נ אי עס דר׳ לער אי פ ע ט ;יי ײ צ א אן :ען
אינ־ די ר :ז אוי ײ און ע ז בלענג ע לי ט כ דו
ט ביי ר א ף א א װ צו על ט ענ צ־ז נ ע רי ט ס דו

ב. ע ט ב כי
לכ־ לו אז, ני דנ ייס ט ענ ל א־ י צ ®־עזי
דגיאו י י ד וננ״׳גז ע• לי ד א פ :על״לנדע
ד ג ס ט י י ב לי ר א צו ויס״צטעלעז י לעט’ א

די איז ע, י ־ ט ס דו ע א ס לער ע ר ד פון ב־עד

1fj עלקי־עלט ) ט, ״ : אך יז - ײ א ע אנ פ פ־
פ־יא־ ט ״ 7 בי א־ ײא י ט נ ג א י א ד : ב” אנר א
% 11SMI 1
w ע \ צ• ע צי א ט אני ט צ א:; א ד “רזןיי

 טאנאטעז עטליכע פא־ כיעבלבע־פ ,ל
 טזזטבע״ס די פאלבלײטעז צו אוב ציײט
 איצט ביז לאכ לאט ױגיאן די דעב. פאי
 •*אי־ט ע* לענקט דאלום און נעטאז :יט

 ױ־ %ד לאפ לאסזאפ ניט זעלר ;עײעזעז
 נע- אלבײט לואך פאללאנגעז זאיי :יאז

:v\ טעטבעי׳צים דעל פון וױרען דלם 
 די אז על עי־קיללט זײז :יט לאל עב ײי

 אױסנעאלבײט זײנעז זײ לױ פאדעלוננעז
יפאד אנפאננ אז זיינעז יאטיטע, דעי־ פיז

־dis ״י־ואיס פילדע דער :ען
ט״יעל־ אוביפא־ט״אײצלז ־עפ

 צו פארי־אננט איזלם פון לאט און דאן
 פארלע־ א יטנערער יואפ איאנדטילען

 דענע־ דעי קרײן, טר. ק״ס. דעל לוענען
̂אונ־ ״אינדאפטליאי! דער פון לז״טעל  ר

 פיאטעק־ לעם איגפאיטירס לאט ׳סיר״
 דעל פין קאנייטע א דאס אפיפ טױו

 צױ זײז לוזגט נאװערגאלס׳ אװ באא־ד
 פון קאטיטע א באנענענען צו פלידען

 צו אום קאגפעדענץ א ןיא ױניאן דלר
 לופ־ ״לואיס פון ק״ס די דיפקוסי־ען

 אראנזיטירט איז יזא:פערע;*ז דער טינ״.
 טען11 דעם דאנער״טםאג, פאר ;עלואלעז

 הא־ פענסירוױיניא דעם אין דעצעבלבער
טעי.

ײי די  ״אדפטער־ פירטע די װאו ק
 פרע- א באישעפטיגט לאט אי:ק.״ ־אפ,
 נוט־ געװען :יט א-ז װעלבעד פעל

 פארנע־ איז ׳אןיױנ דער אין •טטעלע;ד
 אופיסארסײאײטען לעש פאר חודען

 א־ױס־ האט אעצטע־ לער און ט״טעיטאן
̂אננ אזוי דאס עננדצײדוננ אן געיעבע;  י

 גוטיטטעלענד ;יט איז פיעפער דעד וױ
 :יט פירפע די אילם קען יוגיאן דעל אין

באיצעפםינעז.
 וױיטער באליכטעט לונין ברודעד

 ץײ ;עי־אזט א'לם האט קלײן ־כיד. דאפ
 אפא־ דעד פון טענלבערס צוױי דאפ בען

 אהרן און לילער א. די. ביאייצאז,
fpp פאראיײ צו זיןי בא״טראסען האבען 

 ׳זיך פא־ זײענדינ פי־טלס, די :ינען.
 אםעלײ־ צעלז צו באיצעפטינט האבעז
 איז פירדע פאראײניגטע די טארפ.
 באיטעפטיגען צו איט״טטאנד ניט אבעד

 פאילאנכט לארום און אפערײטאלס 20
 רעארנא־ א רעף״ און ״טייער פירכיע די

:יזאציע.
 צום איבעלגענעבעז װערט קײס די
 יןאבליטע א כייט צוזאטענלאנג אין אפיט

דילעקטארס. אװ באאיל לי פון
 דאס אױף באייבטעט רובין בלודער

 דער כייט טיאבעיל פ*י האט אפיס זײז
 די בראדעלס״. ״דובעריצטײן פי־טע
 אסאפי- דער פון רעזיננירט יזאט פייניע

 איבלרגעיציהט זי לאט ער און
דעפאלטכיענט. *צוכטלר׳פ בלודעל צו

 קא• א אז ׳באיי:טעט ־ובין בלודער
 קאט־ גאדטעגט ״פטײיל דעד פון טיטל
 אעפאר־ לאט עװענױ, טע7 408 פא;י"
ט ־  איז פירטע זייער אז אפיפ דלם ד
 פאר לאנטיאקט צ״ט א נעבען צו נלײם

 צױ ײעיעז זײ אױנ אדבייט ױאבעז 40
 וױילז״שעס זײערע רעדוצידען צו ״צםיביעז

 ענטהאיט צאפ’ דער פדאצענט. 15 ציט
ארבײטער. 55
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Ta-vi .1MIMWI tTBio ,isynT־
 ייסזןף װעיט 0?•• די ײי נאנדעם

 ױודי״יייוװייוע• בןן־עי^כען •וע*ט ט-־ט,
״ פאלי^א;;. לעב

 ;וט״ ללע־ט נא־יכט לובילפ בלודעל
;עלײפען.

נאריכט. יצוכטעד׳ס ברודער
מ/ און ״יאוענ^םײן בע עג אז  242 ד

ט; טע ‘J6 ללעהט  האס פירטע די ססרי
 >ווג״ ארב״טער אילײע אױסגע^אסען

 םנעד, ױ דאס פרעטעמיע לעי טעל
t ארבײטער די ביזגעס. םון ארױס i i 

 אג״ זובעז צו זיך געײא׳יעז עלהי״עיט :עז
 ;אכפאײעג• ׳אשיס דעי פיעצער. דעיע

 די דאז» אױסנעפונען לאט *צאי דעם דיג
 יױנםערן אפיס אן נעעפעגט לאט פי־דע

 ‘ראזענבעלד און ״זיאטאן ;אטען דלם
 1צ ;עצװאוננען געװעזען איז אפיס דער

 פיר^ן לעל טיט אגרידענט אן סיינען
 no כעקױריטי א דיט דדצאבעל א אי־פ

 פא^צםא״ אויך איז cy “לא^א טױזענד
מ *רבייסער, די דאס געױארען נען חןי  ו

 ״לאועג״ בײ נעארנײט פרילעל לאבעז
 אי׳מבאי- דארפעז ראזצגבמדג״״ ארן ״שטײז

קאנטדאק״ זײער פלז װזזרעז •צעפטיגט

 ודעס^ 32 באגען, און ״טעכלאוױטיט
 מאר- לאט פילכלע די — :פטליט יװטע

 IV ארבײט װאכען פא״ א •טפלאבען
 איז זי אבער ארבײטעי, איל־ע

 קײס די אנריטעגט. איהר :אנגעקונדען
 •,yn כייט נעװארען אױפגענוכלען איז

 פא^צטאנען איז עס אוז אפאפיאײיצאן
 אומקע• לאד;״ פיידל די דאפ נעל־איעז

 אלכיו• די קוטט דואס דאאא.־־־ 200 דען
טעל

 142 קרײכיער״״, איז ״ל־־אטעגיצטײ;
 האם אפיס דעד —- :סט. טע42 װעפט

 1ארבי די דאכ קאכלפלײגט א באלודען
 א •צטיק. פון צעפטינםינא װעלען טער

 און נעלואלען ;לדאבט איז פטאפע־־זצ
 פון פייז א באצאהלט ל.אט פייצע די

 אוצג־ זייינע; איבײםער די ״אי־אל. 150
 *צאפ״או; דעם פון ;עײאדעז טערנעיציקט

ליי: א  ורעדמן אלויפנעיציקט לזעט פעט י
אפיפ. פונ׳ם

 ותסם 132 בעלס״״, אלז ״פרענת
ט טע21  לעצספן דעש אױף — :פטיי

 דירעקםארש אװ באא-ד דעל פון ציטי:;
 דאס פא־לאמם אדב״טער די לאבען
 אין װערען ערקרערם זאל צאפי זײער

 דעך• זיך האבען זײ לרי ;אכדעם סטרייק
 װערעזייז לויל פירטע זײער אז װאוםט,

 באריג« יצוסטער בלודער רדצאבעי.
 נאבנעקומען איז אפיפ דער דאפ

 _ דילעי אװ באאלד לי פון בא״ערום
 ערקלליט.,יו *צא* רעפ האט און

ײ ' סטרייה.
 Ijrtor. באריבט יצופטעד״ס בױדער

;וטנעהײסעז.
 בארילי ברוקלין, פון י־עיױן, ברולער

 IV׳ אטענדעט האט אםיס זײז דאפ ׳טעט
 מיי לעצטען דין זינט קאבלפיײנטט 702

ריבט.

 \*ר אינשולענס. לי צאלזרעז צו זאנט
 אן* געצײאוננען געװען דארופ איז אפיפ

 האגצן זײ ביז nyeyr די צוםטאפען
. אינ־צירענס. די באצאלי־ט

(Sufi אויןי באריכמעט לעוױן ברודעד
 קאכיפילײנ^ם נעקיאנען האט אפיס דין
 •ttn זײנען לועייכע אי־בײטער פון

6װעאמנ; אהז ;עװאדען טיצארדדצם # 
ײמן קאטפלײנםס די אודזא:*;. איז  ז

 קיל די און נע*וארען אונטערזובט איע
 II געװארען נע״צליכםעם זײנען פעפ

j, ױגיאז• לער ;ונפטען
•YW מאגטראוז 27 ״יאדער-פאיטי״,

 ד4הא « נעקראגעז האט אפיס יעל —
 mier דעם פון ארבײטער די דאם פי^יינט
 ̂ ו די עטיק. םיז בא״צעפמינט זײנעז

 25 פון סײז א באצאהלט לאט כיע
 זי אפערײטארס דרײ די און ראר

 My פולם נעװארען ארונטערנע״טיקט
 H1 האם ־־tJWBC• דואכעז צלױי ציט

 MP א ;עקראנען אטאי נאך אפיפ
 ארג^ א״ערײטאדס 4 נאף אז פ^יינט

 INI קאכיפלײנט דער יטטיק. פון טען
 ftp און ריכטינ נעװארען געפונען אױך

 ך האט טאג אײז םוז סטאפעדז״ש א
 דא^מ 50 פיז פײז א באצאהאט פירטע

 ריאמ! זײנען אפערײםארס 4 די איז
 ]M ארבײמעז צו נעװארעז סטײטעט

^ םארמטאנעז אױך איז עס װאך.  מנו
 זײאמ סעםלמז זאא אםים לער דאס רען

מ) וחןאען אפעדײטארס לי פדײזען.  ,ג
קאםיסצ• גרעוענם דער צו װערעז פען

עו בױ»װיק 1383 ^קאנטאר׳/
 n אז נעםונצן האט אפיס דער —

 ניט קריגען שאא דעם פיז בײטער
ארבײגג נאבט םאר באצאהלט טינ

.08 אויזי (׳•יום_____

י ויי 4רעירונ voMgnpoojgo םזהר # י
*yr'OO’vvr 1אי רוסלאנד, איז m i 

 איי ^קזיסםמץ ג»נח איהר מײעז.
 בד ־vjn »וי% איז סידאנײ ׳מזנר>ר אױזי

 non faojm 8 די׳ «ח אויס׳ייאםתצ
פ9ימןװ*8ב די רענירוג^  _ 9זי If38n נ
הד נעוזיזעו  איו •B אי ,trarw* מ

ביוסאלפ זײנזנ איז צאי

A4

נ א ט ־ ױ ,ן ר ע נ ם ע ו ע i7 י1984 ד

pq 62 ױניאן װאירקערס גװס ןרט ד
 ױגיאן, װאירהערס גורם װ־־ט ד -י

 נריעוי א ארויסגע׳עיקט הןוט צס, ■?*'*4
 מאנוםעמט׳ןוױ נארניענט ״ק»טאן יד »

ערקיער׳ננדיג, זײ אסאסיאיי׳״אן״, ?עום
in זיד װעט טרײד אין אנריטענט דער 

 אזוי און יאנואר, טען31 דעם #נדינען
ײט ׳טייז וזאט ױ;יאן די ױל  אױסגעארנ

ע סארערוננעז, עם>עװי עינ  דאר־ װעיען ײ
iyg װע• אנרימענט, כאנייטען א־ן א-ײן 
ijh •״ אויפנעסארערט דארום ז־ מ זו ײנ  א
mg ױ־ די װעיכען ייויױ קאנפערענץ, א 

 םאדערוננען, איחרע םאריייגעז װעט ןי»ן
 אר״;נעחן רארפען װאם פונקטען, ני־ע ךו

ט. ןןין אגײרענ
 אננע• נאקאנט, װי איז, 62 ̂איו̂א
 האונםיל, דיסטרײוט דעם אץ מלאסעז
 מ־ט האט אינטערנ״שאנאי די זועיכעז
a»jtp־i! דעם ד־ט אמאנידרט צוריק 

 געמ־ינשאפטיינע טהאז ?ענעז צו *װעה
 יאהא־ איע םאר אמאנ-וא^אנס״ארנייט

ipjj, דדעאינט דער אויטער זיינען װערנע 
 ד־זער א•; דך נױט׳גען װעיבע און נןויר

^ןרי־יט.

סיי דער ט די ׳פוין ח*ט קאונ ײ נ  אי
עדעי אנגעפאגגען. אי י אפ  אי־עס טוט י

ט דעם אױף טעגיינעס עני  אמאנ•• נ
 מדס װה־יט די ארנ״טער, איחרע זירען

א ױניאן װאירסערס ט- ^  יע*טע די !,וז
ע טיינ ײ׳גע אױסגעט״רט װאנען ע עהנ  וו

ט די ארום *ירקויארען טויזענדער  אר• ד
 די אויפפאדערענדיג ׳)ועיער, נאניזירטע
 אגווו׳ ויר ׳פעפער דיעזע פון ארנײטער

 I* ראנען און ױגי^ן דער אין ׳*ריסען
טע די פון ענדע ענ פי ען, ׳ מוננ אדי  או:* נ
אן די און ארנײטען. זײ וועיכע טער  ױד
ט, איז ערוייג עי די אז אינ ט ײ רנ  װעיען א
ף *וס *והערען זיך ר םון ח ײן  ױניאן ז
 זײ װייל אנ׳טי־סען, איהר אן זיף און

 װענ איינצינער דער א*ז דאס אז װייסען,
טס נעסערע *ו ען. ארניי מוננ אדי נ

 רױ ױניאן, װא׳רקערס גודס װייט די
 האנפערע;■(, א *ו נאיעבאטים די םעגדיג

 דיע• אויוי איננאנ*עז ניט זיך פאריאזט
 דעיזער״ צו ניאכט און קאנפערענץ, זען

 נענע״ א פאר פארנארײטונגען «״ט בער
 ׳פוין ארג״ט ױניאן די םטרייק. רא?
אגרידענטס אונטער נארענאטיפ די םיט

ע 8 פ רו ר נ ע פ ער ױ אנ &עלױפ מ ס די צו א ר ע םנ מ ם
װ ל פ א מ 17 מ

דעכבערס ׳טא:ער ריפער ב־ידער
! 47 י־ארא^ £ןי
׳דעם פאל געװען איטער זײנען כליר י
 צו רעכט א האבעז כאכער ריפער רי *ז

 *?*W באוונדערע אילס .עקדסטירען
:\\w. געשטאנען דארום דינען פיר 

 ךי װי דעם, נ^ך זאגאר 17 י*ק*י? סיט
 בא• דעם געפאסט ה$ט אינטעלגעיטאנאא

אויפגע־ ו*ל אוגזער אז ׳עלוס
 םעסגערס אונזערע און װערען לײזט
 ?אקאי אײן אין םאראײניגען זיף זןןלען

,11 און 1 ל$«ז*ל םון מעםכערס די סיט
 אונטער־ אנםאננ אין ה*בען מיר
צט ̂, אונזער םון פיהרער די ^טי ̂וקאי  יל

 פיה• זיי אז גענלױבט, האבען םיר 5וױי
 גערעכ• א אז נאסעז אתזער אין ען1

 אינטערע״ די םאר איז װאם האסןי מען
ח רענק די — אונז, פון סען  פײי• י
 עחר״ איס געתענט זײ חאבען סיר •

ײ און םיהרער ױניאן ע5צאיאי גיכע,  דאו
 װעיען זײ אז געגאויבט מיר ה*מון נער

 און ראהמען די אין פאסןי דיזען םיהרען
באוועגונג. ארבײטער ךער םון עטײן

 װאכען יצעצטע די םון פאסירונגען די
 מיר אויגען. די געעפענט אונז דאבען
 םיהרער די אז איבערצײגט, זיף דזאבען
 אין האכען געגלויבט, חאכען מיר וועםען
 אינטערע״ די זינען אין גים ג*ר >וטת׳ן

 ל*?*ל דעם םון מעםכערם די פון סען
 נעלס מאסען םאר^זװענדען זײ ,17

 אנ־ און איערס5י אינדז״פאנק״ןןאנס, אדױ
 םאר נאר אונז, םאר ניט זאכמן ךערע
סאטיספע^^ן... אײגענער ןײער

 אונז ■רעסע דער דררף האבען די
 איצײן באשטימען און ׳טטיטען גערופען
 בעםאר אבער יקזא^6לן אײגענעם אונזער

 ײײ *י געמטימט נאך האבען טיר
 בע״ זײנען םיר אדער פײטען, טיר ען1
 די אונטערצואװארםען ?יך צופריחגן ער5

 אינטערנײשאנאיל, דצר םון אנט״ציידונג
 באצײטענס פיהרער אונוערע ואבען1

 און פארבארײםונגען א^ע געסאכט טוין
 נאף אינדז^אנק׳מא?, דעם ןוהיסנענומען

 געגאנגען זײנען םעםבערס, םיר, >וײדער
 דאס קאן םראגע. דער אין מטיםען

ד איז געהאנדע^ט װערען אמערופען  או
 אין רעכט א װער האט ? נאםען ןער
 אדיז האנד^עו צו םראגע װיכטיגע אזא

םונג, און וױסען אוגוער  אזוי און צ^טי
 ^אגד־םיצעין אזא ארויםװארםען

 מעם״ אונזמרע םון נאמען רײנעם אויפ׳ן
 אאע םיר װאס צאקאא, דעם און נערם

 געאר־ כוחות אאע מיט אאנג אזוי האבען
 צײ » זײן צו און רײן האצטעז צו כײט
 בא־ אובײטער אידייפער דער פאי רונג

ותגונג?
 םאר אןז פאדדריסאיןי מעהל נאןי

 פיה״ דיועאנע .אז אויסצוגעםינען, אומ
 אויםצױ געהײם אין פאלהאנדאען דעל

 װאס אײנציגע דאס קאםף. דעם געבען
 דזיפאינט דער אז ׳איז פא־^אנגען זײ ^

 צו דדפאבס די צוריפנעבען זאא ^נאארד
איי״ ביזנמס 17 ^אקאא געװעזענע די

 אגיי״ אונז םאר זיןי ױנט5 חישענטס.. .
 װע^כעז םון ברוחגר״סריג דעם האלטל; ,

 •רא״ קאגען באאמבאטים אוגזערמ נ^ויז
 צװעה, אײנציגען דעם םאר ׳יטירען0

i i ײ ביזנעס געוחנוענע אונזערע  אי
 זײערע קהוגען צוריה זאאען זשענטס1״

« !יזמאבס?
r נײן! םא< טױזעכט ׳נײז o f, די 

 דעריבער בו^אאיםצן וווגטעלצײלמננמ,
•  גע־ חאםוי אונזער אויף גיבען מיר 1.

ײ דצד סח כאמלוס דעם מן סעתי וןינ

u יי<י8 • n > u i •סײנ 
'J

 ?ײן פיהרע! ;־ט ודקע; טיר ׳ש^נא?,
 פאר א םון נע;עפ־ט דעם פאר קאדוי

 געניטען האנען ט־ר !■*♦יטי׳פענס
 און 2 5יאקאי אױף ניכי^אך ע1אונ?ע

 זאיט איהל אױף אייף םאדערען מיר
 איטע א?ס ^אטיד זעילבע. דאס טאן

 אן אדשיליסעז זיך לײס ױניאן ?איאיע
 און מיסיגכען די צו קוטען ,2 ילאקאי?

 םאראײניגט, און כרידעמיך צוזאכען,
יאגע. אונזער םארכעסערען צו ארבײטען

ען פיהרער געװעזענע אונזערע  מג
 גאדען אײגעגעם זײער אין קריגען זיך

 קאנען זײ א^יין; וױילען זײ װיפיעא
 זײ איגדזסאגק״שאגס. מיט ישפילמן זיף

 אבער עסין... צום גארניט חןרילײגען
 סיד לצעיעל, די םון ארבײטער די #טיך

 איגדז״עאנין״ פון יצעכען קײן ניט מאכען
 גיבען םײטס כסדר׳דיגע די און ׳מאנס

צו. ניט געזוגט הײן אונז
 אײך, צו םיר איעאידען דעריבער

 װעאכער ,2 ילאהאא אין פעמבערס װערט
 !לאגרעסױוסטער און נרעסטער דער איז

א^ דער םון לאקאיל שאג ײ טעינ  איהד אינ
 אז האבען, צו סורא װאס גיט גאר האט

 נייעם כײם װעאען אינטעדעסעז אײערע
 דאס װעלען. םאלנאכאעפיגט ל*$*ל

 אזוי אײף םיהרעד געװעזענע די זוכען
 װעט איהד צנעילער’ װאס אײנצורײדען.

מ ׳טאז עס  אינער־ דעל װעט לשנעלעי א
ט איז װאס יןאמף, יןיכער  ככוד קײן ני

 קא- םיר ווערעז. געענדיגט אונ?, םאר
 אזוי זײן יאקאיצ נײעם אין צוזאםען נען

 װאס םײהער. ׳װי טעטיג און אקטיװ
 צו סוף א מאכען װעיען מיר ענעילער

 בעסעל אילץ קאםף, אומװירדיגען דעם
 רע־ אונזער אז איבעלצײגען כײר װעאעז

 לאיאלע און ■ראגרעסױוע א^ס פוטאציע
ריכטיג. איז ^ײט ױניאז

 אי״ דעם ענדיגען אאמיר ברידער!
 צו אנםאנגען ילאםיר און קאפזי יכעז5נערי

 לאמיר םארניכטען. צו אגשטאט בויען
 באתערפען װענען רײדען אויםהערען

 אנ״ בעסער און אנדערען דעם איינער
 יצאגע דעד איבער דיססוטירען םאנגען

 אונזערע װעגען און שעפעד אונזערע אין
האנדישאנס. ױניאן

״נרום ױ^אניסטישען טרײד מיט

דצי אח
AM• '■» -*-־ -

סדטען סעם לזבעמצקיע סעם
בעסס נ. װײג׳מטײן סעם
גאלדבערג ל. קאנפ-אװיטץ איזי
נױמ»ן י. ברעזניק ח.
ליבעז ב. ®רידענר״ד
m ליבען ־,מיללע רובין •

קלײן אנ. ;אלעגמיס־־ע ס.
*םיפץ8«ל י. דיקשםײן א.

קמילאן ס;ם גינדלעד פ.
קד»סגא •. *נט*נ#װפקיע ל.

סאסעדגיאץ ם*קס גי־^סדאן דזשאי
ig rn ח^רקאװי ;ראס י.
1»מלטם די״ינױן

ל^םענבערג טץ דזעאו ניני
opgo ספעמולע־ בארסקיע ךז׳גאו

ןערקענס ל. כמעגדן אנ.
 םערסקיע ח״ם*ן

ח^ל^עײער ם.
 נײפעצץ חערלי

^ י. ג י ס
trn. םאמנער «ײ»רץ י.

סעל*ער יל ז8«ערעלם דז*.
קאחעז ס. גןןםמריד איזי

opjgo דײלי נסקי#17עך1*׳ סעס
רימצער עליקס גער״יק סעם

גאנטץ ם. . m קווײזורי
גאנםץ םײער fVNMr ל.

גאנמץ נ. רײס «,

•יקער ג. ל#װי*ץ8ק» בעגז
*דידל^דער ילד8ד»« איזי

קרעיג םעקס ptrti .r?Y
םאםזסעװיסץ ײז ל. חגו

קי1 ס װ מ §נ .<P<Mhiipim '־׳
•• . -׳ - . •• . P ז * fl1fiNfe BJfO

 ױ;יאן די דאט דאן זײט און 1V1B דיט
ז ׳צױן נ ט סאי פי די א  אג־־כענט דמם נ
 איז tv אין אשאפיאי^אן. דע- ריט
ט א דא יעצט אויר ײ כ?  רעד אז #טעדי

 ױערען. באנײט קאנען זאצ אײ*טע;ט
 סא-בארײג^ט, זײן אנעל טוז טען

> ד  באי*ענאטים די ױך װעט עס אױב ן
ט אן םין ארױסדרעלעז װעיען טע;  ׳א;״י

סטר*ײןען. טוזען טען װעט
ס די זיכען אץ מאנענדיג  באילבאטי

ױסע די און ׳זײט אײן פון א־י גי  ניכ־ צ
ט, צול״יטער דעי פון עעפער ױגיאן  די

 א־ניי* די אז ניט, פ-אגע לןײן נאר איז
 בא- זײגען כעלװע טרײד, דיזען םון טער

ל טאכען כײ ^יעפטיגט "  לןאטאן אלן ס
 גלויירען ענגעל זיך טוזען אגדעדװער,

יױ ז״על ה<דפען און ױניאן, דעי ארום

 םאדערט ױדאן די 49מאכ א ir-yװ דאן
 טיטגיידעי, ױניאן יעצט>ת די <י41א

 צי ׳צעפעל ױגיאן א*ן א-בײטעז װעיכע
 און גרױסעי דער אין חעיפען און קלטען

 םאדעלט ױגיאן די ארנײט. וױכטיגער
r n* פון ארבײטער די n ט  ױדאן ד

 ׳עאי״ אראגזלצירען *ון ?לטען צו ׳צעועל
 טעמ״ איס אג׳צייסען ?•ך און טיטינגען,

 איגי׳צי״ גײע די בעםאר יעצט, נערט
 מיט קראפט, אין ארי״ן געלט אײיצאן

 סאר״ גרײך זיך טוזען איע ׳װאיט אײן
 ענט• צו נארייט דין און אינטערעסירען

 יעדער צו ױניאן דער פון רויי דעס פערען
־ אי*ע םון נעגעפיט דעם םאר צײט ״ :  אי
טרײר, דיזען פון טע•

סגײדער, אכ.
02 י*אקאי טעגעדז״עער

/

ם י ר ב ט ח ײ ל ס ד נ א  — ל

ט ק ו ר ק י ז מ I א

 אהער אריבערגעקוםען צ־ערשט יין אי־ ״װען
 איבערגעלא- האב א*ך אז געדײגקם איך דאב
 אלםעה דער אין פארגעניגענם טײגע אלע זען

 אין צופריעדען יעצט בין איך אבער _ זזײם
 אוים־ די ענםדעקט האב איך וױיל אםעריקא

מאר פון געצײכענםקײט על  טערקישע ה
םיגארעטס״.

>

 קװא־ הויכע גלײכע די איז דאפיר אררזאכע די
 אין טאבאק םערקי׳שע עבטע די פץ ליטעם

ענםהאל־ סיגארעםס געוועהנליכע העלמאר.
 העלמארם אבער טאנאק, נעװעהנלינע מען

םאבאק. טערקישע ענטע ענטהאלטען

 גע־ װערען און אטת עכט זײנען העלמארס
 זײ פארהיםען צו באקםעם קארדאן אין פאקט

צובראכען. װערען פון
 ועאה אוהר וועט אנדערע, וױ אזױ

טערקישע. צו ענדעדן םון האבען

 הענס״ דער ®רן ע?שף»ורערם8סוונו
 V*1 עגי«ט און ®ערקיאע גריד מער

ן טיגארעמען י װזדפ. דער י
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מ י י ק ג י ם כ ע ר ע f ריימ*נ.7ג a *  . m o m n  n » m

עו ל פו ם כ א ס פו עו ע א ר צו ה ע טננ ד מ פ ע ד  פון ע
אל אנ ש עס ,2 לאק. פון סעזאו עו־ירד אװענס שכת ד

 דע־ טען20 דעם איועגט, •צנת דעם
 עדיױזײ־ זיין 2 יאקאל עפזנגט צעמבער,

 17פראבטם$ל א רורך סעזאץ שאכאל
 *זזאר״ ,61 סקװזל פ#בליק אין קאנצערט

 איסט פארק סראםאבא און םמריט י*#ט
 ב$סט*ז און סטריט םע172 (געבען
ראוד).
טע, די  ק*:־ דעט ה$ט װעלכע יאטי
 אן פ*רשפחגנם אראגזשירט, צערט

ס. גײסםיטמ אםת׳ז £יז אװענם  א מגו
 געודא־ פ*רב*רייט אי? »י*נדאם רײכזנ

 רועיזןז דורבמןפח־זרס װמם װעלכע רעז,
 דער וױ ידבססלזגר, ם*ל»ננדדםע םון

* מאקם װײאליגיסט באריהכיטער ײ  חין
 טא־ ס**ר»נ* באודאוסםע די קאבסאז,

הוססריעםײשזד דער *ח סאיאוי דאם

;אםעפפעלד. די. פןורלעזער און ״:ד־ײבעד
 טעני- די איק לאדעט לאיזאל דעד

 פאנױליעס זײערע ידט צלזאכיעז בעיס
 פאר־ אח לןאנמרם דעמ בײצואװאױנען

פארגעביגעז. פון א־װ/ונט אן ברעננעז
 אראכזשירט אויך האם ייאיזאל דעד
 װיבטיגע איבער למקציעס און יןודסען

 און *אריטישע עקאנאדישע, סאציאלע,
 װעלבע דעכבערס, די ססגעפ־פראגען.

 און פיל לזןדמז רזוקזדעס, n באזדמז
 בעסער פאדשגמהן צד זײ הצ<*ם עס
 *רממלימנםער w װאס £ד*נען, די

וױפען. דארזי ױניסךכױמנליד
 די צו און לואגצעי-ם דו׳ם אײנסדיט

ר פר״ r* ^עקגמזרס  כייטנלי־ אי־ע מ
#ינםעדנעשאנאל. ־־sn פק דער

אונזוערדטעם wans לאינסעדנעשאנא
שינגםאן ג װ>* נ ד ח ױ ל. א קו ם ײ ד ר

יארק. ניו סםריט, טע16 און ®לײס אױרוױגג

 ליטע• מםלחיקמנער אץ ענגלישע ״די — דעצ. ט;ץ20 דעם ,»1.30 שבת
םםאלסער. י. ב. — ראםור.

 א כאקרטעז וועלעז לןדרס רעפ איז באמײליגעז ױך מע׳לזגן װאס רי
ליטעיאמדר. עגגליש־אסעריקאנער דער פיז באגריף קאאועז

בריסענדען. פאוי — ®ראבלעםעך. ״םרייד-ױגיאן — 2.30 שבת,
ט װעלען יןורס דעם »ץ ען די ווערען באהאנדעי ס ^ כ א ר  און •

ס סי אלי טר^יד־יוניאניזם םאדערגעם דעם פון י
 בר^דערהודס׳׳. חיייראוד זײ בארגײנמג, ״קאלעקמײו שבת: דעם

^,•סײמןיזןןג• — דעצעםבער. טען21 דעס טרי־ דער אין 10.30 זדבמ^כ,
ף. פיז עני ר קו מנ

 ננױנן^א- א פוז וױכטיגקײם די װעדען באװױען וועט קורס □jn »יז
מז ע די װעיעז באסראכם דערביײ וועלעז עס שםרדױם. גי ג ^ ^י א  פ

 אינײםעד־בוזדזזממנ. דזןר אין אוץ נעזעלי^ופט דלר זדן האנפלייוםעז
^ ם נ ו ^ דער פון אנםוױקלמג אעדדטםריעלע ״דיי — 1L30 ז רנ ע ד מ  ם

ױ. מנ א ש ל מ ע אן. י. ה. — ג ס אר ק
 ו א-נדוסטריעיימז דעם פין אנטװײןלונג דער טון -טטודיוס א איז ראס

יורא«. *ץ אפערײןא אץ לעמנז

פ ך ג מ מ ) ל מ מ י י ק ױ ד ײ ע ל נ מ « ץ ן ל נאססאן *
מ ®ה אגפאגנ אין  דעצעמבער םאטו

ד רײגאאמז די האם מ א tr ט r r] 
 עדחי־ אץ אנדעפזינממ באםםאז, פון ,7

 װזד עקנמזורס‘' טעטיגיןיים. קײ׳עאגאל
 פיז אטיס־בילדינג דזד *יז טנגעבען רעז
בדדקלין. ססריט, עסילקס 21 ײניאז, דער

r יעקם״זוד jrosny די n דר. נעוחגז 
ס.  א^בער גערזןדט תאם ער ט׳עענמי׳

 ט*־ די מנווארס ^דזןר םעסא': דער
ת נענען כען מ מ לי ײדי .“צ

 דע- מעןoxn 10 אװענמ, טיםרדאך
 סאא. וױים־פדעדדענם האם צעטבעי,
 לעקכדפוד־קורס א אנגזןםאננען זײדמץ

רי איבעד  באװעדנג ארבײטער אידייטע ״
אכמרמןא״. אין

ר  גזד צוגעגרײס זײגען שפעטער »
 די לעקמיטדרס. אנדעיע נאך װארען

 קלארק ל. דר. זײן װעלעז לעקגמודערס
 װיגדארסאז, מר. באװאוסטער ־un און

באיזאנט. ;וט כאסטאז איז איז װעאמר
n ,װי לעקט׳טורס Mr[ בא־ פריהער 

עז מערהט, מי אך דעד אין געגעמון ו  ױגי
 ם״םוזאןר םסריט, עסעקס 21 בילידנג,
 אוחר 7 אז זיף סאנגען זײ אוו*נמ»
אװפנםג

 אץ דעגם און מומערט »
 לײסעאום לײבאר בראנזוױל
א״װ. יער־ס נױ
 ױך װעלען קינםטלער פראםיכענמע

• ז ע ג י ׳ י ײ א ן » — ב  ״פא־ אי
 זיך ^אנגם פסיבאלאגיע״ זױאלע

^ אן מ ט ר״ ע אנ יאניאר. םען8 ד

תרע פח פ«י׳ל»ננ דעם *וין•  אונ
 ברא־נז־ אין װאױגען װאס מיטנלידער

 קאנ־ א געװארען אראנזיצירס r* װיל,
 איװ, אידס נױ אויף דענס »ון צערס

 רעם אין דעצעסבער, טען31 םיטוזאך,
 לײ* לײבאד בראנזוױלעד םיז האל הויפם

סםרינס סעהטאן 219 סעאום,
 והןניעס קיכסשלער, באקאנםע םם

 וחגיען נעכיאבמ באקאגט װזגלען נעמען
 א*ן באםײליגעץ זיןי װעיעז שפעומד,

ם דעם נאןי »ראגראם. דער תי אנז  ה
האל. \זעלבע 1אי דע:ס א זייז װעס

 פא־ זיידדע כײם טיסנלידזגר *תדערע
ס ת ל  צוזא־ זיך אײננעלאדען װערען מי

 אונטערנעםוגג דיזער בײ סצנצזקממז
«p אנקוטען דאס באנעגעמז צחאסען 

יאהר. נײעם Djn ®וז
 לי־ יחודעז םי£םארגױי װעט דארם ’

 עדױקײיטאנאל אונזער װעגעז טערפסור
 םון מיטגלייער אונזערע פאר פראגראם

 װעט קורס ערימטפר דער בראנזוױל.
מן ע עג  פיגמי־ מס*גדער6* םיז װערעז ג

f״ איז הענדל^ר n r r t o .פסיכאלאניזד 
ן זיןי װעמ דאם מ ג מ נ ^ T a p5־» »r, 
סע־ לײבאד »ין יאנואר, סען8 דעם  ^י
אום.

ס אי^נםײם ט צו ר מ אנ  ד*נם איז ק
p װפם קררמן n » און t אױן״ נאר 

תלכע םיקעסם, ן ו פן מ מוכמן י מדיי מי
ס n איז סי סי n רדפןדנם ®ח ן m p,״ 
n® t* איז n ל«% r #91 ל n 

ח לײםפאמו ס «דן א »י ד פיז ן ת נ  או
ם, מנ ם ר מ ע מסם 3 ד ו

גאס םזנ16
 םיםגלידעד בדןןנזװילער אונחנרע

ximr דזיבפ סר^ר וחולצן v nm < פ>ד״ 
מ ח מג עני  געזזנל׳שאפסליןי ווי אוופנם, ג

ג אי םי ס ניי

 איגטערנע־ ד*;י פרן :*'טביידזןײ די
to irr> באסםאן *ץ jn r r; צו נעיאדעז 

פרײ. זיײנטריט ײעקסידזרנס ײ

®r םהאמ־ לארד / א
®ז סאה

דעממבעד םען29 <ךענט,%
 איבער ריידען װעם ט־אטסאז לארד

ז ביז איןי װאס ״פאר י ײ  לײ־ דער איז י
אר ״ נ ײ ט ר  סען29 אזרענם, טא:כ»נ מ

ײני^ן. קו״ער אין רעצעמבער,
 םזזאססאנ׳פ ^ארד זײז װעט דאס
 פאראײכעטע די אין רעדע ע־־יטטע

יטםאזאםען.
 באדיהםסער א איז טהאטםאן לארד
 אדײעעציי־ ’n ה*ט רבעדפלו נזמעראי־,

 איז איז וחוילט״מלדזטלה דזןר אין :עגם
 עח»םער דעד פון טיטג^יד א געייעז

 יןרטס ער ¥דבײמער־דלגירוננ. עגגלייפער
 םון א״גלפר־תנ דער אוי^ אטער״^ןא קײז
סי ״פיױ־זיייז דעי - ל ^אסאסיא מ .“פד

 אױס־ ,ד יעקען צו אויף אײנסריט
 K.1(£ין זײז ״ועט באזוך זײץ פח כאבעז

א אוכזזןר סזגם. 25 *ון א ג ^ קו ױ ד  ע
 עסױנצו א פאקוכיעז האט דע^ארטםעגם

 יענע, אין סיקעטס, סענם׳־גע 25 צאהל
ד װייזה װאס ענ מז  לארד ב~ זײז פנז

ס ך זאלעז אעקמעוי^ טהאססאן׳  גל׳ייןי ד
בױקקםס. נאף וועגיעז

סאניםאדזם דענוחןר פ*ץ נ״־עם
 דעגדדער פאר׳ן פזזרל־סכו :רױסעד 8

סאניטארױם.
© דענורער דער  :ע־ סאגיסארױמ'חא

 םומו.פון אין פארלוסט גרױסען א ציטעז
 איז ברעסלער טר. ברעסאעי. א. סײפאן
 אט םיז גרינדער די £ין אײ:*ר געוועז

 י^דזדען פאר אמססיטזציע, גדויסעד דער
 בארד אין מעטבער א נעײ^ז י#היעז »יז
־ ה^וט ער װען איז םדאםסיס. *דד ר  מ

מ ידין געקוטען און דענװער לאזעז  יארק נ
 איםנר־ די פון אײגער געװען דא ער ^איז

ה םדײסםע און 'געבענסטע ײנ  ביז »יז פי
ע אעצספ די  דער האס לעבעז p*r ®יז ט

 אם־ ברעסלער ל. סײמאז פאריטטארבענער
 דער פ*ר צײט םרײע נאנצע זײן גענעבעז

 מהזילטען האט זוד oirr אינסנ^םחױע,
. ג־־ױס און בזיעז ן ע כ מ

 סאױ־ דענװער פין מעמיגדךים די
מואוױ. אלם טארױם

ר דער ת י נ  ןןלע pא פאנ-םארױם ^
 נמםינ״ גאנצ* זײן ^פטײלוננעז, זײנע
 װע־ באארביימ ג״בעז אין נאד רהום קײמ

 רדאס די פיק־כמזית סמײויגג » אק ר^ז
ח האםוז לי t: י r ק ה  גרעס־ דעם *ס מ

r*  aro״o r w s e o  i r t r דער אין 
םעגליכ־ זײ *י«ס ותלזמ װאלם׳

ם די אן מ י מנ «  ־iircurn דמר כדס זיך ב
ר א ר p מ s  o ^ r w ס  אימאזיטו־ דפד א

אין איישמעם>מ אזײפ׳יל ה*ס װאס זױע
עקזמןםצנץ. איהר פזז יאהר צזואנציג

סמסײנעטי. pt* שפדדאק דױמו דד.
אץ א*ו צרוײנממ דזנס

םי י נ ^ מ  מאנ־ » trwm פפמהאלםפן ס
ץ נ נ ח מן א חענפן מ ױ ח ז נ י י פ ם ן מ ר׳  מ

w an־ • •®o«mii3*J .ס רד די  נמיוואק ו
u m n  m ד מנ ע מ ו אנ ע r. ו jro m jfp

 גימ wtm ײנין»» ד•
r וחנד  or ף tjrr*i 
ר J מ i'f «»נוומנדמ

i m

 ? •נחיזנרעז f• ״•
 אי• ארב״יממעמנד־

םאקנד איםער או♦

ב״לד״נג. אינםערנעשאמל ױ איז קודסען
ע16 ורעסם 3 ארק. ניד סםז־ים^ ם י

ך א טןו ט, מי װענ ם ,6.30 א ען24 דע ר, ם ע ב ם מ ע ע — ד אגי ל א כ פי  און פ
״. דיי װעגונג א טער־ב ײ ר — ארב ע ד ג מ ק ע ל סױבממ־זאנדלער. א

 ׳&םריכעז פמדאםענטאלע די ורעדעז באםרפכם װעלען קורס דעם אין
ן מאכזןץ װאם כאראקטער, מעדעליכעז אק ^ן ענ עז ס ^ אנ  אזרי ה
ט און ײ איגטערעסאנמזן װערעז אנגעתיזען ,װעלעז עס *נדער־ש. ני  כי

 דעד אץ אין לעבעז, טעגליכעז איז ®אסירוגגעז די po שפילען
;עזעלשאםג^ אין pk הײס

אג ט ט ח ע ^ב ם ,6.30 אװענבז, ח ע ען7 ד , ם ד ^ נ א פ — י ק םי א אג ק ע . 
מ די אדן עגו ד מו כ ר־ עע ײ ב ר קאפ»לד. םילדדיא — .“א

 אינדדסמי הײנם־גע די אזױ וײ ׳װערען באםדאכם װעמ קורס דעם איז
כמכא׳ איהר וױ און צונױפמדשכעלם איז ד װי *רגאניזירט, איז ריע

געמזתעדדעגז. איצם װערם אינדוסטריע רי װי אייך *רבײט. :יזם■

״ “ ל ק א נ ^ ע נ ר ע ם נ םי אי ס יוני ר ע פ ענ ס
̂נקס סענטער ױניטי בחי

י7ד

ק $ניי אי־םם. »רק8 קראםאנא .61 םקוד פ
ס^ן.8י8ר• טערעזא — אינםםיםדןרעם עקאנ^םישע די *ווענט, דעםטאנ

ם עס ת לריזיסעז. א־נדוסםריעלע סון סראנע די װערען ד־םקוסירם ו
םענםער. װניפד םייד איסס

jp עדחןנ׳ץ־, עד׳טטע לעבען םמריט, טע4 — 63 גקול פאבליק y r .a m
45£ אװענגז, םיםװאך די — . . «®r xיײז ולע ;y r a w p מ כרדזות« 

כסע. אםעריקאנער ע׳זי  װייכערם. י. א. — נ
ם ײעלעז emp רעם אין מ ה ם א  א*נדי«ו«־'«- ניו״סע די װעח» ב

ס ק^םבינאא־עם. מז ז ז נ ו נ הו מ מ ט - tt2*n *נסוי״קלמנ 4ז*י אנ ע ת  ז
ס*ר*קסער*סט״?ס. באזינדעחו אעבען »«עריק*נער ד^ס נעבען

מז  אך״ אןן אעםערכדד״אײם מנפעגנער, פאר געלערענם װזןרט עעל
גלל׳יך. זץ• רעדזשיסםדירט ורעגסד.

מן ענ ס ס ק דװױזשאן ע
פו| אדי^ איז לעקםיטוד » — דעןרעםבעי. פזען19 דעם אװענם, פר־יטאג

צ^ח), האסטאז ב. דר. 1% סםריט. טע5 איסט 210 האל, בעסדז^יועז איז ( • :r o w 
עו1א^סא»הצ אן איז םרײד־ױני*ניזם אמעייקאנער £יז פארזיד ער׳מטעד ! וינ מ ^ י ל א פ

ט, ®רײםאג װענ ם א ען19 דע םבער. ם ־ דעצע t פון אעקנמור א ־ a
: בראנקסי. עוחננײ וואישינגם^ז 1581 ,2 לאמול פון רוסס קל^ב די ו מ ע  Of ^מיאס ט

רעפדבלי**ממן דער פון חכוײם נע זײ און ל»פאלעם «ז אױסעליספן ד^ס טייגט

ען20 דעם *טבת, םבער. ט  1»י לע^ט^רעג ויעט לאװין פאקס — דעצע
n ימ^סיננמא^ 67 .9 לאקאל מניאז, םינײמערס תלארק די פיז אין  •V3fwy 

T חיעם לעקט^ור t םיטאנ אזימער 1 ^*נהוימגז ^ נ ךי
* ^ ט ג ן ם ז ע ען21 ד ר. ט ע ב ם ע עד  1קלא די א״ז לעיןומורזגז װעס לערײן םאקס — ד

דיטלצק די בראנקס. עווזמיו, װאשינגטאן 1581 ^ לאקאל פון רומס ^ ajm ך • זי  אן
די :איבער רײדעז װעם ער םריה. דער אין 10.30 פאננעז %4^ ״ n v

i פון לונג n ׳ ■ ■ ן געזעליטאםט." פאחגרנער
ם זונטאג, ע ען21 ד ר, ט ע כ מ מ ע ר אין 10.304 ד ע  M לזןקגמור a — םדװל. ד

סנ 62 סענםעד, עדײיױ-שאכאל ס^מעליסט אין האדלעם, / ס«ז טא106 1אי ל דו
ץ רײדען װעט (צבײז), האפמאז ש א ^י מתג ארבײטער יאהד 25w :איבער א  באמז

אםעריקא׳'. אי[
נאלדססא) יאגא דר. — דעצעםבער״ טען26 דעם $ווענט, פריײנזאג

i צו ״וױ : טעכיא דער איבער 2 ל^יזאל פה רומס תלאב י *יןד לעהטיטורעז r v w « c 
ען. ארבײטער ט ײ ה מ מ ̂ ק

אג ט ריי ם >ךדענט, פ ע ען26 ד םבער. מ ^ ה. — דעצע ב א  1אי לאיןנמארען otw ר
י מיי־נס עס ״יײסס * םעטא סםריט. םע 5 איסט 210 ״אל, ב!םיא^יעז  אייסשל^יסמג ו

u פון חבךים זייגצ און לאפאלעט סזגגאטאר פון n פאדםי״. רעפובליהאנ^שזן
ם ^דדענט, פר^״יםוןג ר. נזען26 דע ע כ ט ע צ ע  0ךא ג׳♦ דוסי^ס m לאיןסימר א — ד

 ^יאם *ראמ*ט״א1אלזוקםוונ א. סםריגס םע10 א*סם 315 ברענט^ט, פויל״צןעז־ וסייט
ר םון רעזולםאס אלם ״*ארבדזוכעז :איבער *ע מי * * ק י ע

r נײ » — דעצעםבעד. 1טע31 דעם אווענט, מײטוראר r « * n r
מ פר^וטיצענטע לי״סעאום. לײבאר בראנזוױל אין סאנ״ז איז ס ס טי ר  יזר1 װעלזמ א

מז ײלי o *ץ באם n .קאנצעיט u,

ל א נ מ ד ח ױ » םעםיגסייס ע ח ר * ן ץ ד תינ רן פ
ט׳ ד. ®יײמ^^ווענ ע ב ס ע צ חן ען ס ט ם ע י|•wwiw^א — ד fא l p U h i 

ס ליסדז ס דזמאהן ור. מ ו רײײזז ו מ a? די גי^#5םסיי* י m  mw w 1זיי 
י“ פילאדסל^א^ םםריט, ■ייז 481 ׳ ׳ י ״ ז י ײ י י ״ ^ י י ׳ ... - m * י 3dA. 4tו fj,r

rJf®

עז ייטןןג, טי טס ײ ק נ י ט כ ע ר ע נ

גלגאמופעדםטױט םעמיױ :ט ידע! פיעז [
>tit di7t ויים a

 אויפנע־ א־הם אױף דזאט ■וועאבע ייע־
 א־ז מןינאםעז, עםיינע דעצטע רי ■»םט

 ם־ס, דינע פאד הנ־ די אױף לעןםאמ
ײ״נען. צו *ננעהױנען אח

 די סין א'יגעד ד*ם שטארבט״, עי
 אר״ ׳!,אי אג*נסירט. וױחןר ראהםי-רים

 א'?ו«נע־ דך הןוכעז םיהרער יײטער
 זױכיער א־ננאנצען ק;י. רי אױ״ לאזען

 איז ג^פפערם טויט״ןטיר. נעװאיעז איז
 טיט׳ן טהוענדינ דאן־ א אויםנענאננען,

 נןוך װאו ציםער, צוױיםעז א פון <זאנד.
 םארזא״ נעװען זײנען םי־הדןר ארנייטעי

נעוױין. א נעהע־ט דך ה*ש העלט,

̂״ פון באװעגונג ןווב״מער  א
 אין לאנד גאנצען בערץ

טרדער טיפען
̂ום בליץ א פון ^נעײױים דער כים  ר

 אי־ צוטראגען זיך כײעס סרויערינע ךי
 גאג־ דער איבער און יאנר, גאנצעז מר׳ן
 נײעס די איז אוסעדום וועיט. ^ער

 טרױער־ א כיט געװאדעז אױפגענוטען
מפיהל•

 טיעםעז באזונדערס א אין אבעי
 ארביי״ די דך נעםיגט ^רויער־געפיהל

 װעלכע אמעריקא, סון באװעגוגג סצר
 איהר און פ*טער איהר םארלארען האט

 ן געײעז א־ז גאמפערס זזויפט־פיהרער.
 אמאגי־ דער סיט צונוי׳פגעװאססען אזוי

 םעז דאם ארבײםער־באװעגוגג, ןירטער
 בא־ די װי פארשטעי״ען, לןױם ןיך קאן

 י דער און איזזם, אר,ן אנגעחן װעט װעגוננ
 מענ־ כײליאנען גרויס. זעזזר איז טרויער

 פאר־ גרויסען דעם איבער װײנען .שען
!וסט1

 אפיסעס און בילדיגגס ױגיאן אלצ
 עס שזזארצען, אין אײננעדדלט ׳וײגונן

 טרויער, ט־םעי א ארום ךײ ריגמלט
גליד. יעדען רורך נעהטט !יואס

 ‘פעדע אטעריקען דער םון אפיס ךער
 איז ײא׳אינגםאן אין ל־יבאר אװ ךײשאן

 טרויער־טעלע־ פון געװארען גואחםלײצט
 ־,א פח געקומען זײנען װאס גראמען,

יױ פון אױך א־ן לאנד, נאנצען גער׳]
• u nאיו װאס סחתר־מעלענראמע, ־-ךי 

Dp'rtrj געװארעז &p אעםער־ אוגזער 
: פילגט וױ ןיך לעזמ גײמ^טיכ

מז ״*םארימן ריי ע ד  מ
װ ו לייכאדי* •

f a r m,! •י דP•
rif עה־ גענעראי ^אזנזעי פז< באבמן 

װ, ?ע^וטיזד מ  דער po <אכמז rא אזן ט
 איגמתײע^גאל דער פק *מממגרשיי

 נעמס יזגיאן זדאידפערס באדסמבס גײדיס
m; דעם אויף מ״ױערעז סימםען אונזער 

ofrr op tm פאחלומם, נרױ«מ n געלי־ 
 אסערי־ אק .ןןרביימנד־זבאוחנגונג <ײ <מן
M ר אוז מ  דירכ׳ז וזעלט, גאנצע רי אי

 םידד אלסעז נרױסען אונוער סון סויט
 אםעדמןאנער דנר PD שאסאי ן־־ער ״<יאר

 אוספאר־ דעד סודוענ<גנ, ®רײד^ונ^ן
 ראס גאםפערס. סאמױ^ל גלייכליכאד

ארן פ̂ו *סורלירען  סעסידעל רייהעז אונ
tr^moHi ח#ט m» ע אזױtttsnױנ̂ט 

 םאםענם דעם איז <י« טאנמן כױד דאם
זא־ יואס זצרטער,3 אאפעניא די

 מיר אזוי װי יגאחמבעגw ו־^מע גאן
מןובמנט. רןפ p* יהל•5

מ <פיט״ מ ױ  םארדועה־ און געפ געב
t *לערמר o  ?fnfeer, צמאכיעז 

 ארביי׳ אטצד^סאגער סיציאנען רי »יט1
r װאס (מר, v r m> איז איתם, נאר fin 
 גרױסער דאד יאם כאומוםצוזײן, וםול̂ן

 0ניאס; די פון ץ-ואוילוײ; פאר^ )מטםער
 גע־ אי< עך ,דאם אונז; pe־ אװעק וויז

 שלאכט־ אוים״ן שםעזמנדע שטארכען
 גרויםעז djh pd מיטען טאמע אין מלד,
זאך. ארבײטער רער &אר ^אמף

 מנמנדיג <דעס גאטסעדפ ^סעמיועל
p î די הק פד׳״זז^מ פו־ז גדמפאל דער 

 זיי״ אין אמעריהא, pw *ורבײגמר־בוחנומ
 בעסערע א םאר האמי •ווייטעי̂׳ אר

 און ^מןוגםט, ליכטיגע א פאר חנצט,1
 אנצו־פית־ באנײםטעתגג געבען די זעט1

םיע־ פאר כדלחםה j^ritwrrrK רי רען
דדחמי׳, ה־עיצ

<אר־ לײדיס *ויגממעשסנאל
•1ױניא .דדודוימנדס כמנס

פ ױ א סרעזיךעגם. ועבמא. ס
ב חז ב ^. א ן ר סעסרעמער. מ

 איז טתיארעמלפנראםע צוײימע א
כאאיי יץשאינס ס̂ו prwnua *^נשיפס

j דיעסדאבע^ איז קי״איק די םון r ; r 
:פאי״נט וױ זיך לעזט װאס

 םעדערײשאן ״אמעריקען
לײבאר, אװ

ק. ד. װאיעעגט^ז,
עי אז ״נעדט ױעי טיפען אוגז  אויןי ט־

 אםערי״ דער פון םאריזסט גױיסעז רעם
 םרעזידענט נאװענונג, ארבײםער יןאנער

 גרוײ א ?,א דאס ג*כ»&ערס. םעםױעל
 אר־ אמאניזירטער דער םאי קלא« סער

 איכער און אמעריקא םון כײטעױעאפט
וזעי״ט. ;א:צע די

ם  איז גאמפערס סערױעל ״ירעזידענ
 יזעמ־ א איז קאטעיאד אמת׳ער אז געװען

 מעד.ר פאר סענשליכקײט, פאר פזןר
סע די פון רעכט אח םרײהײט חי  מא־ ג

 אומ״שטערב־ םארבלייבען װעט ער סען.
ײ ארגאניזירטזן נרויסמ די ב־י ליר בי  אי

מןד פח טער־׳סאסעז װעלט. נאנצע די אי
 וױנקעי־ דעם ראס ריאפען, ״סיר

 אװעקגע־ האט גאסנערס וזאס שסײן,
 םעדערײ׳עאן אכיעריקען די םאר לײגט

 א־יבי־ אן םארבלײכעז װעט לײבאר, אװ
אי מאנומעגט גער  מאסען גרױםע די פ

אכיעריקא. פון ארבייטער ארגאניזירטע
או; קלאוק ב^ואדד דדעאיגט

ױניאן, מאכער דרעס
סעק.״. לאנגער, ע. לואים

 סעקרעטער און ?יגמאן •דעזידענט
 םארעפענםליכם אויך ר^ובען באראף

 װעל־ אין פרעטע, דער אין סטײםםענטס
 גרויס געװארען אױסנעדריהט איז עם כע

 און םויט׳ גאמפערס׳עס אויןי כאדויערען
 גאכי־ אננעװיזען װעו־ען עס װעלכע אין

 ארבײ־ דער איז פארדינסםען פערס׳עס
 אונזער פאר און בכלל באװעגינג טער

בםרט. ױניאן אינטערנײשאנאל
 ארבײטרע־אתא־ םון גור ניט אבער
בא־ אננעקוכיעז זיעעז ין,4לא ניזאציעס

 טעיע* אזעי־נע דויעדומס־נתיעגדאדעז.
 אג־ ם-עי־ע פון אנגעקונדען זײגען גראמען

v:vnvm איי איז אטעי־־ילא אין טעגשעז
 אינאניזא־ םאלשײדעגע אױך און ױראפ
 און סעגאטא־עז םון ארדענס, און ציעס

 קױ קאלוױן פון או־ך און ק^וגגרעסל״ט
 *,פאיאי די םון ■דעדדענט דעם לידדט,
שטאאטען. ניגטע

 לעבען גאנצען דין האט גאמפערס
 די פאי בראװ און עהרליך נעהעםםט

 ער וױ איבײטע־ די pc איגטעדעסעז
 אבער פארשטאנען. אכיבעסטען עס האס
וך  גאגצע ראס טרויערט גאמיזגיס׳עז ̂נ

 א װערעז צ״ו באװיזען האט קר לאנד.
ױ^נ^ע  זאגען, ל,אן כיען און פימר, נאז

איהם. גאך טרויערט נאציאן גאנצע די אז
 וױ שנעל אזוי הולידזש, פרעזידענט

 גאטפערס׳עס םון דע-מאוסט זיך האט ער
 טרױ־ צוױי גצשיקט נלײך ער האט טױט,

 פע״ אטעריקען דער צו אײגע ער״נאטעס^
 צו אײגע ,און לײבאר אװ דערײעאז

 כירס. צו נאטע זײן אין גאספערס. םרס.
 קולידזש פיעדדענט שרייבט גאמפערס

:פאלגט וױ
 האי״ד כייט נײעס די ״אויםגענומען

 גאמ־ סי. טמיער. טיט און וועהטאג
 נע־ געװען איז יעבעז גאגצער פערס׳עס
 אר־ די פון אינטערעסען די צו וױדמעט

 נאטען וײ\ און ארבײטער, גאניזירטע
 אונצױ געװען איז טעטיגקײט זײן און

 אלס און נרינדער דער איס שײדבאר.
 אמאניזא־ מעכטיגער א פון הויפט דער

 אי־־גפלוסרייך אזױ געװען ער איז ציאן
 אר־ די פון פאליסי רי באשטיביען איז

 קײנער m נאציאן, אונזער םון בײטער
 ' -פארגליײ געקענט :יט איהם צו זיך האט
אננ <א:ג, זץ־ װעס טו־ט זײז כען.  י

 אייר אח אי־עמעז, אונז צװישען פיהלען
 אײערײןא״ דער םון גיעגעצען די אויסער

נאציאן׳/ גער

ס, פון סםאסוע ד ע פ ט פ גן ר פי ענ רןז ער פון פ  אונז
ל, א אנ ש ע רנ ע פ ת עלפ ז ם ש ע מ װק ײ א ארון זײן כ
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שזין׳ וױיסזוז יעזער אונזערע וזי
ש*נ*ל אונזער האט  פדעזעג־ אינטעדניי

עז סירם ס׳ ר מ ם א  מאדסאדנער י סיט ג
 צדמשיקט זדזזם איז דאס ווזן סססםזע,
ק מדדמחזז , על א א ז  לעצ־ דעד־ *ויא מ

שאן. דער פזן לןאנײענשאז טעד  סעדנריי
r םטסםוע זײ זחנן n *ס ק ^ צ פנ  מזדא־ וי
ף רעז  קאג־ דער םק ®יסטפאדפע דעד סזי

ow rant פיײעילמנע * סזנרנעקוםדז «ײז 
j r w r f מז «לע ײ ז ז װי  כערחזדט מ

 סימפצדס גלי^כעז ד*»ס ־טדעדען, ביז
ס « ט גאכדעס זיך האם ער ורעז נז  נו

 י7 האס סנסוטומ, דער «ו זװנעקוקט
ס, :אױסנערדימנן ע םעם איז דאס \
 נעמעז זעדזר איז ער און גאמנערס׳׳.

ט צזםרירעז מתנה. דער םי
 פאר־ זיד האט האנווענשאן די זוען
םאטו! די געבעטעז ער האס ענדיגט,  ס

ס סמרזיכנדג זאל ק מ ? מ ײ  בײם ודזןד־עז א
ך איבערשיסיז ^ מטאן. נ שי א  ״דאס וז

ן <ועט ה מ ײם מײן בײ ש  ער האט ־־־ ו
 וויאשיגד אין א-פיס מייז אין נעזאנם,

״ אז מ
 אנ־ אויסגעלאזען זיך האט לײדער

ת די רערש. ס א ט ת ם ױ בשלום א  *מעה
ז ס אכער זואשינגכאנן, »ח מ ר מ ס  i מ
ט מעזזד איחד <ןימ  ?יק אסת, י זעזק גי

ש ז חאונ n ארפ׳ילם אי m n־r7, סםזיד די 
שסעלס *ױז טוע ח אזיעקמ ח א י ו ײ מ  ב
ײן ד דפם *יז ?ײם, ן מ ם ךי מ p ב a רער 

לדעג פעדערײשיז אסעריפעז  זוא־ אין בי
ס לעבזגץ אבזןד שינלסאז, ח ת  פח אי

 נפטר. גרויסען דעם לעבען גאםפערס,
ט סםאטוע די צט מדאג v אי m א זיר 

ט רער לענסזג שװאיצע סענ  פאר מאנו
תרס נאמפערס  לעבעדיםגן נאב׳־ן טדו
ו נאמפערם

 ער,זע■ גענ. גאגצעד אונזער
 דך באטײריגט באא־ר קוטױו

לױד- דער אץ
װ דער  רעי פון לןאוגסיל עסמהונד

 האט לײבאר אװ פעדערײשאן אמערײזעז
אל אונזער אײננעלארעז ר ע ײו מנ ם מ זי י נ  י

 באארד דזשאיגט רעם אויך און בארד
אז רדעסמזיכער *ין ללאדה רער םון תי  י
 דלד ־אין אםױציעל באטי^ל^מז צי <יר

לוױס
 :ארױסמ־ דעאט באדאן• סעתרעמער

cnancm אלע זװ *מלענדאבמק שישם

on< 9 די «m i fv ix r v 
r**:v וײמו w m m tn m  im p n r  try

«*ר באלייר׳יגמנ k hw בײוענונג ײערf םאר ייןי
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 אײפגע־ זײ און באארד, עקזעיווטױו םח
עי אין באטײליגען צו ז־ך םאדערט ד

לױה.
שיתאל אמזער  פרא־ האט אעסערניי

 טרױער פח שמונדען אײגינע ללאםירט
 אלע ארגאניזאציע. גאנצער דער פאר

 װעלעז אפיםעס ױגיאן איגטערניישאנאל
 איז 9 פון דאנערשםאג געשלאסען זײן
 דער אין ם־טאג, :אך 2 ביז םריח דער

 די פארקוכיען. װעט לויה די װאם צײט
 איבטערנײשאגאל אונזער ׳פו-ן סיטגל־דער

 גע־ אױםגעפאדערט ^י־ינען יארה נױ אין
 צז זיך םאסעז נרויסמ זײע-יע אי^ װארעז

לױה. גאספערס׳עס אץ גאטײליגען
ט דער בײ היי  פדעזי־ דזאט ימלענננ

ט, א געםאנט זיגמאן דענט ײטטענ  סט
 אנדערעפ צװישען האט ער וזעלכען אין

:געזאנט
 א־ז געשעצט האנען ארבײטער ״די

 ארבײטער די נאפפערס׳ען. געאכטעט
 פאי געװען איז גאמפערס װאם װייםען,

 אונ־ פאר ^ון באודעגונ; *רבײסער דער
 צויוי־ קײן איז עס ארגאניזאציאן. זער
 אפרופעז דך װעלצן בראסען אז ניט, פעל
עהרע״. לעצטע רי געבען איהם קוםען איז

 אזיך «יך <זעלען לױה דעד אץ
ע באםײלימן  פת באדיס סענטראל ̂א

 םאראײניגטע רי אןן ל. אור פ. א. דער
געװערגזשאפטען. אידישע

 םויטעךטי־יק גאטפערם׳עס סעמיועל .
ח לאנד איבער׳ן נעםראנען זיך .האט  פ

ס םם צו וועסט פח אין דדעסס זװ סאז  אי
 טרויער מ־ט געװאדען באגעגענט איז און

שאן, יעדען אויף סצע-נעם  n װאו הטיי
 טויזענדער אפגעיפםמלם. זץ־ האט טרײז

 cm באנענענען געקומעז זײגעז כיענשען
 באריהמםעז רעם פון הערפער טויטען

 פערע־ אמעריהעז רעי פח פרעז־רענט
 יערער אין און לײבאר, אװ רײשאן
 הראנצען נײע צונעקומען זייגען שטאדט
p די בי^וכמן. n o ?גע־ דעהארירט אי 

ט פול איז אין שװאיצען אין דחנז ױ מי  בי
מען.

 גאמפערס׳עם אין װאשינגטאן איז
 דינסעאנ אננעקומען קצרפער םויטער

דעם אין געלעגען *ד* פריה.
 םעדעדיײ אםעריהען דעד םח טשעםבער

 אן אונטער ביילדינב, לייבאר »װ ש*\
 סע־ םיהרער, ארבײמער פגן זואד עהמק

m מםאדלז,  o r ta r m m -םאדשםע 
w& «ער r r u n •  .wf> p ־קו־

 -םיגיטזןד <ײ ארויסנצשיפט האם לירזש
roronm א איז rrT O.
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מי<1

ו א ה ן ע ז ל פו ס פ רו ײנו  א
עו ױ ר  ועמאנסםדאציע פ

א כײ ױני שילו מנ t פ o,׳ 
א־ שאן פד ץ םי אנ ה נ ױ פ

דע־',4בײ אזע^:ע כצענעס, אזעי*:ע
 און טױזעגדער כײ געפיזזל ט-עפען אזא

 גע״ דאט כרען װי טענשען, ט-יזענדעי
 כ׳איז װען םריה, גאנמ כייטװאך ועהן

 דעם סיט טױםעךטר״ן דער אעעלורען
 ׳גאם»ערס סעמיועל םארשטארנענעם

געזעהן. ;*ט 7יא»־ נױ איז נאך טען ר,אט
̂וט םריה ט־טװאך  גארפערם׳עס רען ה

 װאשינג־ pn געכראכט הערפער טויטען
 האלב אגכעהוםען איז טיײן די ט^ן.
 PK 7 םריה, דער אין אדעער 6 נאך

̂יט אזײגער  פיהרען אגגעהױבען מען ה
 עװענױ טע7 דורך קערפער טויטען דעם
 און קל*ב, עלקס דעם צו בראדוױי און

 כיערצוױר״ א םארגעקומען איז דעם ,,ב
 טױ־ סון ״דעמ^גסטראציע1טרויע רי;ע

 דע־ רי מעגשען. טױזענדער און זענדער
 םין אמעתויבען זיך ה#ט ט^ונםטראציע

 ׳סטריט טע34 סטײשאן, פענסילוױיניא
 סע־ פראמינענטסטע די יפון אמעפיהרם

לא:ד. אין נעי
 איז קערפער טויטער גאמפערס׳עס

 אונםער יארס גױ אין תװארען נעבראכט
 ארבײטער־ ׳חונרערטע םון עהרעךװאר א;

 ז־־־ אריז דעם ארום נאהענט םיהדער.
 טױזענד איבער פארזאטעלט נעײעז גען

 םו; ױניאנס די פון ארב״טער־פיהרער
 אױך איז אמן דעד אינתסטריעז. אלע

 גאמפערס׳עס םון געװארען באגלײט
 סיטגלידעי, טשפחה אנדערע און לינדער

 ג*כד איםנה די םרוי, זײן םון אויך אין
פערס.
 םאמע־ ה*ט פדאצעסיע ;אנצע די

 גאגצע טױיער־בילד. ריזיגען א שטעלט
 געשטאנען זײנען טענשען טיט בלאקס

 עס קעפ. געבױגצנע סיס און ד-עטס אוזן
 טרױעד טיליטזןרישע א געװען אױך איז

•דאצצסיע.
 באהאננען אנגעקוטען איז טרײן רי

 1ײיי װאנאנעז גאנצ?ן און שװארצען, אין
 בלױ סראנצמז מ־ט געפאיןט נעװען גען
̂וט צײט גאנצע די #מען  גע־ אױך ה

 איז עס אדלעסםער. טרױער א ^טפיעלט
 אומעהײ* אן אוננעװמהנליכעס. געװען
 און טרויער, אין סענשען שטו^ום ערער
 גערועז איז •נים׳ער אלעפיענס אויזי

רעספעקט. נדעפער א אױסגעגאסען
 אין v* סטײשאן פענםילװײניא

 סון דיסםריקט םעקט^רי פדן צענטער
 שאפ די אויר זײנען דארטען ־יאר^ גױ

 נ^ודעל־טרײדס. פיעלע פון ד^סטרילמען
 נענאננען זיידזנן ומלמנ *רבײטער, די
̂ובען ארכײם, דער צו  אפנעשםזנלט, זיך ח

 געגאננען, ניט אדכײט דער צו זײגען
 דעם, עהרע געבען קענען צו נעװארט און

 אװצה־ לעבעז נאנצעז זײז ה*ט װעלכער
 עס ימיאנם. די פאר קאסןי אין נעגעבען

 :בילרער סערקמירדיגע געורען זײנען
 אוגטער׳ן prop פעקלאך סיט ארבײטער

 אוחנר״ צוזאמעגנעוױקצלטע סיט איים,
 ׳הענד די אין שאװלען כײט מאנכע אלס,

 ביכעי מ־ם סײרלאך ארבייטער פיעלע
 שטראמען שטיאכדען, — הענד די אין

 טדױער״ א םיט זוירדע, כייט איב־יטעי
געפיהל.

 אל־ז איז טױיער־חנםאגסטחמױע רי
 יע־ כיייט געדזארעז נרעסער און גיעסער

 מוי־ גאמפערס׳עס ייצן און בלסק. דען
 גנווארען צמעבראכט איז ר#עד1<» טער

 נא־ אלע אמם איז לולאב, עלהס דעם צו
 סצנשען כיענשעז־ים. א נעװען סען

 בילדינכס״פענסטער אלע מוז אױך־ הסבען
א^פנעקוקם. דעכער און

 דעד פיז פרעזידענט רעפ םרן לויה די
 ײעט לײבאױ אװ םעדערײשאן אמעדיקאן

 פונ׳ם פריה, רער א־ן דאנערשטאנ זײן
 עזו., טע6 און סמריט מע43 קלאב, עלהס

 רועט רױיז ססיפעז .ראבי וױ גאכדעם,
 טדױער־ א־ד־שע א דורבפיהרען ראר־טעז

צערעכי^ניע.

שאפ־םשזןרמאן •רעזענםדען
 קופער דעי ׳פון אדבײטעד ד־ סיר,

מני, סאנופעקסשרריננ דײנװעיר  ק*ס
 מיטיננ, שאפ א אויף באשלאסען הסבצן

 שאפ״משערמאן, אונזער פיצזעגטירען צו
 סיט -וױיטצלבערנ, כצנתשעכױן ברורעי

 פון אויסדרױן אים כיתנה, שעהנער א
 ארכײט גוטער זײן פאר ןונעיהמנינג

tn ה*פעז טיר שא®. <־עם 1אי o אר 
 אר־ P'T ס^רטזעצצן ־וױמזצר אויך <ועט
ארפ^לנ. זעלבען טיט׳ן כײט

ה*סימע: די
מ מ ײ ג^ורדאז. וז

בענאײיטש, דזש.
כײלצר. אב.

« m w rn fiy צנדעדוע tym m 
 <ים מו;ס «*וזי *ri> iyrxm ײ ־מיםעז

ז די ערלײ«?ז מ נ w מ vj עלבהס <*זי>
np״Hfr
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פראגעז ארנאניזאציאנם און פרײו ״
̂י'װעזדגעשױי ̂'יז«ײי*

אן פץ
;מאכעו

אלטען

:״געי־עכטיגהייט׳' 1עדאקטא1 װערטער
 טען5 םון ״געלעכטיגלױיט״ דער אין

 שכיועסען״, ״יזוי־צע די אץ דעצעכיבער,
 װעגען רעוױן, פ. פרײנד אילר ענטפערט

:פאלגט וױ װאך־אלנייט
ט1״ ״עס  כיען אויב דאס אוגז ײ:

 איז־ אן צו אינער;ע;עבעז איצט װאי״ט
 סון פראגע די אפשטיכױנג נעכיײגער

ײט  װאיט בײט,1שטײדא אדער װאך־אינ
 אינזערע פון דאיאריטעט גרעסטע רי

ױ פאר דכער נעשטיכיט מלאכות נערי  װא
 געוױס װאיטעז איהד געגען ארבײט.

 נאנץ די און אי*טע די כרויז נעשטיכיט
 לריינע א זײ;ען רי אבעד אוכפעהיגע,

 דארף ױגיאן די ױניאן. אוגזער אין צאי
 כיעגריכססע דאס טאן צו זעהן געוױס

 זיי, כייט זץ־ רעכענמן אכער )זײ םאר
ע איגעמײנע אן איז עש װען אג  פון פי
 אי;־ דעי פון און ױניאן ;אנצער דער

 ניט ױניאן אונזער יזען דאס דוסטרי,
/ אן׳ ט

 וױל איך יאנאװשלױ, פרײגד אלזא,
 איהר אז סאכעז אױםמערקזאם אייך
 באאכיטער יערער װי וױסען עס זאי״ט

 װאך־ די אז עס, וױיס ױניאן דער םון
ײט  פרא־ 75 וױיל דורכםאי, א איז ארנ

 ארבײםען סיאוקפאכער אי*ע פיז צענט
 די אױב !שטײן פון יעס, שטי׳ק. םון

 זײ װעי״עז עהרלץ־, זײן װעיען באאמטע
צוגעבען. דאס

 אז ערללערעז, אויך איץ־ וױל איך
 נעכיאכט מען האט צוריק יאהר 25 כייט

 קראוקםאכער ,צאי גרויסע א און ידאוקס
ט זיינצן  בײם גאשעםטיגט געווען דעםאי

 זײנען טאנ הײנטיגמז כײ און טרײד,
 און נעװארען. עימער יאהד 25 מיט זײ
 איטע, און אומפעהינע צאל ללײנע די
 הונ־ איז אויס, זיך דרילט אידיר װי

 און דענקט, איהר וױ גרעסער סאל דערט
 פיינ* און עהרליך וױ קליכע,י4אוכיני די

 כיוזען, דיז, נישט זא^עז זײ ציפיעי
 פאר־ כאנעהן וױלענדיג־נינדוױלענדינ,

ױניאן. דער גענען ברעכקנס
 ysK (איז קיאוקםאכער א קען איר

 זײן ד,אט װאס דערקענעז) איהם ױעלען
 דעד םאר אוועלגענעבען לעבעז גאנצען

 נע־ האט ער וועז ױניאץ. קלאוחמאכער
ײק א םיהרם  בלאנער, איטען בײם סםי

 נעװאילט איהם האם בלאנער װען און
 אויפנעבען זאיל עד דאיער, 500 געבעז

 מטאלץ מיט ער האט סטרייק, דעם
ך  ער אז געזאגט האט ער אנטזאגט, ד

ד נענוג גיט האט עי  אפצוקויםען. איזזם נ
 צו גרײט ער איז חײןןי ארענטייכע םיט

עיד כײט אבער סעטיען העלםען  —• ג
!נים דאס

 גע־ איהם האט סאדאװסקי ניסעל
 זאל ער סאישינעז, .T0 געכען װאלט

p* סטרײס דעם צעברעכעז c און קאנעל 
 צו געלאםעז שנעל ער איז בראדוױי).

 זײ האט און סאדאװסקי־סטרײקער די
 און בראװ ♦שםעדיז צו אויפנעמונםערם

 האם סאדאװסקי אז דערצעהלם, זײ האט
ט  אגרימענט אז מאכעז נעװאלט איהם מי
כיאיטינען. 30 םיט יאהר א אױף

 נע• זעלכער דער האט 1917 אין
 אײב בראדערס. קױצנער כײ סטרײתט

 300 נעבעז געײאלט איהם האט קושגער
 אבער סטרײק, דעם אױםצװעבען דאלער
 סעםלען צו געראםען אירם האט יענער

נעיד. אהן העלפעז איהם װעס מר און
 אויך און סאציאליסט דער אט איז

 באנאנ־ איז מעםבער באארד דדשאינם
 נענעץ םארברעכען געװאלדינעז א געז

ם ױניאן. דער ע  אר־ קײן קריגענדיג ני
 יעהריגע 25 די סון איז ער װײל בייט,

 רעדאק• פרײנד איהר וועלכע ארבײמער
 א אין זײנען זײ דאס רעכעגם, טאר

 נעווענדעט זיך ער האט צאל, קלײנער
 פײנבערנ, י. מענעדדטער נענעראל צום
מיר גיב :םרײנד אלםעז אז צו וױ

 עפעס געפין דזשאב, עס״איז װעלכען
ך דאך קענסט דו — םיר םאר פוץ מי

 *מעײקאז דער פוז ■רעזידענם געװעז ביז איוי
 ער• די י*הר. צװאגצינ רייב*ר «װ פעדערײמווז

 נע־ קײז נעהראנעז נים אױ ח«ב י*הר םינ^ עטע
 און םר״ר, מײו נײ נע*רבײם ד*נ איו ה*יס,

 איז אוז נײנאכם נעם«ו *רבייס וומים נויםינע די
 סינ«רעד אוי^נעגעבעו איר האב דאז ױס־סוכים.

 דער rt כחות םײנע •יע איגענעבעז אוז סונןרײ
 יזרינענדינ לײבאר, «װ םעדערײיןזיז אסעריהאז

)ix«K םײן איז *יים דער םים יאהר. » דאיאר 
 ׳ד«י«ר 2ססר. ביז נעײירעז נעהעמרם מח»יס

Deny pm יאחר לעזםעז >r* d«M נ«* םײן 
 tvsatr י,אן און דענק, vm ד»י*ר. 3ס«^ ה*ים

 •רביים דער אין נים ביז ייד wn צהרליד,
 איחר, ליב vu װײל ארנײם, םײן םו vm נצלם.

 איחר, אױסער מרנעגימנס גײנצ נים ח*ב און
tut װעו די, זײנע? ׳אזוגדעז נריקייכםםע םיינע 

*v מװערםסיז. »ם *רבײם

עגניאנד.  טא;, ע־־״צטען
 פון חיפען

 אױפ־יכטיג װען
 כיד אז עגספעיט,

דו אבער ארבייט,

ט דו  אריבערגעי ניז
גע־ איז פײנכעיג

 ;ע־ איהם דזאט און
 ;,:,4עהיי דײן יטעצען

אײ־ ג״טט דאך ביזט
א דא

mv:
 װאו און סך

יעדען פאר
- :ער  זײנען עכ -

 ױגיאן די *ועט
׳> דזשאבס

ױיפעי זײעגדינ  אופ־ און ט4פאיצו
ט ;ליקליך, עפ  און באקאנטען א ער טי

 ;־,י ׳טיאנט איהם. פאר זיך פארטרויט
 א^ס צױטטעיז זאי* ער ׳פאר איהם :ער

 זײן װי *ז.יקארפארײ" א צו פארטנער
 דעם פון געביוטעט איהם האט הארץ

 פון באקעמםער נעװאידיגער דער #ער
 װערען אי־ײן נאי־ לזא קארפארי״טאנס,

.פאיטנער א .  געדאנק, דער אכער .
ט  ער איז — ;,,‘פאטיי דער פא־ בױי

!באט א ;עװארען ביזל כייט
 :אך איז עד דאס ׳איז סוף דעי

 זײן כעל־חוב, גדעסעיער א געײארעז
 כעליב ױניאן דעמ פארי־ױרעז, :אטען

 איז עי און צונענוניע;, ײגיאז די האט
 — געװען איז ער וױ אונינייקײבער נאך
 װאס װאך־ארבייט, די איז דאט און

 רעכענען זיך געװאי־ט ניט האט רףיגעי
 זײ ויאס קלאוקכיאכע־, אי־טע די כייט

ױניאן. די געבויט האבעז
 פראנע די װען ׳איך זאנ דארום

 פרײנד )א״ך פא״ פארנעקומעז װאלט
 20 אדעי 15 װעלכע כייט יאנאװסקי.

 זיכער, פאזיטױו איך ביז צוריה יא־.ר
 זיך האט .ױעלנער מענש, איס איד,ר דאס

ט דעל איז געשסעי^ט אנ  נע־ די פאי פי
 װאלט אוטגליקליכע, די פאי קריװדעטע,

 וױכ־ אזא נע׳פטר׳ט ניט רעכיאיט איהר
ד םיז פראגע סינע א  שטיק־אר־ און ײ
 םינןי שוין דין אלט זי פיעג בייס,
 אי־ע װעט עס אין געײען איז עס יאי־זר,

 על־ די פאר אוכינ^יק אז זיין מאי*
!כיענשען טעיע

בעטען, אײך איך וױל שלוס צום
 האם װעלכער קלאױןמאכער, א^טער א^ס
ך ט קיינמאל א״  נע־ האט געבאדערט, ני
 און ׳בריף דעם דורך לײענט איז דולד
 איהפ םאראורטײלט איז כײטלייד האט
״ײ״סט־בעסקעט״. איז ניט

̂ץ, יצחקרעספעקט, כײט םישמ
י. נ. ׳סם. טע115 ײ. 117

 עפע־ זאל לניאן די געגען איז
שאפם קארפאדײשאן גען
טעי װעי

געז

ר א ט ק א עד  —:ר
ט ב רלוי ־ א כייר ע א ער פ ט ער  װע־ װ
ס ברודער קי׳ ס ױנ או אג. ר של אר ם

י % י•אי  ײגיאן די אז דעם, גענען ן - ן
 שאםס, ״קארפארײשאן״ ;ןיעפע: זאי*
אי װאס דעיפאר במיז יצױן  קלײנע א נ
 דעם אין זיך װערען כיעטנערס צאל

 טאסע גױיסע די אין באטײליגען יןענען
 זײן עס װעט אוטציפיידען. זײן װעיעז

 װאס זאגען, טאסע די װעט סוקסעס, א
 שבת האבען זײ — אונז פאר זײ יזערען

 דאס ראך טױנ פארקעײט, װידער פעי.
:יט. געװיס

 האט ױניאן די אז אבער, דע:ק איך
 א װאו ׳•טאפ א האבען געדארםט יא

ען לײט טויזענט  ארבײטען קעגען זא̂י
בונדען זײן זאל דאס און ט׳ן פאי  מי

ר׳/ ״ארבײטסלאזען  עס אז ׳אזױ פאנ
צום האנט. אין הא:ט ארבייטען 4זאי

 זיד װענדט מעסנער א ««'י,’”נ
v t o v, ״״ ױני<ןן די יויזום זןויp״i 

«ר ײ *ריינװ*רפ«| שיופ ום* k? י m 
 *t« נ־ט יו־ז סק״< ביויעטיטטען ק״ן
 זיף געפ-נען עס אז ואנען״ <אםיר טינ.

 1יא ?ייד־נעעהער טויוענט נלויז
טען רנ״  דיער■ ױני*|״׳«ון•, דעם אין א

י 1אי סארדינסטעז  bjW« דריי י
 דער נענען ײעט טרייד נאנעען פון

 נ-יי גענען vt זיי כיעקאיכידיט א ױניאן
ט די אוינ װאר. א ראלער 50  אין *״

 *רכייטןף טױזענט דרײ און יפלעכט
 דיי װעט ארכ״ט, םאר זיך װענדען

 דא״ 20 נלױז צ«והי«ז ײאך די ױניאז
 ױאף יעדער קאמיטע די װעט אזוי לער.

• ארנ״טסי-אזען דעם בא׳טט־טען ענן  נ
פיט.

י הרינען צו װאו און װי ארנייט י
K ....................— —.....—  .........

ט, קריגען נעקענט צייט יעדער ״ רנ  װןן א
l און װאיריומפנ׳פי• גאראנטירט זי i v 

ע ע און רעילױוערי י לינ  סיר •רײזען. ני
ס נים דעם צו ײאלטען  מיר אין דעירײנ
 ח כימ«ס םון ארויסנעוו^רפען װןויטען

 האייטןן װעיכע ׳ןואפקעע, ק#ור«ארײ׳טאן
 אין יוענען זיי װאס כיויז, דעם *ן זיך

pvsd ם ״  פי< ניאכען אוז ארכ״טען ט
לעכען. צום װיינ־נ

לעװין, םעם
אי, טעסבער ^פ .11507 ילערז־ע. ,2 י

ױ די פון זיג דער ר שוירס י«רהער נ ע נ א ן נ ז נ ו י
ױניאז#

ערקלעדונג. וױכםעע א
— :רעדאקטאר ווערטהער

ײט״ דער אין ה ױי  טען15 דעם פון ״פ
 אן געדיוקט נעװעז איז מ. ד. םעז16 איז

 אוג־ אונבאװאוסטע אז עפעס פון עצה
 צו קאבייטע, ״אונפאי־טײאישע״ זיכבארע,

 צו קאנדידאטען רײע א פאר װאוטען
 פון קאטיטע יעריף איז באארד עקז. דער

 ה^ן־ איבעראשונג אוגזער צו .35 לאקאל
 נעטען אונזעדע אױך :עפינעז כייר בעז
 פון כיעכיבערס די <יסטע. דיזער אץ

 געװען זײנען מ*ר אז וױיסעז, 35 לאהאל
 מע־ אזעלכע נעגעז יעצט אויך זײנעז איז

י די און עלעקשענירינג, פוז טאדעז י  ד
י פלעגעז אונזערע נוגג  אויסדריקען טי

 זייטעץ די אױף שריפטליך איז פיגדליד
 ערקלערען, מיד ^נערעבטינקײט׳/ םוץ
 אױטאריזירם ניט ?ײגעם האבעז טיר אז
 צוליעב נעמען אונזערע פובליצײיען צו

 פראטעסםי• און צוועק, װעלכעז אירנענד
 יענינע, די םון האנדלונג דיזער גענעז יעז

 אונזער *הז נעטאז דאס האבען װעלכע
יױסעץ.

טשערמאן. שנאמטער, ה.

סעק. רעק. סלאדױן, מ.
pc 35 לאקאל קאכי. רעליע,ײ.

 ״צוירטטאכער יארקער :ױ די
עי פון טײל א איז װאס  אכיאי׳געדײטעדי ד
 ;ױ אין דורכנעפיהרט לעצטענס האט
 גענעראל־סטרײק. ערםאלגרײכען אן יאיק

 אפיציעלער דער ״פארט״טריט׳/ דעם אין
 גע־ איז אכיאלגאפיײטעד, דער פון ארגאז

 בא־ אינטערעסאנטער &\ אפנעדרוקט װען
 אן גיבען טיר און סטרײק, דעם פון ריכט

 גע־ װעט װאס באריכט, דעם פרץ אויסצוג
ט זײז וױס  טיטגלי־ די פאר אינטעיעסאנ
 בא־ יענעם אין ױניאן. אונזער פון דער

: געזאנט װערט ריכט
 דער איז סטדיײן איצטינער ״...דער

 די פון הינזיכט אין ערסאלגרײכסטער
 ױני- דער פאד רעזו^םאטען דערנרײכסטע

 גע־ דער אין קירצסטער דער אויך אוז ׳אן
 םען אינדוסטריע. שױרט דער פין •טיכטע

 רואיגסטער דער — זאגען אױך קאן
 שוירט די םיז סטרײק יעדער פטרײה.
 פאר־ איז פארגאנגענתײט דער אין טאכעי

 םלחטה. בלוטיגער א אין געװען װאנדעלט
 צװײ געדזאט האט אמאלגאטײטעד די
 דער איז פטרײקס גענעראל וטינע6בי

 סטרײקס יע:ע אין אינדוסטריע. שוירט
 אנגעװענדעט ארבײטסגעבער די האבען

 אין אפילו טעטאדען. שעגדליכסטע די
 ^*עפטיגטיבא זײ האבעז צײטעז רוהינע

 א ארױםצואװארפעז כדי נענגסטערס
 צױ צו ניט אין ארבײטער, די אויף שרעק

 שעפער. די צו פארטדעטער ױגיאז אזעז1י
 סטרײס א אויסבי־עבעז פי^עגט עס ײעז איז

 דעם אגווענדען ארבײטפנעבער די פלעגען
 האם סטרײק קײן טעיאר. שרעהליכסטעז

 רע• ;עוױנשטע רי נעבראבט ניט דערפאר
זולטאטען.
אזוי, געײעז ניט עס איז טאל ״דעם

כא־אקטעריסטײט, זײעד איז דאס און

W ־ ״ י״י י* »

אז איהר וױיסט
ענגיאנד, ,5סאום«ן)י »ון ק»ד.ן,

״'י
:־?

w . , . האט
 ׳#טערלינג ^ונם םויזענם ךעהן אזם1-?. _
 אין סקא^ער^ינ א גרינדען צו צװעק סאר׳ן

 ירואזלים. אין אוגױוערזי«עם העברעאיאזען
 דער איז טאנאלן םערקי^ר אז איחר, װײסט

 סיגארןך פ«ר םאבאק םײערסםער און בעסמער
 געמאגט װערען סיגארעמען חעלםארס און םען
 םאבאק מערקיאיעז רײנעם •יא«ע;ט 100 *יז
 ניט און באקםעם אין ;עיאקט געחען זיי און
 אג- גלײנען װעם *יהר באנדלאך. קײן איז

סיעורןטען. םערקישע רויכעיעז צו *והוינען

מאגעץ שלעכטער א
 »נ• פיעלע און אפענדיםיםים כלוט, אונרײנע קאפ־שםערצען, ברענגט

קראנקהייטען. דערע

ם איו ל ם־ ק ;ן
אבםיהר־מיטעל טשאקאלאד רער
אלס ב אץ מ^גען אײער ה ארדנונ

ם דערזעלכער אין און םערעםא«וננ קורי^ם עקם־לאקם »ת פטרהיט זיי
ײו  פטר- אוו שלעכםען 8 פון קוםען װעלכע קראגקחײטען, פיעלע »ת א

y מאגע*. שםאמםען
ײ. דיעהזז פװ ערםינדוננ ײיכםינםטע די איז עקם־לאקם 'אהר-דװױי

ט עס  ענדערוננ גרױסע די םעסט שטעי
 אינדוס- דצר אין פארגעחורעז איז װאם
 חנד סיז טעטיגקײט דער דאנק א טריע

 איגדאד שױרט די אויך אטאלגאמײטעד.
 אװעקצמןחן געװען געצװאוננען איז טריע

 n אױך ;צױױליזאציע פון װעג אוים׳ז
 ק^ונטראקטיתן ארן םאבריקאנטען שוירט
 פון סאכט ^ורגאניזירטער דער דורך זײנען

 צום געװארען געכראכט ארכײטער די
 ציוױ• אגװענדען מוז מען אז פארשטאנד,

 IfO באציהוגנצן די אין מעטאדעז ליזירטע
 וױיטןך pא \n איצט םון ארבײטער. די

 0סי כאװ^רעגט זײן ארבײטער רי ײעילעז
 שעפער די איז באריננונגען ױניאז

 וױכנ דאס יארק. נױ םון טײלען אלע
 0וו^ פאיוט, דער געװיס איז דערבײ סטע
 געומך םארװאנדמיט איז גרינפאינט אויך

אנידרטען א איז רעז  ןיי צענטער. ױגי
שאצען ײעלען דעיפוז װיכטיגקײט  »1 אי

 װעלכע מאכער, שױרט טאסען
 די אץ נעשיןלאפט לאנג יאהרען
ט. םון שעפער אינ ריני  ווזןךע עס װען ג

ע צו באריכט, דער געשריבען ד ®ח עני  ת
 גרמ• איז איז ססרײק, טיז ײאר ערשטער

t:אײן וױ מעהר ניט םארבליבען פאינט r
ri i

 חןך צו pw סםרײק, אין זײנעז ארכײטער
 ב(וי| אומקערען זיך זײ װעלען ארבײט

 סעמ* װעט ארבײטסגעבער דער װען דאז,
ױניאן. דער מיט לען

ך דערװײל האבעז רידזשװאוד ״אין  נ
ט סעטעלט  ארבײטס• דרײ ױניאז דער מי

 איברמן די םון מעהרסטע די געבער.
 םארםרעטמן ױני^ז די מים קאנפערירען

מן הארלעם איז סעטלמענט. א װענען א  ה
 פירמעם: צױײ די געסעטעלט ^ייז
אני שוירט נאט M ױרימ־. פיל. און האמו r 
ײ וױיל װיכטיגקײט, גרויס פון איז  זײ• ז
באיעבאטים אנגעזעהענסטע די נעז

"I י י
סוח»

 האט שע§ער־ זײערע צו און הארלעם,
ט קײנמאל צוקומען. געקאנט ני

I איז אן אנםאננ סאמע p״ם r t 
אײנגענצבענע^ אז זעהר געײען סטרײק

 ו כאראקםעת ערנסטערעז אץ סעז
 זי סטרײקערס, די םון העלדענםוט

לינירםקײט אנטשלאסענהייט, סציי  די
 סט םוז םיהיערשאםט פראקטישע די

 n דעם אונטער נעשטאנען איז װאס
 א נענעראל דעם פון אױםזיכט טעז

זינ. שנעלען דעם געבראכט האט

 געי ;מאכמ איהר ב*װײזם ױניאן
סע װינט תי םיםגלידעז•♦ נײע צאהל ג

ײט לעצטער דער ״איז  tan בעםאר צ
 נעומך ארבײטםגעבער די זײנעז סטרײק

ך האבען זײ חוצסח׳דיג. זעהר רעז נימ ד
».4 זייט אי̂י (שלום

 ױניןא• ײד
t ^ביםעיש 

טאראײנ▼

 םרײ• אײנממע ד»ס אםת, איז עס
 i«m נעװארען נעשיטנעז אמם זײנעו
 טוג״ם נחות נרעמרע די נענעז קאסוי

 נרומא!! הײז נים איז דייס טבער תאייטאל. טעז
 •רבײ( די מצכט דאם םארימרג^ אוםנליח.

 גרינדיימר א םוז נױםינקײם די אײנצוזצחז
ח יויינינוננ,  םלינם אוסיארםײדיימר דער י

 נינד«רנ«ח נאוי די ײני•! דער איו ברעננעז
 א*נעזו:ת איצם ביי די סאראײנינעז צו םז.

 יתיאגס״ נא*י«נאלע איו ױניאנם לאהאיע
»r גאציאגײצ •יצ פאראײנינעו  m» 

 •צדערײמ•!״ נרוימד אייו איז ױניאנם נ«יע
 ארג»ניזן םרײך •לע אח יעיצ װעיכער

 tut נוו»ייז» די װי ׳»ײנמינ« זײז זײעו
י̂נ דער וױ אײנ^ אזױ

♦ ♦ 
♦ ♦

-י • י * 1 «
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ען זוניער יא:ץ ^  ר' דאנ
ט r׳״ •מסעא ײ א״נ ע  *VI פעלד. *ין ;

 צױ וײ ם־יעגט כעל-וזנית, •••ע־
ט אדאל ^ײבען.  טיט אסאל גוטען, פי

 ■V( געדו^דיג ראבען זײ אין ײןע;3
ריג ׳?אכע ר• ^לעוט  צוגע־ וױ דיענ
ציױיםען. צום א-ינער ^כירס

 V* זון די וױ נאכדעם &א־:אכט.
, ען ע תן א עי חור ױי d)vsc ן ױ ײ ו  פי

ען כ עי פין מ עס ד jnnvw ׳^: inזיך ן 
 pH "1 יו-״יגפירזיצן אהײם, די סים

 און אנאכט גיטע ״א רי זאגען ^ןםאי•,
ש^סען. מר
ך דידע די סיצגען  די אױף ײגען>י ד

ס• און שטרוי האי״נ-צעפו^טע דיי ע  אי
 א^נער װארט א רײרעגדע נישט #<צן
ם נדס צ״ױיטמן. ה

ײ האב^ אקס*ן  ר״דען, צו םײנט בכ
 pH צינגע*. יוןגגע האבמן זײ נאסש
ט צוריק עי ^ ע  אלן־ זאי״ען װאס ײעגצן ׳;

I "1 װען נאך כפרט V רי־ידען סצן W i 
 שי״א־ אזױ זיך וױלט עס און סויט־ריד

עי די אױסרוחןן ׳סען ײנ אביסער. ב
ך האבצז דע״״בער ע די ד ד  כ״

רעט אססען  כאטש גצקענט, גיט וױ נ
ט געהן "1 םלעגצן טאג *לע  איײ האי
o געבעז נמי n .חנן חנ •ג

 * געװען שױן vn פין אײנער
r r o tvו"[ אין שוין וזאט װאס ׳אקס ־ 

ף גענוג ילעבעז  און אננעוזארעװעט; ד
 H גאר געװען גאד איז צװײטער ךער

 גע;ױ זורעד ר״גטיגען ערשט ױנגע־,
יאך. דעם ש^עיען רען

i האט ראד n ט אלס אײטעי גע• ד
vsr צו װאס ראס y t i n; ױגגען. דעם 

ט דאט עי  מעוזר װערט די געקענט ני
שטאנען ניט האט ער א״הס, םון  פאי

 האט ער ׳אידם םון פעהי יעבעז דאס
ט גיט א עי איד׳ם. פון געראנהען רעהר ;

 : אקסען שױן זײגעז אזױ װארום
 װע־ קליגער — י*אנג רעכען די כענען

ניט. די רען
 די םון אײ;ע אויך איז דאס און

 חא- אקסען כײדע די װאס פאר ׳סבות
ך כען ש ד ס״ נ חנ ד״ג ס א  םעדים די נ
 צוגױזי ביגרען װאס פרײגדשאפט, םון

א זײערע ?ײגען מענשמן, ד n״i jvpjגן v 
ענוננעז. דיצרע נאמיזזלען אינערי
ץ דאס י  אדיטע די נ»ט פארניא^ז י

• - ♦ אהסען.
 די װען הערבסט, אין ש*עט אפילו

 גע־ װײניגער איז פעלד אוים׳ן א*בײט
ײדע די און וארען1׳  גע״ האבען אתסעז נ
ט, םרײע טעהר אט1;  און געשטאנען צ״

 ױ' האבען שט*ל, אין לענגער נעלעגען
רייי צו װאס װמגען גשפוגע; גיט אױך

ײ ייגען pH שטעהן זײ *םלעגען1  אי
ט צװײטען pd וױיט ניט נעד  אראי״ רי

 סיט טאן pip א »םאל קע§, נעלאוענע
י און אויג*ן אתסענמ ?ײערע ת ד  ארא•• ו
pH u לאזען p  o n דך טארטיפעז 

pn טראכטוגגמן. געדאגסמגלאת די
ט k אין אײנםאל כ א נ - ם ס ב ז ^ י  י

 אױער דער שטאל pn ארײגנעקוםען
 צוגעגאנגען האנט, אין ל*סט*רן א סיט

o n  M א• א אתס, *<מען איהם, געטאן ט
*, א געטראכט געסאן, גלעט א װײי :נמטאן זאג א !דעמאר

שט — . צו ני ז מ אמען מ  גמהמן ט
ט ?רר מארק. *ום שסאדט אין דיר סי

 ארױס איז נױער דעד װי נאכדסם
 אמס אלטעי רער האט שטאל, פון י
תוינען’ e אויפסנ r r ,•געטאן סוק א הא 
איז װאו וױנמעל, .צוס1  דיז געלעגען ס׳

 לשון א?סישען אױפ׳ן »ון חבר ו^גגער
-געםאן סרעג |א :

ס: דױיםם וואס —  שטאדט ״אין ע
כראדס?״ יאום

אזזין. אםט םאהדען !זימרים די —
תז איך װעל װאס אבעד — מ * ד
ה א י ״ ם

! !װיסען יןען װער —
 אי־טעד דער איז גאכם גאגצע א
 װעט צי גמםראכט, »ון געשטאגען אהס

 אדער טובה א איהם פאר ארויסקימען
 צום שסאדם pn גאנג רעם פח רעה א

o מיט מארח n .אױער
הס האם אנפאננס i נעשראסען אי n 

 או; הײם ?יק םארלאזען צי געדאנת
i אין גמהן o n o  i n. צי וױיסט, װער 

חנז דוורסעז גיס ער וחנם טען1דא: ײ  י
 האט אומנליס נחגסערען (קײן הוננעד׳׳

ט א?ם דער יד1  שטעלן).1טא געסענם ני
Hpײנ ־ ^ אנ מ עי ף, !  נעהמ ער אז ד
 כעי־ ?יח געהט איהם מים אז #אלײן (יס

ע!, זײן הנית, ת א ת א  זיך בײ עד איז ם
^. יטיגער0: א ו י ע נ
ט iv י אי שסועסם זיך גערץ וו דורכמ

 געטײיט איס, fv.^v dvi חכי וײן נײט
 אינע־יעכינגען, דינצ אידס ט*ט דף
V י־יוגגען א דאט אחס א נא* i) און 
צן.1ײ1 גיט ט1װא א יען

M y*> p •HtM # 1 r L > tar :־־ אזא ז א אש1 ר. א־ ר ײעז ׳# 1 מען א פי גאגץ ד 7אי נאר
• • m«a « y * •־r טי,נ אגגעשטעי־ט *6M PH שטאי• p iH ;•א PH iV’i i  iy i

i --׳ יי  «ip, ««««««■»• - ״ !> lin.MUXta• ן ׳ * י י ו יז ו י י 71 ען ײע״ *V *אט אלס, iVOsH ovi עבונדען;
1■ • »««)«• ̂י ר > •— i ט שאע־שען ן, נ- י־אפע דעדען״ י־אש / ״נ״׳נ* אױנען א ארױססדאוען

"*Irf** **"*Af 111,11| *4 t t  ̂ ײ• *ז א דא טען כי װא צו ;א־ :לײשען געזאי*ט לאט

»iא א*ום,
j די v m• -ן חב

4 0 4
װא:ען צט^יכע אין

iv o rn  voshp ,נאכמ vn יצטאל א״ן
 דיױ״ א-״ן. אהס רvuv דער נצשטאנעז

rv< גצװצן איז סען o o v t שטאילע״ א 
ט האט װעט או ^ ע  שטאר פין דאך אין ג
 נע־ ׳יגטייגעי רך האט א?ס iv»v חןר

p*f m גורצן r W a, םא-ט־ײ״ צי איס 
^iHHVi .ov כע? ih ovi צױ ער דאט 

n  odh^V3 ,אײדעי״א״ ;עייײבט אױנען 
p נא• םען, p ג״ט א*-ס דאט שיא,־י

iv^nvi, וליצייונג 
 שאטען א געלאוםען

ממען שי ע  , . ג
ivp ע מיט דינ

״,,פאי: א*דס איז
. . . t’H *V '£אײ 

ך געניכרען אײגקױ ד
יי*ו  א;חעני*אזע1גע גױיסע

ivi îh און i iy r v i ן  אל• cvi חבמ די
tVD א?ס . . . iv אױס• אכע- האט 

r גאױ געזעתן i v u n , , . ״ן ניטא  ז
iv ph ,?חאל v v 'i ע ט ײ  עס סי״ײצעס. ני

ט געכי״-בעז איוזם פון איז ש  1טעה ד
ו . . שאטען א וױ

iy האט ארוס v?Mii א אין i שאטען 
: געזאגט pn ovi;viiVi איהם צו זיך

r i n  tn — צו נעקוטען נין איך 
i n חנן ײי ױס r. דאס אביסעי* דף א n i 
 ?*;; אזײ ;עװען אך1 1כד זיינעז ט1םא

. !צוזארען נאחעגט, .  אזע":ע נאך .
tvi3iovnv3^H יעצטע •ד פאר סײגע וױ 

 א אײגע,• איגזע- אפילו פי׳לי־יט צײט
 אױסצר!״• דך גױטי;?ײט די ׳א?ס
-דען , .

מ״ גצשעחן, איז װאס —  נ
iy i* — וזאט dph iv ; :r  iy i גע־ 

AVW VM  OlVlfi
ivM װעי איך #װארט — vvin  t i 

 םון •אסירט האט 1כיי טיט װאס אלץ
ovi דך האכען 1מי װאס אן, טאג 

ט אמיסגערענדיג צושײדט. ת טי ג  1או
 געװארען ריד איו דאח״, םון כעל-הכית

 א?סעד ״מיר הארצעז, אויפ׳ן עחליך1פ
i v i i ’pען ׳  פון געמלדיגע! vpho דינ

 1אי;זע װע־-ט אםאל 1נא נהטות, אלע
ovi^ h לע״ שטע;די;ע דאס טיאוס אויך 

ן כען ^׳ ט ג  גע״ 1מי איך האב יאך. או
 ט1שטא אין זיך װעט 1אפש :אכט1ט

m א א;חוינמן v « n j מנען / . י  1נא .
 און ט1שטא צום נעחגטע! יג1צותו»ןג

ט ױך באגצ;ענדיג  אונ• po פיל גאך סי
ivt װעלבע טשאחה *o n y p גע־ האכען 

i זץ־ אץ־ דואנ #ט1שטא אין פיהרט n

 אז ׳•אישט.
-יפען1שא-

• V♦* -

"סען ׳ , 
נא״

א*;י ־־ט פ
I » • " Hאגנעהיטע ‘,,נ *:עיז 71 :•* 7א‘ ZH

* %♦ • * , > ^

« M#4 « f |tp - p n
—פא

געט־אנט
«  A

iw * p * i — , *i

ת *,בע אוגזע־ געטאן  ;,א הני
עפעט העשעגע םיז ־ױסגעניטעז

 פא״שטאגען. ;יט איו
 כ**כ ציזאדע; פ“טי א צ* צרגעבינרעז געז

. קיי־ ןיא אהסען ־,,פ נאך . א א•; .
 די׳גגשע; אנגעה״כיען דיגען אײם וױיייע

ע־, רויטע ט״ט  טיך ;;,;־••:,א;; פדכ׳
 לא-ל. א־כע־׳ן כי־ ^י־אפע; אמטטאפען.

 דע*־ . . . זײטע; אי־ע פיז אױרהוסען
״ האבען גאד  אי;־ ד*ט ;;,-•יר גענוטען ז
. כיוז1“בעי זע־ . ,ז . )״r» זאגעז ,
.״גײן״ זאגט ע• . ך . ײי  א*י;עי ־אט ענ
 פאטש א
אי ׳אגט1

ײאך  ד־;־* אפנענעבען, איהט און פאםי
 7ט און סי־יפ פץ אפגעבינדען טיר גאך

. אװעמעפײז־ט . .װאױז״ן^. .  א*ך .
אב  טאטע־ אריכײזילען, ;ענימען ריך י
.פעײע* !ערזערון איך װעי־ . א־ .  ;ײ;, :

עי, וזייזע!,  גע־ איך בין הייזע־... הײז
 ז*י;עז טיר ביז גע;א:נען pn ;אג;ען

.יטטאי־ גרױסען א צו צוגעקוטען .  א־יב .
 יש״עבטע• א ;עהעיט דך האט אױם און

. חיר . אב גאר1דע .  — :!עיזעוזן איך י
. נייוט . .שיעיז א באפא״ען טי־ איז . . 

 איך אז געזאגט, כ*יר האט הא־ץ אפ1
 איט־ אן אין י:געסאלען1א א1 נין

.גלײן .  אין פארשפאי־ט טיך ראט טען .
cvi בין איך װערבען א-ן ״שטאר ג־יױסעז 

. :אבט גא:צע א איגעשטאנען .  אױף .
ע געקוטען זײגען מאמען ײנ  טענשעז עט

 נע־ טיך האבעז א*ן #:יט׳ער דױטע טיט
ט ;אך1דע כונדען,  קרנצעז לײ1ארע די

.אומגעװאיפען טיך .  א אזוי איך רי; .
איז גוט וױ :טראכט און געכונדעגעד

j < .דארף אין געװען טיד .  א*ך וױ און .
 טא; א איײן לוטט פארטיױעיט, אזױ
.טעסער יגען1ברא:הע: בל״יטעז א םיט . . 
אזא -אט טאז דער : pip א גיב איך

 וױי־ עיאזעי*כ ׳;עז*כט אײדערען צאלטען.
 הענט םײ;ע וױיסע אזעלכע אױגען, בע
 כיענשען יעגע צו רי4עהגי ניט גאך —

.פנימ׳ער תיטע די טיט . ־ לאט .  א ד
 אט :האפנונג פון שטלאל א נעטאן כליץ
 די דזאיט װאס טאן, פױטען דעם דודך

 װעט ,4היטעי צום אױפגעהױבען אויגען
. אינגvיcבא טײן קוכיען .  לעם טיט .

 װעט הא:ט, אין האלט ער װאס דעסער,
 װעלנע םיט שטדיל, די אויפשנײדען על

.געכונדען טיך האט םען .  שטעל און .
i םאי זיר n n o, דאזיגעל דעד גראד אז 

. כ^אך-קטות םײן נעװען איז פלוסאל . . 
.געקױלעט טיך דאס האט i ןן . .

ר אן ע די פון אפי קפ ױ שפ ע ה נ ענ אדפ וואידהערפ נ
ל יוניאן א ה 55 מ

T90W1M נ״ם 
n נאדסיאמז

איז באיוגישרס

 1װאי גודס ניט די מון ױגיאן די
divp# געװא־ צוליס לאנג גיט איז װאס 

 אעטעדגײשא״ iyt:iH פון לאקאל א רען
אי o אתיסגעשילם חאט •#נ n ע;1פאלגענ 

 איז ׳סאר דעם סון ארבימתר די צו א*יל
i n !צר יג1יקענ11יס1א צײם זעלמן 

ײ װאס •!ידאנמײס,  א געמאדעז זײגעז ו
ײ שאנאל אוגזע! |1פ 1ס ױני־ איגטעמײ

. *I א
i n ך לעזט אפיל : פאלגט וױ ד

 ס*ןי: שםריקזד no *דבײםעי ^לע צו
ך פיהלם ױניאן 1למ1שט רי  גלית* ד
 סוז אדבייטע! אלע זױסען לאזען *ו ליך

ivp îd v ,עיד אל1דזשענע רי אז םדײד 
i זמקוטדוע n  po שאנאל  איגסעתײ

 האט מגיאן ס1לצ1װאי מעגט1נא ל״וײס
 איהרע אין טען1אויםנעג שוין ענדליך
אן1י אוגזע! רייחען p און ׳ד t אן יעצט 

אן אונזא! וחוט p באלאנט מני 't אונטער 
nע אלס גא^נן כ ט מל ט ש ע ט1פא די;  דע;

tr למרש1װאי r r,\ .55 לאל, m י״ .1י נ. י 
שאנאל דיזמ , אינםעתײ ^ז מעל־ ײנ

ױסגעטאז האט כמ ^ני י  זיר װאתדערי
n פאד בען i 'H בײ־1א די׳ ס,1סעטבע 

ט לײדיס pc רעס ג מ ! א  אינדוסטריע. ג
אוגזעחג ®!״ננענוסעז אױך איצט האט
או יקעד1שט ס ײ נ  ארגאנײ ?ייער אין או

ל'יט א זײן װמלען טיל װאו זאציע,
i n  no !אױך אנגעחמז ויך װעלען װמאכע •מייםאד, ס1א .ער1חעכיפענ נמיסע m v ip  ivtjih.
ײ־ די האם כלױז נאר נינו ת םע  אינ

m »לנש»  \v zv m !מניאן שםריתע 
ל״ד האם ז• נאר״ םשאדסע!, א  אייס״ ג

ם מ לי סען א מ  סיס־ א 1םא סילאן גמי
ס ’ םעםאםישעז אנ אצי ^ אתאניז י טי א  ל

 צוױ־ אגנמסיהדם איצם oijm וועיבע!
 גוםע די ארכײםע!. שסױידןר די יעעז

ארבייטער שסוײקזןר* אלע דארסען גײעס

אל די מ ש ע ערנ מ  אנצ־/־ען פא־ S3,oog ג*ם אינ
ײנס שפ ר פעדל ע ן י ױ ג נ ו

| ** M • י
)1 יןe (׳•'יים

׳:•א״“א-;ט; ;־,א־נז פי ־ל :א
: באא־־

אי, ' ;‘
 גע• טעג ך־ ־אט ז*;:*א■ פ״עזירענט

א־ *״;סט ,ר א־ן ;;,אפפאל* זאיט א :
;,צי א:;ין.........צ -vy; צ• אטעגדע־ צ* :

-טעזיאנ;עי*ע;ע;־־* :*אן“ סע ־אט< ♦ 1
י % * *דע
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א: פאי־־ען, ־
 צו גאכפא-ישי:;

פע־״שטײן דע־
יא־ק * > ל ;,ד ע; ױעז ,א: pH טי PM■!. •*> K
פא** * ד חטל אױך ־צט ני א א*ז

! p'K ין א שיאפ־* אײע פלן טא־ M י

ט״ן ש V־יי ט, דע־ א*ן , b ױען צ״ י־איא'־
ט לעש ־ אטעגדען. ;י צי לאן

פילי״ט •«I פע־י־־שטיי *ט־פ־עזידענט Ml
 ע־ :עשע*. ריוי•C א

אטענדע; צי
 אבער :אך א-ז
פון אפיס דעם

אפרײסאר פא־אײגיגטען ;ײעפ,
 צו

דעכ
 אנגע* יטוין ע־ לאט װאך די .2 י׳אהאי־
 ער אבער אפים, אין א־ײנקורען ולױבעז

אן  איז קאפ ז-ײן איבײטען. גיט :אר י
שירט. א־נ:א;צען ;אך  עד פא־נאגדאז
 סון אױסזיכט דע־ אונטע־ ז“אי ;אך איז

 ארױסגעה־ גאך רא־ף טען לאײטא־. א
 ער װאס *ואינדען, ר* פ*ן שטעך די דען

 אץ ױך געפ־נט ע־ באקרטען. האט
ט1פע דא־־ט די. פון הי*ז ש  זײן ין,יי

עי, ר מ  ערועגױ, שיג*אל 1310 אין :
יא־ק. :ױ :־אגקס,

 בא־ צו כדא• איז םארבײגעהעגדי;
 פערלשטײן טא״יש ױ. דאס טעדקען,

געאי־ צודיק, יאליען כ״ט אםאל, האט דזשאינט פון אפ־ס אין,ק אי*ש ב״מ
 און ױגיאן, הראוקביאנער י<־ פון באא־ר

 אין געאיבײט ע־ האט פריהעל :אך
 ״נײע די ןים דעפא־טטענט טײרינג
 דזשאינם דעי װאס צײטונג, די פאסט׳/
 רי אײדעד אלו־סכענעבען האט באא־ר

 צו א:;עהױבען האט ״נע־־עכטיגקײט״
אץ אװעה ;אכדעש א*ז ע־ ער״שײנען.
דאקטאר. א געװאדען און סאיעדזש

אנ״ םעידערליכען דעם פין גײעס די
 פעררשטײן וױיש־פדעזידענט אויף גריף
 ענםײסטוננ גדױס ארױסנעדופע; האט

 ױניאן אונזער םון סעמבע־שיפ יע־ כײ
 טעלעגלאמען יא;ר. ׳ גאנצען איבע־׳ן

 קוםען באדױערען א*ן ענטייסטונג זיפ
 װעל־ אין ׳1ראנ גא:צען איבער׳ן פי; אן
 אויף פרוך א אויסגעדריקט וועיט עש שע
 סער־ דעם אדאגזשירט האבען װאס ד*,

 טעיע־ די אין איכעיפאל. דעיריבען
 פימפאםיע אױסנעדרילט װערט גראטען

סערלשטײן בדודעי צי •*♦% % • sא״ץ

ט עפפפאנגען זיבע־ ײד ;לויש טי  פי
פ וױיל ױף איג׳  הא־ יאהרען שף־ א פון י
ט “אלב״יטע שטריקעל רי בען  געהאט ני
 זײ פאל זאל טען אז געלענענחײט אזא

 הער־ צו איש לאנסטרולטױועס, אױפםאן
 אי־ טעגשליבע ױ* םא־ קריגען צו פען

כײםס־באדיגגוננען.
i n האל״ דזש. וױיש־פ־״עזידענט 

®p iv פרן i n ױניאן, אינסערנײשאנאל 
שטידט איז  אנצוםילרעז גע״ואדען בא

c n דרען צו דרײװ תאגי  שםרײ אילע א
ipp ,ארבײטער pn ער־ שוין זײנען עס 

 1םא אין פלעצער זעלס געװארען עםענם
 1א די ל.1יא נױ םח םײלעז שידענע

iv o n פח שרוס צום נעפינמן 1איה װעם 
o n .אױםדװי

י ת ע  סאי א־בײטע־. שטריהער י
; סא* כאז, ח  באנו־ איצט זיןי דא־ו• ם
iy טיט צזןז i געלעגענהײט, נרויסעל 

 פון אינטצרעסען די םאי און זיך פאר
 — צוזאדען״ ארבײטע! שםריקעד אלע

jn נלײף jn i פון מעטבעי א m •ױניאז 
 װאי־לעיס גארכיענם געשטדילטע רי
 ^אנע •1 נוט וױיסט ,55 4לאלאי ין;יאן

i י1 פון p p i o r 1א^ ע ם ײ  דאױם אין ב
 א*ינטריטס־:ע'*ד די באשטיםט זי האט

דאלאל• 2.50 לױפיג1פא
 םרל שױעסטע- איז עד1ברי אצינד,

ם א דא איז ׳םאך שט־ילער  נעלעגעגי-
 מ־ױ־ אײע־ פארבעסערעז צו א*יך, פאר

t* גלײך לענט 1איה לאגע. עיינע r r 
iv דעטבערס i  pc ידשפלל. גדױסער 

גרוס. ירמילישעז1ב מים
ס גארכיענם געשטייקטע די לע־ א-  װ
י• ײ• ג• ל• א ,55 ‘לאלאי ױ;יאן

 ׳־ה• כיענעידשעד׳ גא^דשםיץ, דזש..
i פיז פ-עזידע:ם װײס האי^פעריז n 

ױניאו. װא״ילזך־ס גא־דעגמ רייליש א״נטעדניישאנאל

א־נטער־ די וון
 טאן צי אויפנעפאדעיט װערט שאנאל

 פאר־ שוידיגע ד* חאן, סען װאס
ױע!ען. באשטלאפט און געפרנען זאיזען ברעכעי

 אונז מען אזם4' פיעש צום געלענדינ
 pם באאיד עקזעיױםױו m דאש וױסען,
 דינסםאנ כײטינ; א געהאט האם 2 לאהא^
טיננ דעם אױף און אווענט  בא- איז טי

 זאר לאתאל דעד דאס נעװא־עז, אסען4שי
 דאי־־ער, טויזענט גאד האשע זײן פון געבעז

ײז א אלש אי פ־  םארוײ דעם אויפדעקען פ
 צוזאםעז, פער^שטײנ׳ען. ״,אוי. יף1א:ג

i 4.000 סיכלו 1 איז אלזא, p sHi

 לאקאל פון נדםינגען פעד\טאן
 טען22 דעם מאנמאנ, ,2

דעצעםבעד.
 ברודער אויז איבערפאל דעם צוליעב
 װאך עצטצ4' 2 לאהאל האט פערלשמײן

כײטינגען. קײנע געהאט נ*ם
 דעצעכד טען22 דעם אבעגד, כדאנטאג

 םײ םעקשאן האבעז 2 לאתאל װעט בער,
 גרי־יםאר פון קװארטאלען אלע אין טייגגען

 סון זעלן האנען לעזער די וױ יארל, נױ
 דער אויף לאתאל, דעם פון אנאנסע דער

 ראם צייטונג. רעד פרן זײט לעצטעד
 מיטיגנצן סעהשא; לעצםע די זײן װעיעז

עי די און םאנאט, דעם ^ד טג o םון מי n 
 נאך םאנאט דעם האבען װאס ,4לאקאי

 זא־ מיטינג, אײן קײן צו אטענדעם :יט
 סטעמ־ און ה*טען צו פא־־פעי־ען ג*ט יען
 וחנ־ גיט אויב .‘בישעי אןיױ; ’זײעד פעז
 דאיאר א כאצאהלען דאלפעז זײ לע;

o לױט שט־אף, rv דעם פרן
לאלא".

 בא־^נוננ א־ב״כת־ דעי־ '•t ויאי״ס דע•
 נאר סם,1•־)וו'ם»ו פיז ב־*ײז נע־טעע־ם ;•ט ײע־ט
 פאי- ־ידנע «ו־*אטאנעטro* “1;•; א פיז אײ־י

 א'ע ש*ז י־י י1— נאס צי ןן*:״טעי ד• ט§־עכז*
 ב״וי* א דוײ ־•,rr n ע*עם די־יי -״רץ: ז**ע־ע

־««:ש ד־נ־ ט ט דא־

''em
*



io<«4 דעצעמכטר. טען19 סרײמ^ג,8 ט י י ק ג י ז נ כ ע ר ע —-׳y -י י ■ י ״ ■ --..... ■ווג GERECHTIGKEIT
A ]• uish Lu'i יו If ccA/r

1 Uul . *iic 1 " 'J) 1 I 111 i y I»> t!ii’ I of i’t m a11<hi i ! I j ח: ךי r*’ I*׳«nvlit V <• t l י (■ if• 11 (׳
<JJln «1. :׳  W ׳ ןי  b» h י'!. Nt'w 'ii.rk, .V V,

Moltin'! "1(,\ן \N, !’irniJ-nt >. X \NO) >kX. I dilor
A. BAit01׳ I , י>יי1׳  y• I rpas. II, >( 11*101 MV'S, Hu'ine-s Manjg׳*f

rij)tii>״ j• ri< י׳ {•aj<I in atK unr: $HM) j>״t year.
Vol. \ I ■ .י׳א ןיי  N»׳\\ York.  Kn.l i iy , י I .*.־»( 1  . I |״_־«'
LntcreJ us N'ui! ׳■! ( la — mat ter April 1 1920. ut (lie Po«t Office at New York, N. Y,

under tlie act ״f August 21, 1912.
Acceptance for mailing at •*pet i a I rut׳׳ of postage provided for in section 1103, Act of

October 5. 1917. authorized on January 25, 1919.

יעי■־ ו פון יאד־י, ;;,;יױכ -י < י | א
דער ;yvy. ; איז פ ;־,;אדפ :y; פעדױער

י1יד :א- ױעלכעז I פיז אי א:פי־-ע־,
אפ־ײיyc;׳ ,ערענט נ אי־פ ־אט טויט
ײע, פ בען א־ װ ד זיך יפ גע*ו <־ לאט
פון אילפ אבי;ן‘ cy •שונאיפ. ;,פײ
״שע קאפיטאײפט י ד אכט cy; זײט איין
אי־ אן וױלדעז פא־ ׳יפ ייאטאטא 2DPV• •it« 1■ *ו ׳ ;:,P'l:״ yt''c א א ז א בײטעד״ױניאן
ײ;ד yN פי ט קם פ א ^ א ; א• ן1יאב cy ־

פאי״, ״אפען רעם פון  L5t־•< ״v וועכ״ען ׳
ײל אזױ ױט  אין װעי־כע און באיעניפט, ט
 פר/ך ישםארל איצט זיך םוזען 4ישטיי דע־
 ;ע־ פטור ענדי־יך זיינען זײ װאס ׳דען

 געגנער, •״טטארקפטע; זײער pc װארען
 איצט אז אודאי, חלוכי׳ען װעיכע און

 פרי־טקײט :ײער ;*ד פיט זיי װעי*ען
 פאר־ די אױסצולארעניען נעהכען זיף

 ;ע־ זיך האט ער און ; יוניאנס האסטע
 זאגע־ די אי; ישוגאיש ביטערע כיאכט
 הא־ װעליע לרייד׳אך, ראדיקאי־ע נאנטע

 ׳טטאיק־ cy־i נעזעקן נאמפערס׳ן אין בעז
 פאגטאט זײערע אי־ע צז אפהאלט כטען
רעװאמציע״סיענעי. םי״שע

A
ע די  סעדױזןל ״־אט יטנאה דאדנ

 ־‘*לאי אפח, פא^דינט. באמת נאטפעדס
 א געװען ׳עונאים דאזיגע די אט םען

 פא-טטא־ די װאיםע; קרייער, ביסעי*ע
 ;אכי־ פעבטיג און יטטארק וױ אז נעז,

 זיין ער לאט דאך געװען, איז «ערס
 אין זואס דעם, pc נעיטעפט הוי#ט*:בורה

 נעיטריבען ׳;עזא;ט ־־.אט עד װאס איץ, *
 רע־ ער האט ;עטאן, האט ער װאס און

 ישטרענוג• און נעדאנקעז די ■רעזענטירט
 אדעריקאנעד טאסע נרױסעי דער pc בען

 די זײנעז קי!וג אזױ אבער ארכײטער.
 ׳יע װעז ניט. גאטפערס׳ז פון עונאים
 װאס ׳דאס ;עװע,י נימ דאןי זײ װאיטען

ײעי םון דערפאר, און ;זײנען זײ  ז
 האט •טטאניפונקט, עגבען ^סאלינקעץ,

 יטטאיקסטע זײער פארדינט גאמפערס
םאידאטוננ.

A
 דע:ע- װע;י:ע די װי ׳פו:קט אבער
 גע־ הײפעי^ע דעד אח כיוחות נערירםע

ס װיסעניאזע  האבען עקכפלואטאטאי
 און :אטפערס׳ז פארדאכיט »ח נעהאסט

״ טעטינקײט זייז  און ילעבען, זײז ב
 זײ פדעייען יטטייל דער אין אדער אםען

 אזױ פונקט טױט, דיז איבער איצט זיך
י ,האבעז  אוץ פיט ארבײטער, כײיליאנען י

 זײן האט ג^בוםערס סעםועא װעכיעז פאר
 פונקט איז ;געקעכיפט לעבען נאנצען

 עהרליף־םיה־ און דענקענדע אלע אזוי
 נעהע־ ניט םענעז װאס דענישעז, לענדע

 קענען װאס ארבײטער־קלאס, צום רעז
 איז ;רױסי־ױיט אםת׳ע אנע־קענעז אבער

ט זיך זאל זי כיעניטען װעלכ/ח  איױס־ ני
 בײ נעפיהים האבעז אאע די — װײזעז,

ױט דעם םון ב^ורה דער  סעטױעיל פון ט
 פאו״ װאאסען זײ װי אזוי גאמפערס

 יטעהנ־ דאס און טײערסטע דאס לארען
ילעבען. זײער אין סטע

*%
 עס סיד האבעז גאספערסעס וױםייל

 נאנצער דער אין יע, אמעריקא, איז
ט זייז דורד אז װעלם,  גיט זיך זאל טוי
 פוסםקײט? םורא׳דיגע א גאר םיד׳לען
 נאטױ העלדי״טע נרױסע אזעלכע װיסיל

 ניט זאלען טיר אז עס, םיר האבעז רעז
 פיהלען הארצעז איז װעהטאנ א םיט
 פערזענליכקײט, אזא pc פארלוסט דעם
 וױ פערזעניליכקייט, העלדיישער אזא םון
 נאמפערס? סעטיועל נעװעץ איז עס

 ארבייטער־פיה־ די דא עם־ זײגען וױפיל
 זייער געוױדמעט האבעז װעלכע רער,

 פון דערהױבוננ דער צו לעבען נאנצעז
 *טטאנד *טפי׳עז זײער פון ארבײטער די
 העכערער איץ העכערער א אלץ צו

 זיך אפגעמעיט ניט קײוטאל און מדרגלז,
 קײנ־ און לינקס, ניט און רענטס ניט

 pc געײארעז ט4נע<טטרויבעי ניט מאל
טאי נסױנות, קײנע ײנ  נע־ ניט זיר ק
 א::עבאטע:ע קײ:ע פון פאננען לאזעז

האט װאם לעבען, א פו< עהרעז־^טע^עה

o’» ביזנעס דעש א:באםרע£ט װ*ס ;p r r v איז 
o די יאנע זײז איז ױניאז״ דער o ip v r.? נים 
 אר־ די נענעז ר*»מוי א פיהרעז צו ער ה*ם נאר

ײמדנעבער, Vi tp^por oc» v מוז ער נ*ד ב r• 
ר רי נעז ת ״נ ב ם איז נוםא. אי  צו ייי דעריאזעז ני

עז די r איז האסםינ. ןוו חפנ - ' t ײדם םשיע  פאים
ס. עינסםע העכםם פילע נאר ער ײ טיי ב

גאמפערס.
tmsa₪mו

וי• r רײי :״אי; ;;׳ ;,ד ־׳,חניפ אזוי ־ ז״ צו
ן < <״- - איז וסען. י׳וקס ;־י־ײ”אי פיט

ovi צו אי ; y; ביז איבערגעב זיא ײי ט
;ןי;ױא־י; ױפגענוכרעז א איז ױ$פ קאד־
לאט C8־ י: ע;׳ v יי סט י יא yאיג; ד א*;

י*עצטי;ז ̂י■ י»!י פיט אויפכיעהעי־ט • > »»»•»»
אײן פון ;y,־ ט 7׳ ־צוג פי: רי פי אטעב

iy^r אי־ ע־צע איב יי ז אידזר העגט ט א; -
אפ־״־ t ■ײי t או־ #)טר;י*ו ‘לי;א;צ די;י ‘ VC

iyc אינ־ M ײי ;,פ ;־,; א־2 א ;אך ;זיי1יױ
א:וצףץ :

♦*
פאר־ ;<יױ;ן גאנדםע־ט איז געװיפ

כי;י זײן ;־וי אין פאיי־יבט און לואכט
ט ײ ע איז א דאז*נ*< רי י־ילבילנס־ארבײט.

,c',:y; טטעי ;jyry ד׳;י : ע י אילם פאר
פאיט^ניניפנט 1’־;ייא;ד אי־יל דאט ׳אזוי

אי ־אבען  צוצי^וננס־קראפט קײן אידזם פ
 פיה־ צו אזוי פדי אבעי, ;עיזאט. ניט
 ־־אנד־ צו אזוי און דענקען צו אזוי י־ען,
 א טיט טעניט א זײן כיעז דאי־ןז י־ען,

 לארץ, א טיט ניטטי־ז, זעיטעךגרויהער
 יטטאדק אפקי־יגנען “זאי עכ *יעי^בעי א*ן
אי און ״י קי ע  יעדע פיין, טעניטליכעד עי

אי װעיכע דזאיץ, א ;אוגנעיעבםיגקײט  ז
 א:־ פון צדות או; װעהטאג דעם פיליעז
^ עי  און •יעהטאנעז, איינענע די װי ד

 זײנען װיפיל איז, ״טטעיצריכער. :אך
א עס  קוקט אדיבה, י טענ״טען אזעײב; י
בעי צעהיט ארום. זיך ע, אי  אי״ע א̂י

ע  באקאנטע דױיטע און :אהעגטע א״ע־
לי :עפינט — פי־ײנד או;  אײ־ כאט״ט אי

 זיך דינדעסטע דאכ אױף זאל ױאס נעש,
ײכען קעגען מ״ ? אילפ טיט פא

***
געקו־ איז ױאס :אטפערס, ;יט איז

 ‘13 אדיטער, אי־ס ׳אדעריי,א :אך טעז
 איז װאס און ״טוסטער״אינגער, יאהריגעד

̂ D2syr זײן דורך ׳פי*ײס זײן דויך
 נאר •טוי־ען, א״ז לעהרעד, אהן ׳ביי*דו::

 אײנער נעזיואיען כח אײנענעם זײז כייט
pc ״ן פון עזזלי די ט, ז  ער איז צ״

 צידוננ די *שטאלץ, דעד טי: װירקליך
pc טער נאנצער דער א:יזיי  איבײ־ אי:

אנצעי דער פוז יא, טעד״טאפט,  מעניט־ :
 עהרליכער רײנעי, זײז ניט איז הײט?

״טפרינ־ קײן איז עס ײעלכען אויף
ט קעיע  װאס עטװאס, נעפינעז, צו ני

 האט >' אײנעם יעדען באנײסםערען מוז
ט דעז  נע־ איז ער װאפ אלײן, דאס :י

ײעיע אין איבײטעד די טיט יטטאנען  ז
אי קעביפע  גע־ לעכעז, נאנצען זײן פ

 אוץ נרויסקײט םיז גלאנץ דעם זוארפען
 ארבײטעי־באװעגונ:, די אױף יטעהנקײט

 ;ע־ כיבפר װי אזױ און פארדעקט, איז
 איהר אין איז װאס פילעס, אויף װעז
ט }'זײן באדארפט װאלט עס וזי ׳ד

 פאר־ דעם כייד פידזייען דערפאר אם
’ddv6 אזוי נאטפערם סעםױעל םיז 

 פראדוקט יטעהנסטער דער יטטערצליך.
 דעם דורף איז ארבײםער־קאכיו* דעם םין

 אםת, נעװאיען. אװעהגערויבט טױט
 טעז ערװארםעז, נעקענט עס האט םען

 ביעג׳ט דער ערװארטען. געמוזט עס האם
ט קען w ני i t f .דוכט דאך און אײבינ 
 איבער ^ויז כאטיט נאכיפערס, אז ׳זיף

 נע־ פריה צו אלץ גאןי איז זיבעציג,
 וזי אזוי איז, געפיהל דער יטםארבען.

 אין ױריטים אהן :עיטטארבעז װאלט ער
 זײ־ עס ׳יא איבייטער־באװענוגג. דער
א :ען  ארבײטעי־באװענוננ רער איז י

 מעניטען, עהיי^יבע אוץ םעהיגע גאנץ
 ׳אץיפ זײז פארנעבשז ײעלעז װעאכע
 הארצען, איץ צוױיםעל א :אנט אבער,

 פוז ניצױז א זײ פון אײנער כאטיט יזאט
 די ער באזיצט }'נייכט גרױסען דעם

 נעגען װידעריטטאנדפ־קיאפט נװאלדינע
עי װאם נסױנות, אלעדליי  לעבעץ אונז
 פאר־ דעם ער באזיצט ? זיןי כױט נרענגט

 אלם פעדזיגקײטען, :רױסע *עטארבענעמס
אי, ט א  פאריטטא־ גוט אזױ דזאט װאפ אי

 אוץ קאדוײביוט דעפ ײעקען צו וױ נעז,
 נעפלאג־ דער pc יאױט דעפ פא־טיײבען

 דעם ער האט ׳ ארבײטער־הארץ טער
טאקט זע^טענעם דעפ פאריטטאנד, טיפעז

ס נעני״ויבס. אימער ד.>ב א*י א  ױ• טרײד די י
טס«רם9 :יאז ט די איז יא ס מ ״  דא איז ױאס !,,בי

 עקסטרידסמעז דעם םאד «-אץ נענונ ד» איז עס
 אוי״ם־א־קאנסערײאםיױעז. דעם םאר ײי ראדיראר

 די באטיאכט א-כיער י.אב איך איז, אדח דע־ ױי
םינ העכםמ איס עיעםעגםעז נײדע אי :וי  דעט פ

נ ' ן ן י  באױענוננ. אונזער שרז ;
סעסײעלגאפפערס._________________

ב: אזא ין פ וננ *ןנםידד די פאד
׳שטונ־ 'ערע ׳טא; יעדעז טיבי כע ;;נ יד;י

y r y r איי^ און עביעץ, mm• ײ ס * a > - - יי ♦ * — M
זיך דאדף ר y r * י־  ׳ <• — - סו ■»»»•»0
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פאי־ יט טו זײן -ף דו איז ׳־באױענו:; ;־,ט
־ y״ ־ oy; איהױ **♦ U'OM י?י* ן v מ < < ן < ײא״

ניטכיה, איהר ״ער !•■S 4"■S * •י.ill 1, נ־ויפער י אי־
אױפדרוח ר yט c:^:»•••« *vy 1 ״י * א בעטטעד דע־

וױ;לט^ג רער איז ־פא־ ; ן 1־ד און ־ ‘אי
ײייי • אזוי

4» V
י1ד* ;אןי איז איצט אז «... |»>י• «•.- 1 — P > ׳ ו י ן

ysc־ ׳ אבעי , ;עטײן. אי אזוי ניט *־י־ ;עפי
אג־ ןהכ, :יי־ה T•ן' t יה נט װ; כיען אז , לריט
פיז ^ ט אנ ט «ײ *% «— v»«v י— ־ײטעז עז ־.ױב

cy אז עי ; י.י הי ;״פפארענעם דעב
פיה־ v אין i״ בײוטעני״ש א אנלויבען זי־

י pr יעײטאפט - א  עם ביז יא*:ר, צו י
 פאפי;־ דער ריכטינער, ־,דע קודען ײטט

 ז־ער־ ער״טט י״ען װעט דאן אט — ׳!־,,פט
ױיפע גאנצע די פיי־*ען ײטונג ג  פון באי

נאפפע־כ. פעדױער

 פא־ א אױף צלוייפלען• :*'־ דאפ טי:
 ארביי־ אונזער פון נח דעש אין כיענט

 אזא אפילו איבערצויעבען טעי־באײעגונג
ױפען  האט ;ליקליכערװײזע פאררוםט. ;י

פ  גרעם־ זײז אונז איבערגעראזען גאפפעי
 ארבײטער־באװע־ די פאנוביענט, טען
 אײגענעם זײז 5אויו ״טטעדיט װאס ׳נו:ג

 גליקליכערװײזע כח. אייננעבארעגעש
טאנוםעגט, זײז געבויט אזוי ע־ לאט

 ״יךק- איהר אז #באײענונג איבײטער די
ט זאיל 1זאי  איי;- אן םיז אפהענגען ני

 *טטארת און גרױם װי סענ^עז, צעינעם
 זיך װעט דאך אבער זײן. :יט זאל ער

 ראס צײט יאגגע ׳ראנגע א פאר ־פיהלען
פ  w םאד און ׳ניטא טעהר כאיז גאטפעי

 איכײ״ אונזער װעט צײט י־אנגע י־אננע,
ה פיהלען טער־באװעגונג  פאר׳• וױ זי

ט ב׳ תו ט דעם דירך י  בעס- איהר pc טוי
 נאיך סעטױעל םון ;רעטען, און טען

פערכ.
***

אי  סיל״ װעם און קען זאף אײן נ
 אי!, דאס און פארלופט, דעפ דעדען

 מא״ די און פיהרער די ׳איע כײר ײעז
 pc פוס־טריט די אין גע־זן װערען םען״

ט און טײםטער, אונז׳;־־ ע טי  אונזערע אי
 pc אײניגקײט די טען4פעסט־־.אי כרזות

 אונזערע םו| פליכט רי ארבײטער. די
 אלע װי מעהר איצט זיין, מוז פיהרע״

 פערזעג־ זײערע אן פארגעםען צו דאי־,
 אמביציע איין זאל און אםביציעס, ליפע

 5ד איבערצונעמען באגײסטערען, זײ
 האט גאכיפערס װאס ירױטה, גרויםע

 ארבײטער״ גרויסע די איבערגעלאזעץ,
 צובחך איהר לאזעץ גיט און ׳בא'ועגוננ

 נאןי איהר םאכען :אר װערען, קע^ט
 צאהל- נאך פעםטער, נאך יטטאיקע־,

 דעף װערעז אױםגעקליבעז זאל רי%כער.
עי עהרליכסטער, דער בעסמער,  סזד ד
 גע־ דעם פרן פלאץ דעם אױף היגסטער
אי און העלד, פאי־ענעם  געדאנק דער ז

pc יטםזד גרויסע דאזיגע די פאיענהטען 
n גאטפערם׳עס פאבעז על r« נאך 

 אין און קאמף־כיוט זײן אי; ״פטאדהער
 איבײטער״ דער צו איבערגעבענהײט זײז

 װעלען אזוי נאך און אזוי באװענונג.
 םון אנדענקען גרויסע דאס עהרעז כייר
אונזערען. פיהרער פאר^טארבענעם דעפ

ען םעו ז«ל און מען הען ױננ ס ױ צו עד מכ ע צו מ
? מיטינג א

 ״גערעבטיגקײט״ נוכיעי לעצטען זיא
 לאקאל פון כיעגעדזישער דזײכיאז, ?. ד׳^ט

קעי זײן אין ,3  טען, טאכט ״װי : ארטי
 די צו קוכיען זאלען כיעטבעיפ די אז

ען טיגג ך/ דער פון טי א בעמעכע־ ױני  אי
 גע־ כאראקטעריסטי׳עען זעהר א כען

ט יטפיעך ד א ״יטװעםטער״, א טי לי טג  טי
אן. דער פון  ׳װאפ אין ׳עיקר דער ױני
 םאטע דעד איז ׳אױם זעדזט אונז װי

 װאס דאם׳ איז איבעל, דעם פון װאיצער
ט ״טװעםםער ז־אזיגע די אב טר א  ױנ־ די נ

פ יאן, ט, א אי טאפ פעיי  קען װאס קעי
סטירס און ץ עקזי אי  איהר. אי.ן ארג אןן ;
 א צו קוטען זי זאי־ ׳זי פרעגט ׳ויאס צו

? ; : טי אז די פי  בא* אלעס ישױן װעט ױני
ע;. איג  אוג־ נאנצען אין נעבאך איז זי ז
ױסענד  י א פון כאראקטער דעם איבער ו
פ זי ױניאץ. ״ ט װ אן די אז ׳ני  דאס ױני
ע זײגען ש, איהדע אי עי טנ ע  דאם און פ

אן קײן נ*ר קעו .כיעטבעים די אהן  ױני
ט ײן. געטא^ט :י י ז

«•
אזעל־ מיט ט^ן טעז זאל װאם ז,יא

 זײ זײ, אויםקלערען }'טעםבעדם :ע
ט זײער אז פאריטטעהן, צו געבען  קױ ני

 װי נאך זײ טעגען כײטינגעז, די צו כיעז
 זײערע פון צאהלוננ די אפהיטען נעטרײ

 יטפאם, א פאר ױניאן די פאכט ׳דױס
 גע• יטוין דאם אבער איז ? חוזק א םאר
 יאהרעז, אח פאר-יאהרען געװארעז טאז
 דערװײל און גיט. דאך העלפט עס און

 באזוכט, ערגער װאס מיטינגעז די װעחןן
 װאס עטליכע די םוזען דערװײל און

 ניט־װילענ־ װילענדינ, װערעז ׳יא קוטען
 ױניאן, דער אין בעלי־בתים גאגצע די דינ
 #מא*עיז יטטיקעל א זיף בילדעט אזוי און
 גענעץ גװאלדעז מען טאכט :אכהער און
 ניט, זעהען שרײער די מא״שיץ. די אט
ט וױלען אוז  ״אלײז זײ דאם זעדזן, :י

 זײער צוליב נאכלעסינקײט, זײער צוליב
 האבען ױניאז, זײער צו גלײכגילטיגהײט

 װעלכער נעגעז טאיטין די בויעץ :עהאי^םעז
 די איז דערםאר פראטעסטירעז. זײ

טרױעריגע. זעהר זעהר, א װירקאיך י׳אנע
*

*  *

 פאר- צו פרובירס ויז“* האט פען
 מיט צוזאביען טיטיגגעז אניטטאלטען
 עגטער־ אנדערע טיט און לעקט״טורם,
 קנאפ־ האט דאס אויף אבער ׳טײ:מע:טם

 די צו ניט קוכיט פעז געהאי^פען. װאס
 זיך, דערװיסט טען װען גאר, פיטינגען.

 די זײטען״ די ״רײבעז כעהט פעז אז
ך דאן פיהרעי־, לי אסיי טינג דער איז :  מי

 די איז דאס באזוכט. אױסנעצייבענט
 אונ־ םאר צוציהונגפ־קראפט אײגציגע

טיגנ. א צו םעפבערס זערע  איז ױניאךמי
ס יאם V העכפט־טרױעריג :י

 טעארעטײט אז זיך, פאריטטעהט עס
אײנםיהרונג די געגען געװיס פיר זײנען

אדיר ע ן»רנא;יזירעז צו םרעננעז1צ:״ r« י י ן  ז
ײטעי דעי פוז כרזות  די t'K אוז, באװעכוננ, א־ב

י סיז ריוםעז י י ״ י  עהרייד לעסםעז ׳ײ:'אגס ט
&^יידענע די פאר אפעז איז  ײ«ס ןןנזיכםעז, ם

«׳ זייגעז ו זןיבײם ניו-כע די כיזןכעז צי איס י י  ז
םארווערמס. איז פצרווערטס באװזנען צו

סעטײעלגאמפערס

pc צו קוטעז :יט םאר ;עי*ט־*טטראף א 
 םאנ*(^ א כאל אײן כאטיש כייטינגעז די

 אזעלמ, זײנע* אום׳עטענדען די אבער
 םיך מוזען װילענדיג־ניט־װילענדיג אז

 יאי| oy װארים זײן. זyטאנrארcאײ:
 אוג- אז געםאוזד, נרויםע א דא װירקליך

 , ח אין זyבלײב זyזאל יאקאלם זערע
ט ^ lyrjyo y פון ה c ^ y. פראקםימ # 
 אױס װערעז זאל ױניאן די אז עם, כױינט
5דע בלויז בלײבעז־ זאל Dy אז ױניאז,

?י

 5זא רy םyנyאונאנג װי כיטעי, רyד
בארעכ״ נדיגyטrסאל ׳אונז פאר זײז :יט

טינט.
A

yקענען מיר אז זיך, פאר׳טטעהט פ 
ט א אויף ט פינו דורןן אז ני

 לאגנ| א פאר םעז fyp טטראפעז“לדyג
 ״אבער ױניאץ. אזא אנחאלטען צײם

 געלד• די ןyװעל אםיטר ׳מיר טראכטעז
 םיהחןן צײט געװיסע א םאר זyשמראם

yi,  געװאומר א װערען זאל Dy אז ^
ly די בײ הײט i^ D 'D צו fyoip די צו 

טינג  בםילא ^וין זײ װעלען דאז און ׳זyמי
קוכיען.

A
 קובמנן װירקליך זאל oy כדי ׳נאר
 ד< אז װערען, אויםגעםאסט טוז דערצו,

 *בי• װייקליך װערען זאלען מיטינגען
 זײנצ!• זײ װי סאנטער^yרyאינט סעל
,:iy סיר ,o ט  דאם רעקאמענדירעז צו ני

 '״קרעםםצף םארשײדענע םון צוציהעז
טיננ, צום ט מיר,זעהען כאטי^ טי  אײן, ני

ײט pם זאל דאס װארום  נים צײט צו צ
 און מײנעז, מיר װאס ז.yרyװ געטאז

 דזעכסם״וױכט< םאר האלטען מיר װאס
 יוניאן דער םןן רyםיהר די אז איז,
 מיטינגעז די אויוי אז זארמנז, לעז

י העריטעז ע ד ט ס ל ו ד ם ע  ר
ט י י ה י י ר ר ם א צ ם מ ע ל  א

 ד. י י v ר v ט נ ו א ז ה א
 irijr'n איז האבעז לעזער אונזערע םרן yפ'ל

װירט אונז צו בריו*  ניט־סוםק זײער מאטי
ט םיטיננעז די צו  ״ם׳לאזא װאס ׳דעם מי

ט קײנכיאל זײ  װארט׳ין צום קומעז ני
 ריידצ!, צו ‘אן נאר הויבעץ זײ װי אז,

ס א געשרײ, א באלד װערט ע לד פי ע  נ
ט׳׳ ט דאוז׳/ סי  ג M ארדער״ אװ ״או

 מיטינג א אז גלויבעז, טיר ׳ניז ײ.
ט װערען יהרטDyג דארו^  טאלה, א מי

ד צוערישם אבער ארדנוננ, אז טיט א  ד
v o ^  tys\ םײנט װאס מעמבערם, די 

2*v\ ט ל/ װארט דעם פי ארדנונ  |1א ״
ײט אויו* (יעלרס ).13 ז

ע די ם כ ^י  יערןגא *נרעריצ ערגעץ אזז רא ג
 ■אײםים רעװאיוציאנערע נאר װאו דאס אונז״

 לײדפר די נאר װאו נעװארען, אננענומעז זיינעז
 פאריטמצנה מוז ■יאץ דעם םארנוםעז האט *טאםט

 1<פארנום הפבעז םעטאדעז םארניכטוננם :אר װאו
ץ דעם א װע םרן יי • םאס־רעניעז׳ ודאנרמסי י פ  ד
דיגr רעזויטאט דער איז תנ  עלענר, נעװע? כ
 צ'י® בעסערע א אױזי האםנוננ די כאאס. אוז דעז
ב םארדונקעלט, p^מאר איז ם אוי מ א ני מ א נ  נ

נעװארעז. צו-שםעםערם

ד,ריcבא *טטארק גאנץ  איף בין טyנ
 געװארען, ניט קײנמאל איהם נײט

 אלע װײל יעולר, מײן oy איז כסתפא
/  ןyרפyEגאט געקענט האכען װעלכע ד
 ער אז באהויפטען, to:vr:^ דער פון
ט‘יyצוג א זעהר געװצן איז  ליבער ̂רvאז
 דענק דעסטװעגען םון רyאב :*.,כע;
ס,א זײן byp oy אז ׳א-ך :yרyסאנט 
jyon צו דעזער yרyאונז פאר i װעלנען 

 אױף האט סעמיועל״גאכיפערס אײנדרוק
 דער םון ׳<ןיזאג צו אזוי געטאכס, גײר

וױיטענס.
 Dnyny; איף האב טאי* lyo^-y צוש

 אין גאטפיערס סעמױעל נאפילן cy;־
ט פארנינדונג אין ,1880  ־cyi 8 פי

 װעלכען פאר ארבײטס־טאג, •פטונדיגען
cy א גאר 1א;;ע£אנגע דאן זיף האס 

ג נרױסע נ ^ װ א  און אמצריקא, אין ב
,y3syrזיף האט באקאנט, וױ ׳ ;DJn:yy 

ד געזעצריכען ןyLMטראגי חלם נײט אי  פ
אגארכיסטען. רyיקאגאi.M די פון

 האט קאכיף □yi אין ישטעלונג זײן
 ׳סירטyרy;ט,אראD באזאגרערם דאן מיף

l די pya װײל y o o ^ ^ o יעגער םון 
 דעם אויף גדשטאנ^ זײגען צײט

r אן אז ־טטאנדפונקט,  אר־ רy^טונדיג8
 ײערען טcקעטyאױס; דארף בײטס־טאג

yגאפ דאן ?זױן רyאב איז צליף,yזyג iרס 
 יעטאנד־ ovi אױף דורכאוים נע״עטאנען

 ארבײטס־ רyטו;דיגt̂י‘8 יyד אז פונקט,
y טDטyקyאו'ס: דארןי טאג .̂ypן pc די 

 ׳י1קאפ עשאנאמי׳צען דעם דורף רyיט>ארב•
 אין ארבײטער די pc קאסף cyi דורף

 אין ":ערס0 די pc פעקטארים, די
lyj'c v~v"f .װ. ז. א

 געיעריבען האט רםyBגאר װאס אט
 א. רyד צו פארטyר יעהרליכען זײן אין
 אין 1900 אין קאנװעג^אן ל. ויא ם.

:קענטאהי לואיזוױל,
 דעם lie עםאבלירונג רי פ*ר באװעגונג ״די

מ ,18811 אין *יבײטס־םאג ־׳«טונדיגען8 א  כ
 ‘אסי6 חעכסם־טרךיײיייגער >> דורך צו^טערט

ג די דא מײגט <ער ו־וגג נ דו סי א) אין מ אג ק ^ 
 צו איבײםער די אוי*געװעקט זי חאט דאך
 t$ גאר צו ביז ®ליכט זײער מרן באגרי;״ דעם

 אויפגעםאן, טיל «ןזוי האט און גראד, הויכען
 גרע־ א *ו געבראכם האט י^הר יעגער דאס

 אוגזער פון װערט דעם *:ערקעגוגג קערער
 איחר ®ון אגגעמען דעם צו און *עדערײאזאן

:אמעז׳/ איצםיגען
^ די רוננ  האבען יעיקאגא אין פאסי
 םײז םארשלונגען ישטארח צו דאן אבער

 פאר־ זיך זאל איך אז װעזעץ, גאנצען
 נאםפערס סעסױעל מיט אינטערעסירען

 םעדע״ דער אץ טעטיגקײט זײז מיט און
 געװען דאן נאך איז זועלכע רײ׳טאז,

 נ־8 ערישט האט װעלכע יע, יונג, הרyז
לעבען. צו געהױבען

 היב^שע א אװעק זײגען אזױ און
 גאמפערס סעםױעל װען יאהועז, ביסעל

 נאםעז, א בלויז געװעז פיר פאר איז
 קײן ניט םיט זאגעז, עס מוז איף און,

 א װי קלאננ. אננענעםען באזאנדערס
y«: סןי iy i — םײ״ דערמאנען איף טוז 
 קיעסאל איהם איןי האב — זינד נע

ט קײנמאל אח רײדען, געהערט ניט  ני
 אבער האב לעריםטעץ, זײנע געלײענט

 רעאסציאנער, א םאר געהאלטען איהם
 אלע סיט ארבײט װאס אײנעם, םאר

 רע־ סאציאלע די פארהאלטען צו כחות
 װי ױנקט, אט אמעריקא. איז װאלזציע

 אונזערע pc םילע איצט נאך דענקען מס
 קײנ־ האבען װאס ״רררעװאלוציאנערעך,

ט טאל  דער־ צו םיה די זיף גענומען ני
ײ װאס ריכטיג, אױוי זיך יזונדיגעז  אי
״רעאקציאנער^. דער אט װיל נענטליך
 װען יעפעטער, יאהר• עטליכע םיט

 װאס לאנדאז, pc טוירנער דדעאהן גענ.
 לעק* א אויז• אמעריקא אין נעהומען איז

 םארהאלטמן איז וועלכער און ט^ור־טור,
 1א סאל אײלאנד, עליס אויןי געװארען

 נאט־ סעטױעל געווען עס איז אנארכיסט,
 אז אויסגעװירקט, האט װעלגער פערס,

 װע־ ארײנגעלאזען זאל טוירנער דזשאהן
 סיל.גע־ האט ער pא אמעריסא^ אין רען

p מאכען צו ראלפען 'r לעקט^ור־טור 
רפאלג.y אז פאר

 אז געגלויבט, אנםאנג pc איף האב
 נאםפער־ ישטיקעל א נעװען איז דעם אין

שע  סאציאליסםען די פאליטיק. סיסטי
 אױוי נעװען דאן זײנען רסyBגאפ אח

 נעײעז״ מיפער זיך איך האב טעסערס.
 גע־ כיעתדל אזוי זיך האט גאמפערס אז

האט ער װײל טוירנער, גענ. םאר װען

 האב א*ד *שונאים. נעםאכם זיזי איך האב אודאי
 איז אר״ננעטראטעז בין איןי װעז ערװארט׳ עס

 •?םערם or װער און כאװענוננ. ארכ״טער דער
 נעםע? קאו ער דאס כיאסענט, א םאר סאר זיןי
ײי איטיװעז »ז ט  םאר םיחטה דאזינער דער אין אנ

ם דערםאר אוז נערענטיגקײט  פײגר• די קרינעז נו
trr געוױםע סוו עאםט :ro, נריי״ בעסזןר ער זאר 

 אנדע* אז ע*עס ?וכעז און דרויסעז, בעז
ײם. םיז ארנ

ג*ס«ערם. ועמיועא

ײזע1 :K־v «־s t i h *•״י ־•;(■;׳)y׳

'אנא-ס*־• .v פ־ן

 גוטען א איהש אין ;עמינען צו נעגלױנט
 סא־ די געגען קאט,־״ דין אין העיפער

ט̂,ציא פ in פיר א•? דאפ װאס ̂זyי n 
ט װאס הא״צען. צום גערוען ד

 און אגארכיסטען די סכסוכים א םאר
 הא- געטעגט דאן האבען סאציאליסטען

 גע־ האב איף אכער זיף, צװײע^ כען
 *עעהן, ניט װירקליף איז cy אז פיהי־ט,

 יעטעלען זיך זאײען אנאיכיפטען די אז
 ארט״צ״ דעש פיט ברעטעל אײן אױף

;אטפילרס. syrDyo אקציאגערyר
 פײן םאר געהאי*טען דארום האב איף

 דעם װצגען ןyד,דור:צורי ;וט זיף פליכט
 געלוען בין אץי און טױרנעי. גענ. טיט

 טױרנער גענ. װען עױעטױנט, העכסט
 דער אט אז ׳סוד א פארטרױט טיר האט

באפת איז ;אפפ^־ס ארטיע״רעאחציאנער
 קיין :יט געוױס אנארכיסט, אן נאר

 קרא־ קײן ניט אױף און ניאסטיאנער,
 זײגע יױט דאף, אבער פאטקיניאנער,
 פי־יאזא־ א אנארכיסט, אן אנשױאונגען,

אנארכיסט. םי׳עער
 באפת מיף ד-אט טעיעה דאזיגע די

 איף און סארטראכטען, צו זיר טאכטyנ
 אױפטערק־ ניסעלע א הויבעזyאנג האכ

 די װאס ׳אלץ צו צוצוקוקען דף זאטער
 ■ער־ אבער טוט. י. אװ .c א. דאזינע

 ,-y-.rrc איהר כײט זיך איך האב נליךyf״
 ‘צוזארענ גיט ז$לץ גאך טאךנעבער און

געטראסען.
 האב איף װען טאל, yער•שט דאס

ען סעסױעל נעזעהץ ס׳ עי טו א  גע־ און ;
 אױןי נעװען איז רײדען, איהם הערט

 קלאוקטאכער־םארזאטלוננ גרױסער דער
 ,1910 אין גארדען סקװער דיסאזyר א'ן

 אנ־ גאך pm קאהאז אב. איך, אויף װאו
 צו געװארען אײננעלאדען ?ײנען דערע

פארזאםלוגנ. די אדרעסירען
pw ivi ,אײד דאס איצט, װי איךyד 

 ער האט ריידען, נעישנמלט זיף האט ער
 טויל. איז צוקערקע א ארײנגעלעגט

 יןלינגען זאל לשטימע זײן כדי אפגיש,
 נע־ דאז טיר אױף האמ דאס העכער.

 םעגיש א איעדרוק. ישלעכטען א כיאכט
ער װעז אזא װעגען דעגקען זאל

 קלאוה־ טױזענט 50 אױסרוםען דא געהע
 בעלי־ זײערע םיט קאםןי א צו מאכער

ז בתים
 האט רy נאר וױ באלד, אבער האב

 דעם. אן סאדגעסעז רײדעז, אנגעהויכען
 האט ענטריסטונג און צארן םוז פײער א

ײ ,זאמ יעדעז pc ארױטגעגאסען זיןי  זי
 רעדע ?יץ pc אײנדרוס דער און ׳*נעם

 אמת־ אן געװען איז צוהערער די אויןי
 װאס ׳שטארקסטער, דער סלאמעגדיגער,

 עס םאר״שטעלען. געקענט זיך האכ איך
ט איז  ער ס א ו ו דאס, אזױ געװען ני

 באמונה גלויב איך װײל נעזאנט, האט
 די pc טײל גרױסער א גאר אז שלכיה,

 גאנץ האבען חלאוק־מאכער דאמאלסדיגע
 י ו ו :אר םאר^טאנעז, ענגלייש װענינ

ד און געזאגם. עס האט ער  זי־ כין אי
 טײל גרויסען א גאר צו ביז דאס כער,
 עפאכע-מאכענ- דאמאלסדיגער דער איז

 ארױסנערוסען קלאותמאכער־סטרײה דער
 גאכד סון רעדע דער דאנין א נעװארעז

•ערס.
 םון כאגריסען bcny דאן האב איד

 אײנ״ גרויסער זײן ׳טטאסט עס װאנען
 ארבײטער־ אמעריקאנער דער אין פלוס

 װאס אז נעפיהלט, האכ איף כאװעגוננ.
ט זאל נאםפערס ץ, ;י  אבער ער איו ד

 ארכײטער״ דער איבערגעכען אוז עהרליף
מנג ת או לעכען. און לייב סיט ב

ט  האכען ישיעטער יאהר ■אר א סי
 כאנ־ א אויוי צוזאטעמעטראםען ?יך םיר
 האכ איך קאפענמאכער. די פון העט
 װעלכער איז רעדע, א געהאלטען דאז
 דעם הוי§טזעכליןי באטאנט האכ איף

 ארבײטער״באװעגוננ, אונזער םון ענדציל
 גאמ- רעװאלוציע. סאציאלע די נעמליןי
 אײנםאל <וין האט ער כאט׳ש פערס,

 געהאל* האט םיר, פאר נערעדט נעהאט
 טאל א נאף נעמען צו ׳נויטיג פאר טעז

 איז ער דאס ערסלערען, און װארט, דאס
ט ט איינםאחעסאגדען ני  עס מיר. טי
 האב איך דאס זאנען, צו איבערינ איז
 אײנצוא־ װאס סילעס גאר נעהאם ד*ז

 אבער ז,yסענטvאר זײנע געגעז װענדען
 האבען ױניאךםיחרער די פון אייניגע

ס לאזען זאל איןי געבעםען, מיך ע  סי
אז זאנען, אכער טוז איך איבערגעהן.

 א מאכעז צו רעכם v האנעו ארכײםער די
 האנדיוננ אזא אז דענקען״ זי• אויב רעװאיוציע,

 גים האנעז פיהרער ק״ינק *נער בארעכםינט. איו
 א איז ארכ״םער די ארײנצונארזן? רענם קײן

ססריײו. א םוז סאסהזנ דער אונםער רעװארוציע
V

 אײנפא״ישטאנען ניט :אטיש דאן, אױך
 פאר טsי^cyג איך וזאנ איהב, טיט

 פאר וױ ^pycDy. גרעבטען דעם אי־ם
זײ;ע פאר קעטפט ײאס טענ״עען, א

אייערצײגוגגען.
 !,:,•;טי־ אװעק ז•*גען וױדער און

 :א־ זיך טיר ד-אכען װידער אין יאהר,
 pc ױבילעאום״דיטינג דעם אױ,ז גענעגט

 ;עװעיקישאם־ םאראײגיגטע אידי״טע די
 א־י- שלאלטען יy ויאט יױדער און טען,

ט,באג זײנע םרן :ע כ  ׳iy״y‘ yנדyרyי
ד’ר גיעלז^יט ער לאט דאן און  דאראו, ןyי

 אװענד nv:v' אין און אנדעלע, און טיך
 גע״ באקאנט #ערז^ליך יעױן נייר ז״נען
עי ̂ןyװאר  vsk גאך טיר זיינען דאל• אנ

ט^פ. דעױ pc פרײנד בעבריבען ױי •
פ טיט כאקאגט טעלר  אי־ בין איי
 ױאס צײט, דער פון עדיעט גצװארען

 פלן ־*;ראקט^ר י1יד געװארען נין איך
ט װאס ״נערעכטיגקייט״, דעי א  טיד י

'0 די געגעבען 'n:y;ysy3 ײט קוטען צו: 
באצידזונגען. הנטערעyג אץ איהם

 טיעהר װאפ דאפ זאגילן, 6װיי איך און
 ן,4אי כעלערעגט, jyjyp איהם האכ איך

יעע־ צו איהש איך האב ניעלר
 א dsk ליבען, צו און אפט^ צו ׳צען
טיyאר רyטDכy^ pc טאן  ds* כקײט,>,נ

:r צו ליבע רyלטעגyז א pc טאן א  y״
ט,ס  ״y: איז װאס כיאן, א ̂זyLנ״yט

 רyנ•שאסטליכyלייד א איי״ן pc כיעהר װען
 אײ־ סלא און םרײה״ט, םון רyליבד.אב

!טאלעראנץ העפסטער רער פון נער
 גילטאבט טיר אױף האט כאזאנדערס

 טישערטא:־ זײז איינדרוק *שטארקען א
 א. רyד pc <ןאנװענ*שאן דער אױף ישיפ

 איז װאם סייטי, אטלאנטיח אין ל. אװ ס.
 קאנװעג־ ל. אװ ם. א. ער״שטע די ועװען
 איך בײגעװאױגט. האב איף װאס ״שאן,

 lyi'cy; צו קריטילידען, צו געקוביען ביז
אטyלyד ןyיעד אין זעהן צו חסיונות, ; 

^ ̂זyש,ר־פאליטיyארבײט אן ב  ׳באלד א
 באגײס־ באטת געװאר^ איף בין !4כאי

ט  טעהר און קאנװעניצאז, רער םון טעי
הי פון ז“אי םיז  ר,yלכyײ טישערםאז, אי

 איהר ד-אט געװען, דאן איז ער וױ ״שװאך,
 אין אדײגגעבלאזען טאז, דעם געגעכען

טשטה, זײן איהר
 אמת׳ן אן דילרזעהן דאן האב איך

 אויס־ האט רy בחױש. ארבײטער־שיהרער
 געװאלט, האט רy װאס אלעס, געפיהרט

 צו אזוי םארשטאנען עס האט ער אבער
 טוט, רy דאס אויסזעוזן, זאל עס אז טאן,
 איז אײנסלוס זײן ױילען. אלע װאס

 א ישטארק. אוננעהײער װירקליך נעװען
 [imy; איז איהם םון װאונק א װאיט,

אנyטאמ צו ברעכגעז צו גענוג ט :yר 
 װאס קאנװעניטאךים, דעם ׳שטילתײט

 אזוי םריחער מינוט א מיט ער״עס האט
 באמערקוגנ. א זײנער צו נע^טורעמט.

 רyד iy;yp זײן נעטענט ױ האט
 גאנצע די זיך האט זאך, װעהנליכסטער

 העכ־ רyד םיט צוגעהערט קאנײעגישאז
 וױרה־ איז רy אױסטערקזאםסייט. רyסט
 פוץ געװארעז סארנעטערט וױ אזוי ליך
סאנװענישאן. גאנצער דעד

אײנער, נעורען ניט רy איז דאך און
 זיך האלט װאס זיר, םון כלאזס װאס

 םאר־ װײטענס. דער פון אלעמען םון
 נעײעז ער איז אײנעם יעחןן סים קערט,

 אנ־ די אײנע זיך נערופען ■אנײביאט,
ײ דערע און נעמעז, דיערע ב

 פאל, אײנצינער דער פילײכט איז עס
 װעל־ אין כײגעװאױנט, האב איך װאס
 באישאפט ״נאהנטקײט װערטעל דאס כען

ט האט סאראכטונג״  בא- זײן געסונען ני
שטעםינוננ.

געװע?, איז אלץ םון סוד דער און
 קאנ־ גאנצע די נעםיהרם האט ער דאס

 םון סאס העכסטער דער מיט װענישאז
 יע־ געגנער, אדער פרײנד עהרליכקײט.

 אויב װארט. דאס נעקראגען האט דער
 םארזאמלונג, א געזעהן אטאל האב איף
 איז yראטיpטאyד םוץ פרינציפ דער װאו

ט  AyooDyn רyד טיט בעורארען איגעהי
 קאנ־ די בעוועך עס איז פינקטליכקײט,

 איז יל.; אװ פ• א. דער סון װענשאנס
 טישער־ א געזעהן אמאל האב איך אויב
 יטװער־ די רyאונט זיף האט װאס מאן,
 ניט םאמענט א אױף אופױשטענדעז סטע

 פארזאסלוננ די נעפיהרט אח שארלױרעז,
 ניט, און ׳טאסט און ישכל טי*ע\ א םיט

 יטטארקער א טיט מײניען, קעז |yD װי
 :אנד סעמױעל געװעז oy איז האנט,

yB.רס
 זיד איד דערטאז טאקט זײן וועגען

 האב איך װאס געשירעך, חורצען א אן
ט נעדזאט אםאל גע־ איז דאש איחם. מי

 עשענטריכע רי זיזי צנסװײןעים עיjr זעהר
 *ז הןוכעז זצר ארבלימער •עדער ד*ס םצדערוננ,

 ה-ים. בזניזײעכת אוז ס#:ים*רע א ׳»;^םז:דינע
 בזןרעכ* זיכער זײנעז אמעריקא איז ®רנײםער די

ד«ס. וױ װײנינער״ צו נים םינט
גאכייעח ױעל

ר טיט דעבאט־; זײן :•<*ף יען א ע־ג אד ; 
 האב איף ־<r־;ii קעגזעש, םון ;;,־לי*״

ט. ״; א, ײ;;־־ ס אזױ זיצעגר*; אי; נ  טי
: ־ ,א אי ט א ־, ; י א; אל, א־ן ב ט־י;  טא:

ב א א־ף אב טי;־; ־  אז ׳א;
;א״ דעם ט*ט ט*דד צו ;vיי;< זיא ער

 געחענט דאך אט
 דעם א*•־ א־״ב
זאגענאנטע זײ;ע tt • • < < 4 יי פיז

א־;וטע;טען.
 װאלט װאש ,‘-א• וױיבט אבער —

 רי אין טאי;ען אױףי ד^״אײען טיר פון
 נע־י טיר פרז ןyטiװאי זײ \ צײטונ;^

 פון טלטאכט □1װאי א*ך ,יױ א:/ טא:ט
;יט דארוש האב איף .iys"y גאװערגןור

c אויף ״ א טיט ־עבאט־רילן רט ;עטא
נע־ עש װאי־ט איהד װי ׳;ער ״.־טײ דעם

אזוי ׳י" , ;c’3s א י1יאב לאב איך טאן.
;•;:יאכט גארניט צו ני^י־יי י װ י־ין ׳טטא־

:אטיש , y rsHC ;;באהױפטי;;׳ זײגע אי־ע
אגצו־ ז, ז*• jyp אױסגעכייר^ לאכ איד

;!,?ד ;ןי;ירי:ט cyi טיט זײ ־ופען
 בײ א-ז װעיכער טאקט, דער אט אין

 נ$ר ־,vo^yoDJ'py; א געױען טי; אי־ם
 הטyז cy װי ה*ט, ;:^•,,אײגנעבאי אן

 אין טי jyc^^r.y; פיל איהם גא־ אױס,
 ארבייטעד ד^י אין פביבל, אײגענער זײן

 fyxiy; איז ער רyכsyװ פון באװעגוג;,
 און ,iycy" jyy:H3 זײן פיהרער איהר

 גע״ רyד פון קרײדלן אגדער•^ אין סײ
^ איז רy nyc^yi1, טיט זעלישאפט, ט ^י  נ

 די אין באריהרונג נןוהענט^• א נאי אין
 ארב״טער־כאװע־ רyד פון איגט^^עסען

 קײג״ האט רy אז זיכ^- כין איר ;ונג.
^  גרױסע די jy:$T צו הלטyארפc ניט ט
טי;yט און  גע״י האט רy װאס ,oy^H yנ

 אזוי o:v?v: cv האט ער אבער תגנקט,
^ ראס זאגען,  ניט איהם אױף זאל ט
 װען אפילו, dyci^n לyאראיבc קענען

otjtn oy געטאן. װעה ישטארק
־ נאטירליך, *בער, ^  אלץ, pc ט

̂*ל .•y אז ׳cyi צו םיהרטyנ האט װאס  ז
 אלע אין טyאכטyג און באליבט אזוי זיין

ט, רyר פון קרײזעז אפ ^ז עז  כעװען איז ג
 לכערyװ אין עהרליכקײט, גרױס־ע זײז

p:  םאר iysc"vy o:v?v: :יט האט iy״
 אויס־ yרקװירדיגyט זיין אין ע׳רנ א

דױער״קראםט.
 יpטרLM‘רyכאראקט ;רויסער אײן נאף

 אויסגעהאל• זײן געװעז איז איקם איז
 לע• זײנע צו ג^־ײ״טאפט זײן טענקײט,

 איז אלץ pc רyװעניג ז.yBרינציsנס־yנ
yר :iyi3y א Bיאל^  דרעהט װאס ן,yטי

 בלאזט. װיינט רyד װי זיף, בויגט און זייך
 איבערגע״ צוריק צײט א מיט האב איך

 עפר םהי i;y ״לײבאר בוך זײן לײענט
 איבער ניב איך װעלכען פון ■לאיערס״,

vv:xiv: v*": נוטער □yi אין y] זײנמ 
^ סארישײדענע רyאיב  בוןל דאס םראנ
 גאמפערס, .tyD^j אין ביד א נאר איז

 ארבײטער־ ער1 איך רyטו אײביגער רyד
 צײט קײן האטyג :יט האט באװענוגנ,

 צױ איז בוף דאס בוך. א ׳שרײבען צו
פארשיײ pc זאמענגע׳שטעלט

y:yT ,ר ארטיקלעזy,סטײטמענט דעז ̂
 פ רײהע גאנצזגר א םון אינטערװױס

 אווי זיןי, Dy לײענט דאד און יאהרעז,
 איהו? גוס. אײז םון געװעז װאלט עס וױ

 pK עטיקלאןי פארשײדענע די איז זעהט
 םון װעלט־אנישויאונג yגא:צ די נרעקלאך
 דאכס כײר װי און, רס.yגאמפ סעמױעל

 װעלצנ רyד אין אלץ פרן מעהר איז זיך,
 פריײ מענשליבע די נעװע[ טײער איהם
 גאנצעד רyד אין עס ?עהט איהר הײט.

 איהד ל.; אװ פ. א. דער פון ארכיטעמטור
 פרא• אלע צו שטעלתנ זיץ איז עס זעהט

 צונן :a^yor זײן איז לעבעה פון געז
 זײן און סאציאליזם צום באל״שעװיזם,

 װעלט-מלחםוז לעצטער דער אין מםעלו^ג
 זײ פח קאכיפאס רyד איז אלץ איז

םרײהײפ םון אלyאיד רער נעװען לעבען
A

 זעהר גמײיס איצט טיר טוט עס
 די אין איהם מיט האב איך װאס לײד,

 באקאנט. אינטים ניט זץי יאהרען לעצטע
 םײנען זיכער איז ̂שולד די זאנט,yג װי

 זיינן מאנאט יערען נדיגyלעז אבער,
 םעדעריײ lyp'AyoK״ אין לסyאר'Dעדי

 סטײפר זײנע רעב#טע[, זײנע ,“שיאניסט
ס ט זע״ יאהר, זעקס צטעyל די פאר ^נ

P$

I
I

 }ID פלאםםארביעז די אױוי איהם הענדינ
מ פון און iy::'c>'o yנyײדc’םאר  עטלי

 זא־ מיר, ישײנט איך, fyp ?אנװענשאנס,
 געלערענט iy:yp איהם האב איר אז גען,

 גײס• די װעניגסטענס גרינדליןי, גאנץ
 גלויב, איך און זײנע, yם'זיאנאמי טינע

 װירק־ געייעז איז רסyB:אכי לyסעמױ אז
^ א ליך ס י רו  אין גײסט רyהנyיש א ג

ס דאס אוץ ׳iyc^ רyאונז  גרוי־ זײן פי
 פאראײ־ רy האט לעבענס־ארבײט רyפ

םון רyד איז זyנאמ זײן כינט
io*p cyi* איז װאס אלץ, נענען rלy,כט 

̂ש ׳לעבעז. אונדלר אין מיאוס אוז םאל

 V* האב באװעניננ דער אין אכ*ט דעם ש*ר
 באװע־ די »*ו םיר פ*ר נעיןערט. נים לײ:ם*ל

תן גוננ עו מ, װערבעד אירגעגד װי נרעסער, נ  םענ
 1»ו םענ׳שעז, ליאם װעיכער אירנעגר וױ ׳«דער

 אױנד םוט דעם איסער נעהאט רערום ה«ב איך
ם םאכט איבערצײנוננעז, סײ:ע צודרייעז ם, ני  אוי

ר נעםא!, װעח דאם עם ױעםעז ע ד  םאר• נעמאכט י
נענינעז•

גאמיערס, נמױעל
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איז ט*ע־* פא־י א־צג־ ײנ״ט עפ ױאכ
א*בע־;עבען י״;ז י־א; ײ• :::־־. כ״-ן

־,איי; ױאס ױ־ךטע־ די־ך פי״^׳גן דיז ;
א*ן אידצטענדעז אזזדנע א״.:׳;*

i נ־אדענט איא
לע• אביסזגי* יזאנײע:־ רי ראט פרי

ס צינעטיירט כ••־ *טאז ױ  א*ן כביד ;־
כײיזוי » י״יב א־ך ע;. צ ד ע ט ט־ טי איט* געװען ט דעדאי־ט :י

ט א ל ע; י*ינען ב ע י דעם. װעגען ס ע שז יצ עפ א • ףייז P ו ט. עיי ט״ב ש ע נ "אגע “בעהערע פיעי־ לןײן ;,א
אזר ט ב ױ ה ע־ :י ד ט צ אי איץ־ — ט, זיך *ך צ אי

אז , • י טז ס או װ א ב זא;עז. c •עװע״ y s y צו

ט א•*  י\
> 1געפ*

 טיר צו געקוטעז איז פ־יה דיינט
 אײ־ ,“י*א:;ע ברודעי און ז״גטאן בײודע־

 דע^עגא* אינטערגי״טאנאי* דע־ פ•; נעל
 דאס געזאגט, טיל האבען זיי אין ציע,

 קאנװע;־ דעל זאנען עפעס װיר זעטא;
 זאגען, געװאי״ט :יט כױל האט ער יאן1?

ױי ד װאס  נעזאגט, האט ער רעדען. ו
 שאל־ קײן כיאבען צו ניט דאט ער דאס

 וױכטיגעס עפעס האט על דאס אנ,>שי
 דאס און רןאגװענשאן, דעי טיטצוטײרען

 וױי, ער ״פרױױועדדט״. א בעט על
 זײן װעגעז דערצעהרען עפעס ע־־, זאנט

 ;־,א װעט װאס ױניאן; ‘אינטעדנע״צאנא'
 א־* די אין דעי*עגאטען די מערעסייעז

אמעכייין. אין כײטער־בארוענונג
 או» םעדעריײטאן אטעריהע; אוגזער

 פלאטפא-ם שלייעסטע די האט לײבא־
 אעגאסיליטיװע, •װעי״כע אירנענד פון

עי  װאס לעיפעריטאםט, ארנאניזירטע אד
אן באהנט. םיר איז  וױםע;• אבעל, ד
 זיך פאל לאט קאגװענשאן די דאס דינ

 איך האב איבײט, וױכםיגע 4פיעי אזױ
ך  צו געײען כלישב מאמענט א פאר ד
 פאילאננ. זיין באוױרינען איהם זאר איך
 זעהן, װער אץ־ דאס געזאגט, האב איך

טאג דער אױן* אםשד  זיצונג, נאנמי
 געיעגע:־ א כיאכעז דאן זץ־ װעט *םשו־
אי ער הײט רעדען. הענען ז

 ער װאס געלע־ט האט איהל װעא,
געזאגט. האט

 פבוד צוגעטײאט ״טױן פיד האט מען
 אבער ;עיענענהײטען, םאױשײדענע כיי

 פאר־ צו איך האב ׳בין איר װאס דאס
 טרײד־יױ די ב־־ידער כיײגע דאנקען

' נראניסטען,  ״רענס די פאסען, גרױסע י
 די באװענונג, אונזע־ פיז םײל״ און

ױסעי ר  װאס פדױעז, איזי מענער צאי נ
עבען אבער רעבען, בעסעי א צו עטי

,פ פיי־ע ב ,ז־ , א  ־
דא

s** י *
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 .< ;־ט
אגבעיאנגט װאיפ

שעסטע דאש ;ע־־אט זי• ״אבען
ניט זײ װעי* איך •ב אי ראש ׳;

;עװאי*ט עה לאב א*ך לױ לעייפען,
נעוױם י ,ז איך װער ־צעדיגען

*צטרעבען הײליגסמע־ :,ד איז
 אבער

! :יט
רײנע דיגעז צו געװעז טט*;;די:י זיא

עפע:ט־ אין יטטאנד
 יטטארה ניט פיר צי

 װעיט דער אין זאך
“in וױ :יצטה די ־

 אין *:־טעהט ניען
פיט־פעגיטען. אונזעדע פין רינסט
עי די ־1װעי װענעז פ־ױען, און טענ

 און ׳נערעדט האט זיגדאן ברודער כע
עט ע־ װערבע ײ, אזײ פא־טי  הא־ ;עטי

 גע־ און געיטטיעבט און געקעטפט בעז
״ האפט;  פאר־ געװע; אבער זײנען ז
 ארגא־ ניט טך׳מ,יפאי־'חי 1א* אדעטט
 הא־ און געהענט פיך י-אבען זײ גיזידט;

האב איך טיר זיא געהאט בען
 נע־ הא: איך װאס מיט געהאיפען זײ

 בא־ זיך זײ האבען צײטעגװײז קעגט.
ט ראטען  אנגע־ זײעלע װענען מיר די

 יטטע:־ ױי האב ךיא איו לעגענהײטען
ע רױט געהאיפען דיג  פע־ בעסטע ר״נ

הינקײטען.
 פאס־ גראנדיעזען יענעם :עדענק א*ך
טינג  גארדען סהװער כיעדיסאן אין פי

 דערםאנט. האט זיגראז ברודעד װאס
 די געזעהן :יט האט װאס דער אין

 געזיכ־ אסע1בי רי פיגודען, צעהדיטםע
 םון אוינען אױסגעייאיעענע און טע־

 האבען ײאס פרױען, און כיעגער יד
 קעז יענע־ זאי־, דעם אנגעפאהט דא־ט

 גע־ האבע; זײ אזוי װי באגרײפען נ*ט
 האבען זיי פון טױזענטער און ריםען.

 ;רוי־ דעם איז ארײגקופען געהענט ניט
 אין געבייבען זײגען אין 4זאי סען

 טאסע ג־ויסע די אמ און דרריסען.
עז זיך *האט ײאז  צו די ר,יד אויױ פא

ען זץ־ הײסעז אדער קריעג אין עמעי

 בע• װײרז״-?ב, בעסע״ע דײ־ך איב״םע*, די םיז
 װ<־מ צײם״ םיײפ כיעיזי אוז צ^םעניע סע־ע

 ביעננט דאס אוז פאחן־וננ, :יעסערע k באהאפזז
ע א צו מי ע ^עיעדע ב  צז אום S'~v:'?*v אוז.

פאדערוננ. דאזינ? די באפ־ידינעז
נאטפערט *,סעײײע________________

דע״ אין <! - — 1 *ײ**י•’“י* ♦«י י

א־ א פ יי • זײײיי ̂ו j •0* * י 1« ין j
ב איך א ט ד ז*י רעדאי־

סע־ א ג־וי ־ ־צטעלט א פ
א יז ב־־ זיי; ג*ט װעט

« I% יי

אן זײ; װעט דאש /1ר
y ר •; י־ V ט ;

איז עס בע־ א ! V
ט־ א ; א פא י אי , < - ̂יו•

jי »
 ־ ו י* א ו

ע־ עכ ‘צ :

ע־ ר ײ ײז סצ*:•;־; אי א ײ אנ סי־ א ב-
!״ •:•רראפערײ

עס ך , אב א־ ״ JJ • ײלי י ־ u וו * מ - ׳
עס ט דאי־ט ט, :י ס אי װ ע ע־ ג ב א
1 - איז ־,נ-א ט ‘:־;,ז ײ :אט־ 1א

ע ױ• י ע• ע־ ה צו ען בעז ײנ ע ז ; י ד
װע־ן ע &ין ; י ד ט ־ י ז י ־ געװןיירעז ט

 נעײעז׳ א-ז רעזוילטאט דע־ װאס או;
 פ־יהעי ׳טוין אײך זי;ניאן ביודע־ ראט

דעי־צעלרט.

 װאס ;א־ דא א*ז װאס ־ו:; פאס ד•
 פא־ רעסאן א זיך אין האט פא־יגעקודען

 איך דע;ק כייר, א:בעי*א:;ט װאס או:ז.
 זיך װיכטי־ער פך א איז עה דאכ

 װײדדצעס די העכערען צו אפצוגעבען
 די פא״קייצען און ארבײטעי די פון

 איבײטס־טא:, יטװעלעז פון־דעם צײט
 פיע־ יעדע זא^ טעז דעם, כייט אײדער

 ״טטים־צעטער. א אלײנײא־םעז יאהר
ט כיײ; איר  דעם אונטעדצויטעצען :י

 פא־ דעי פון וױכםיגקייט די און װערט
 )א"עטעז :אך אבעל פלנקציע, ריטײטעד

 אי־בײטעי־ דע־ פון ציער גרױסעל דע־
 רעם אויף פראגרעס דער איז ״צאפט

 אײד אײדעי גיכע־ געביט, עקאגאטײפען
געביט. פאריטי״טען דעם

ט־ ע י ס ין * S ד ע :יטעז ײנ פ ע טעו אנ:
כיע:־ דעם בען ײ װעט ר ט ט און י ו נ ט ײ ק
אל פ קעטפען ע, צו צי רו א ײ ע צו י •טען
קע־ אנענס כי ע כ ע־י הונג ע. ט ענ ל ע ײ: ז
ע: ׳:י גע״ א ; ע ב א רז או ר א פ אנ־אי־ נעז

עי־פארגל*ײכע ט ר אן ני רוײנפאי **בער
זיר ען טעניטען ױנ װא גע איײציע. װ ע י

צו : ײע רע־ ה ט. א נוי ער צו צו הונג
עם ע־; עי ד אנ ט פ אז א איז ײט lx׳ 1 1

 דעל־ א*ן פלאגלעס צד ״טטרעבען א א*ז
הױבונג.
 װאס ד• דאס וױניצען, װארט איך

 — באװענוננ ארבײטע־י די יטטודירען
־ אויך און אײך עס טײן איך איז  ד

 צו פארגעהטעז זיך װאלטען — גופא
ערנעז  אינ־ רי װאס באגרײפעז צו אין ̂י

 װאר־ גאיכיענט רײדיס טערנײיצאנאר
 עס אויפגעטאן. האט ױניאן קעדס
 די פאר אגטפרעקונג אן געװען װאי*ט

ניט. עס וױיםען װאס
 װאלהערס גארמענט רײדיס די װען

 •פארפעי־ האט ױניאז אינטערניי״טאנאד
 די האבען הײם, אײגענע ׳נײע יד טינט

 נעי^אזען “טי ױניאז דער פיז באארטע
די באצירען װילען זײ דאס וױטען,

ט אױדיטאײױם דעם פין ײע:ט  כיל״ מי
 טע;״ מאנכע םון געיעטאיטעז איז דעי
ע־ געוױדטעט האבען װאס יטען  יע״ די
 און באװעגוננ אלבייטעד דעל ‘צ בען

ױ צו אגגעפלעגט טיר האבען  װארט א
אי פאזירען װערען :יט  סקו^פטאר־ א פ

 כױסט־ א טאפען זא^ װאס אױטיסט,
אי װאס ׳ט*ר םון סטאטיע  אין יטטעהן ז

ד ײ  אי-ינ־ האב איך און אױדיטאײױם, ז
אי דאב איך אבע־ געיצטיטט.  גיט ג
 אײמע״ ניט גאי־ כייר איז עס געדענקט,

 געמאכט איז סטאטוע די דאס פא״ען,
טיל. פא• פ־עזענט אי*ס געװארען
 צו װאס ניט וױרקליך רױיס איך

 טיפע טײן אוישצודריסען וױ זאנעץ,
 קײנע דאנקבאריױיט. או; אנעדרןענוגג

ט. קענען װעלטעל  קענען אױסדריקען, ני
 איך װאס אײך, צו איבערגעבען :״ט

ױ  םיהר איך װאס טאטענט, דעם אין חי
 װאס פרײנד״צאםט דער אט באצוג אין

אלױםנעגעבען. דא כייר האט איהר
 בין אץ־ דאס זאנען, בלױז קעז א*ר

 דאס ווייל, איך דאנקבאל. זעהל זעדזל,
 פארשט^הן אלײן יליבער״שט זא^ט א-לל
 טיעף טיר ביי איצט זיך ט״ט עם װאס

 טראכט אץ־ װאס און נישטה רער אין
 עס קענען װערטער טאטענט. דעש אין
 עס יעדענפאי״ס, !אײסדדיקען ניט

 איך י״״ון, דאס טיל כײ :ים כאפט
ט עס קען אלױסרײדען. ני

םאלנעג״ די זאנען בלויז העז איך
אי דע ט וױיס איך :ײעלמער פ  קײן ני

 אױיסצו״ אופן בעסערען און• אנרע־ען
 דאניןבאר״ און אנערקענונג טײז וױיזען

 דינען צו געטליי וױיטער נאר וױ ׳קײט
אך; ארבײטער די  וױיטער נאר װי ז
 אי״ און עהרילין נעטלײ, אלבײטען צו

 באווצ״ אלבײטער דעל פאד בע־געבעז
ט זיך זאל איך גוננ ט יצאנעווען, ני  ני

 רע״ דעד דין װעט עס װאס אנטענדיג
 פלײז א פאל *װאס טיל, פאל זויטאט

אי זאי איך  נא״ דארפען ניט רעם פ
!צאהיעז

 בלויז י*עבעז וױא איך !בדידער
אי  ׳זיך נאר לאזעז. צו — זאך אײן פ
 ארבײטער־בא־ בעסערע א טעני־יך, אױב

 דער איבער און אטעליהא איז װעגינג
 װאס ארבײטער־באווענוננ די װי װעלט

 צו בין איך ווען געםונעז, ה.אב איך
 ;באי א אלס נאר צוגעיצטאנען איה•

 באטרא״ קיגר אלם נאך האב אץ־ װעז
 דעם פעאד, אי:דוסטר*עלעז דעם טען

 טענ״פ־ טעהד “םא קאטף ■אינדוסטריעלען
רעבטען. ילינע

 ז*מנז, די בעת דאס זיגען, א*ז האבעז כיוז כ־גז
ױם זעהר זײנעז רײםעז, רייכע ױ ױאס  און ני

 נאנצער דעי־ ׳דאך *בער .‘צאה איז איבע״יאזענד
 דאסען, ני־־ײםע יי פוז יומש ײאנד א םרז כ־סרזי

װײרזיצעס םא־ א־נייטעז »ה“
גאמפערס סעמיועא

^»»»^Ca8D8»C8C8C8X8»»̂ »CWe8CK0CKe»C8C8̂ ^
 עױז זיך האט עי װירינ. איז ה**רען “םעיא

 שםארט םיז •;יאי ס םא•־־ :אםיגירט אר״ז נכמנט
 נא־ ׳אמת יאהד. םיר נעקסטע רי פא־ יא־ה :ױ

כעקא־ דז?אדז? האם סטים *,װןרנא
 םא־ האבעז םיד ױארוס א.י;שע~זובען, צ• װאי
^י וער אנ  איז איז הײיען מעיאי• װאס צײם״ נ

 אוז אויםנעבויט. סאבװעיס וױיגיג אלוי ואטער״
ט אז זיך, איױסװײזעז חרירה, ׳נא;י ?אז נס  עו
 ערד דער אונםער צױת אוגזעיע איצ איז ריז
 ראם אוז הײרעז. טע־א־ איז ע־ר רזני אײ,־י ױז
 אױםער־ עאנסען ז*י:ע םאכע; ?אריע ?“טםא ?אז

 יאהר, םיד :^לשטע רי םזןר ױעיעז צו ויןדרמ
 אונםעי־ א:נעהע:דעי דע־ סון געטאהי די אבצי
מננ  סענאם ־רי דאוי םה הגאאע. נאנץ א איז זו

 ניט האכעז סי*נראי אײל םונ׳ם א^נ^-זוכוננע?
̂יןי  סענ טא ?ולידדש׳זגז, נעהאדם אמילו האי א א

 אױם־ זײז רוהיג. עיאטעז אודאי הײרנו כמיאר
 יתם עי ביז יאהר, טיי נזןקםטע די םאר װאוזי

 ןר ותז יאלד׳ סס זדשם, ירצח אם ױערעז, ןלם
 •עכסיע, ס״:עי א נא־ צו באיעכטינם זייז װןם
0 זיכעי. איז

 א •שײז זײן צו ױי זאך, »זא :*ם* יען איז
 איבערגע• האב אײי ײע: ? יאאורעי צי :יםעי

מ די. jr» פוז נעכתז די :ייעגם * ת  זיר לרײבעז י
 איר ײעז און נאם«זרט*'י*ה, דעי בײ זײו װ

 אנגענוסעז האש םאשא;י אויר אז נעײיענט, ואב
 סע־ םיז א:דע:״עז דאס עהרען צו מגזא^וציע ן

 א-ר אי ז*יז, <דןדה זיך איר םוז נאט§*רם, ױועל
 אבצי* װילער׳םצם ישטאימז א מטיהרם ןאב

רז־ אסעריהא. איז דאס ? טאכען םזןז &

י v האט באוועגוננ ארבײםצי ו t אכנזד ניט 
tybti ײנקומז סײן םיט  אר• די איהר. אין אר
 גתנמד די װי ארם, אזוי אין באוחןנוננ :ײםנר

y y .בא*ועגונג אדבײםעי די אוםגעיזנכםיגמײם 
 yny' נענעז דזנםאנסםיאזימ און Deyסr•י » ןיו

 V איז וי ®.VDOMpy װאס ואאןנ^נםימײם.
ע ךו מ  אר• די װעלמז vt ׳wyn ®my« פאר א

*lyr'f •ijto ,האב?ו זײ וואס אוז באדזנגםעם 
■יחרש«

^ עד םפ א ^

ץ״י איז לאכוף הראסע;  טעאריע, א בלױז דא דעי
 אין אגנענוש־ןן עװאוי זעה־ ;אך זיד האט װערכינ

באדע;. אכױנ־ילאגעו־ דעס

 )איז דאס און ׳יא רולא טי־ געפעיט זא־ א*ין
 זײנעז ה«ה,*ת, לכר ;;״,לאםוגיכט או;זערע ײאס

 אין הארםעז און לא:זע?װע:ם. כיאר דאס געבר-בעז
 װאס װארינ^ נאשפעים. טױםעז רעם זיררען אײן

 כאיען זײ אויר װעז טאז, נעיא:ט די איה־ װארם
ױף זי־ ו אי י V בע:ד*װא:עז ;זיגאם«ע־סי׳ש דעש או

 םא־אנםײארטלױ איז עש װעד :♦ם. ױ**ס איך
 פעםם, דזשאססים כמיף םיז א״:ראדו:נ דער פאד

 עטא• פאראײנינםע די םיז ןיעזירענט געױעזענעם
 םמה־טרע• נאםנעדם׳עס םוז אײ:עד זײן צו םעז,
 וױיםם אײניאדער ד״ןר אז )זײן ראם לאז נער.

 צוױי־ רי עס האט םעפס זעיבעי דעי אז נאיגים,
 איד םוז פאנתי דעי זײז צו עה.־ז פליהאםטז

 זײן בימער אז•' האט נאםיעיס ײאס דזיעאניצקאז,
 דער ב*י בנאסנות, באלעטפם? יעבעז נאנצעז

 זײנע א״ע נעױידשעט האם ייעי־כעי דעם, םוז רויה
c צי כחות נױיסזן n ײעיל• אוז יאמף, איבײםער 

 כיענשעז פיט נאריךרוננ איז געי־יטעז א־ז כע־
 ע־ װײר רעם, צ״־נ :יט ליאםעז אנדעיש פ*ז

 כוסײטי״, ״הויכער •־r« א*ז D»icrFi זיך האט
 די פון אעטע״עסעז ד• ציליב אײס־זו״ישיייך :אר

 לו*ל •יז ז םוז איאנזשיי־עי די האבעז איבײטע־,
ט מג  אי; אויסה^יבזרימ “סעה *,ביסע א זײז נז

לויה^בורים. די פוז פאדם*ילו:ג דע*

ױ כד• - ם א א' :r מעז ויי זעהז. ז ״  עײ־ n־
 מענש פ־עשע. טענליכע־ אוגלע־ איז טאדיעלש

 עדיםאריעל דעפ עיזזםפעי א*ש ליתנעז איל־
 זונםאנרינעד דעד איז נאםפעיס םקםױעל איבעי

עדיםאריעל דעם םיז «לאץ א״ז איז ,םייגןז״:
 נענלויבם, :ים האט .נאטפערס אז נעזאגם, ײעיס

 דיחטה א אז םיהיעז הלא^ אלם אדבײסער. די אז
y רי םיט * n :f נעזעלמאפם״ דעי פון ק^אסעז 

ד מ  װײטער !א׳־אניאםעז עםל*כע אין בלויז א
.די :בעל־דרעז .ט״םז״ דאזינע־ ־דמי זאנמ

 אינ• ארב״טער די פח םארם״פמוגנ נאסמיםײשע
yojnyo? פון הויכלײםעז ,ד דערנרײכם נים חאם 

ר ז סcטאנ^אc^םאם ע נ ן v i א ז י א ײ

י־ א ל ק ; ו א
W < ־ * מ
ו • ד•♦ “* « «« « ו• •I •» 7V י •  < י ,

זאץ ;,,א •יײ-כע;<«•

• * *« ^  w •> ^

רעזעי־ דע־ יאז ו-אש ה״גט״ .
 אין ׳!',”;ריפ* א-א פיז •:ד;ז

? צדייפעז דעש ש
w » m  -----------

 פ־אגי־ע־ פא־ ־א;פע־־;:ץ ־<־ פו; לאמייד; ד•
 םי־ א־ל־ א**ף האה פעםינל״ט פא״יכיישז שײזע
 באיש״אמז װאישיננשאז איז םי״מא: לעצטעז טינצ

 טעז25 ד־נם םא־ רא:ױע:זאז א א״נצובאיושזז
 —א זא־• עש ײערכעי־ אויו• "**לאגא׳ אין םעב־ואד
 א*י•9 אומאפהץנניגע דדימע די דעיעז נאניזירט

 רע־ דע־ פיז אויםײלענדינ אבע־, פאיטײ. טיישע
 טימיננ, רעם אױף םא^נעלומעז איז װאס באטיע,

 אפטיםיםםמ ־סטארק ױזי םיהלעז נים טעז קא;
 קאנ־ ליײענרעי דעי םין רעזולםאט דפם ױענעז

 ױ:יא:ס, פילע נאי דאס איז, פאלט דעי יתגשאז
 װעלכע ביאדעיהודס, די םוז די בײלגפיל צום ײי

 יאםא־־עס רעם איז דד?ל ןןזא פיט נ?איבײמ ראבעז
 נאנצעז צוש לא'ם זעהר איצט זײ:עז !,“האס■
 נעישטיסס פימיננ רעש אויף האב?ן זי• ארז עשי,

 קאגװענשאז. אזא פון אײנבאױםוננ דעי נעגעז
 פאי נעװעז איז עטיםעז םאיאדיםעט רי אשת,
 (׳.0 —־ לאנװעג־שאז דער םיז אײנבארוםוננ דע־

 פעות, גײן ניט טאר איך אײב אבעי, — ז׳.ו גענעז
 רי רוקא רעפרעזעגטירם װאזשס 13 די דאבעז

 דע־ ז״ז עש ראיםעז ױעלכע ױ:יא;ס. א־ני־שע־
 װירלליכע־ א םוז ־ילשגכײז ד<י איז פ*:דאשע:ט
,,פא־כ א־ב־ינןע־

א־ב**־ אנ׳ז״נ־ אן ז ם* :נ נ־ינדו רי ־. ** * v ר
:אפ־ד־ בעי, V .Jf . *X• .« %•* % ׳•• ־ זעי־.־ *V נעהם ט״ פאי < • א*י«

אוםב»ןרי:;םע- דעי איז :ז נ^ײבע י**ס ,,ד • » י•

זי־ ייעײעז % %t *ןרם1 ;,פ ־רענדייד״ם ̂ןי י יי
■y־-p»g ים: ינלײשעז יײרוןן- ידענע ,םא־שי די פא־

נא־ ה«נען ז*י דצס , זיכעי א־ז עס ־ים ױא רעז.
אג״ושעז ז״ עס ײ עס ר»ש ״א־ט, פ־ :יט

נ־י::. א*ײ

:ע־ ז**נען מ״שילעזתסעי או־לזעי• נ*ו אונזע־ע

 ת®*" רעם אז זיר אנטל־סשז ניט ײיל איי
 דיי געגען ׳לא*יטאל פארא״נינטזןז רעם גענשז

 םוז זאזי א איז דאס אז םאר-שמה, איד םיויסטס
 אגעי שםארריייט. אוז אגט-ײקלוינ םת עיזאנאםיע.

 די נמנעז כח נאנצעז מ״ז םים ■יאכזעסםיר איר
א זײ װעז םראםםס. מז׳ א  ארײנצוםי׳שעז פארזוזי ם

^ די איז ײיי ם לי א  אונ• םין אננעלענענהײםעז ■
נאם«עדם סעמײעאהאורטם... די איז באײנדעים איז לא;י. זע*

 כדשיהעז־עפי״ א םא־צ*ײיפיי;נ. הײלעי א*ן באל
 זײ םאר כיאכם םטײטס װעשטערן םילע איז דעפיע

 נים וױלענדיג, פאכל. ט־שיהעז ר־;ש אומפענליר
 lypo נעבאך צ״ם א םאי־ זיי װערען װי־־ענר^נ

 אוי«י רחםגומ ביםערער א וױרקליף, םט״י. עש*;ז
 אױ«י רחםכות דעי איז ג־עסעד נא־ אבע־ ז*־.
/  ער״ זיך נעלאגט :ים איצפ ביז האבע; ױערכע ר

 נא״ געםוזם זיך האבעז אוז כדשימז״ עסעז לױ:<ז
 רyםאננ דעם צוליג א״םעז־םלײ׳ש. פים ;ונעגעז

 *yi אזוי םימ און אקסעז־פל״ײש א*ז ט-שייעגס איז
ײו, איז עטינעז  ארביײ אריסעז רעם םאר דאס ו־

 לוקסר^ א נעװאדעז םליײש יששיקעל דאס איז “ט<
אנםאכעזו יאז עצירעשיע מ׳צילעז ישפייעל א ײאש

אי א פים נבואל פ'*ז  א< צוריה״ װאכעז י
 װערע(, םאר׳שיקם װעם םיאציי אוו באלד באלר״

 איו סראצלי גןײאדןן. פקױם טײלװײז עןוין איז
 עױן איהם האט םעז אוז ״קראגה/ װידער עײן

 רי נאםירליר, לרים. די איז איױםנעפ״אװעט
 1אינזלע םאלאוגעצקי די םון װײןן נא;ץ איז קיים
 n צ״ם. ביםעל א זינאוױעװם רי נאר גיט אבעי
דערצו. קופען :אד .װעם

 איו זײ;ע« בעיליז םון טע^עניאמע א לייט
 םאיגצ ישטערם אנרעיע םילע איז אוז פאסל*יע

 איו װאם איםײ, די ראיאםען. בױטיגע ?ופעז
 א< טראצקי׳!. םיט האלם באיצעםזמייש, םראצס*׳ם

 זינאוױעוי( רי וױ צופיירעז״ ניט •שטמרל נאי איז
 איו כמיף. זײער באהאנדלען לאפעניעװס איז

 זינאוױ^מ רי איז דאז אמת, ז״ז זאל דאם אױב
 װארמ זײן. צו םקנא װאס ניטא האפעניעײס איז
 כארשמװיסםי די איצפ ביז דאר איז א״עמעז נאד
םי/ רויםע רי נעיתן פאכם הײיט ישע  װעו אוו אי

מ די װעםען נעגעז די, ז״ן װעט י ו נ אמױי ר  נו
תו גךייליך דעיפאר האז עס זיד. מעײעפ סי א • 

 בו און םםאלין אוז האפעניעװ איז זיגאײיעװ אז
 ytf^n ארע זײ וױ אוז׳ ',po:*rnyrn און כאריז
נ חנם איז אײטװאנרערעז פיזעז זאיעז יא־ט, , 

^ז, סאלאײעזױזי די םװ עיז״ עז  ייoy 1 אױב א
״ פיט נאי  טחן נים חיייח, עינערעס, עשי-אש ז
פזגז

^ :יט רעי ח• װאס קיריו, דױל גיענד אז אנ
 מ חנר איס •יאליאסירמ צוײק לאגנ טינ ז*ד
מ, זײו אוז רוםעז, א^ע םוז ח׳ י נ ו י  אי וואפ •
א ױפיז זײנעז באזורי״ .צו נעױעז י  «^־ר• י
 f אײ איחר פאר רעגירונג. םאװעט דעי םוז
תו קירילט די אז נעװאונלתו״ װי א ו ז י א ז מ  חי
פריחלאטימנז א-יז אױ

װ מ ג מ ױ

J U  m u

r s p r i  n r n װ  י א ו
ה^• זײ כ^וטיצ װאדזיעה ענגאײשע ד•

ט געענדיגט זיל נען  געװאאדיגען m סי
 •אר״ ק^נסערװאטױוער דער סאר נצחון

 גרויסע א געבראכט דאף האבען )טײ
ײ דער םון טחנח דער אין אנטױיעונג  אי

 רעאקצי^ונערע די רעאחציע. ראסעאײצער
ײ אין רעגירוגגען און פאיטײען  םאר^י

 ק^ונטינענט דעם םון אענדער דעגע
 זיןי װעט איצט אז געהאםט, בען

 דעט^קראטײעער גרויסער דער ־צטעאען
 אײר#פא איבער געחט רואס ״מטר^ם,

ײ ;צײט י#הר א זײט  געח^וםט ה^וכען ו
^ען נײעם א פון באקומען צו טי  •אאי

 דירעק- א גיט אויב ענגאאנה אין קורס
 קרעםטיגע א םאא יעדען אין איז טע,

 אבער אונטער^טיצוננ. אינדירעקטע
 די םון ארויסטרעטונגען ער״צסע די ׳שױן

ץ דער אויף מענער אלט־נײע ציי  םון ׳
שער דער  דא״ די ה*בעז רעגירוגנ ענגיי
 זיגרײכע די צושטערט. איאוזיעס דגע

 גאנץ װײסען טאנסערװטם^רען ענגאישע
 רײחע א םון דאס זעהט םען װי ׳גוט

 נעװא־ געהאיטען זײנעז װעלכע רעדעס,
ײט זײער pc רעז  אז װאהיען, די נאך ז
ט  האכען טובים מעשים זײערע שאר ני
 אזױ און שטיכיען םייל אזוי באיןוניען זײ

 איבער־ דער מחכית גאר מאנדאטעז, םייל
 אויםגעכילאזע־ קינסטאיר און טרימגנער

 ק^ײנביר״ ענגי״ישען דעם פון םורא נער
 אנ־ דער פון באאשעוױזם. שאר׳ז גער

ײט דערער  געװאידיגען א זיי האבעז ז
 מיאיאן האאב א און 5 די םאר דרןײארץ
 ארבײטער״פאלטײ רי װאס שטיטען,

ײ זײ און םאראײניגט, זיר ארום לאט  זי
 שארשטעהן, צו גענונ ■סיכאאאגען נעז
 ■ראװען צו אנהױבען זאאען זײ אױב אז

 זיי וועאען שטיק רעאקציאנערע אשענע
 נצחון צוקינסטיגעז דעם צוגדײםען נאר
ײ ארבײטער־אארטײ. דער םון  וױאען ז
ט  ארבײ־ דער מיט אײנרײסען צוםיא ני

 אײנציגע די איז װעאכע טער־פארטײ,
ע עלנסםע צי אזי  גע־ ■אראאםענט, אין או
 פון ארמײ קאאאסאאע א אויױ שטיצט

 חאם דערםאר אנהעגגער. געטרייע
 אפיציעאען ערשטעז זײן בײ באלדוױן

 געמאכט װאהרען די גאר ארױסטריט
 סאמ־ אומערװארטעטען אן כיעקדאנאאד׳ן

ע אנעמןענענדיג •אימענט,  גרויסע דינ
 1א װעאט־םרידען, םאר׳ז םארדינסמעז
 רע־ םראנצויזישע די װאס *נעריןעגונג,
 געקענט «ניט האט פרעסע אקציאנערע

 באאדװין Iחאג דמרסאר * םארשטזנחן/
דערקאערט: אפיציעא אױך

באוױזען״. אונז האט אאנד דאס װאס טאוטרױעז, דאס רעםארמען געזוגטע אח םארװאאטוננ קאונער א דורך בארעכטיגען צו טיהוננ בא• ערנסטע אונזער זייז וועט ״עס
רעגי- ענגאישע איצטיגע די םיא װי

oi אױף שרעק א אגצױאנעז איחר פאר. דאז איז 
 רי חאסעז זײ וױ װעלכע, ■ויעריס, yr'Dn ־י

 סאל םױזענם נאד אבער האסעז נא^מװיקעס,
צאריים. דעם געהר

מ יע, על  פאר קאנעז לונ״דעטיק קירילימע אז
”fyc דעם אפחאלטעז צײט ■ DOMiyr?ya •״דעכא 

 רוסישע דאס םyװ ׳שרעח דעם צו אויך אבער קעי״״,
 װעם דאו אוו צוגעװאימעז, זיו פאיק נעײאנםע

מ %י צו לונתו סוזעז רוי  אין ״iyijn»oi■ ג
ת װאם רוםלאנד, p חאכען םי t r פאראױס־ יאננ 

געזעהן.

 *רעטענדענטעז. אויןי תרעטעני® yאםת׳ אז
 אײנצינער דער גים איז קיריל דױס גרענד ־
 חאט לעצטענם םראן. רוסישזןן דןגם אױןי :ז

 פרעםזןנדירם װעלכער אײנער, נאד •נעיאװעס
ר א נאד זײן ^ ס ע ר  קיריל« ליריל. װי יחסן נ

v איהר יעםעחם oדי פוז יחום וײן *יחם ׳ 
 פוז יחוס זײו ציחם װיאזעססקי און פאנאמם,

ױי וױינינ, נאד דאס רוריקס. סאמז  קיריל ו
 װיאזעמסקי אוז יצאר א זײן וױ אגדער^ ו

 ס«• איחם וועם פזןן nn< זאנאר, צופריזשז
 גייז׳ םאנארד. קאנסםיטוציאנעלעז א פאר

rטyט  םיםעל Dm םים זאנאר *ופרידעז זיןי י
oiyrtjn■  ,o iy rrj פוז nyT 3חנפי רוסי^תי* 

מז די אונםער . מג מז  איו םוז אוז ביז אונ
אן אוז װיאזעססיןי. םאר אר^Dרyד םעחר נ

םע אלמ נאװילינעו «ו צו זאגט ער ר  די מכ
fjr גיז ארזאו רוםיאגד. איז oy תם  זיד ו

ם קאגדידאם, נילמרער נאזי א זעז ײנ דער״ נל
pwyytrw ■רינץ ?  »ynyo.*

ח אידעא די מ״ ביג .װאן_ • ני  קײז נים איז יו
 J3wy«®3 ארבײםער רyנipריyô^ דער אין ;

 אוו נעמאחנ?״ ***®toys ודדזנר yin רyאב איז
תז זי איז פאל ־מם י חרגססל. • מו י י ״ • 
ר רyאנ  די tyoyn®® נים נא^ tynjin איבײמן
yייע m ליײ אװ ״נײמם ךי פוז ערסאחרונמז 
/ אן״ ותילווײ rnonyog• רyד פוז ־ מי  אח י
ד דער ױניאן״ לײגאר ruynyog* רyד נ  םי
ױס גאריאקײנ^ •וז :ס ױסנוג חורגומ די אױ^ א

>»y אוועגממז, די ו אײוס נ י י י פ או  די
ח »•< • i n נ •ץאז י אד1י נ y®• גי n אזױ 

nדי ווי ״ n t ח» «»iyo ס סאנ ײנ  י ױז א
אוז היסינל* יוזאלמג

דיקטא* #א־ צײט שװערע ״א
טא״ען.״

< ■1 ■ —
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ױנ ס ניט וז*ס #רנײ»ער »ז א מרינ  אי

 פ»י«ז»ן פוו אוינעז די איז נעװעו חו נו׳שא
 וזפס ׳יז». און בעלער פירפע דמר םוו ישאגץ

ײם קײו נ*ד אדזןד ער  ׳נזי,ר*נעז ניט •רנ
iv  nyig ח«ס yjN^yi? י6 אזױ  ארכײג^ י

tv קױם איחם זאל עס iuyi ײזי װפסעי זײן  י
עי חאכעז נעלי*סלאנות די יןאעע.  פמוזך אנ

r קניליזי חאנע? און דורדע! נ?קא;ס נים t 
^ דיזעז װעלזןן ױניאז דער »•« נאקלאנם ב  אי

 און ?זרים נויםינע די iy®i;yi הפם •וניפז די
ר שאגץ, סר.  פ«ײ נ?פוזם האם •®רסיז, מ
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דןר  דעם ®ון ®ענעדזשער וױשנעפסקי, נרו
ר ר*ב כפריכסעס, אפי^ כראנזמייער  רפס נ

ny®n® הזגד אויפויכם וײןyזינען םיס רם 
 jvp* צו נעהערעו נײנ«ינ ױאילבע פוז ?תפעמ

 סאנופעיזטמױ סאכ צו צמ«נצינ םר«קספי^
 דאכם ׳מ«ער 71 איז םםארס. 4 אוו חןר®

 רyיD איז סיזױרםס, ~ 92 איז ללאופס. םזזו
ם װערעז oy וואו ססאר^ מג ע  אר• אלעירײ נ

 107 דיזע איז נצלי־סייכות אחל1 די נײס.
ny*yr ®זיי• 2ז»ס, װעיכע סוז ,2^19 נ«םרעפ 
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tv? זייא װעז ױז מהלע^ז׳ איהרע nga א*ילו
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טרײדם נאדעל די אין לאגע ױ
שיקאגא פון

Jזיר ר p ד פ•;

ע די ט דד־ א ך א־ג ט־ ״  די םון א־נ
 ג־ױסע א זיך פא־ חאבען !*חןר־טי״ידס

ײע §ר$כלעטע ,ז װע  פאלענטפע־ סיזען ,
ט י־י־צע א אין רען  וױיעז זיי אויב ׳צ״

 איג־ דעי אין י־אכע ר• אז ארט״דען,0
 וױ עלגע־ װעלען ניט זאר רוסט־יע

איצט. איז עס
 דעי• טיט באלאגט זיינען װעיכע רי
 װײ״ טדײרס םאדשיידעגע ד• אין לאגע
 יאהר עטליכע יעצטע רי אין אז סען,

ען  *•געשװאכט זײ םון כ״עהיסטע רי דינ
 אורזאבען, םאלשיעדעגע דורך נעװארען

 ריזע צו באקאנט נוט גא;ץ זיינען װאס
 טהױ און פיהרער דיערע צ' און ױניאנס

 אז נעװעז איז רמזולטאט רעי און ער.
 אונארגא־ ראבען םרײדס ריעזע ארע אין

 סלא״ו דעם פאדגוכדען אלבייטער נידרטע
טע םון ר אניזי מ  גרויסען נאג״ז א אױף א

 געהעז עס וױ מיד זעהען אזױ ■ראצעגט.
 טױזענטער צוזאמען אלעס לעדיג ארום

 אינרוסמריע נאדער רעד םון ארבייטער
 קרינעז צו אױסזיכטען קײן דאבען און

 ארבײ־ ארגאגיזירטע די זםן כל אײבייט,
 שײזאת*, ארום עטעדם םיעלע אין טער
 ארבײטעז סטייטס, נאהעגטע די אין און

ר יזי־ענערע פאל און שטונדעז לאננע ײ  װ
!שעס.

 די ארגאניזירען םון פ^אבלעטע דיזע
 אױפנעני־ װערען רארוי אונארגאניזירטע

 פון ױגיאנס איגטערעסירטע אלע םון םען
 צוזאמען און אינדוסטריע ‘,נאדע רער

 םאי פלעגער אױסארבייטעז וײ דאייפען
 ארנאניזאציאנס נעמיינשאסםליכעז א

 דער םון ליניע גאנצער דער אױן״ קאמ&ײן
 די אנהאלטען און אעדוסםריע נאדעל

 װאנען ביז שיקאנא ארום און אין ארבײט
 געוױנשטע די ברענכען װעט האםפײן רער

רעזורטאטען.
די ארבייטער ארנאנידרטע רי . ן  םו
 אויפ־ צװײטע א האבען םדיידס נאדער
 דער אין ״ע־פייען כרוזען זײ װעלנע גאבע,

 אר־ ארױס נעהען זײ װען צײט זעלבער
ײען רטע רי גאניז סאמאניזי  נאדעל־ או

ארבייטער. סרײדם
 טױזענרער דא זייגען שיסאנא אין

Iט &גארנאנידרםע  ארבײטער, גודס ני
עי), (סוועטער  נעלר פאנער, ״שױרט םאנ

 אדבײטער, נודס ײהייט מאבע'*, טײ
 כיאכע• דרעס ארבײטער, עסבראידערי

 טרײרם פון ארבייטער אנדערע םילע און
 גרויסער דעױ םון טײל א זײנען וועלכע
 זײנען עס װי נראדע אינריססדיע, נאדעל

 סאאוק טאכער, קעפ ארבײטער, םאר די
עי אי? באבער ארבײטער. הלײדעױ מענ
 איז טדײדס אויבען־דערמאנםע רי אין
טא  דיעזע אין ױניאן. א םון סימז קיין ני

ארבײטער רי פון לעכען רער איז סרײרם

 הפיזי־. אי:;א:צע;
א;ג אײי  יד װי י

״ ױײרז־פעפ די י  ק
*צום ל.ײן צאהרען,

 זײגען יצטינלען ד*
׳נא־־ װילען באסעס

 װיל באס רעי ױ/ ן,
ביעקעל יןײן דעה

 אונטעד בארינגינגעז יר ;*־,אינ רעבט
״ האבעז ארב״טען זי־י װעי*:ע  די ניט. ז

ס ריעזע אין טאנופעקטיטורעלס ד ײי  זײ־ ט
ע די נען  איכעד זעלבסטרער^ער אדת׳

ר זייעלע ע ט כ״  דך םארלאננ רעד אין אי
 אײס װײזט cv װי איז אלנאניזירע; צו

 לאננעד רעי רולך געװארען אבגעטױטעט
טען זײ װאס צײט ײ  יטקלא־ אינטעל אינ

באליננונכען. םייטע
ם־ר־ די אז װינטיג דא״ום איז עה

רטע רי פון טוער און רער ־ אלגאגיזי  אי
 װע־ צוזאטעגלײרעז זיף זארען בײטער

אנצע־ דער גען ע ג אג  נאדער־ רעל אין י
ע, סיי ס רו ײז־ רי װעגען סײ אינ װ ײל  ט
רטע אניזי ס ארג ד ײ  די װעגען ה*י און טי

ױרטע ײדס, אוגארגאני  צו קוטען און טר
 גענײיגיטאפט־ א װעגען פאר״טטענדניס א

אנס־קעטפײן איבען אניזאצי  “טיי אין ארג
טע רי אין און קאגא אהענ ם ״טטערט נ ױ  א

*טיקאגא.
פא״ צײט ג*:הטיגסטע די איז איצט

אולזאנעז. אײניגע צוריעב ארבײט אזא
 אונצו־ גרױסע א העריטט עריטטענס,

 ארגאניױרטע ד* צוױ״שען םדידענהײט
 װעלבע טי־יײרס גאדער רער שון ארבײטער
 װעלכע ;,א, ניט גאנצען אין ארבייטען
 װאך. א*ן טעג פאר א ברױז ארבײטען

 װע־ אינטערעפען דיערע אז טענה׳ן, זײ
 זיך גיש ־כוען און םארנאנרעסיגט רען
 אר־ אלגאניזאציאנס טיט גענוג אפ ניט

אנס רי אז דערראזט םען און בײט  ױ;י
iys T̂ כיע־ די פץ ײעלעז, אב;*;יצװאכס 

 גע־ װעלבע יטעפע־, אעארגאניזירטע ילע
 צױײ־ טרײדם. נארעל ארע א*ז זיך פינען

 אנצױ צײט ריכטיגע רי יעצט איז מענס,
א:סזאינטענסױוען אן פאנגען  ארגאניזאצי

 אונארגאנײ די װאס ,“דעיםא יןאםפײן
טע  צי״ איצט זיך װעיען ארבײטעי זיי
 װארום ארגומעגטען רי צו בעסער הערען

 יאגע די ארגאניזירט. דין דארפען זײ
 א־־בײטער אונארגאנידרטע ריעזע םון
 דער גוטע. קײן טינ צוױיפעל אהן איז

טיען רי אױןי יכדות  ווערט לעבעז םון מי
 אן וועלבע זאכען נויםיגע אלע גרעסער,

 זײנען לעבען צום האבען רארף ארבײטער
 אײן בלויז פרייז, אין נע״עטינען לעצטענס

 וױי״ רי א*ז דאס טיגען,rנע ניט איז זאך
ארבײטער. רי יפון דדשעס

 פרױ ארנײטעד אן װאס זאך יעדער
 איז הױז דעם פאר הויפען איצט נעהט

 אנקומען דעם טיט און געװארען טײערער
װעלכע סחורות רי װעלען וױנטער פון

יטעיי־ כיעײי ך יכען א : ' ־ : ע ,נ עיי ט ײ אדב
־יז. י“פ 1אי גען

ט ■" צ ־ אי א־ פ גע־ט* דע־• זיא , ס, ענ ט ר־י
ל גאג׳ן ל א ט פ־־אס־ אז ש ען א־ י ט ײ ד י ,גע, :

ט יז #אן טען גי כא*ױ א • דא י טי ע־י איו «
ײגען, ׳*־:עי*ס ט ש אײן ין ױיץ אז א טי>רא ו

א*ין ; א טע• פ ל אי : ר א ין כ כ ק א ט א־ כ
ע א'ן כיעל צוקער, עי ד א; ׳אםע ען, ״ג ט ק ש

ער ער I'D טי- װע־ען ן עו ט ײ ה דיג ענ װ ט ױ ג
ז^ן־ זיי ברי;ד וױ ייטעד, אי־כי אג ד• ארן ט

ײ־ ק ג די ענ װ ט ױ נ ע י ס י ו ־ נ ד צו ן ען ט י ײ :י ז
י קענען ע כ א ;אגיזירט״ ארו יז זי פיז טעז

ם קענען זײ י נ אז ייפען אגדי כ און זעהען
״ װעלכע :עכ ז ט ד: רי טי ד ױי ו ען ױסקוכי א

כיא־־קעט אין קויםעז כרוזען און קי־ינען
ד ע ט ײ ב ר ־ א פו כ ׳:ס א װ 1׳יאי* ן ע אין ב עי װ

ען, עג ט ר א- ן א'ז ה ״ א ציש האבעז זען
ען. ײג ט ש

ע־ עץ, פ ה א ״יי־ םאקטאי־ ױי צו ע עז רי
ײיכ״ די זיייען עז׳ ײז פר ע הויכ ״ טי און רי

 ארבײטער די דאכען װעלכע מיגסטע
 כיא״ דאיפען זײ אז אײנצוזעהעז טסלנל

 רא־ זײער פאלבעסערען צו םארזוך א בען
ײע• אזױ זײז ניט װעט עכ ארן גע  װי ע
 עטליכע רעצטע די אין געװען איז עס

אלי ט ׳י  צוגלייטען אניטאציע רער טי
ארגאניזירען. צו זיך זײ

גא;־ דעי אין אבער וױכטיגסטע דאס
 אי־בײט ארגאניזאציאגס פון פראנע צע־
 ױ־ פארשיעדעגע די פון ׳עטעלונג די איז

 גע־ א ארבייט, געטיינזאטע א צו ניאנס
 טליידס אלע פון האמפײז םײניטאפטליכען

 1פי אינדוסטלי נאדעל גאנצער רער םאר
װעסט. די אין *טיהאגא
 אז באלאנט גוט א^עכיען צו איז עס

פ אנ אצי מאגיז  אונטער איז ארבײם א
 און קאסטבארע א אוכדטטענדען הײנטיגע

 ױני־ אייגצעלנע אן םאר און זאך שװעדע
 אלגאניזא־ אן כייט פארנעהטען צו זיך אן

 אוכד וױ גוט אזוי איז ל׳אםפײן ציאנכ
 קלענע־ באזונדע־ע די אלבייט. רי זיכט

 טאל אײניגע עױן האבען ױניאנס רע
 ־ ארגאניזאציאנס אנגעפאנגען

 רעזולטא* אהן ;עעגדינט זיך האבען װאס
ה ױניאנם גרױסע גאד די טמז.  זיך לעג

 די טא; און אלײן ישטעהן צו כאלײגעז
 רעזולטאט דעי אבעי אלײן. ארבײט

 דין געלעגט האט ער װאס גיט אױך איז
 א פאר םאראײדנעז דך זאלעז אלע ווען

 ־“א דויערענדען אינטעסיװען, גרױסען,
 אין זאל װעלבעי לאכיפייץ, גאניזאציאנס

ײם גוט געםלאנט, נומ פאי־אױס  צונעגי
 אזא אײף װעיעה א־נאניזירט גוט א*ן

אי סיננאר רער װען אז אופן  ארבײם פ
 אץ פיהלען זיך זאר ווערען, געגעבען װעט

 אנגע־ זיך האט סאכפײן אזא אז שטארט
פאנגען.
קאטפײן, אר:א:יזיציאנס אזא א*ן

דרען צו זיך פאדערמ עס וױ אני מ  רי א
 עלזיסטירע:־ די פון מײלען ארגאגיזירםע

ס רי און םרײדס נאדעי רע ד ^י  װעײ ט
 ארגאני־ ניט גאנצעז אין נאך זײנען כע

 די װע-ען ארײנגעצױנען כדוזען זירט,
 אי־ אלע פון טיטגליעדער מאסעז ברײטע

 ספעציע־ די אויסער טרײדס, גאניזירטע
עדפ און קאטיטעס לע ײז אנ מ װעלכע א

ײט רי טיזאן וױלעז ען סון ארב ט ^ װ ר א ם
לארפײן. דעם דירעקטירען און

ײנע ט די םון א ױי אכען ה רו  װארופ אי
• רי םון טײר ;רױסעי־ אזא ע מ ב״ ר  םון א
ס א״ע ר ײ ען טי ײנ ט ז ט ני ר אניזי  #איז ארג
ט די װאס ײ ל ד א ט חע^םען גופא ױני  ני
אן דער ען ױני ר אניזי ג  װעלכע די אי

ע״ דער אױסער יעטעהען װ א אדב  ױגי
 א צו ארבײטער אן געהערט קױם גרג;.

 םארלאזט ער ױצא. ׳שױן על איז ױגיאן
ײ בעאטטע כאצאהלטע רי אויף זיך  וא״ ז
עי ׳ער אלעטען. ארגאגיזירען לען  טעמ״ ד

 סליכסצן קײגע האט ער פטור, איז ׳בער
ײן צו אן ז  די אז איו סוף דער און ױני

ע טױזענדער ט ר ד אני לג א ען אונ  כאגעגענ
ט טע רי גי ר ד אני ט ארג ײ אן״ל  ער• אין ױני
ט געץ ע, רי ט אכיטאצי ען מי ט ענ ט מו  א
ױף דרוק איז עס װעלכעז כייט און  רי א
ײ אז ען זאלעז ז ט. ײעי ײ ל ך א ױגי

םיהרעז ױרקזאמען א דויכצו אני״ ו  ארג
אגס ײן זאצי םפ ס נאדל אלע אין הא ײד ר  ט
ע די אוגטער טינ ײג  סוו אוכדשטענדען ה

עד יעדער טגלי ד יעדער פון םי ײ ר ײ ט  ױנ
י נאדעל רער םון אן טי ס דו נ  אן װעחנן אי

טאסאר ן םאר אגי אז די  אלע םאר און ױגי
ס אנ ע. דער םון ױגי סטרי ף גור איגדו  אוי

ס די קען אוםן אזא אנ צי א ז אגי מ ט א ײ רב  א
ײך. זײן פאלגר עי

רטע די אניזי טער ארג װעגוננ ארביי א  כ
ט אגדערע אי*ע םון און יטילאגא, פון ד ע ט  ע

ט װאלט װײ געװען חייג ױ םאל צ  גרױס אז
ק, און עג״ הונדערטער די װען שטאי  םויו
ע רער ט ר זי אני מ  גע• װאלטן ארבײטער, א

• יעדער אז זינען אין האט ר זי י אנ מ א נ  או
תירעגט, א זייגער איז ארבײטער טער  ל^נ

ט װעלכער ײן און ער װאס אלעס טהו  ו
ען צו קען באס מ טי ע א  און װײרז׳שעס די כ

ען די על^ן אוגטער באדינגוננ  אר״ דער וו
ײטען, זאל ארבײטער גאניזירטער  ארב

ס האלט װעלכער כלל א איז דאס  פאר אוי
 אבגעזעחען ארכײטער, ארגאגיזירטע א^ע
 בא״פעפטינט. איז פען טרײר װעלכער אין
ע נאדעל רער אין רי ט ס דו ז אינ  דאס אי

ד רעזולטאםען די און שםארהער נאך א  נ
רע מע רטע, די פאר ע אניזי  דערםאר ארג

ײן םון איבערנעהן דעל װאס ײד א ר  א צו ט
ײן םרן צװײטע, עי &אך א ד ײל א  אר• טה

ײט ױיטען, א צו ב ו צו  נאדעל דעל אין אי
ע סטרי  יע״ אין װי גריגגער סך א אינדו

ע. אנדער דע־ ססרי  קלאוק״ דער איגדו
ט ?ען מאכער ײנ ײהען ה  און קלאוקס בײ נ
עז ג אי ײט מענער בײ כ  פאר• און ארב
ז זעלבע דאס לעהרט. ת אי ם  װעגען א

ס דעם ײדי לו און טײלאר ל  קע• א אפי
י םאריעד אדער מאכער א אנג י1ד ט1, ל  י
ײדער א ווערען צו זיך לערנען  אדער שנ

).U «ײם אוי^ (מיום

*jrnr»D oy מערעו »ו? נעיאטען ה«בעז סיר
 צו ארבײמד ברידער אונזע־ע ראטען צו צעז

v וחנרעז i וײידזשעפ פוו סארקמגעױנג א געכזנז
י איז ריטרעז נעזעצריכע ארע כיט ײז  סאכט. ז

י איז t>y װאיים סן ן מאירירעז, אוז למסםעז ןוי נ

’ מטפערס *דננעל שוםםעד דער
פע^יעטאן) א (א^טאכ

ר ז. םון ע ל הי q ״ וו

ף ......... פאבליק א לעבען נע״שטאנעז בין אי
ף און <ןוהל0  אכט־יאה״ װי צונעקוקט ד

 און גע״שפילט. זיף האכעז אינגראף ריגע
ף לעננער װאס ען ביז אי אנ ט מ ע ף און נ  זי

ע םארפלאםטע די צו צונעקולט ^ ע ר נ  קי
ר ע ם׳ ם געיפטראהלט האבען װאס פני  םי

ײד ר ארן פר ע ^ ע ג נ ארגלאזיגקײט, אי  ז
םעז איז מעהר אלץ שװאו  אין ארױסנע
ײן ט װי בילד דאס פאי״טטעלוננ פ  מי

 טען האט צוו־מן יאהר ועכציג און ןעהס
ם ע ע  א צו אפנעגעבען אינגעל א?א אי

ר ע ט ס  אז און ארבײטער. אן םאר עו
על דאם ײט האט אינג  בײם אפגעאלב

אנצע שוטטער ײ ג װ  םערצעהן צו יאוזר, צ
ען טאנ, א שטונדען ײנ ע ז ײג  הענטלאף ז
ױ געװארעז  פאר־ און פארהארטעוועט אז

עט, אלי  דעם לענגער האט ער אז םאז
ט אין ראםער אנ מ ה ט ני  האלטען. געקענ

ײן  רערבא- רעריבער ויף האט םאטער ו
ט ט ח רי הם אוי  רעם אװעקגעזעצט און אי

ר״ ומנהךיאהרינער בחו  צינארען וױקלעז .
ם א ט ש ם פלעקלאף ללאפען אנ  שםיפ־ מי

. םען.
ם א ע ד ײאהריג ד האט איגגעל אכט  מ

ל וזײםאן א ו ם ע . ס ס ר ע ו ם א ג
ױם ע אלע נאןי ל נ מ ט ע נ נ  מעא־ א

אס ט רי אל א פון וו ל או ע ענ ײן מיין א  ק
ם ײ ס ל י װאקסען. נערארםט נ א אויס

v t  m o סאנמז w ארביײ 
י »כ<ר .if>nv וײ «זי ז  U0 W'W י

orp H וי ת»נ« ניס o n רןר  אזיס ^אמרמנו ן
RM? מז יױו מ א  ײזם יי אחנר <אוזרזנג און ױ
*irony יתם ו'# איז אממאמנחוז די «ו 

Oh* v f  irr~ m rr נאר m אנדןר ,»  ווי ײני
ס יי ם mom גאסן מ ו נ ו ל ו מ

ט האט װאס הינר, עג־ נאר ני עלענ ײךג  ל
ט הײס ש נעהאט ני ג און פיזי סי ס ײ  ג

װיקעלט אף איז נאר װערען, צו אנם  נ
 גע־ בארויבט יאהרען צארטסטע די אין

 איז קיגד א װאס צו אלץ םון װארען
בארעכםיגט.

ף און א ט האט מען אז ׳ד  עםליכע סי
ײן געםיהרט עפעטער יאהר זעכציג און  ז

טען  לעננ גאנצער רער דורף לערפער טוי
ײנען שטאאטען, םא־־איינינטע רי פון  ז

דלעע ען צעהנ אנ לי  איבער פענ״שען סי
ט גע׳טטאנען װזגהט גאנצער דער  גע־ טי

ט און קעפ בויגעגע ט פול הערצער פי  םי
טרויער־געםיהלען.

ט עס צו צװײפעל איף־ עפינ  זיף נ
שיכטע דער אין  װעל־ פעניט, אזא נאך גע

ת די באחעוײשט האבען זאל כער  םחו
ען פון אג לי  אזוי פון פ*שי איז כיענשע; פי
 אז אײסנעזעהן, האט עם יאהרען. םיל
 קײן גאר איז כיבלטרה גאםסערס׳עם צו

א. םון» ט ט ‘רע בלויז ני  גע־ האט טוי
שײדעז איהם קעגט ט צו  אסערי־ די פי

ארבײטער. קאנער
 נעהערט האב איף װאס סאל, יעדעס

 ארבײטער־ אױו* רעדען גאםפעדס׳ן
ײ זיך פלעגט פארזאמלוננעז,  שטעלען ני

ט םאר :םראנע רי פ רו ^ א  איהם כיען װ
װער א  ארבײמער־פיהרער? האנסערװאטי

ע אין ײנ  איז האלטינג זײן אין ירײר ז
ױ גמלעגען ײ פײער, פיל אז  םיל אז
ױ ערנסט,  םאר איבערגעבענהײט פיר אז

 אז געהעמפם. האט עי װאס זאף דער
ײך אי געװאי־ען קכאי איז א  װאס ם

עז אנ שען םילי ט ראבעז מענ ױ ל ט אי פ  אנ
ע אי ײ ע איז לעבעגס־אינטערעםען ז  ױינ
חענט.

רי נעױען אי« פע־־זענלייהײט ײין
ע ת ע ^ז ננ, א טו ס ^ הם האם װאט נ גע- אי

ױדדיגע גענען שיצט םו  אין אטאלעס. או
ע קאלאסאלער אזא צי א אגיז  די וױ איג

 גע־ לייבאד .אװ םעדערײשאן אפעדיקען
ע גענונ געװיס זיף פינען עז צי  פא־ ארבי

ס, שענ שף אין ראכען וועלכע ליטי  פון ט
ײכעז נעװאלט יאהרען אלע רי  צו רערגי

סטען רעם ײ די װאס אםט הענ ע ט ײ ב ר  א
ט. באװעגונג ט ׳װאס פאר פארמאג  פדעג

ײ האבען זיף, ט ז ען ני  קײן אנגעפאנג
 דעש גענעז אידען, דעם גענען כאװעגונג

ם םיגראנ  גע־ ממז ווען '1 גאםפערם אי
ט רענקט ד אטאקעס פאל װאס די א  ל

אי ריראטען ט פ  םאד־ רי פון פרעזידענ
טע ײניג םען שטאאטען א ס גו ױ  אײ־ אי

ײט אין אנדעלען געגען נער  א פון צ
ע דאר װאלטעז העמפײז,  אטאקעס אזוינ

 אוכדשולריג* רי געװען גאפפערט׳ן געגען
ך האט דאך און סטע. ט ד  געפונען ני
 אנ־ זיך װאגען זאל װאס אײנער, קײן

 פעס• אײזערנער רעי אט אן צושלאגען
ט טוננ שטיגע און לעכערליכע מי  ני

װאפען.
 ארן טענ״ט א געװען איז גאדפערס

כע געהאט שלי ת. און מעלות פענ ױנו ס  ח
בע גערעכט זײנען םילייכט  זיי• פון פאנ

עי נע עגנ ה׳ן, װאס ג ט װען אז טענ  ני
ײסען דעם אויף שױן װאלט גאפפערס  וו

 נאר געפלאטערט. פאהן רויטע א הויז
 א פאר װאס םון דןי רערמאנט מען װען

אל א״ האט גאטפערס טאמערי מ ע טג ױ  א
ײ אװ םעדעדײשאן אסערילען טען^רי  לי

אר;  רעם זינען אין האט כיען װעז ב
ט האט װאס ערב־רב, ם א ר ט ש ע ײנג  אי

ץ אהער  ;יאהר פוםציג לעצטע רי א
 װאפ װעלט, עלען אלע םון טעגשען

ת ויבעציג רערען שונו ארשטאהעןפ אוז ל

w «ו w, אי<רוםטי'ע אז ד»ס ?m בי«• נים 
 » אי« װײדזש, רעבענס # איבײנמר רי *יהיעז

 ריזער »ײב ראםע. םענשריכער דער אויוי ביבור
tro י  ,IfWUfo'!,םזור ויערט א איר״ננר םו« 1י
וי״ר איז ד»ה ד«ר אויב  ראו םענימו. םאר׳ז נ̂י

m װיירזש רעבעגס א ווןוהיןןז וץ ײיז יחנרס <ס 
מ יי״ םאר oy נאמאםעו וועי

ט ס ני ט —־ אגרערע דאס איינ  p* מו
ס, און פאראורטײלע בענ  זואם אבערגלוי

ע װי געבריהט האבעז װ ע פ א  אלע אין הי
שע ע און אייראפעאי ש טי א ר: אזי ע ד ענ  ל

 םאי! ערשטען צום האט װאס עולם, אז
 םון טמם רעם רערםיהלט דורות םיל און

ט בולקע *ט טען אז — פוטער פי  גע״ ה
אל רױחען רעם אט קענס רי טע א ס״ מ  אוי

• ׳שטאל רײנעם אין שמעלצען םי ש ם  אוי
ד און ריגגעז אײגצעלנע אין יעז ײ  א

ט םעבטיגער רער איז שליסען ײ  װאס ק
ײסט שאן אמעריהען ה ײ אװ פעדערײ  לי

־ באר ט ניעז װען ־ א ט ה  אין דאם א
ט זינען, ײנ ף פאר י1אוי ש ײ  גאםפערם׳ א

ם ײער א אין גאר קאנסערװאטיז ליבט. ג
 םער־ נעװען אלט איז נאפפערם װען

 טשאר• א געװארען עי איז יאהר צעהן
ױ רער פון טער־מעטבער  סי״ יארקער נ

 רעמאלט םון און ױניאן. טײיסעיס נאר
 איין און גאט אײן געהאט עי האט אן

ם. און ױניאן רי :גלױבען אניז  און מני
 לעצטען וײן אױסגעהױכט האט ער װעז

 העגט רי געהאלטען על ראט אטעם־צונ
 װאלט ער װי טיטחעטפער, וײנע םיז
 די נײםט, רעם איבעמענעכען זײ

איהם. אין נעזעסעז איז װאס קראפם
אהר א כײט  א נעלאמען vk צוריה י

סא איבער באהן  געםיהרם און אמערי
ױטען רעם  ®רעזידעגמ, א םין קערפער ט
צע דאס און אנ ד נ אנ ט צ א ט ה צי דוי א  ב

ײממנ א ײאס פעלינ־דעדגר  פאריארע ‘צו
ז ען שנעל אזוי א' ט ^ צ מ פנ  געווארען. א

ט צ ט אי ױפ ד ל הן » איי א ר ב בע  אכאד אי
ט ריקא םען רעם מי ר טוי ^ע עו  א םון ק

ט ענ ר ױ ע ע די און סי צ אנ  שצאנהט וועלם נ
א אי! און עהרםורכט אץ הג  אצא אויןי ס

עז, לאננען, ר א ב ט מכ מן פ י רי ם ם ל א ת מ  א
לעבען.

ט מאריגגם, אינגצאך. טאנצט. ה מ  ס
 טאמי מױן Dim ipo ^אככג אח דך
 ווו אמגלאן אכט״י^הראגצ אטגעבען ניט

 ~m איגגעל, *סאר שזםכמי־ארב^ט.
ס, טועל ר ק מי א ט נ א ױן ה ט * נ ר א ח ^ 

 טון װמממ אײער ואל םעו או דצרפאד.
י ״ ט ״ , נ

שסןעסען קורצע
ען ע װי ס צ ע קט«ר ד דיו  ר/י

ר די און :: ע עז !י י

•*י - אנדערע v״*B »ון !,נערעז א.
דןין, *׳לן »,־ װי ׳א״ו  גיט tyaii yryn א;

^ ג^גרינער יזר איז נןײיעגט י ר ו מוןי  נז
' b!’,* רyד 1« פעיעניא^ו ׳ס4ע r e t t rון 

 yyjgj ד♦ ןyyyרזyאינ ד• םיד Jjnyj •אסיוװ^
in א־ז ײ װי סזניעג-אםע׳ v i יויעסעגטליכט! 

 אר*8 זי דעיעדנעי. »טען סוז «ײןי?ד״ רעי אין
r דינט n  f*» ,oy יןזער אמיעדן iy?*t איחר 

ח *ינערר״עגעו, ײו י ז י מני  •*«. ניבעי א ני
פ*יגט: װי יויז ט^עניאכע די

 עד>5 ןיין גיט טyװ oy טז »זרא, ה»נ ״איןי
 זyנ’•»-עסע;טי it ״איזװץססיא״ די פאר <יןי
v ר1י 1#װ«נ םײניגנ טײו m, יו ויטס* Vi■ 

ן א; « if^ ry j עגד די *יז אוי»וןגוננ די דוחי 
?i r־yr*on .מז**•• r/p rm גאר \m h ר*ט 

r ד• יד טיױ m  j r r u w f נא 1ונדיי יתס 
 ,onr? איחר װי יס& — ••ריט^ק די דעיזעו

ס אסת^ר אי? חסיז ױ״ !רײיױ cy איי - מי  מני
• די דטס •n* jy r» rti» ײשט iyj*?p

 v^v^rinop רי V* ’* כאדיננונגעז, yבעס׳;ר
*m oor חיייות״ ו#י»נם*רט* די ייו אי «וו 

 «ר״ די װי רעגירוננ, רyרװ•ט•װyoר•נ דער םון
ײסצר״ר^מנ  צײוינען. ajyrn עס rי װ»יט ג

ר *yroynigo די יטס זטנעו, טוז m ״ינו
 זיןי ••*וסרייסרןן גוס .״nyt ןgטyJ װטיט נירונג

 j)i:v אײי א־נסערגומי׳טגאר זyדר•ט on סין
r אח ׳כי«ניױ ױי w\ גאנץ ײיו !*;•װייװעז 

”y2* ןנדייןי no עי יטכ דינוריס, חיטי« :rD*i? 
י «yr*rוו מ מ מ סוא• איז .:סוואסכסיוג־שאפט“ ן

^ רדינ ^ו ק ^י מ ױינ ר׳  אויכ נאריידיז״ם. ײנדז
 פאראנםװטרסלױ זייז ז«י סטוױים־רענירוננ די
u »*זײנז *אר ױר o*ryo, מ ד י  זטנסם ty?yi’ ו

 איגדענליר כרעט ענגיא;ר אין ym רט?«ויסקי׳ס
ני*כ/ױ.

• ר״ד ״איך  ŷי״.•טyפyנ דעס ױעגעז נים י
די ז*ו: עינבםערע םיי » װעגעז נפר ביייי,

 איננסןמא^יטגאל דייטעז דעם פוז נסםיםוציע#4י
 זyרrנעו פוןרעמנם־ייכט איז ovynya*• א•?
 כורזטו•* דער און ;-סײסז״ יטנדטגער רyד איז

orpgyi’K nyt די אוז yrnjnrp •אינערםאהדענ 
 כטארט׳לעז װ«ס ׳זאכ?ז *ון tyr;yo װענעז הײ«

 אױפנ^ כאסת iy«n ישורח, רyדyי םון ארױס
 סטװיעם־רוס־ פיז •רײנד yr*?j:y די סרײסעים

י§גד.
 ס** W'luv די םין י*ס*נר«וגקס םyד .םוז ־

י ניס וױיסיז  דעם פון רyנ^דoסי י
 נױו ארןי ד*ם •םייו אינסערגאציטגפי דריס^

 סטציא• *יס ׳ס«ז iv iya»n זײ װ»ס ,oyn םין
w און ;ײסנועז r ,^ז*< לפ1װ די דטס *וסוס 

jnon\ חײפעל » «ון טידשיס איחרע irr^on
 גד ?yo«n אייס, wi*i or װי ,yy>m םרימז׳

Dtrr מז גטניעו וײןר oyi m װי m סידער־ 
:ay מ ס#ווי«ליזם ד מג t^yoj»n nrw זי nini 

n נדןדטורעו ךי לײענצנדמ mi אײוו?!, t די 
 סאכם ambtto *ון י?ז1רעײ*יחויינ יינפראל*

 אויס־ (מוירםיפיי יײגסםאז tui קוירוימ או(?^
w ןקססריסו »יס זעהן r r n w( ?פארנלײזי. א״

 ייד זו אײסיזןיג?? װיס ס*סײת ,כיז
on  n■ tvs ז^  ביז און וגצ»י»נאר,9א*נס דרי

 רyד נאר װאו דאס #באנרײםעז װןס מאכתות
 א אגיצםאט יראםם. לענעדינע א איו סאציאײיס

 קארל ןyרנע'*אזyא•נ רy האס נמאריע׳ טויםן
ן ^ ר *  םוד די װי דדנסעז, אויו• װײס «זױ ס

fn y i ווממנמאפס two ivrom m '*  ovn 
 זוו# א:ר^- חײו זײז גים om דאו גיו רנינו״ו,

 אונכוד נאנץ tyvn א אוז סיספאר׳פטענדניס, װי
 *wn*p װןרען רוסיאנד אין opjy'ip ד״םענית
מו א םיט •אנדירעו  אתנאדײמנדצ גאנץ דו

גויו נגיאנד,y איז qניןyקר ײן  אימר*ײנפ, נײות ו
רזױא׳ די nyi ?ײנעז זיי דאם
 ײ»ס װייס נאס און אינטערנאציאנאי, דמר ׳1לו«י
׳ גאך.

• פאמז yיכyװ •שריסטעז, רוסיעזן *די  דעם י
i:׳tyoo)*oo ,םראזק/ פיז די זײנעז אײגדרוח 

ivio יו ר״יזתו «ו צויוינס זיו האט ער אפילו• 
 באוױיזם, דאס װאס פאיאכסוננ, סים װעילס נ. ה.

 .איםלײן װעללס״ סר. געלײשנס נים מ»ם עי דפס
 ס ם*ר װ»ס נים, װײס ip אוו ה*סס*רי״, אװ

o ®ארט#רים גרוימר n  m  oy װ דאזינזגyרק 
<*.—«<<P, oy׳op*mo איבער

-oy די אס איו njyjMor yl»?n םאראײ״ 
 •**פוננ ייםעךארימקר נריייאנ^נ«ר פח נינונו

ח זייו  נור־ םיו גאםרײאונג פאי׳טמגדיגער ס •
̂ן  »«ײ אמזינימר 6האגס ס סיס איװזיעס ?*שואז

jjnyoyj ד• *ח toony ם דעי •ח גביאיס  די
א מגיני? דער םון מיי ײז  oyryorn* די *יז װ
דיי די מאנס װוס »יו דאס — יסניאז פון יפד  ם

 אםי־ אזײ yיyוזaװyר רy^’סn רyד פון ראטור
הווסנונ»ל*ז. •jr* ניײכ«ײםינ און זאנס

trv- יא?« ?*נאר m p איז am ,נאדאמזיר
v װי m, איז fynyj םין פאראייזירט אזױ oyi 

 m האט וועילס ותן ד»ס ז,yרנױיבfאב דאזיתו
י א־בער יאכט VO otyr׳uouo »au ו pyi yr 

oy o n  ,ynpoao פאר אוימעזעחן *rjy״y,? ניס 
 ■יו יןריסיידרעכגמ yיgנםyםyיy די •ח אײנש איס

 •ארמותכזננ * אלס ומוס, נאר םרײדענמר. א
o — תײיימײס ייכמר01נ ד?ר םון n אי« ער *» 
tv o י%יינגיוימי. ס ײ*יי ײעו n  bm מנדײ־

■ifiioi ,סיס סינ״ססו־ •» מ מ מ וײנעו-סיו יי  
מר  iron « n p  tm סו סי סי  ײם* «tt• י
o־ rn o r ר סהדס  ן ס »*ו חו  H'r •  ■'®• ײי י״

ו דיגיו ׳ .

fvfi - •מי כ top ׳ י«זrM,׳ fg סען r* א ( 
̂נו tyjop ריפ'*ני  jijyot,®•*!־׳ yatnro די האנ

 •ױ-ם יפט י־#ס ,W*' רפ* י־עב, ני1פ* פיי
 •PV9 *toyi *no ױער ׳ײ־ל«׳וו ווימינ^טיוזנו

 סיר «ןי6 זפגעו, oy vh רענ ״>y•ד לסגסיד׳
v a j i 'r
ט ״יויזי א'  yj^’yi יי נעבעז וי> נײטיג ®אי י
iV5ii'’“y fio irv■* כ§״*ט ,י "לוו 'יא״נוני׳ jy 

vi סײ״ ; א־ילפפא רעינ א*ז וױרקייניוײט דע־
ט ײ י׳גי  פפר פעהטונג די ײע־^ וװ ני׳גל יי
 *g-v אין א-כייע־יא״ײם טיייסכ--.יעןי־אי דעם
 ד־יעעד !,,ז אץ ז*נס*ײע'ו יוס^ײא. ז*א ײיו

 *ו גזוסייגט טינ טאקע יפנען אינסו־נאוויפגאי
 דןם »יז ןyof־yאינט יאייטפריסס־^ל ,י ע״״פעו“י

 רעס די־ןי און \.ov^rv י'**:?-*' פסיניגנענעס
iym !איס* נריטי־גער דער #רו רחגה א*ס כי״א 

י7•  דעש vt pjgryi o*r ניל טיייי ם7ד און /1י
io״u3g•* סיראנ/גד r ,בינדי^אט w o אי« יספ 

חנ׳  זײער דויזי פיהרס7אײסנ מסנען זיי ײפס ניי
 y־y:;’g יי»פ n* ־•סאנסיר׳!!, ײםציאי״עען

 •ו t ל7•דשט רעס נענ־אנט ד-סנען לטנ^רײאטפ*ס
עמסמיזײט רyכסםyו דער סיט נאסראנסעז

,imyj(0 װײטזןר זסל רזיפגר־יינג סיז אזא ׳■אוינ
 אז סאסח ױייי ל0י יענײמנ ססײעט די אי«

pyor, וינסס, נאנץ עכ כ־ײגם זי דסס T I, ײ*ס 
 נ«נץ ז7־יג9 סארע oy *,י• זי im עמעי. נייי א־ז

y:־oo ם7ט’דאר’י00 םיז יאפנ״ננ יעדע םיז יאז 
vr'i'y: ס ײיז ײ׳  איייספא סזיח אוז רנyo איז ס

lyvrv^yc, אײ• אוויעי נ*הן סייעז סיר איו 
 וײינינ יזו״ •י;קם סיס ׳¥נניאגד איז װענ נ־;;עם

 *ײפיל סססחייד איו •אײיסי ריןר פוןר אכטונג
עי .סאר יסט סססיזײע  סאדאגאס־ איז •אײיסי י

יסר״
 ױע-ען. eo’'9:ycy“go נ*ט װעט — דאװיל.

oy גאנצע די און סיחסז•׳. נ*זי שײז איז rc*?o 
u איז rn א גסי סיז #worn יסס כ7י7איגם
 סיד דסנעז yיyאני
n יי t ?not די

.yovy;r:g3 א איז פריי״ צײםמג

 וױיל עיפײעז. לס;ט7נ ט
די שײזז ;!,י•; סיי tvoyn צו ,

 ברי,« א-ע- דסכעז סיר - טישכיאז. יצחק
װ״ נאד ססי״ »״! ניט א־נערנזי״^ט  און ס*י ז

 מי״י• ;?,געװ זיינעז דיר ראס •׳yw סיזעז דיר
ס חי ^  ײסייד עיםי־עז *! פוז זייוויו דץס סיז *נ
 גי;* וy^רo, ?ײ;ע איע ®ןןר רפס רy'■נyײ כיאכער״

 זײן סאר ש״סנם, ה«ט ־;ר ײאס ,yooy: דאס ם«ז
 נע^ילאינג^ א*כ״שט^דעז די דורך איז איז יוניסז.

 אוז װסחר רעם יהיפװ «י:חט ov^ יזון:דל?ז צי
^ ױניסו רעי פוז ז7כם7כ ב  *רײ;ד, רyלינ א

 נאם-אכם, שוידינ? ױניסז ו• דא איז. ײסס
 די דאס באהו־סטיגנ, רyאו;ז בא׳שט־״ם איהר
עי איז ־שװאכע אוז איטע  yj?״p א זיינעז ױניאז י
 זעחר ד« דורא זימען זיי אז ?סגט, א*הר צסחר.
 נאי לאגע די סאכט ד*ס סכןר איז פיל. זעחר
 קלײנע א םאי־ע imv< יײ זyײ•ים ^yny פיל

m ױניסו די ײסיס צסהר׳ r וו♦ ניט װי o:o?yi 
yoya v i? אז nvy ה צוy•  nyo װײם ווי וײ Iyי

 זײ ?yii ,?no ױניאו רי 1ה* ײסם ny» יױ.
 וױינמר, V nyo:ytno די א*ן נעזעהים װערעז

 סעהרסםע די איז 5רyװ ס״נמנ, nytnw יױם
 קאן דער»אר, ויסו. סון ניסיכײם -ygyr יגיסוין

 א־ב״טער עײסמרע ױז fnyny די הסבעו זײז,
 ■לאץ א ספט אווי fyi^ צו ביזןנליכקײס י1 ניט

י ו1 ר ויסדיס סרכי-ס, ת ײנ אז ,ojor נסס מ  י
n r איו זייל ארכײנ^ װ*ו יס traon א tyjjr, 

«t קלסיסדסמר. געזמםזגז ס v נס־ אח אימר 
 םייננ^יאו איחר ;נסי־זיפטוננ אתזער ^אא־ײט

ם T5 איו מנ ס  na rro סרבײס iy*yr ליסוק •י
p»Dr. ,דאיו• דאז אסת, איז ר»ס אויב איז v n 

 די *אר •ראץ ^yoyv נטyvo■י 7ר. די »יז ,וײן
ס מי  פסר־ סס ידסוקמאכעי. yדyכoװr אוז עי

 פײנם ווסױם אוז ? גיט עס זיי הןוכען װסס
 פסר ײמױיק סו ייו ײסד־סרניים די סז אױזר,

 איו םיינונג ny’'a יױם אז״ קיסויזםסכער, די
 װײסען. סיר ױסר־סרכײט. יועניג זעדר נסר דס דסו

n ס« o צו ״פװער זײז װעט oDרrמyהן vytjto 
V אוז כט,yיr ׳ר1ביםי אי? אייןי ?וםעיוגג.  oy•• 

 9yao ,lyojyomo yr-Oor ניס קס• איו דסו ז7כ
 סײנם אוסזיסס דסס !,r»yo»ro• אײז חייעו סיר

 איו ׳רםyנדyyנ זיזי ?ram םיר סז ׳איהר
 no נעװיס סיר חסיםעז צוריה יסהר^ םיט

 סויך ׳נײו ם.yד jyjyn נװסיד־נמדײ ס דײבזז
i n. װסיסעז סיר ותז iy:ooriot די אזוי ^ סנ  י
V איצט׳ lynyoonoo נזיר װ• tt vo lyo^on 

o וענעבעו n זע^נעז yנטyc.םיר אוז ר »yjO| 
 סין *טטסר^ זעחר אײך מיט זy•היt םיר אז *אײד,
 סײך םים םיהים ױניסז די ד*ס זיכקר, זײנזו םיר

 •9y? «־yn א*ז זײנעז y3װעי סיע. םים און ס*ס.
 היי•־ װירקליר איז ײניסז די nyao יסנש״ ער3

 נסרנים זי קסו װימז tyooya איהר ם״ם יסז.
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 זיד, םיהרעז םיר וױ יויס — גאלדשטײז. ם
 ס tyiyn tyoanoa דרוקעו נים סיר יס^עז

*'aw' םון סםרײס  tn y די םוז ieD"־vyp. ס 
 •yo r*n ryjyn אוו ססריײ^ ס «ytyv סריכס3

 סים אוו ױגיסז דזןר no הונדח no מעיםסגט,
y»oyor u nי he 10 #ר אי« דסו יוניסו. דער 

nypy’i»co .םיר וױ בסרינם oeרyDrהyן Its 
 mvi yninv o oy»y איהר הסס ריז».3 ס״סר
 איהר to זײז, קסו סײדז״מנם oyjna וױיסר

t״e ,עס אנ«ר מרעכט top זײז. אויר m ^נינ 
ברי^, רyאײ דינiyנטי•^yDyארB דערוױיי, און
to? נײ ^ ד די אז סײנדדו^ דסי tya<״a פי  י

 T*o lyjyj• געהסנד^׳ם oar»r גסנץ הסט ניסו
ר פון םיר ly.vyt אויס ^  סיהר יױם to ׳ריף3 א

 נעויאוסם on ארד03 ד^סינס vyv oon סיינס,
ny no *oi9o>yoyo twaoj o n  no װסלס vm 

.n»o a *to t tv n  oo*o»fM\H o n. וזארוס סס

to סרבי״פמד nrmo .tyoyoo lyaon tno t 
voj no mt*io»o v to  vom .no 4m 4מסני 

 םיס ס״נקיסננ סיו tmaon to myn די
Mn tor

ט0י  יyאיי ט ם 1זי אייר '
m  iציס ט o ro rn /נ»א־י
H .אר עז  דעי־ ר־ט ײס*ט א־-־ iyv -- פטי

 ניש־עםמגלז־ יזנכ u;yM̂yi ויויפרעי׳חיזזדלײט
*׳ אז אייפגעפונען ירי’יו *ט0״ )ל7־י0ס,ווי
1 g fyjyn y)g*o*א״כ ייפו*,* n rM.׳«r • ן  י

gpnyoyן yfiדyרי,g r! ״עדעא־ *״נו־ •ײ;•' 
טyoוf׳yג גיט  אינ•;־ •g )א־*Mfg ty-g’-yj •7 י

ז י ײ ג ו ל  ‘דעg -ge געזg,כ‘ריg fyf!0 ייזי י
 דיכי־מ-יט ניט • ױ oyoa א־י ytg*c די ז.yנענgי

yj״ty^o׳ pg יי g yoovo”ri־,נyננyי g re 
 yj* (לעדע גומע צױינ fvaon ’׳u*g• וייטעל

 .״.,,g ...ד ןy5n̂ גיט רסם׳אס רgD fyימgל
 גספי־ייד, ייז׳ ,lonvmgr nyi אייוי םyד םין

 r־g i'g געלאגיעיט yוו•gJy'yי nytjig ל׳סם
 אין yoo;*ovo yogo די װסס ׳oyi םיט קיאנג

iyag דער  ̂ vnre נעד׳ייםעו geצו נױטיג ר go! 
g,^• װילyיויםסעללזאס א״ו סיר ן lyago, די יי 

ogn romymgp ט *נסאױפסיסגס״, ניט•; -;*,g 
 ״.•ם*סע/ צו וױ ,yvgty^n אמיער סטריאילס״

gJיויז3 חאס ר g o w y jo ’ig ,ס״;ק;ד*ג װאינס 
יײ :.y*vgn iy'g« די או דעלסיט,

oaya og rg סעדז,יםאי״. ײע^ען זײ  oy:;׳ gc* 
׳•a־gg רyט’די' g I'D ;רינדי(( רער פון זאוי רער

.*ygo:y אוגזעל onyi — קראסעוױט׳צ, .0
 *i״gj g ױ ״גןרענסינקײט״ ניסער וvoiv*1 איז

rya. רד דסיטyיצויי לל’א ט n:yo *y"g wvtm 
fyjyM רי iyop)i• myv איז ŷ g lyiyv .;-סנדע 

ocjnogajg *yag ogi« אײער tg .}jionnoa 
lyaon vo יל״ז ivaytytii, דgדי ס yoogga 

ivagn ד זיךyרrרng ,iypo זײנסז civ lycg'yj 
 ;•ט יחױטין א־ז י*ינד.6 לינער ׳ogi ׳רoװערנgנ

 ל^ט. איחל ang oy נסיױיזס א,3ארר אסיז
־ ־,iggp •וניט rg סעיצה די  אױס- iragn ד

jy'.iyJ rg *ז >רטyרקלy דריקליןי  oy *ס■ דע־: 
, oy tg? יערוױסענדינ װעירזןר׳ ױערנסר, r לאיט 

 :יי- צילים ניידע פארריפעז ogn סטרייק, א נײ
on tynyiײסס ׳ vm. אלי'ס־ י.סז ׳יונ*סז*סאו א 

tyoiP פוז gײoםרgט^yז ivagf, יט ז״נעז ײסס; 
tyj’iovyj 0’* נסזי געפױינעז. ניט איז ogroy 

tyagn נינץ iyDg ,עלקלעיט rg ד איזy״נע־עכ־ ר 
 דער אייסג^׳יייט נסyצזoהרyם לם7ײ טינקײט״

 יױ דעל פוז םסgtrיyיררe דעי nfc *שססגדפוגמם
 ילןיער•1 די ig נלוינעז, פויעז ־,yipg i'g ניסז.

ooor ד אויס דליתטyם o;yo*o:yo נױי• ל7י פיז 
 דע- ניט •?g ד»ס -yig אוינ סאיסריטעס. רyס

 זי ,*כיילח g oyo^o’go גל־ימ די הסם םאי,
g ig iyv»yro'io WPנדyר D’חרy^רo•g נרילא 

 אויס* נענזז כם'נלײפ״7נער׳. די איױ !,׳שו װעט
ק*יז ׳מyoריg•go לעי pe װינסזנ די ¥ו דר*ת

Bד;yא ויענ רto n  r.
;;,’ע״מאי־ם סאניסלייסט — א»אםאשו. י•

i א״ר סיד וױיעז אורחא אנב אח r r פאי דאנלזןז 
g3’3״ (■yאיז ״לאמ״, :עי rya'yv םז די ס  מדי

 נערייסענעס ימס פוז ypoo זימעז היוגועו9ער»
:T זיי פח yooהרyo די rooa ססרט׳  דורכנע* iy״
םזנדענץ. yr’oo’%g;o*v;• ׳»סארקע ס פח זססט
 רען7וי oנסל'נyאי•;םe װעט — רוד*ל* ל.

 זגםשער *ונזזר ,v — קראמגיק. אברהם
 :ים, צי :ד,yלyorנyרידBוv יײך ®סל זײז װעס
iro די ײיימז יסס n. װעלעז סיר סבער iyMPo 
i סײ דסס 4אי ענספער mum אח n. סיר װעז 

tyaon זיר oi^pyt נענסמ סיט noanoa. אוז 
 oanpyt p,«־oor איהם חסנעו סיר ײעז ,ov'o סיי

lyaon איו סיר yv«a פvיlya'vryj y ײסס יסס׳ 
 הסנם אסת רyד איז an?ayt lyaon>4 ס״ר

 יסז רy»"נ װי ׳Tye'*vga גיט וױרקיױ איהר
yנדyרyם״נוננ ?ײו ז lytim א iyo"rv ? הסס 

ם נים איױ םים עס ^י ■ ? lyagn םיר iyT װעז 
tg .oyog'tnoa סיר װסס סלץ׳ lya^ryi tyan, 

 eg .obg- ניט דעז yo lyaon ?pro חורת איו
yo^ װי ov הסם ?V ^נעיססנ np\־‘to ^ y סיר 

on mynya סיר לסכ אוז אוספעהיבאל^ די צו 
iyno it« tvayo. ודס. ?ר3 ער3נעװיינלי ס װי 

Pgoo ryaoo איז ז3זעל יסס אוז ? םעהרזי ס 
 nge. צום »nyor אונזער fyjyii ריכטיג אויו

 סיר ײען 4צ'ינ א נעװעו אי« עס גנפא. װערםס״
r t  iyan םסרק«• oa'vyj פסרװערסס״ םיט׳ו* 

w וײן צוליכ r, זי*ו 3צולי iJtPyor צו
 װ. ?. אוז ײ• t און 4אווענונ3 רy•'ים3רo דקר
 lyaon פיר װסם דסע jya’pryt דאו ryaon םיר

 *ון י1יז' oyv איז אמת. פסר׳ז ןyהאיםyנ דאז.
י i י r w הסס v t ו«ynפילעס נסר אויזי ליק3 ר 
רyאונז רםyנדyyנ זיד הסס םילא3 רם,yנדyyנ

 tv ריכםיג on ז?הר רערופ t«a oy no מגתיתנ,
tata m yor די vino: ײyו tyaon סיר yj•
oyv tya’i r .אסיז lyaon vo נע־ ניס הײנססי 

 אונזער .virtpp איו אםח tun הסנעו צו קלײםם
 אוז אסת, דעם נעזוכם סיר הסבעו ?yבyי נסנצעז

איצם. נסו איהס זופעו סיר
 כיישם אירר אז ׳זיד דאכם אונז — צװײנ. מ.

 קגא• g גאר lyaon װעיכע עז.3זא צוױי צוזאמז
•yr'g rna” r  y דער םיט nyo^nv. םיר אוו 

o װענעז ס«כעז ?יסר v*a זyװיל n איז עס 
 lyaon oy'vi^nyp yjynganoe סיץ to אםת׳

irngcy::g v t סיס ^tyooyoo איסצױ די םון 
yjyv'pe, װyיכlyj'n y, צד א געורעו ?סנעו, צי יס 

 איהר ד*רפס רyנo איז םאב דyנrtoיyמyסgז
 ny3g'fi>onyp y>o די סס אז ססינעמז, ניס

 נים יירה3 אנ^ר t*'P tyaon •רססססנזאנסעז
oonyi א םיו גזליםען יאבעז «ײ pya^ynr 

 ®סרווערט זיי הסס ya>yn ממכ^ דעססססישער
o nr v t־»t n ,t'3ga. ברעננעז צי otv אײסדרוק 

.typtovyi r ty ^ t ױ  oy אח מריפס ױז ײסרס דו
ro קײז ד?יום oגדyסי װ?נ ר« t•» 3נ ניםy-יי 
ya.? וזי tv וז אזו• רזאנדיען% tyaon *n סד 

oaoo yr*oooort oto? *מזסז ר« t»o הא?ד?יס

סיבײנמ rע.־v•רp ם *a*»g סיתרסײס
 •y'aoa -.yo**a*»g דעם סאכט סװערםײם םייסגס

;r oyo*to סיג  סזוי ס*וזם oaoo .iy?n׳Dyj y״
oootomoo. יסס oy אירם אלם •;on e סר« 
on tm v t םאר y r't נד״ךןןד

 I oy’g'g״'”- ya-y^g vuogga ign" י * < - *
rg צינ׳לנעז, uy־־ א־י*  ogi tg ־ט; ntg. #ך
 ג*ד7צ i'g yo;yr'0 די v זs;׳*•ז rg- ״.■>
jy-M ־־;־־’ם ’i רערנע־פ ט"יע;טע ל"גי;

gc go vo'-y"*ysrg r׳ r־**vo ty'g■ og-; 
g׳;c־'ga:"g געכיעז ״‘ײ*ד איגטעי \v׳• 't  g t״ 

o DOy* ט g״ ׳ig>i ?g 'ל **j׳V tgo ?,,'g tg 
י O’t •עלע יאס כיאנט )איע*-יא rg י

יי9 ״איפט oy רע״סײציע. n־״ow׳ g ■לל’  י
g־r אדסיניכסיא^ע oy rg חי":ט g־*j g o״y 

gM'.*0 ;•־g* t waoa i^gc אלסיג־סטלאציע
נאכ/ i־g ‘פ»י ־y;gר•יy’כg יסס א־ויס on נעיפ

מ״.•<־" : »;'j -yp׳  i*gװיtgcfi'tg הסו ״ר
ס ס ■'־g• PVP’or g ט־ט ya'yi יי ר’:י ׳ײי
0v אידר ױי ר^ייי"צ••;. א’י ;*ט rg לאס r/ 
פ ‘7>ב י *or’-yog ליב י.ײ ריײסיוצ״!, g איי י

'g נ*ט עי טוט יסס rg װיר״ םיײי ;ער  םיט "
g n :אל נױסײ״נע?ײיש, n נאגמ ty‘ "-'r .אוסז

rg לאס  ya-yt א3נל7ס:װ רערל גאל‘ vי*v די 
״ איז טאכט נױצע די ײ:'אנכ.  אײב ז- נ

ly;•*' 4 יי: זיי'ע’ p r t סאכ;ז ייז tyv;g) i'g 
״ אי tײי *•!וג' ויש^  אין זיי iy;gp ײיל?ז, י

 אאס*y*n*g 3 כסרסייססל, vvg ׳לנדעלעז 1גסגצ/
ו ׳ע0 ״י ״  .י<־נלײ• סי^ר ייסגם יײ טס ®אי־ס׳ס י

ya, ״• י.ם•yrtto re ooyo/ ײענלנן ײענןז 
 זי• ייסס i'g ׳lym זיי ייסר .o'; os"״ נ״

 ד-ן^ ןן4, נית3י̂* די D'O נםריזי,7ניסי גסווייעה^׳
yrvyn*-c r פיז רyJטרע רי ריט •סטיזם׳ g 

oy’v 'o n n? .ײסס "••טער PgD otr*cga;g* 
 די tn ט־;:'ת ױערטyנ דיסס איחי ײסס יסכ׳ מעז

 זי• *י נסװײז. i"P on נסוי rg יסכ עטי"לסל׳
lyr.yt ty:"i .יט. פסינעטס נעלעסם; tw tg יי 

 אפילו .טעות איז אכיסי* זי*ז קסנען ססליײזסל
 לסרי• iyo ״סכ ׳lyo’t.' ;יט אטס* יזסגעז סםל״יער

 ד« iyr טסז. ניפ דאלף iyo ײסס איז טסז
 ײסים ליסס צו ^g oo-M'-y: ויס^נמז ®סי״ימנר

 g ? **י“סטי פיז פיהױזןר ,ל טסתע oc g׳,ga כ*«
oo" g rg־  P אװ דיתסח׳ p;״y4יג7ײ *,י•; א»ז .־ 

 ױען ־סט ינאיכיסג■ 9yooo;r»3300 'Vי ״®ײי
 י.עיןן ג־:£'י..־.• י־יסז דייחסה g tg נסיי־יטעט.

 דעייפסי, .־ט ן ס םיהרע״. סהז ,iy'0_yavt סליז
rg יל־ י־"י  'g^ :y j עס.‘? ם“*״ •יסכ נסם, ס 
ער רייס סנע״‘' סיס ס*ז איי נענסלסר ‘.yp ני',ו
 ייסל ״־ין״ יין’יי מקל״. םיל irtyt rg .tr<ע* ק«ו

Jĝ דײיזזז. ל' I'g onyor ײסס לסם׳  rg 
־ רישנאז tyagn סנריזי3 װײגינ יעליש ז  -yrg י
 םזר נעכי״גס כייל lyaon לסס og יסנע. ר״געל

o ~yî m־*ytg ״ •׳t’o og'.t נעיי״ז y:yr*o nr*g
y די אנססטלעפט װסס >'״ פסהלוננ yoyoי׳ססנסjo
 סי״ס .ty,",•<' געיסנט ייסלם איהל 1"עלכי r'. א

 סורא, •־דיט ד*סם אידר רg: ליסכיגק, i”P ;יס זעהר
^ זrדgr ^ל,רyooo א״ו m י•® י”וו ?נג  כי

 :?to or*r איד.ר ױעז יסס א״רי סיר פסרזיכער?ז
מ טיט נרייי סזס צו  סיתך :סד פסיסקז. סיעי

 ״ז־ססנם נ־ס יסל נסרעו א״?י סז פסיייאגנם,
nnyv., טיר װסלמעז pya’t נעחסגזזוים ir>^'oc• 

 np tig• פסײ*נ, אייער סיט א״נקיסננ איז יינ
 קײנמס^ ד׳;ס ויענע? ױסלט איגז׳ nyo'ig נעי׳

, g ייילט איחר ״yag ס.oװאוya טינ gT,*,,!
oy to .tyayrv יי,*ן איז זיז, קייו נים הסס tgi• 

tyvt; P'P צו בי־עגנעז נים iyago 0ס\* סנירסנסי 
t 0*0»י גרזגד דעם m  r^vv ,mnoi'tnoa f 

י?י;ד.oroyoroa 1 גים ?poroe קיינע

ן ע ן ק ע ן מ ו ל א א ן ז ע ן מ ע ג נ ױ ו  צ
י ס ד ר ע ב ם ע r מ t ן ע מ ו ז ת  צ

נ א נ י ט י ? מ

).8 ז״ס פיז וסױס

ט םאן צו האט טען ײען ראן,  אזעלכע טי
ם ?יינען זועלכע מעגשען, ױ ני  באדיא־ אז

ש די איז װע(ט ש  #רולם •ארלאכמנםארי
ט םײזרעד די פוז פליכט די איז ױ ני  אז

 לןוזאן ד^וך און #זי*ץ צו מדקדק שטארק
ם ע ײנ ם: צום קוכיעז א אי װ^י ײ ער ז רי

עז, ד איז וױרקליך איז עס אויב און י א  4ג
 דאר איהם ייען ארדנוננ, אויסער צעז

שערדאן n*־jr ד ע ת כ א נ ם ? sP,? 
ט ער װארום א ט ה ד חן ע ץ נ א; סט, נ מזי  או

ט וױיא ד ללאנדעייט דעם וחןנען ני  זי
ט. צ אי

A
 סזן מיר שליכעז אזוי, אי? אז

מ שרײבען פילע דאס דעם, ד בריי״ או ח  ו
ם, גען ם זיך פאסען װעלכצ עניני  םאר ני
ט״, די ן וועלכע אבער ״גערעכטעקיי מ ײ  ז

ם ר נעװי ענ ס א o פאר י in ,ג נ סי מ״ אד  ױני
ײ און  אדו• וױיל דערטאר, נ*ר שרײבען ז

םיננ דעם ײ מעז ^לאזם מי ם״. ז ן ני  אי
 פילצ םילזז, װאם װאונדער, א דען עס

ם חשק הײן האבען  אזעל• צו הוכמןן צו ני
ען כע טיננ  פאר םיר ?אנען דארום ? מי
ג אז אנ פ םע די איז אנ הר ײננעפי  געלגד א

טינ. שטר#וי ט v« םעז זאל ןובער נוי י  נ
ײדעז, ײנר o אז א ip שסענ״ אױןי יןען 

ג  די באזוכצן מעםבערס די מאכען די
ען. םיננ ײז, מי ר דער נ ע צינ ײנ על א ם  די

םינ־ די צו מעטבערס די ברעננען צו  מי
ײ מאכען צו איז נען, ײ אז םיה^עז, ו  ז

ם c n ו ש ?ײנען .  דער צו י
ס און א ײ ד  םרײ איז םראנס תענען ז

ײער נונע איו וו^נם אלץ, ארויםרײדען  ז
או״ מני

 איכימיזסנײכער תײו on זיינעו ײססר3סר ד♦
 •it סיס״סער. די .y^oona*M דסר אין פססססר

 ססל 4סו נעפיהיקו tyaon .tyrayo סנדסרס סיע
3'y*v^ סיס yaPytt די tyaoo'oon ?סינ־ יסר •י

v t  tyno y'*iootv 4ר*מנס
נאי \ל

i



t

).12 זייט פ*ן (יציוס
J o :ארע־ דער פון פאך־םאן *W י U י • • ײ י • 

<י * ^ | ^

mVl ט כפעצ״נר ײ: טיט ׳ה ע. סט־י דו
א־' דע~ א-ן צוטײי־וננ פון סיסטעם

i r i ״

י ױ ס

סינג ט n מי נ ו מ ח
ממוממנעו מאוו

ג ®יז ׳שייכ ״ m ז

ט איז 2•:־א טזןו ה ע i* אוג r e  jynpiy 
 צוגצ״עטיטט האט vove די און ״צטוניען

עז צו ^ א צ א  הורט עס װ#ס ד*<*ר 90 :
ר די איבײמער. ױ ע ט ײ  *yj רו^^ען אינ

i ריפען n n דער צו • מנ ױ ר ^ ג ט ק^רי
̂ייח ״בעדמ#רד / יתיל ׳ י ג א רי א  185 י

 םון ארבייטער די — :סטריט קאייכיער־
Ml ד*פ קאביי^^נט ה*נען **,&*• דעם
ט ייילען אי באצאוז^ט ריכטיג ני נאכט פ

 נעפונען איז קאביוי״ײנט דער אדבייט,
 אפיס דע• און ריכטיג פאר נעװארעז

 בעיז״ איז דאי־אר 110 קאייעקטעט ראט
 ארבײטעו די ארב״טער. די פאר פײ

גרײ^גק די צו װערען נערופען װעלען
קאכײטע.

ה ״נעסילי ע אד", ײ *רי  רײר- 990 ין
 םון דרײפעיס צלױי — :עװעגױ ,טעי
ױי דאס יןאכ״ייײנט האבען ״טא• דעם
באצאהי*ט. ריכטיג ניט װערען

נעװא׳ נעכיאכט איז אונטערווכונג אז
 ערםאי״גרײו נעװען איו אפיס דער און רען
 דאי׳או a פון חעכערוננ א קרינעז אין

אי דאיאר 5 איז דרײפער איין םאד  פ
צװײטען. דעם

אד״, דרעס ״נודטאן אניי  8707 ק
ע18 א- האט פירטע די — :עווענױ ט  נ

 פון סיסטעם איהר ענדעיען צו ׳טי־אסען
 וױ נאכדעם ־עטילז. אױו״ ארבייט װאף
ט האט אםיס דער  ײ״״א■ דעם געסטאי
 ‘אױפצױזאי צונע״צטיטט• פירכיע די האט
 אנריטענט דער ניז א־בײט װאןי די טען
ט אן דער סי ד אױסנעיזן. װעט יו

 אז אױןי, באריכטעט לעוױן כרודער
 ;ע״ דר״װ א *; איצט םיהרט אפיס •זײן
n* ניט־ױגיאז די נען y m דיס״ דין אין 

 אונע״ ז׳״נען םאי״נענדע די און סרײןם
ט אי ט  383 ״*ר״גער׳/ — :נ^װארען ס

 פ^עטכױע 264 *טודה״, ;סטריט הױס
 פ^עטנױט 264 ״פעריכיאן״, ;עװענױ
 164 דאי״ין״, און ^הענסאן ;עװעגױ

 40 *ברעניעסײן״, און עװענױ אט^אנטיק
־ סטריט. סיגעי

 אז אוץי, באריכטעט ילעררין כרודער
ע- 20 ן אין שענ עען דיסטרילןט די  זי

 זיינען 15 װעיכע פון ביזנעס, םון ארויס
׳עעיער. ױ;יאן גיט געװען

 703.67 קאיעקטעט חאט אפיס זײן
כעק״«ײ. אין דאלאר

 נוט* װערס באריכט *אוױג׳ס כרודער
געהײסע?.

טיגג דער װערט דעפ כיים י*א•1גע״י טי
yo.?

ס י א ו > y. , ר ע ג ג א סעקיעפאי. ל

ע ש ד כ א י ן ק ע ט ר ע צ ג א  צו ק
ע ט ר י צ ו ד ע • ד ן ע ז י ױ «

 אונ־ נארענט־נעו װ»ס קארדס,
 12 *ו םײןעטם םעדנערס זערע

 האייכע iv קאנצערטען ס״לדוארכןוניק
 אונ״ »*ז נאיווטען רען קען ■רייזען,

אי זער ^נ ײ ק ױ ד ט, ‘ע ארטדענ  !• דעו
םם. טע16 װעסט

 א־ז געגעבעז װערען קאנצערטעז די
 ־,‘,רעטראוןו א*ן און ה*י קארנעני

הױז. אפערא טאן
 בא־ ז־ר ר־טנאידער אונזערע זאאען

 הע״ iv נעאענעכה״ט דער כײט נוצען
עז פיאחארמ^ניח די רען ס ר « ;*  iv י

טע ^ר *ד״יע;. דעדו

אױסשליסליר ר,ױפט
̂םניא  זא

שני װעםאם אי צ ש פ

ר ״רדיפ מ ר ח ס

ע ױ ש ױ י ר א ו ם ל ו ס ױ ג א  

( ן א ר א ) נ ש ר י י ה ט ע ײ ם א ס

ײיס־ ס-ם ר»רם »• ri'txjipiv »«י
ח ״ י י ײ צ ״ י י S B S n & j y  s u mו י י ^ ^ י י י נ - מ ו ש י׳ פם קי י׳  n• tjro-n.v

- ״י ״י נ . .  J g p y r j y n  , ״ ט ד

עי ס  ire*—ח אווור• t ג * -J
•om asum *!, m

cm
♦*»fv y  jC9. v..׳־.%-

M C t M

W D T 1 P 0
re ן אױפמעררןואס .23 ל»ד,אל

n װאהלען! ױ צו
עדער ר י ע סנ ע ט א־ז ר ר ע ־ א פ ע ^ ״ ען7 *ל א ר ײ־ל ל •; יי ג; לי ט״  איז ניו

אן ד ^ ע ל ע פאר ע ט מ א ע ען װעט ױאס נ מ ד ר א פ

^ כ פןן דעס ש םכקר, סג ע צ ע 1924 ד
9 jit נ»גט »אר ♦ נ*ז »ל־ה *הד

ס, אץ י « ד ע ז נ pd *יםם 231 או m סםריס
W זyר װעט װאוטען W פאר y i:y r^ c כאאניטע :

רעגעדזיצער
סרוןןפטיס

^ ע רעיי ט מי א ק
דעיעגאטע;. באארד װיעד,זע?־ם

אין בעהטע רי פא״ לייטירט און ןyfiװא^י די אין דך באטיי^יגט און אי־ע י,וטט
yr:v^ yoornys; נא^אט. אױם׳ן

23 לארןאל באארד עקזעקוםיװ
? ,0 רענעדזיעער. ,,פינקיז־וטי, ל. כ מ ט׳עע־טא;. ,,?י

ס ק ו » ל ק ן ו bפהפסערס
 נרעט״ װײעד די דאכ וױכען זײט

 •ya אין װע^װעט פדעכען צו י־אך
עז טיר ײאס ׳ילױױע אנ  איצט ביז י

 ־’,1י צוגעאענטץ די טיט ;עניאנט
ען אדעד וועגד ^ג ^פ  האלץ אויןזי צוג
 אוג״ pc fir.^iiy; ^ײרערט די;ען

 אוט״ סאי ^-•or^n-’-^unyD זער
 םון נערוך דעד דען יוזען, ,v ;י;?י;ד

 צייא״ די און -ty9 ;,ציאװא־יניט די
 ?אנ״ צו בױעבגעז לאן •אי*ץ ;,-*;ט

ע^ן. כאטי׳
 פעטעגט □y”: א־נזעי־ ױזט

y רי טיט ry r .p ױעלכא ׳לײװע;ד 
^ז אנ^־־יזעגט איז א עיו  די כיז ג
*.;yoDy װא׳טינג״ אין עלכפע־טען 

כט אלס טאן H הע: »o';«o׳yc וױי״ 
נרעט^אך. ־;־

די בײ באלוסעז עו

ל אםעריסאן  ש8פ
װעם און  רמס־5 װעל

ו ר א א אני : מפ א ה
ױ פינפטע 123 ארק נױ עװענ  י

 202̂ א׳עייאנד טעלעפאן
 tooyo”־* די *ויך אדר,וי*ען1 ליר
 מיט כםים םדוקענק כטינזעיס. כמײל

גאי^סיזן, י>
 מא׳יינס ■ינקינג אייד ח^בצז סיר

מארק/מ׳ איז בעספע די —

 אינטערנעשאנאל
כאנק זניאן

םטדיט טע21 אוז עװענױ פינפטע

אזנזערבאנק
אנגעלענענה״טען. כאנק אלע פאד איינריכטונגען אלע האט

 א־־הרע כיט ■דאפיטען רי טיילט אץ אינטעךעטט פראצענט ♦ צאהיט
דעפאדטא־ס.

פךייזען. ביליגסטע די צו יודאפ נאך געלט אייער שיקט

 אינזער יעצט באשטעהט עקדסטעדז אונזעד פון צייט קורצעד דער פאד
פון פאדמענען

דאלער םיליאן האלנ א םים װײ
 פאר־ צאהל די אץ איצט, ביז דעפאדטא־ם ajooo אדום האבען מיך

טאג. יעדען דך נרעסערמ

 אײער ברענגט אקאונט, אײעד טרענספערידען צו צײט די rn יעצט
פראצענט. צאהלען א'יך אנםאנגעז גלייך וועלען נדר און ביכעל באנק
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I Tט י י ק נ י ט כ ע ר ע אנ,ג ט ריי ען19 פ םבער, מ 1924 דעצע

 טוט יארק נױ פון קאונםיל רסטריקט
ארגאדזאציאנס־ארױט גוטע

 װאב א־גאניזאציאנ^־קעטסײן, דע־
 טיכע־ די פון יזאינביי־ דיכט״יקט דע־

 גאי־ יײריה דער אין ט־״דכ לײגאיס
 נױ אץ איגדוכטליע װאיריזעיס כיענט
 ״אר יעצסע די זײט אן פיהלט יארק

 גיטע םון :יטיב: ״שױן וױיזט װ$נען,
 ארגאגיזאציאונה־קעכי־ דעי רעזורטאטע;.

 ניט־ די צוױישען געפיהרט װערט סיין
 װאס ארב״נחד־כייידראך, ארגאגיזייטע

 ניט־ױגיאן די אין נאשעפטיגט ז״גען
 עכיבראי־ וױיסטען, דרעסעס, נײ שעפעי
 העמסטיטשיגג, און טאחיגג דעי־יכ,
װייטער. אזױ און איטיקי׳ען גודס װהײט

 װערט #רגאניזאציאנס־קענ״פײן דער
 סע־ וױיס־ירעזידענט פרן אגגעפיליט

 ײא־ גרױסע א און רעםקאוױטש כיועי•
 רי םון באשטעהענד לונטיר־ראכ״טע,

 די פון כייטנרידעד טעטיגע און באאטטע
 םאראײניגט זייגען װאס י*אקאי*ס איע
 די ארום קאװסיל. דיסטריקט דעם אין

 דעיטאגטע די פון שעפער ניט־יוגיאן
 רים־ מאסען אױסגעטײלט װעיעז םאכען
 איטא־ און אידיש ענגליש, אין לעמס

 צו זיר ארבײטעי די רופענדיג איעניש,
 רעי אן אגצױפייסען זיןי ארגאגיזירען,

 אפגעהאי־טעז אויר װערעז עס ױניאן.
 אגיטאציע אן און שאפ־םיטינגען םילע

 זאי׳ען ארבייטער די אנגעפיהרט, ווערט
 זײער םון לאסאל דעם אן אנ״שייסעז זיף

םאף־.
איז קעםפײן דעם םון אנפאננ אין

. עז ר אן פ מ ג ט ד כ ו ז א ג־ ב שינ א  װ
אן, ר ט א מ י ט ל א  און ב

א םי ל ע ד א ל םי

ו). זייט סון <ש:וס
 די רױט פאנד, אינשורענס ארגײטס^אזען

 סכייט׳פ גאװערנאר םון רעקאטענדאציעס
 יעצטען דעם אין קאפיסיע ספעציערער

יארק. נױ אין סעטעיפענט
 םאר־ אינניכען װעט פילאדעיפיא איז

 בארעבא־ די כייט קאגםערענץ א מוכען
 פארגעיײגט זיי פאר װעט עס װאו טים,

 ־,פ דער אגריפעגט. נײער דער װערעז
 פונקטעז די גוטגעהייסען האט טיגג

 ער־ איז עס איז אגריכיענט, נײעם םאר׳ן
 קאנפערענץ־קאכייטע. א נעװארען װעהלט

 נע־ אויסגעדריקט איז כייטיננ דעם אױף
עזידענט דאס װאוניט, דעי װארען  זיג־ פי

 קאנפע־ די אין באטיילינען זיך זאי* כיאן
 האט עד און ׳עבאטיס4באי די כייט רענצען

 װעט עי וױבאיד דאס םארשפראכען,
 עי װעט איסט, דער אין זײז דעפאי־ט

טאן. זיכער עס

ע א צי לו א עז ר ־ ק אנ ר פון ד ע  ד
ױ ע לינ ^ ם מ ר ע ק ר א אן װ ױני

 ״גע־עבטיג־ די פון רעדאקטאר װע־טער
— :קײט״

רעזאי^וציע, א דא אײף יטיקען כייר
 דרױ איהר װעט איהר אז האפען םיד און
VP,] נעפיה־ אוגזערע אויס דריקם װאס 
 פא־ לואיס צו דאנקבארהײט, פון <ען

 113 ראקאיז פון פענערדטער דער דדטיא,
 פאונט אין אינטערנימזאנאא דער םון

י. נ. װערגאן,
:רעזאלוציע

 לאקאא פון באארד עקזעקוטױו ״די
 ארבײ־ 'טטדוי־העט אוז פילינערי די ,24

 העט קיאטה ױנײטעד די פון ױניאן, טער
 זײן אויף האט ױניאן, פײקערס קעפ און

טינג  א:־ ,1924 אקטאבער טען21 דעם םי
 :רעזאיוציע םאלגענדע די נענומען

 אױ ברודער דאס ^נבאטראכט, ״איז
 י^אקאל פרץ טענעדזשער מאדזשי^ו, איס
 ליידיס אינטעיניײטאנאצ דער פון 113

 מאונט פון ױגיאן װאירסערס גארטענט
 אונזער געהאצםען סף א האט ווערנאן,

 אופן כיעגליכען יעדען אויף ארגאניזאציע,
 קאאפעראציע פולע זײז געגעבע[ האט און
 געהאצםען אונז האט װאס מיט־היצף, און

 א אוגזעיען סעטיען ערפאאגרײף דארט
דארום עס זײ סטרײה,

 24 *יאקאל אונזער דאס ״באשצאסען,
 א און אנערקענונג פולע זײן אױס דריהט

 לואיס ברודער צו * דאנס כעןיכריד;[רצ
 נע־ אנטײצ אקטיװען זײן פאר ניאדשיא,

סטדײס. אונזעד אין סען
מ  גרוס, ברידערציכען פי

 טיצינעדי ,24 לאקאל באארד ןקזעקוטיװ
ױניאן. װאירקעיס העט שםרוי און

סעקיעמאר. ראוז, אלעקס

 r.'ix אײסנענעבעז ווערם וי»ס ד«י*ר, תדער
 מע• בעסערע ש*ײז, בעסז־פ ׳ער— :p מסזןרע

ער־ כעסערע םארגענינעז, קר»ם העכערעז g מ*,
« ^g י > frtקינרער זײ:ע ר — n jn r אײר־ *זא 

■ראפימי-יםי די רנרעסעדםgס ד«לאר |נעבענער1
t d ם ז מ מ נ א u< נ g.
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גע־ פא־טײי־ט רא־ יגער קו ציי זעי־ב דעי־
פא־ ע ,י ין אי ע- ,ד ט ײ ב r אי צו ן װארע
א־ פי ע געװען ;;,זיי: ײג ט ע מ א עט ו 1׳-^
ו:יא ן ײפי־עטס אי׳ פ :דא־ פא;א

האט א־צט א;. אצי אגיז א״ג און z v :
רי <w ->0<ןMM" י דיסטריקט־קאינכיי־ ע ־,י
טיגט פארפעד װע־ען איצט ;טעטאדע

ען און פי־עטפיי* הפעציעי׳ע אי קוי  ציי
 בא־ פאך יעדען פי; ארבײטער רי פאר

 אמעפיײנער דע־ ױי דעפ נאך זוגדער.
 ארגאניזאציאנס־ רעב פא־ פוגדאטענט

 איז געװארען, געי*עגט וין״: זיא לעדפײן
 טעהר װענדען צו זיף־ געױארען נויטיג

 פאך יערען פון ארבײטעי רי צו דירעקט
 די פון יע־־ען צו רעדען צו באזונדעי,

 װאס דעב װעגען דירעקט כועהר פאכען
אן. טעהרסטען אם זיי ריהיט
 געײאיעז פארפערטיגט איז װאך די

 דעם פין איבייטעי־ ,ד צו צירקולאר א
 פא־ט־ עכ ״עט אזוי און באטאן־טרײד,

 א־בײ־ רי צו װאך יעדע װערען געזעצט
ײד יערען פון טער באזוגד־ע־. טי

עפ ט ד א ט וי עז ײן דעם םון ר טפ ע  ק
ען ט זעהן יטױן כיען י א~ :י  טא:* אין :

ר העטען, א ײ־ אגדערע די אין אױןל נ ב ר  א
ען, אי ט ר א װ ק ד־ ע  די אין הא־־^עפ, אין מ

ס, ק אנ ר ל. אין און ברוקלין אין ב ױי ז אנ  בי
ם טו ע מ ס־ דער איז או אג צי א יז אנ רנ  א
ײן טפ ע עי ק שפרעך ד ע אג פון ג ע און ט ײ  נ

סעז כייטגלידער y די צו אן זיף שלי s K 
ס ס4^אהאי א ף שטעי־ען ײ ױ ס־ דעם צונ  די
ט ה ל. טרי סי אונ ח

ט די זאי^ען ײ א ך א עי פון ױני ײ־ ד ל
ט דיס ענ ט ר א ע, נ רי ט ס דו ג אס אי  אר־ װ

ײטען ת ב כנו ש ט ב ר ד• טי ע ט ײ ב ר  פון א
ע די אט ס ר יזי אנ רג א ט־ ױ *טעפער ני  צ

פעז ט העי ס אלץ טי א ען זײ װ  אין קעי
ײן. דעם ס קעניפ א ע־ א בייינט ד ארק ט  ש

ע אז י ״ םאר ױני א. ז פ ען גו אנג צ א ײ ב ז

אפרײטארס
ס ד ע מנ ע אל פון ם װ. ג. ל. א. ,2 לאז

מיפ/־נ־״גז )sroro רעגעלע!
•װירייד א^לײהא^יזײ•

׳טטןןן'דעצעמכער דעם טאנטאג 1
ד 7.30 נ ע ב פ א ־ א ש

.1

.3

.4

הא־י*^ פאלגענדע די אץ
ב,־־אנל,ם

ע1<)3 פאיאט, פאינט האנטט בולװארד סא־טהערן אין םט. ט
ר ע ט ײ ב ר םט ׳.342 םענטער, ריננ א ע14ר. אי יסט צרױ״טען ׳פט. ט

%**%*%%/ J/ 1 / ׳ו י -י I ז,י
י /י.*•ײיי(.ט yא*זקאסיגא׳ לאנדאן

ב;יטהא-־./ו% v? ״יי• י

 אי״ע דאד
!ױניאן

אעטעדנעשאנאי♦ יאי צו

Dr. Morris Perlstein
ען ש ען און פיזי ש דז ר םוי

1310 Morris Ave., Ilronx, IN. Y. 
Tel. Bingham 9315

פארקוױי קלערמאנט
ש ע ל ד א :ה

ע10י) איסט 92 פענטער, טאשעי־יכט ט ט י טי כ
ן או ט ך או :ד

̂ל ״פארװערטפ״  בראדװײ איםט 175 ׳ה*
סמריט טע5 איםט 210 ׳האל

ג ר בו ם מ א לי ױ :ו
עװעניו. םאנטרא־ז 105 ־א־, עננא

ל ױ זו אנ ר :ב
אן 219 לייסעאוש, לייבאר .8 ם ע־ םטריט ״
א רוזװעלמ .9 *ז—םט. —ל—— tm ‘ד

א ר א ק ב ר א :פ
ר .10 ע ט רכ״ ע43 1373 שענטער, נג—, א ע13 נעבען סטריט, ט עװ. ט

י נ ד קו נ ע ל ״ י :א
עװענױ. ם־יר־ 3109 סענטער, רינג ארבייטער .11

. I» »

ױע שאן ד ען סעק נג טי ן מי ע ע םע די ד ט. דײזען פ*ן לעצ א אג ם
לעצ־ די אױ,ש געװען אנװעזענד ניט זײנען ױעלנע מעמבערם די

ץ צ״ אנװעזענד פעהלען ניט זאלען כדבזינגען כעקשאן טע  דיזע בי' ד
אך. ױניאן זײערע סמעםפען און םיטינגען בינל

: האבעז ױט ודעלען ױעלנע מעמבערס אלע די :  דעצעטבער ד
ײ: עמפ r;?nv״n מוזען װעלען בינעל ױױאן זײע א t דאלאר א  סט
שטרא

̂קאל גאא־ד, עקזעקוט־װ 2 ל
ל א אנ ע ע רנ ע ט נ ט לי־דיש אי ענ ם ר א אן. װארקערם נ רני
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2 לאקאל אפערײםארם, קלאוק
 אבענד שכת דיזען סעזאן עהק״שאנאל פוז ערעפענונג

בבראנקס ױ אין קאנצערט פראנםפאלען א חרך
ענונג די עפ ר פיזאן עדױסײשאנאל דעם פון ע

פ־ארק־מען װעט 2 לאקאל פץ

ם ע ת, ד ב ם ש ע ען20 ד ר, ט ע ב מ ע צ ע ד 8 ד ה ד או נ ע ב א
ץ ר, א לי ב א * פ *,םי ט .61 .״ א ל ר א ט. ש א און ם אנ ט א ר ק ק ר א א. פ

ר»יד) באםצאן און e־<sc =ע172(
דורבגעפיהרט װעם פראגראט ליטערארישע א־ן מלזיקאליעע ר־־נע א

/ 1י י /1•
פ^טיליען. זײעדע פיט לוטעז צו אײגגעצאדען דיגען מעטבערפ רי

ם די ט ײנ ״ א ר ע צו פ ל פ א ר ע ב מ ע ל פון מ א אנ ש ע דנ ע ט נ !אי

 װעלען פאלגענדע די
ל ט״ t נעהמען אנ

דזשיימנם מאסם
שפירער, וויי^צין באװאוםטער דער

םאלאןז םאראפ
סאפראנ^ באריהמסע די

נאםעסםעלד ח.
הומאריםטישער באריהכיטער דערי

פארלעזער. און שרײבער

י. װ. נ. ל. א. ,2 לאקאל פאד אנאנסממנפ קודסען און להסםשורם
ס ר, אנ ד :ב

2 לאק. פץ רומפ קלאב ,ד א*;
1 >i עײענױ װאשעגמאז 

רי 8 ט או ענ אוו
ל ל ה ה א אנ ר

ײטונ; די  אױס־ דער פין באד
 לאפא־ פענאטאר פין שליםונג

 פון קאלעגען זײנע און לעט
 פארמייי. רעפ־בליקאנער דער

א:, ט  דעצעםבער םען21 דעם דנ
ר 11 ה ה או רי עיבען אין — פ פ^אץ ז

ס אל, ױן מ עו ל
 ענםװיקלונכ א״נדוםםריעלע די

 נעזעל־ םאדערנער ידער פץ
שאםט.

 א:טױיה'ו:ג דעי םון סםודײם וײכטיגעי א
 אין יעבעז אינדוסמייעיעז דעם םוז

KBg**־K איז אםעריקא

«**■»

און : ד ן ו א ט
האל בעםהאװען א*ן

סטריט ד.טע איסם 210
סאג. עש דעצ. מען19 פרי'

ױן ב ר. — צ ן ב. ד א ט ס א ה
שטע די אםערי־ פון פראבע ער

ײד קער ם טר אניז ץ ױני  א א
שטענדיגען שען זעלבסט מי  פאלי
קאמז.

ען ט קס ע אג, נ ט ײ ר 2G רעצעכיבער פ
— װעט —
ל ל אןז ה אג ר

̂ויבער יעקטשורעז
אוים־ דער פון באדײטדנג די

לאפא־ םענאטאר םון שליסוננ
ע אץ לעם  פון קאלעגען ױינ
פארםײ. רעפובליקאגער דער

2 לאהאל האםיפע, קדױקיישאנאל

ש ע דל א :ה
םם אץ סענטער עדױק. באדעלי

סט־יט טע1*אי כטיא -«»
ענדיג 21 דעצ. זונטא:, אנפאננ
lo.'jo װעט — פ־יה

ױן ב ר. — צ אן ב. ד מ פ א ה
רפ א געבען עס 6 פון קו עך רעקצי ב אי

שע יאהר 25״  ארבײטער־ אידי
אטעריקא״. אין באדועגינג

k רי איבע- םםודױם נעשיכטליכע 
אײםטואוננעז אוז ז<£ייר פאזעז. ש״ירענע

̂ר •«2 א״נ״טןד אמעדיהאג
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^ אױף עחועהלט גרין ודלאם פ מ א  ג
w נעקסטער רער ניז פלאץ w m

שאגאל אונזער  באגריסוגג־טעלעגראטע. א איהש שיקט אינטערנע
מעלעגראמע. צ״וײטער א מימ גלײך ענטפערם

עי
ױייאם ב־ורעי  פון פיהרער ;רין, ו

ס רי עי ײנ  טרעזשו־ אהײא, אין ױניאן ט
 יױ װאירקערס כיײן ױנײטעד םון רער
 עקזעקו־ רעם םון טעטבער א און ניאן
 םע־ אניעריקאז דער פון קאונסיר טיװ

 ערװעהלט איז יײבאר, אװ דערײשאן
 םע* רעי־ םון פרעזידענם אי־ס געװארען

 פץר־ רער םון פראץ אויפ׳ן דערײשאן
נאטפערס. סעכװעי שטארבעענם

 הםיא האט קאונסיל עקזעקוטיװ דער
 םון פרעזידענט דערי זײן צו ערװעהלט

 אײבאר אװ םעדערײשאן אטעייקאן דער
 דער םון קאנװענ״צאן געלהטער דער ביז

 פאדחוטען דארף װעלכע םעדערײשאן,
 כייארי, אין ,1925 אקטאכער, איז

ךידא.
 יאהר 51 איצט איז <רין ברודער

 אן, יאהד אכצענטען זײן םון און »אט,
ניײנער. א געװען ער איז

 אין געװארען ערװעהלט איז גרין
 פלאץ דעכיזעי־בען אין קלוב, עיר,ס דעם
 געאעגען איז קערפער גאטפערס׳עס װאו
ױ א-ז אויה די װאגען פון און  פאמעק

 עק־ דעם פון סיטגאידער צעהן סע|.
 גע״ אנדועזמגד זײנעז קאונסיא זעהוטיװ

װען.
ױ־ פריהסטע זײן פון איז גרין

 ארביײ דער אין טעטינ געװען א; גענד
 אױך האט ער אבער טער־באװענונג.

 זיין אין יאליטיהס אין גענוכען אגטײא
ײט,  יאהר צץוײ איז ער אהייא. אין סט

 אעדזשיס־ אהײא דער אין געװען צײם
 נעװען אײנכיאי. אױך איז און אײטשור

 אהייא. אין סענאט דעם םון פרעזידענט
 נעײען ער איז ,1913 און 1912 אין

עי םון טרעזשורער 1או 'םעסרטעד  םע־ ד
 שיעטער יאהר א מיט און דערײשאן

 דעם סון מעמבער א געװארען ער איז
לואונסיא. עקזעקוטײו

 נע־ ערװעהאט איז ער װי שנעא אזױ
 םין םרעזידענט נײער דער האט ווארען

 פאא• ארויסגעגעבען פערערײשאן דער’
:סטײטםענט גענדען
 ארבײטער־ ארגאניזירטע גאנצע ״די
 םאר• דעם שטארס זעהר פיהאט ^אםט
 כיר. םיהרער, נרויסען אונזער םון אוסט

 טריים־ זיך לענען מיר אבער !אמפערם.
אי־ אונז האט ער װאס דערמיט, טען

 װע־ט איהר װאס ירושה, א כערגעאאזט
אפצושאצע;. ניט נאר איז

 זײן אינערגעאאזען אוגז האט עי׳׳
טרײד־ דין ױגיאגס, טד״ד אויױ בי׳יק

 דרעס ר מיט קאנפערענצען
קאנטראקטארס און דזשאבער

 בא־א־י כעיזרעטע־ ײגניא/ םיעדדענט
 אין *־אבען םײגנעמ וױיס־פרעזודעגט או;

 באט־״י־יגט דך װאך דער םין םאײױןי
 דזשא״ יי נײס יןאנפערענצען א״דגע אוץי

 דרעט־ דע• טון קאנטראקטאיס און כערס
 ד־כליגי־ט זײנען עס װאי איגדוסטדיע,

 עפי,; א פא־ פונלטען אײניגע געװארען
םאך. דעס אץ אגרירענט

 דער ;,פ םאדעדומען די צװישען
 זא^ rv דאפ פיגקט, א דך געפ־נט ױניאן

 א־גדופט־ דער א*ן װע-ען אײגגעשטעיט
 װײיזש* פליגיטיפ גאיאנטייטער א ריע

 דאס און אפעלײטא־ס, אי־ע פאי ס?ײי
 וױי־ פארדינען גיט זאר אפעיײטאר קײן

 דעפ נײ סקיײ כייניפיכ דעם םון גיגער
 די פרן םארשטעהעי די חאכצן «ו;קט
 אז דע־־מרעי־נ/ טאנופעלטשויע־ס דרעס

 פיט בא־אטען דך רעפ װענען טוזען וײ
 שפע־ װעיען ױי און עחזעקוטיװע, ז״עד
 ױ;-א; די װאפ פוגלט דער ענטםערען. טער

:םאמט וױ זיך, יעזט פארי;«נגט
אסאסיאײ״ דער פון מעטנערס ״רי

 די רערצאחרען צו דך פארפריכטען שאן
 זײ אױב אונטערשיעד, דעם ארב״טער
 טיגיטום דעד יװ וױיניגער, פארדינען

סלײל׳/
געװארען דיסקוט-רט אװך .איז עס

 ניאגו־ אין דזשאבער רי דאס ׳פ*:יזט רעי
 פאלשטעגדיג זײן זאי־ען פעקטשורער

 פון וױידז־עעט די פא• פאראגטװארטריך
 נאשעפטינט זיינען װאס )א־נ״ג״% די

קאנט־אחטאיס. ד• נײ
 פאר״ די טיט לאנפעיענץ דעם אוי,יי
 אכאסיאײ־ דזשאבערס די פין שטעהעד

 די געװארען אױםנעגוטען אײך איז שאן
א אן אײגשטעלען pc פיא;ע טסי  ‘א־נ״

 סאניטא״ דעם אין פא;ד איג״צורעגס זען
 ;ע־ געיעדט אױך איז עט יײבער. רי

 פאר טא^ א־ין טוז עס דאס װארען,
 װאס ׳דעם צו םוף א :עיזטען 4א^ע״טאי

 יז־ דעם סוץ פארשװינדען באנרעי׳ס די
 אין אװעק זיך קײקיען און שאפ, ;יאן
 נאך איז טען שאפ. ניט־ױניאן דעפ

 בא• קײן צו געקוטען גיט דערוױיל
 װעיען קאנפערענצעז די און טעכ

װערען. פארטגעזעצט
 װען צ״ט, דער אין טיטװאך, הײגט,

 פאר״ דאחי געשריבען, װערען שורות די
 דארף דאס קאנפערענץ. א :אך קוטען

 צװישען קאנםערענץ״ ״דזשאינט א זײן
 די און דזשאבערס דרעס די ױגיאן, דעי

 דארט װאס טאנוםעקטשורעיס. דרעס
באדיכטען טיר װעיען פארסוטען, װעט

, ײאה קוטעגדע רי
_ ..— —.—..........................

 *״טיט־
נאר

William Gr«tn
ע שריםטען, זײגע פילאזאפיע, ױניאן  זי̂י
 װעט איץ דאס רעדעס. ־זײנע און בריעף

 און װעג אונזער אנצוצײכענןגז העיםען
פאליסי. אונזער אױסצוארבײטען

ציעי? טײן זײן שטענדיג װעט ״עס
 םונדאםענטאלע יעגע בײ האיטען צו זיך

 פאר ױניאניזס, טרײד םון פרינציפעז
 םעהיג אזוי האט גאטפערס טר. װע^ע

 געבײדע די װעלכע אוױי און געקעטפט
 ארבײטערשאםט ארגאניזירטער דער םון
געשטעאט״. איז

 געװא- באקאנט איז נײעס די װען
.)7 זײם י1»וי (שלוס

 קאנטראל סאניטאױ אװ בארד השאינט
נאלטימאר אץ געגרינועט

 הענר• װיליאשדר.
ד״רעקטאר.

 װערפ ױנױועדם*ט• האפק־נש דז׳טאהן פון חאועל
 צ־ זיך פארפלינטען טאדפעקטע־רער ־לאל־

טארי דעם בר״ינען לײבעל. פאני
• •%• / ״4

ל ױ אנזו ײערפ כו ענוננ די פ פ ע ר ן ע ער « אונז
שאנאל סעזאן• עדיױךי

 עדױקײשאנאל פון ערעםענונג די
 װעט אינםערנעשאנאל אונזער פון ישיזאן

כאי בראנזװיל .אין װערען געםײערט  ליי
 טען31 דעם אװענט, מיטװאך גײסעאום,

גע־ דער צו קריסטמעס. ערב דעצעטבער,
 זעהר א ווערוז געגעבעז װעט {עגענהײט .

 ס׳װעלען װעלכען אין האנצערט, שעהנער
 שינסט־ הלאסיגע עריטטע באטײליגען יך4

 סאפ־ סאיאף, מאדאם שטײגער, א $עו/װי
 און באריטא; זאסלאװסקי, ל. ג. ראנא,

טען זועט קאנצערם נאכ׳ן אנרערע. נאך
טאנצען. *

 םון מיטילידעי־ אינטערנעשאנאל די
ט קוטען צו געלאדעז זײנען בראנזװיל  מי

 אויפ׳ן םארברענגען פאםיליען זײערע .
י^והר נײעב דעם עטםאנגען און קאנצערט

נעזעלשאםט. אנגענעהמער לוסטיג א אין •
דארו״ טען אבער םרײ, איז אײנטריט

 האל. אין ארײגצוהוםען טיסעט א ח^ובעז -
 *םים אין באתוםען צו זײנען טיקעטס !י ־

ptf שאינט  און קלאוה די םון ב^ארד דז
אן 219 ױני^ן, דרעסטאכער ם « סם. מ H באװענוננ. ארבײטער די אמ פםיכאלאגיע אץ טרס

 וחןט יאנואר, טען8 דמם דאנערשםאג,
א אנפאנגעז םיטשחאנדיזןר !^עיןסאגחנר

 אר־ די און פסיכאראניע :איבער סורס,
 זעלכען אין טאקע באװעגונג. בײטער

 לײסע־ לײבאר בראנזװיל דעם אין פלאץ,
װע״ םארטגעזעצט װעט קורס דער אום.
 דורכ׳ז אװעגט, דאנערשטאנ יעדען רען

 די פאר םרײ איינטריט סיזאן. גאנצען
נעשאנאל. אינסע. אונזער פון כױטגלידער

 טעגעד״ דער ואליאהאװ, ס. ברודער
 אין ױניאז קראוקטאכעד די םון זיעער

 אונערטיעד־ געארנייט האט באיטיטאר,
 םאדטירען צו צײט, לעגגערע א זײט ליך
 אמ באארד דזיעאינט א כאיטימאר אין

 זעלבען דעם אויןי קאנטראל, סאניטארי
 א:־ זײן און יארק, נױ אין וױ שטײוער

 געײא־ געקרױנט ענרליך איז שטרענגונג
ערםאלג. מיט רען

 אזא באלטיטאר אין איז װאך לעצטע
 :ע־ איז דאס נעװאחנן. פארמירט באארד

 װאס קאנפערעגץ, א אויף געװאדען טאן
 האטעי אין געװארען אפגעהאלםען איז

 ברױ םון םארזיץ דעם אונטער עטערסאז,
 לאגםע־ דעם אױוי פאליאקאװ. ס. דער

 ױנײ די פארטראטען געװען זײנען רעמ
 אײ־ טאנופעקטשורערס, הלאוק די אן,

 און םרױען םון*י ?לאבס סיװיק ניגע
 באלטי־ םח דעפאדטמענט ״העיט דער

טאר."
 אויך זיך האט לאנםערעגץ דעם אין

 דעי־ םרײס, מ. דזשארדזיט דד. באטײליגט
 דז״שאינט יארקער נױ דער םון דירעקטאר

 דר. און קאנטראל סאניטארי אװ גאארד
,ל סון די־עקטאר טאסקאװיטש, הענרי

אוס יארק נױ אין דעפארטטענט בעל  ק̂י
טארקעט•
 סאניסאי־י אװ באארד דזשאינט דער

 פאיטירט איז באיטיטאר אין קאנטראל
 םון טוסטעד זערבען דעם אויױ געװאיען

 װעלען עס יאיק. נױ• אין באארד דעם
 ױגיאן, די םארטראטען זײן איהם אין
 פובליהום. דאס און טאגופעקטיטורערס די

 װעט באארד דעם פון דײעקטאר דער
 דעם פין ,4האועי הענרי וױליאם דר. זײן

ף (שי׳וש ם אוי ײ )3 ז .
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ט דדעסמאכער און קלאוק צו גיס נעווארענ
ײסען קריםםםעס ארכ

 געזעצ־ א קריםטמזןס, א*ז דעצעםנער, ט;ץ25 דעם דאנערשטשא;,
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ארבײטען.
געפר־ װעט עס ו;ער א־ן שעפער, די ארוש זײן ױעלען קאםימעם

 קז*־ נריװענם דער צ• װערען גערופען װעם ארבײטענדיג, װערען נען
ױערען• באשטראפם שםרענג װעם ארן מיםע

נרדם, ברודערלינען םיט
ש. ױניןזנם׳ םאכער ריפער און דרעס םקוירם, קלאוק, באארד ח

ם אי ר; ע. לו ע ג אנ םעקרעטער• ל
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