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י. װ. .1 ל. א. ידענט1«ר;י דגמאן, 0מארי •ון ערקלערונג אן

 װאס • טרײד־פארכאנד, א ארגאנתאציע, עקאנאםישע אן 1אי ױגיאן א
 לעם אין כאשעיטיגט ײנען1 װאס ארכײטער אדע ארײננעםען םוז און דארף
 שװאר־ אדער װײםע קריסםען, אדער אידען ױינען זיי צי אכטענדיג ניט סאך,

 װערעז אויפגענוטען גלײך םוזען ראסען און נאסיאנאליטעטען אלע — צע
ױניאן. דער א*ן

מײנוננס־פארשידענהײםעז. װעגען גילטען אויך דארף עלכיגע1 ד*ם און
 םאך, דעם פון ארכײטער אלע פאר פלאץ זײן םוו אח דארף ױניאן דער אין
 זײ• זײ אדער קריםטען, אדער אידען רעליגיעזע דינען זײ צי אכטענדיג ניט
 סאציאליםטען, ײנען1 זײ צי אכטענדיג ניט פרײדענקער; אטעאיםטען, נען

 און דעםאקראטען ג«ר אדער סימעל־טעקסער קאםוניםםען, אנארכיסטען,
 אלע ײ1 דארפען טרײד דעם פון ארבייטער זײנען זײ אויב רעפובליקאנער.

ױניאן. אײז צו באלאנגען
 אלע י1 אם טדזען ױניאן דער אין :ב«דינגונג אײז *כער שםעלט ױגיאן די

 אײ־ די פאר נױטיג 1אי דאם !לײט ױניאן אלץ «ון פריחער זײן עלעםענטען
 א האם מיטגליד יעדער ױניאן. דער פון נאנצקײט די פאר און גיגקײט

 אבער קײנער איכערצײגוננען, אץ םיינונגען איחרע אדער ײנע1 צו רעכט
פא־ ײעחן1 ױניאז דער אויןש ארויפצװיננען וועלען צו ניט רעכט יקײן ראט

̂זען אנדערע אדער ליטישע -  די פון זײן אפילו זײ םעגען דאגםאס, און אמי
 פיה־ און ױניאן חור אין שםרײט א אריינברענגען םוז דאם װײל כעםטע.

 בא־ און עלעםענטען, פארשידענע די צװישען קאם,ש אינערליכען א צו רען
ערלויכען. ניט עם טאר ױניאן קײן און פראקציעם. שאפען

 איז צווןזק דיער ױניאנם. די אין קאםוניסטען די טוען דאם נראדע און
 די אױעקצושטעלען ■ 1אײ שםרעבען זײער און צװעק זײער ױניאן; די נים

 tin דאם א,ץ פארטײ, קאםוניםטישע די פון הערשאפט די אונטער ױניאנם
 אריינברענגען םוז ד*ס וױיל !ױניאן דער שאדען נרעסטען דעם ברעננען

 דעש אנצופיהרען שטערען ארן זיך, צװישען שטרײט און קאםף גיפט, און האם
 אן »הן םעגליך, ט«ג טאן עס םדז ױניאן א וואס כאלעבאם̂י די קאטף־םיט
אויפהער.

 אםת׳ער דער איז עם וואס םיםגלידער, אונזערע פאר קלאר טאנען צו
 דא סיר ודעלען ױניאנם, די אין רעדעלפיחרער קאםוניסטישע די ס־ז צדועק

 עם װעלבע אין שריםםען, קאםוניםטישע פון שםעלען אײניגע איכערנעכען
 עם האנדלען. צד װי *נהענגער, ײערע1 צו אינסטרוקציעס גענעבען װערט
 נאר װערען דערגרײבט קאן צװעק דער ווען אז אנט,1נע בםירוש דארט װערט
 ױניאנם, די !װערען :עטאן עם אל1 טא צושפליטערונג, און שפאלטוננען חרך

 קאםוניסםישע די םץ קאנםראל אונטער׳ן זוערען געשטעלט םדזען ײ,1 אגען1
 אין נעמען צו נים טײנט, אם1 קאנסעקווענצען. ק״ינע אכטענדינ ניט פארטײ,

 ארגאני־ עקאנאםישע די אפשװאכען װעלען צושפליםערוננען ע1די װאם אבם.
 ארבײטער טוחענםער צעהנדליגע םון לעבען דאם רואינירען װעט אץ זאציעם

םאםיליעם. זײערע און
.אלײן. זיד פאר רײדען װאס פאקטען .

עם. באשטעמיגען װאם ציטאטען, אײנינע (ײנען אט
,“אינטערנאציאנאל קאםוניםטישען םון ,טעזיםען די פדן 18 פונקט אין

אגט:1גע װערם
 מענשען דרײ נאר אפילו ’ דך נעפינען עם װאו ױניאן, יעדער ״אין

 קא־ א װערעז ארגאדױרט גלײך םח קאםונחם, םיט׳ן סיםפאטיזיךען װאס
 װאש (גחפ;ץ), צעלען קאםוניםםישע אלע גהפע). (א צעלע מוניסטישע

 זיין אוםבאדינגם םחען ארגאניזאציעם, דאדנע די אין ארנײטען
 קאםו־ לי צי גאנצע, א אלם אציע1ארגאני פארטײ דער צו אדנטערװארפען

אוםלענאל.״ אדער לעגאל םאםעגט דעם אין עקויםטירם פארטײ ניםםישע
געזאגט: װערם .טעזיםעך, ?עלכע די פץ 5 פונקט' אץ

 זייער פון העבער ױניאנם י1 פוץ װעזען דעם און ציל חןם ,שטעלענױג
ט קאםוניםםעז די דארפען פארם, ן ני ע ל ע ט ש פ ך א י  פון ז

 פץ ױך אפזאנען דאס אױב ם, נ א י נ ו י די צושפליטערען
 רעװאלוציאגערער פון ױך אנען1אפ דאס באז־ײםעד װאלם שפליטערוגנ א

 וואפע א אץ זײ םארװאנדלען םון זיך א«אנען דאם ױגיאנס, די י*ץ ארכײם
קאמז.״ רעװאלוציאנערען פון

אנט:1גע װערם יםען•1.טע דחעלבע פון 7 פונקם אין
די  די צװישען פארבינדוננ א שאפען צו שםרעבען םחען קאםוניםטען ,
ן און פארטיי קאטוניםםישע די און •ױניאנס ע פ ר א ו ו ר ע ם נ ו  א

ס י נ א י נ ו ר י ע ד ו ן צ ו פ ט פ א ש ר ע ר ח י ר פ ע  ל
 גרע• ױגיאגס אלע אין קאםוניםםען די דארפען צוועק דעם פאר .י י ט ר סא
ן ו צ פראקציעם• קאםוניםטישע ,זזח ע ש ר ע ח א י כ ס ד נ א י נ ו  י

״ י ז ן ע ר ח י פ נ א 1 י א .  י
ק! םיר, זאנען •• ױ אוגזער אץ געשעהען גים קימםאל װעט דאם ני  י

ץ יןאנען קאםוניםםען די !יה2, י אן, דער טון םעםבערם ז אלע ױני  אנ־ ײי.
 אינ• דאזיגע די תרכפיחרען לאזען נים ױי וועם םען אבער פענשען, זזןרע

אן די באחערשען — סארטײ קאםוױםםישער חור •ת סםחסציעס  און ױני
 סארטײ קאםוניםםישער חןר פון קאנטראל דעם אוגםער איחר ^םעלען

ן םני »1 װעל?מ
ול םיר וועלען םארם דעם פק ציטאטעז אגדערע גאך

ג י ס ע מ ל ע ג ע װ ע ט ײ נ ר א

 אױמ־• קיץ שענקעז ניט דארמען דרעסםאכער אץ קלאוק פאסע גרױסע די
 די צושיליםעהח וױלען װאס אגענטען קאםוױסטישע די םערקזאטקײט

 שך א איכערגעקוםען שוין איז ױגיאן קלאדקמאכער די —* ױניאן.
 דער אין אנשיקעניש די א׳יבערקומען אריך װעט אץ אנשיקענישען

אגענטען. קאםוניסטישע די ®ון געשטאלט
 ױניאךטעטיגיןײט און ארבײט די

 באארד דזשאעט%&ון אםיסעס אאע איז
 קלאוק־ םעכטיגער און גרויסער דער סזן
 גאנץ אז געהט ױניאן דרעס־מאכער און

 אויף אםילו איז ארבײט די רעגעלמעסיג.
 די געװארען. געשטערט ניט האר א־

 פון אםיסעס אלע איז קו-עז סיטנאידער
 שאפ״ זײערע מיט באארד דזשאינט

 אנ־ און דױס צאהלען צו קאסילײנטס,
 גע״ װי ױניאךאננעלעגענחײטעז/ דעיע

 אזיף געהט גלײכען דאם אזן װעהגליך.
די איז ארבייט די דעסיגsרעגע גא:ץ צו

 ריסער און קלאוק די םון לאהאא־אםיסעס
 םון און ,2 לאקאל ױניאז אפערײ^ארס

 אפײ די .9 יאקאל ױניאן םינישערס די
 קאנ- אונטער׳ן םאלשטעגדיג זײנען סעס

 צײט־י די און באארד דזשאיגט םון טראל
 דער װאס באאכיטע װײליגע
 אויוי ארײנגעשטעלט דארט האט באארד

 בא־י סוספענדירטע די פון פלאץ דעם
 ״אוט־ געװארעז זײנען וועלכע ׳אטטע

 איבער־ געװאלט האבעז װעלכע לאאס׳/
טראץ אםיס אין םארנלײבען גװאלד

).18 זיים אױו (שלוס

ט צ י ז א י ע ד א ט ס ע ו כ צ . ט ײ ן צ ע ר ה א ץ פ א

י ד ט י נ זה ץ ר

קאנצערט. גרױסארטיגער א רוערען געגעבען װעט דזשולײ טען4 דעט
פאה־ צו צײט בעסטע די איז איצט

 פארעסט איז הױז, ױגיטי דער אין רען
 פראגםפוגער *טעהנער, דער אין פאדק.
 זיין, צו גוט שטענדיג איז הויז ױניטי

 גך * ערגעץ םאראז איז עס אויב וױיל
 הויז ױניטי די איז זיכער עס איז עח,
 *בלויע״ די אויח פארק, פארעסט אין

 דארט זעהט איהר פעגסילװײניא. םון בערנ
 מען װאס נאטור-יראכט, מערהװירדיגע

 פלאץ. אנדער קײן אין זעהן ניט עס קע]
 זײן צו גוט שטענדיג איז דעריבער

טי די אין הױז. ױני
 אלע װי בעסער איז אבער איצט

 איצט דארט םעילען עס כאטש טאל.
פלאץ דער אבער באזוכעד, קײן אויך

ל א ס א 3 ל ן 8 ו ל א א ן א s ל o

ג ױ נ ע ס ש ל ו ם פ ב י ב י י א ר א ם «
 ילײדיס םין לאקאל » איז 38 ?אקאל

 טלו־ װאס מײקעדס, ׳דרעס און טײאארס
 םאר גארמענטס״ מײד ״קאסםאם כען
 םאר־ זיף סענען װאס אײדיס, רײכע די

 א איז 90 לאקאל לוקסוס. אזא גינען
 םײקערס^ דרעם ״קאסטאם פון אאקאא

 די םאר דרעסעס ״1״פענסי טאכען וואם
 אײן עס איז פאהטיש לײדיס. רייכע

 טייראר אײדיס איע אין װארים ׳טרײד,
 אין איז דרעסעס אויף םאכט שעפער

 אנטשטא• איז ױניאן דער פון רײהען די
ס די דאס װאוניש, א נען , י ױ ו  צ

 יאקאל אײז איז פאראײניגעז זיך זאיען
 עקזעקוטיװ נענעראל אונזער און ױניאן,
 ניט גאר זיןי, פאדשמעהם #האט באארד
 םאראײנײ די און דעם. געגען נעהאט

 שױן איז אאקאאס צװײ די םון גונג
 דורכגעפיהרט.געװא־ םאלשטענדינ איצט
 דרעס האסטאם די באאאנגען איצט רען.

 טיײ אײדיס די מיט צוזאמען מײקערס
.38 אאקאא אי.ן אארם

 אויפ־ איז 90 אאקאא םוז אםיס דער
 םאראײניגטע די און געײארען געגעבען

 עײ., טע6 877 אין זיף געפינט ױניאן
 ברודער סט. טע50 און םע49 צװישעז

 און םענעדזשער דער איז דרײזיז ב.
 דרעס סאסםאם די פון קאכייאײגטם אאע

 טײ- איידיס די פון װי גום אזױ מאמור,
אפיס. יענעם אין אםענדעם װערען אארס

 די םאכער, יותס קאסטאם די זאאען
 ,90 אאחאא געוועזענעם מון כמנםבארס

 אאע ברענגען און אכט אין נעמען דאס
 אױף אמיס רעם אין זײארעסאםאלייגםס

אוחמױ• דער

 װאם די און איבערםיאט, ניט װײט איז
 אע־ װאקיישאן זייער םאר יעצט קוםעז

 דער איז װי כהרחבה׳דיג, טעהר זיןי בען
 נרויס. צו ווערם עואם דער ווען צײט

 םים־ די צו דעריבער איז עצה אונזער
 זייערע און אאקאאס אונזערע םון גאידער

 אי־ זאמן זי̂י םרײנד, און פאמיאיעס
 איצטאר ̂ואקיישאן זײער נעפיען בערשט
 בעסםע די איז איצם שיעםער. אײדער

 אפיס אין זיך רעדזשיסטרירט צײט.
 װעסם 3 אינטערנעשאנאא, אונזער פיז
 ױניטי די איז םאהרט און סטריט, טע16

 איהר ווען װאקײשאן. אײער פאר הױז
 זײ אונז איהר װעט צװ־יקקוםעז, וחןט
 מיר װאס עצה נוםע די פאר דאנתען כער

גענעבעז. אײך האבען
 נרױסאר־ א חשולײ טען4 דעם

קאנצערט. טיגער
1טסin 4 איז nsr ט*נ3איבסר*

װסס ױם־םוב Dn יכ̂ב און דז־פולײ
).2 זײם אױו (שרום

ם כני צײ ר א פ ם־ ל א ה אינ

׳:׳׳־'
7-י#3
n

״ ט ײ ק ג י מ נ ע ר ע נ ר , ע ם ו 2 נ 6.

□ ------------------------ q
ט ײ  דעם פאר פאדערוננעז .ױניאנ׳ס דער .2 יז

.1 ז״ם םח שיוסעז לאדיםיע. ג*װערנ*ר״ס
 םאכער ריפער אוז :יאוק דעד איז זייט^;:.

אשפיז. י. מ. — צ י>י«י ױניפז,
 אינשורעגס פונ׳ם טעםיגחײמ דער װעגעז .4 זײט

איגםערנײשאגאל שמוקלער. ל. — פאנד
סקולםאז. ה. — ?א^ענדאר

 . ב*ארד עהזעקוםיװ דזשאינם שעחנער » .5 זײט
 א — דרעסמונער און יי*וק פוז םיםינג
מער. סטעף אי רעס

םראנעז. ארנאגיזפציאנס איז םי״ד .6 זיים
 אברהם — פאדיריע ארבײםער tv אין 7 זייט

רײזעז.
־ז , נאםיןועז. רעדאיציאנעיע A ?ײמ
ײט  דער םוז אייפםואוננעז י*חר פעיטזנר א .9 ז

 יאנאסקי ש. — אינםערנײשאנאר
w און יזורץ סנ זייט r — .ב• י r» J 

■ערעלמוםער. מ - (נעדיכם)
ײט  וחני> אוז נערענםינפײם סןו*י«רע .11 ז

m פראנס. חערמאז דו־. - םיײעז
ערקרערוגנ.

ײם  ײענמ זאניז צײםוננעז אנדערע װ*ס צנ ז
* — שפארערמס וױיבער דױז. ױגיםי יונזער

ר. דער ע ג די ע ב f < מ
"?1« D. שפועמו. פײןחנ 

u» 14 ?'יט  n. ^פארשידעגע^ *דותרםײזמענס 
< A'1 ויי• n• זpwfr נײזמ^ יתי*ו .16 וייזט

i



i n ינדוםםריעע*. o««pוױםןן זען0< <ייד3 עם *<״ 
i n .סר■ די דד.־ב»ם פ*רפ<יכפעם ױני*ז די יוכי«ח 

ipm זיד זןיל׳ח ב״טער lppnw צו i n איז ארבייט 
24 in n e r, א*ן i n וחד מםראכם נים עס ז»< צײס 

אזמן ה*מן 100**3*10 די אז רען,  m •1000«? די םא̂ר
ר ם»< » דןוזינער מ •op אויםמד ריכגזמ נים וועתג 

oi>«o םון m ,יתיאן f t) זונםיצ אינדוםםריעא חןר^ 
0*130 דעם 1001011100 *ו ברירח די 1030,1  «מד •00:

r םר״ע< בער m m  tram  ogn ,*nwp ן» m

ס צ ו ז ז ד ע ױ ז & ס ע פ נ י י  צ

ו ן צ ע ר ה א ן פ י  ױ א

ח ה י פ י נ ו י

)1 זײ« מןן (עלוס

 א װערען געגעבען הויז ױניטי די ווין
 באריחםטע םיט תאנצערט גרױםארטיגער

װעיט. סוזיסאלײטער דער םון מאצאנטען
 איז װאס ,trigo דעם םון קאנצערט א

 און עשענונג, דער צו נעװ$רען געגעבען
בעסערער. א נאך אפשר
 באקאנט םיר װעלען סאלאנטען די
 ״גערעכטיג־ גופער קוסענדען אין םאכען
 ניט קײגעם דארןי דאס אבער קײט/

 אינ־ אין נאײף געהן םון צוריקהאלטען
 רעדזשיסטרירען, זיף אםיס טערנע^אנאל

iy װארים o y « r צו זײז אםשר ?ען 
 אהיז ניט דאך קען םען וױיא ״ש§עט

 םענ־ סעהר ארײגלאזען מאא אײן אױןי
w\ דער וױ‘ r w ארײגנעסען. קען 

 בא־ צו זיןי ערעטע די םון דעריכער זייט
דארט. ?ײן זאלט איהר אז זארגען,

טשער־ דער באראןי, אס סעסרעטער
 ױניטי איגטערנע״ןאנאל דער םון םאן
 צוםרידעג־ אוים דריקט ,yo’ogp חױז

 ױגיטי די װערט סיזאן דעם װאס הײט,
 אוג־ םון םי&גלידער םון אגגעםיקט הױז
 עםענוגג דער ביי אינטערנע׳עאנאל. זער

 12 בילױז און ignyc 4ס0 געװען זײנעז
 ״אוטסײדערס״, געװען זײנען זײ פון
p םיטגיצידער קײן ניט l אינ־ אונזער 

םערנעשאנאכ
o נאד אוז m r. עםענונג דער נאך 

 זיף םלעגען יאהרען םארגאגגעגע די אין
 פון וואף עחשטער דער םאר אאשטעגען

 האבען מאל דאס •ערזאן. 75 ביז 50
̂וטעלט זיך  אערזאן 150 אריבער אפגע
 װאןי ערשטער דער םון עגדע בײם און

 200 איכס^ דארט געווען מוין זײנען
 זײגען אערזאן זצקס בצויז און •ערזאן,

 אינ־ דער םון טיטגלידער קײן נים געװען
 הײסם #הויז מגיטי די סאדטדצאגאל.

 צװעק, דעם דצרגרײכט איצט האם עס,
געײאיעז, נע^אםען איז זי װעלכען םאר

 װאקײ^אךפלאץ רער געװארען איז ױ
 ױניאנס אונזערע םוז סיםגיצידער n םאר
 #איצט ספעציעל םאםייציעס. זײערע און
 דאם געװארען איז הויז ױניטי די װען

 איגטערנע־י גאנצער דער םון אײגענטזם
 גענוםעז זיך עולם אונוער האט מאנאל,
הײם. דער אין זיך בײ װי דארט םיהלען
הויז¥ ייגיטי די אויס איצם זעהט זוי
 געםינען לעזער די וחנלען דעם ווענען

 צײמוגג, דער אין ארט צװײטען א אױןי
 אויך נאי זאגען אלײז םיר װאם ניט און

דעם. וועגען זאנעז אגרערע וואם

ע ם נ א ם ע ר ע ס נ י א

ר ע ד ן י א ם ר ו ש ט ס מ

ז י ױ ח י ט י נ ו י

nד«*»רםםענט עדיוקײשאגאא ר 
®n אננע־ ה*ט אינג»תעמ«ונאא אונוער 

 יעהם׳שורם אינטערעסאנטע נעבען סאגנץן
#ארה. פאדעםם אין הויז, ױניטי דער אין
 װערען נענעבען װעצען לעקם־טורם די
o אן n פרײען אונםער׳ן נראװ״, ״«ײן 

o איז היסעצ, n אונ־ מאטען פיהלען 
 עס װאו צערעו־בויםער, הויכע די טער

 רnענBרםרי׳n םחיה׳דינ » בצאזט
o סון וױנםעא n טייך. ױניטי
גע־ גענעבען איז לעקטטור ער׳טםע רי
o סריח, רn איז- םיטװאך ווארען n 

 צעס־ באװאוסטעד רn דזשון. םען24
o האט צעווין, םאקס מ׳טורער, n n w אי־ 

באווע־ ארבייםערי אן סיינס »װאס בעוז
׳גיננ ״״ י o 28 םריה, רn אין זונםאנ •״ nטען

p e n, אלעקםאנדער לעקטשירען װעס
די־ ערױס״׳טאנאצ דער םים׳טהענרלער,

.o p n^ ת־ ערױסײ׳טאנאצ אונזער םון
r װעט ער אארטנמנט. n n איבער

רער איז .*םיכאלאניע :םעמא דער
.*רבײטער־שאמ•

ר ש. ע ג טי די אין ני ני ױו װ ה
tn3vow דאנק^םאנ, און םיטײאר

1 a nוועם חמוצײ, סןן2 ײת נתז *i n 
 v. קריטימר, ציטעראטור באװאוםגמר

ז צעהטעיחגן נינ«ר, י  חויז. ױניםי די י
m ער יתס םיםװאר v w r t\ איבער: 

 װעט דאנערמםאנ צענען״. און ״םמםער
i ער n n מר  כאראיד םאצקס *in, :אי

ייטעראסור״ אםת׳זנר סון םער
דיםסר און םראגעז <«טטורס די גאך

png? B n וןורט וחנט ךךאוצײ 
 וועט זי וואקםסאז. סצחנזא טאוחנן

rru n את םרוי %י איבער n ארביײ 
^ מגיי מ ח או מ .מ

n ir S w  n r r r  w קצ־ םען וחנט
v נין firo v זײן וחגפ אט און םראנען 
דיססוסיאז. טדית א

enw די opn דארם װערען 
m m ציםערארישע

ר ע ס ד ׳ נ א י נ ע ױ ג נ ח ע ד א ר ןפ א ר פ ע סג ד ר א נ ר ע װ י א ם א ק

 וואס ®ארחעה עפענםליכען דעם נאך קאםיםיע דער פאר פארגעלײגט האט ױניאן די װאם םעםאראגדום צוױיטער
.1925 #םאי מאנאט פון אנעאנג אץ יארק נױ אין פארגעקוםען איז ^

ארבייט, דער בײ שגעלקײט םון גצרעדט װערט עס װען
#גארמעגטס םארשידעגע די אגנאטראכס אין נעהמען מען םוז
 די םח כאראקטער דעם און סטיילס םארפידענע םמע די

 אוכמוםעגחון די אוגטער און עעאער. חלאות םאר׳שידענע
 אױסצוחנכענען און אויסצומעסטען אוםםעגאץ־ פקוט עס איז

טעלעז םראגע. דער באצוג אין רול פעסטען » אװעו̂ן

(פארמזעןנונג)
ן א ני ם, ױ ר ע ר ע ד א ױ ב ט ס ע אנ ט א ן ב ע או ר ע ד אנ

ס. ג נ טי ױ ט
 אינוחןסטיגײטארם די םון רעפארט םפעציעאער דער

 באוױזען, דארט װערט עס םראנע. דער אין טיף ארײן געהט
ױ אינגאנצען איז איגדוסטריע עםברוידערי באנאז די דאס  י

 זײנען ארבײטער די םון פראצענט 85 ארום ניאניזירט.
 “אינטערנע דער םון לאקאצ א ,66 צאקאל םון מעםבערס

 באאעבאטים די ױגיאן. װאירקערס גארםענט לײדים שאנאל
 מיט אגריפענט קאיצעקטױוען א האנען איגדוסטריע דער םון

ױניאז. דער
טײל־ זיך געפינט אינדוסטריע עםברוידערי״ ״סװיס די

ױיז  נױ אין דזשוירזי. נױ איז טײילװײז און יארק ׳גױ איז ו
 אינדױ גאנצער דער םון פראצענט 50 ארום זיך געםינט יארק

 ארגא־ אינדוסטריע גאנצע די איז יארק נױ אין סטריע.

 מיטגצײ זײנען צאהל, אין 750 ארום ארבײטער, די ניזירט.
 אינ־ דער םון יאקאא א אויך איז װעילכער ,6 אאקא̂י םון דער

ױניאן. װאירקערס גארמענט לײדיס טערנ^אגאל
 נױ אין ביויז פראדוצירט װערען באטאנס סעאואאיד

 זײנען צאהל, אין 700 ארום באםאךארבײםר, די יארק.
ײ ארגאגיזירט,  םון אאקאל א ,132 אאקאי צום באאאמעז ז

 ױניאן. װאירקערם גארפענט אײדיס אינטערנמישאנאא דער
 געזאגט, װערט איגװעסטיגײטארם די פון רעפארט דעם אין

 אוץ ארבײטער די צװיעען אנרימענט קאאעקטױו דער דאס
 אפנע־ איז באטאנס־אינדוסטריע דער אין באאעבאטים די

 דער אנער ,1925 יאנואר, מאנאם איז געװארעז בראכען
 און געװארען אײנגעשטעאט װידער נאפדעם איז אגריסענט

̂ קראפט. א'ז איצטער איז
 אינדוסטריע העפסטיטיטינג און טאקינג פאיטינג, די

 זײנען ארבײטער די זײטען, בײדע םון \ארגאניזירט איז
 אינטערנעשא־ רער םון אאקאא א ,41 אאהאא אין ארגאניזירט

 האט אאהאא דער ױגיאן. װאירקערם גארטענט אײדים נאא
 אגרי־ קאאעקמיװ א האט איז מיטגאידער הונדערם 14 ארום
 אינדױ דער םון באאעבאטים־אסאסיאײעאן דער מיט םענט

 איגדי־ אויך האט ױניאן די צאהא. 1אי 100 ארום סטרי;ג
 דאס באאעבאטים. םוםציג א נאך מיט אגריםענטס װידועאע
 באאעבא־ די םון פראצענט 75 ארוס פאר דך םים שטעאט

 דיזע פון פראדוקציע די איז אינרוסםריע; דער איז טים
פראצענט. גרעסערעז א נאך פאר זיך מיט ׳צזטעאם פירםעס

 אמערײ דער און ױניאן דער צװי׳פען אגרימענט דעכ
 דער םח מעמבער ״קײז :פאר שרײבט אםאסיאײ׳טאז סען

 מייד ױגיאן סטריקטאי באויז געברויכעז זאא אסאסיאײשאן
 בא- סעאואאיד איז העםסטיטשינג און טאקינג עםברוידערים,

 די אויך אנםהאאטען פאר^ריםטען אזעאכע און טאנס,״
 און םאנוםעקטשורערם אינרעפענדענט די םיט אגרימענטס
 םאראאנגט באװײזעז, די םון גרונט אױם׳ן און דזפאבערס,

 ארײנקומען זאאען פאר׳טריםטען זעאבע די דאס װניאז, די
 דער אין אסאסיאײשאנס אנדערע די מיט אנרימעגטם די איז

אינדוסמריע. סוט און ססוירט קלאוס,

ען ענ ר װ ע ט ד ע ט ױ ױ ט רן דו א ר ן פ די פו
ר. ע ט ײ ב ר ‘א

 קאםיםיע דער םאר םארהער דזנם םון םאראױח אין
 קאוגסיא״ *אינרוסםריעא דעם םון םא^טעהער די האבען

 יאהאבי אז זיך, באקאאגט פאא עטאיכע ן)’אסס (פראטעהטיװ
 אין םראדוסציע, גענוג ארויס ניט גיבעז ארבײטער זײערע

ײ — װערםער אגדערע  די אבער גענונ. ניט ארבײטען ז
 צו דאס פאקטען תײגע נעבראכט ניט האבען רעדנער דאזינע

ײ באװײזען.  מים און גערעדט און גערעדט באויז האבעז ז
אזוי. וױריןאיו איז עס אז באוויזעז, גארניט
 קאמיסיע דער םון אינװעסטיגײטארס ספעציעאע די
 באהויפטונגען די אט פיט אפגעגעבען גארדט זיך האבעז

, רעפארטעט. גארניט םראנע דער וועגען ד»אבעז און
p װי גאונסיא״, ^אינדוסםריעא דער w ,האט באפערקט 

 צײגען זאאען װאס פאהטען, y:pp צוגעיטמעאט ניט אויד
 דער צװישען םארגאײך א פאכעז זאא װאס אדער עפעם,

 שעפער. * אוםסײד די אינסײר\און די פון פראדוקטיװיטעט
 אר• שעםער איגםײד די פון ארבײםער די דאס קאאגען, די

ײ דאס עהרענהאפט׳״, ״נים בײמעז  »ױם" זיך ״באדערען ז
 רעדגער די םון מאנכע זוי ארבײט, דער בײ ״נענעצען״ און

 בא״ פוסטע װי מעהר ניט זיינען אויםנעדריהט, זיך האבעז
 םון פאגטאזיע דער אין באויז עקזיסטירט דאס הױפםוגגעז.

 רעד־ יענע — םימן א באאעבאטים; דאזיגע רי םון םאנכע
 ערקאעהרען צו פארזוך קײן געמאכט נימ אםיאו האבען נער
ױ קאםיסיע, דער םאר  ארביײ דאדםען ארבײטער די ׳פנעא ו
ײ אז אנוױיזען, און טען  װי שגעא, אזוי ניט ארבײטען ז
ײ  באאע• די םון םאראאנגט װערט דאס װי *דער דארםען, ז

באםים.
 זײנען קאאגען די חוס דעם, אויוי ענםםערט יוניאן די

ײ וױיא ווערט, גארניט זײגען או| ריכטיגע סית ניט  זײגען ז
̂נרעז.. באגרינדעט םינדעסטע חום אױוי גיס  ארביײ די געג
 שנעא, אזוי פונקט ארבײטען עעפער אינסײד n סין מער

ױ  זיחנרע גיבעז און שעפער, אוםסײד די םון ארבײטער די ו
ארבײט. מאנ עהרענהאפמעז םואען, א באאעבאטים

*אנשטענ• אז םון ארינציי דעם ןוגעומןענמ מױאז די
 איז איז װייזיזמ* אנשםענדיגע! אן םאר ארבײם טאנ דיגען

̂וא פרינציפ דער אז אויםצופאסען, גרײם ׳פםענדינ  דורכ״ ז
 םראזע די דאס אבער« גאױבם ױניאז די ווערען. נעםיהרם

 ‘װײחש״ אנשטענדיגען אן םאר ארבײט ט*: ״אנ^טעגדיגער
 מען דאחי דעדבײ ווערען. םאחפטצגען שלעכס ניס דארוי

 צר חנם און חנכנתן איבײטער״ס דעם האכען זינעז אין
ױ יונקט נצזונט, פח<זײן שטאנד  n זיגען אין ה*ם םען ו

 אזוי יונקט איז װני^ן די אח ב*אעב*ס. םון אעםעחנסען
 װי #ארבײם דער בײ זיך יאגען אוםםענשאיםח דעם גענען

n נעגען איז p n גג רופס םען וואס רי מ ד ד א  די אן ^
דזעאג״.

און
 און בא״םיםען, גאמים ם^ראויס אין מען קען דעם װעגעז

 אינדוסטריעא״ דער דאס װערען, איבערגעאאזעז דארף עס
ו צװיעען אאײן זאאען ױגיאן דער מיט ק*וגסיא״ י  קוםען ז

ױ נ$כדעם םאױפטענדיגונג, א צו  מא״ װעלעז צדדים ביידע ו
 די אין צו׳פטאנדעז די איבער אונטערזוכונג גענויע א כען

^עפער. םארעידעגע

פ א ס. ש ס טרײ ס
 סעםיוצא םד. האט ק^ומיסיע דער םון םארהער דעם אויח

 קאונסיא/ ״אינתסטריעא דעם םון םעגעדזעער דער קיײן,
 פעכי״ די האבעז צײט ם^נאטען 8 ״אין דאס באהויפטעט,

 אין שאפ־שטרײקס, 71 געהאט פר^טעקטיזו רעד םון בערס
 אונ״ םון ארבײטער 1993 באטײאיגט זיך ה^בען עם װעאכע

 גע״ עד חאט דאס, און םרויען\ אזן םענעד שעפער, זערע
 ביז םצן16 דעכ דזשואײ ״םון מיפך אין פאסירט האט ז$גט,

̂וט קאײן סר. טעך.28 רעם מארטיט  בא־ אויך דערבײ ה
 ״זײנען ״סטאפעתשעס/ דאזיגע די צואיב דאס פערקט,

ארבײט.״ שטונדען 663 געגאנגען פאראוירען
 םון רעהארדס ךי איבערטריבען. עטארה איז זאך די

 אײן ניט pאחאוט ^טיםען םראגע דער װעגעז ױגיאז דער
 , ם#רגעבראבט. האט קאײן מר. װאס ציםערעז, די םיט

 איז עס ווען צײט, דער אין דאס געדענקעז, דאתי פען
 אינדױ דער אין אפםאר אעצטער דער געװארען אנגעגומען

 רעקאםענדא״ ק^וטיסיעס דער םון באזיס דעם אויח סטריע,
 כדי סטאפעדזש, דזשענעראא א געװאחגן געמאכט איז ציעס,

 םאאען אײניגע אין טרײד. דעם ^רגאניזירען צו בעסער
 ר*ט סען וױ אענגער, ^נגעהאאטען סטאפעדזיש דער האט

 ד^זיגע די אין אורזאמן ספעציםי^ע צואיב עמוארטעט, עס
 א אויױ ארבײםען גענוםען האט אינדוסטריע די שעפער.

 די .1924 סקפםעמבער, טען1 דעם ארום כאזיס נארמאלע!
̂רדס  דאטום דעם צװישען דאס װײזען, ױניאן דער םון רעס

 געװארען ארייגגעבראכט זײנען ,1925 מאי, טען1 דעם און
 וועגען האונסיא״ ״אינתסטריעא דעם פון ק^םפאײנטס 52

 געשאיכ״ זײנען קאמפאײנםס דיזע ד$ס און עאפ־סטרײסס,
ײ ײי כאאד, ג׳עװארעז טעט געװ^רען. געמאכט זײגען ז

 ?!אנ-סטרייקם באמרענקען צו גערן גאנץ איז ױניאן די
 פארכױידען צו עס העאםען צו גרײט געװעז ^טעגדיג איז און

באזײטיגען. איננאנצען עס אדער
סאא״ קײן געמאכט ניס װערם עס, םאחשמעהעז מיר װי

 שאי־סטרײקס ״אינסארײדזמם״ זי דאט ױניאז, דער געגען גע
ײ ווען אױםצוהאאטען, עס זוכם זי דאס אדער  ער^זײנמן. ז
 אנ־ און ײיאען בעסטעז איהר בײ אאײן, ױניאז די אבער

 כדי סםאםעדזשעס. אאע באזײטיגען ניט ?אן יכטרענגונג,
 זאאען באאעבאטיס די דאם נויטיג, איז דערגרײבען, צו דאס
םיםהעאפען. אוםן אינםעאיגענםען אן אויף

אור־ אן אהן םאר זעאטען גאנץ קופט שאפ־סטרײה א
 װאס אויסברוך, ספאגטאנער א עם איז געװעהגאיך זאך.

 װאס קריװדעס, מסשות׳דיגע גאמ םון װערנ^י^יסגערוםעז
 אונ־ זאא פען װען םירםע. דער געגען האבעז אמייטער די

 אױס״ םען וועט סטאפעדזשעם, די םיז אורזאך די מערזוכען
ײ דאם געםינען,  דורף ארויםנערוםעז אמםײסטען װערען ז

 פוגתםצן די גענען םארברעכען באאעבאטים די װאס דעם,
 נאםירליך, זאגט, ױניאן די אגרימעגט. קאאעקםיװ דעם םון

 שא•״ חוכטםערטיגעז םאראעצונגען אזעאכע אםיאו דאס ניט,
 קריװחנס אאצ דאס זאגט, זי — געגענטײא איז סטרײהס;

 .וחד אויםגעגאיכען דארםעז שעפער די אין ארבײטער די פון
, די דורן־ רען י ר ע מ ע א ס מ א ו ר ו ע • ד א  ס

 זיר אנצוכאפען אתן געשאםען, האט אגרימענט אעקטױו
 מענשען, זי׳ינען ארבײטער די אבער שאם־סטיײה. םאלן

ײ האנדאען מענשען, אאע װי און אימפואם. דעם אויט אמאא, ז
 באאעבאטים געװיסע װען דאם דאריבער, זאגעז מיר
ײ װען האנראונגען, זײערע איז אויםגעפאסם מעהר װאאםען  ז

 װאאמען און ארבײםער, זײערע םיט באריהרוגג איז קוםעז
 אנריםענט, םיז פונקטעז די אז נעבען, אכטונג בעסער אויו

 פאראעצט ניט זאאעז אונטערגעשריבען, האבען זײ װעאכען
 קוםען װאס שאפ־סטרײסס, אײניגע די װאאטען — װערען,

װערען. םארמידעז אײכם גאמ געהאנם םאר,
 איזר דער װאס שאפ־סםרײקס, געבען םארשריםטען די

 קאונ- ^מינדוסמריעא צױישצז אגריםעגט קאאעקטיװ טיגער
 אץ גענונ, שטחןנג זײנען אגטהאאם, ױניאז דער און םיא*
 דעם ווענעז קאז וואס אנדערע. נאך מאכעז ניט דארױ מען

n« דעם אין נעםאן ווערם דאס װי ווערען, געזאגט מעהר rm 
געזאגמ: װערט דארט אנרימענם? דעם םון 28 נדאו*

 םאו- ניט זאא אגרימעגט חגם םון צײם דער ^דורך
 םטרײ^ דזשעגעראל אאקאוט, דזשענעראא קױז סומען

 ש]ן*• אינדױױויןעאער אדער אאקאוט, שאפ אינדױוירועא
 װעאכער איתענד םאר שאפ־סטאאעתש אדער סמרײס,
 סםרײס אאמאוט, סײ\ םארקוםעז ניט זאא עס אורזאך.

 אויסנזד דאחי עס וחנן צײט, דער אין סטאאעדוש אדער
 קריור אדער חאמפאײנם וועאמר אירנעגד ווערען גאיכען

n. זאאען שאפ א ודתעגד םון ארביממר די אויב 
 ואל שאודסטרײמ, א אדער םטאפעתש א םאראודזאכעז

 גלײד עם קאונסיא״ ^אינדוסטריעא דער
 זיך, םארפאיכםעם ױניאז די יוניאן. דער

 צו צוריקמ>חרעז זיד זאאען בײטער
 זאא צײם דער אין שםונדען, 24
 ארבײנמר n אז #חנן

םאא
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 די צו איז דיעס, צײטונגס די םון
 אפיס חור אז באווא,סט, שוין םעמבערס

 אינער- פרי דינסטאג איז % לאקאא םון
 בא־ דזשאינט דעם פון געוואמוז גענוסען

 וחך אגגערופען גיט u>p דאם חגם ארד.
 קא• די וױיל אקט, פרידאיכצר סײן רען

 2 לאקאא םוז עקזעהוטיװע סוגיסטישע
 איבער• םרײוױאיג גיט אםים דעם האט

 מענעד־ צײטװײאינען דעם צו געגעבען
ײ װי זשער,  ווען טאן, געדארפט חאבען ז

 אייט, ױניאז לאיאאע געװעז װאאטען זײ
 ‘;[9 תרכגעםירט פאסירונג די איז דאך

 די קאםף. אן ארן געשאעג אן װארען
 פון עקזעקוטיװע די װעמען ^פ-ס־היטער,

 ארויס זיינעז אנגעשטעלט, האט 2 יאחאא
 איז םיזיש אבער געװארעז. געםייבען

 נעװארען. אנגערירט. ניט דערבײ לײנער
 מאנ־ װײל דעט אנטקעגען דאס זאג איך
 דאפ אז אויסגעדריקט זיך ראבען נע

 געדארחט האט אפייס פון איבערנעהמען
 םריגציייעאען א__פעהר אויף פא־קופען
 װי אופגערעכט אדער גערעכט שטײגער.

ײז ניט זאא שטאגדפונקט דיזער  טעא״ ז
 אזא אז םאקט, א אבער עס איז רעטיש,

 איבערנעהמען, ״פרינציפיעאער״ פארט
 עס אפגעי׳אםען. רוהיג ניט װײט װארט
 אונ־ צו געקומען זיכער דערבײ װאלט

 אוגטעמעחאקטע אויגען, מערגעשיאגענע
א־ די אז מענאיר און װ. ז. א. זײטען,  י

או װאאט איצײ  איעסטירט אײניגע נ
 אויסגעםידען איו אאעס ראס אויב אױך.

 רוהיג געװיסען אונזער דארױ נעװארען,
 פרינצים דעם האט מען אםילו אויב ױי\,

אפגעחיט. שטרענג אזױ ניט דערבײ
 אאקאא דעם פו| איבערנעהפען דאס

 אינצ*דעגט אײן בדריז אבער איז אםיס 2
 אונזער אין װערט װאס ?אפף דעם אין

 צוױי אעצטע די זײט אננעםירט ױניאן
ײ זײער אוז ?אמוניכםעז די יאהר.  צי
 היס- מים שרײען ״פרײהײט״ די טונג

ײ אוי^ האט סעז אז קזאוח, טערישע  ו
 אבער אםת דער פאגראם. א נעפאכט

 ניט פערזענאיר קײנעם האט מען אז איז,
ײ האט מען נעטשעפעט.  סוספעג־ נור ז

 בײ צונענומען און עםטער די םון דירט
ײ װעאכען אפיס, דעם זײ  אנ־ האבען ז

 ירעטענזיעס םאאשע אונטער געהאאטען
םארםאיכטדננעז. און שבועות םאאשע אח

 מעמבערפ אקטיװע ^טע די פאר
 דורכנע״ האבעז װאס לאקאי, אונזער פון

 נאך נעדענקען און קעמפע אלע פאנט
 בע־ שעפער הלאוק די פון ?אנדישאנס די

 און קלאר פאסירוננ די איז ,1910 פאר
 קומען צאהל גרויםע א פארשטענדלץ־י.

 איג־ די גראטוליחנן אפיס איז טאנ יעדען
 םוטי־ םעסםער, דער ם^ר טערנעשאנאל

 זץ־ געםיגען 2 לאהאל איז האגדלונג. נער
 רעא־ ?ענען װאם פעמבערס נענוג נאך

ײ און פאסירונגעז אויף ריכטינ נײען  ז
 ״אינטערנעשאנאל״ די אז פארשטעהן,

 גצ״ דלע|1הא נעקענט ניט אנדערש דאפ
 עס עקזעיןוטױועס. סאמוניסטישע די נעז

 fצאה געוױסע א פאראז אבער זײנען
 ניט קענעץ װאס מעםבערס ״נײטראלע״
ײ- קאמוניסטען װאס מיט פארשטעהן  ז

ײ בײ ױניאז. אונזער פאר שעדליך נעז  ז
 פון^שיק״ איז ,2 לאקאל *ז אויס, קומט

 אנצוםיה״ מאל אלע באשטיכיט, שויז זאל
 לויט דעריבער, איז עס אפאזיציע. די רען

 זײ• קאפוניסטען װאם גוט, מײנונג זײער
 צו אכטונג כדי געװארען ערוועהלט נען

ײ םיהרער, די אוײױ געבעז  ניט זאלען ז
 דיזע צו קאםפראמיסען. צוםימל סאכעז

 װער• פאר א זאנען מיר ווילען בזעמבערס
טער:

ױ ,2 לאקאי אז נעדאנס, דער  דער ו
 אין זיין כסדר מוז 1 לאהאל פארינער

 עס דורך. און דורך ^ש1נ איז אפאזיציע,
 אז איבערצײגוננ, םעסטע אונזער איז

 זזאט לאסאל אונזער װאס דערםאר גראדע
 דער צז צופאסעז געהענט ניט אםט זיד

 האט יוניאז, דער אין או] מרײד איז לאגע
קאנדישאנם די אז דערצו, געבראכט עס

 אמצסײן vn ז״נען אפצרײטאר פח
י ױ1 עמצר טאג צו  ^גדיציא- י

w? םון גצן rj פרצסצר. אדער iip n 
נ*ד*חנן .ורעסעדס און טציס

 פרא- •אליטישע םיט 1פא קײז ניט זיד
ץי חאלטען זיי גען. אסת, פלטצן נײם ו
ו  יו1נל ארערערצט צו איו ױגיאן א י
 דצס פירנצסצרען צו װאםע חילםס א

̂נ, ארכ״טערס  לױט חײגט, יעצט, יאג
 םיעגט צײט. דער םון אומשטענדען די

ײ ען5הא סיזאז, דער קוכיעז  גערופען ו
״ מיט pי מעמכערס ױיערע  צױ דף ז

 מעד פיל געהאיפען px זאםעמערעדט
 1ני אוגז. בײ אבער איז אנדערש ריך.
 די דאן ,ו ש י א די צוערשט קופט אונז

 םלעגט אםט פעפכערס. די םו־ן םראגע
 םיעגען אישוס די צוליב אז פאסידען

 דע• פעפבערס. די װערען םארנאכלעסיגט
 צו ניט ׳פעיע פעחרסטע אין איז, עיסר

 קיין פיאגען שאפ אײנצערגע םיז מאכעז
 יעדען העי־פען, נאר אישוס, אמעמײנע

 אױף טהאט און ראט פיט כאזונדער שאפ
 די טיע; אזױ ד־ יאזט עס נאר וױפיל

 11א יאסאיעז פרעסעים די און קאטערס
̂קסעספוי. טאקע זײגען ױי  סיזאן איע ס

 יאקאלען דיזע וױ טאקע, מיר הערעז
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מנד אינשורוןנס פונ׳ם מוסעפיגליפ זממו
ץ י«מו?יער ל״ ו,

»i*t פיז P8n» (83811 דרײ ׳*וין
in׳i»* (»8«ז«ר»יט8(8,, י8י i6• דע־

• •M ia n* ««ח ivo<i« \ n m v a n* 
 1» ד׳נטנעיס די *ו dpvstb |81ײ6«

w iw ,1*י *••ט חןר חדןי ימיפו « 
מי סן i« iin טו w| נ־עניגערס 8פ*י 
«836) «11*0)118*181 «0**n i8T i8iv ii 

tie «” P]<08« i n »*» דט־8דע דעס*
*m

 o׳jic ט׳פיוי דעו ,iitmphp טר.
 )עד8חעי5ארוי דינע (1» נט,8טכ1»88ד

 ,l6«36P**m און עננתנחנר נרידער די
 *יעס און געטינייט |י’רמיײ811י ה*נען

ס מ iv נעםטז מגיי  in n e u r ״.•טעיען 
 ?דױר יז»ט8( האט װ*ס *״;עם, דען8י

 נע־ דא ז*ר פיעד־ט וייער *ו jim תס,
1 ,»ט18( ן83ה» זיי 1» ײערען, *גס1 8 

אױןי. פ*מ
*נ1פ» *ןי1 ׳*83* ס׳זיינען איי• (8ני

8 גינע in * i8 ivn ז 8  װטהר־ און »v» נ׳
8 ?ױיגייןי l8 ii| דער נדט אנדערע (»|י 

ivaip* «ייס i. אױפ״ דאמם וױיען מיר 
ootpino אײנינע אויוי טאכען j it די 
 דעד־ אז דער>-ו, פ־הרע; װאס אוחאבען

 iv נא־עיט־נט נעװען זייגען װ*ס מרס
 ער׳טטע ד• אינישורענס זײער ארינען
 דער ניז װארטען נעדארפט תאנען מ»ןי,

 אנדערע און װ«ןי, דדיטער און *וױיטער
 נע־ נ־ט אױך א׳צט אפייו נ*ןי ווטכען

 • נדענגען דא ווערען םיר הראנען.
תן אר8 עיי ’dvd אזערנע פון ניי v .

:איינס נוסמר פײס
 lie מטבעי ׳טװארץ, א. ברודער

1*2 »<'p, ״ז אויף חאט  ״רעדזדיסטריי־ ז
p|« בא״ א־ז ער אז (,83838(16 סארד״

ל א אנ ש ע ערנ ם *־ אינ ד ענ ל א ק

סקדלסמן. ח. ®ון

 צווײק יאהר 12 םימ װאך חײגםיגע
------- \

 20 לאקפל ױני*ן םפכער ו״גקווו* די
 *רנ״נןער יולע *ו אולפרון״ *ן *רויס לאזמ

 יילא• באסםאן, יארק, גיו אין ■רײד •ון
ן *מעדס די אזן 7דעל*י  *טעד*ל*ד יו

 ספז״מס יקומ8קפנעק און דדיורוי גױ אין
o r ן זײ^ ם ז ^ר  דעי אין קומען ו

 T4 נ*ד רעדז^סציירען. זיד און יוגי^ן
 גע־ 20 1,לזקמ ײאס **םרענגונגען

esyo אינ״ רײנקאו® די רג»ניזרען0 *ו 
̂ילוס, «.״ם געקוסען םען »יו דוסמריע  ב

tf 5גע;ערא » װעי־ען גערואלן םוז עס 
 ל#ק»ל װאו באארד דז׳»מיגנז די סמרייק,

 איגדןזרסיר® חאפ רעירעזזגנםירם איו 20
̂נאען מם סמרײ?. געיל

ם ̂חלז אייב̂ד י f ק מ  די ײעסזגז מ
ןן ני  כקעבעץ ®אד ױיסגזדיל^סעז Bfn יו

v? סםרײ? ?^וק קליײל^נ^ר 1י*י r
̂ל דעם ̂חנם »ון לאק ײ ם װ  כויזענד ו

 ילe אזוי אויןי עדז*ץ, ״ידעז י0י¥ל
 איחב אויס«ליסען ד*ס tt$n ער מגקסג

 דלי ייסיעז׳ אנגעםןןגםז ױניאן דלר *ײ
אי ריכ«ער B דער ײעםעז י iro י- וויו** 

̂גע די ח*ס געקזםען  גוריקגעװיזען. קל
• • *

̂ס **רבר״מונגען די *וליב  די װ
̂כער *ילאחנלמיער  א י•9« םאכעז קלאוקם

ן די גע§ינם ס*רײק נענ^ל ן ני  '®#ר יו
 געלד *יע»ײםס די רעדוגירען «ו נויאיג

י ,2.50 בלויז 19 6.50 (19  םום ױגיאן י
o r י י י י י יוײל מ o 9 ײיל י r^ •ר־* 

 םעמבערס װערען ז^לזז ®דײד אין גײ»ער
̂בען *י*ז י•9 אייו און  גד*עגענ- די ח

o 1ײ מיי® r באםײליגען *ו ייד יעבס 
 גענעראל א אויב #•עסיםוגג חױ־ *יז

jn י• ל9י סשרײ• f,ײעיעז• געײסעז ניס ־ 
• • •

 ביזנעס yn זסלע״ס7 םיש עײנדת איז
 #רקער’ נײ די מײליםס אײדסנענסס

 ני* v ל«?*ל קייז «f מ#רר, דדיאינ®
 די »דן קײגעם »אי •גיסירען םייעז

 חעגד־ ייזנסע, דער אין ני• מןנייחמז
̂פד־אד גי̂ל  ן׳י לען9י אײד J ד. ji ק

 *גד1סאבענ*אר קײן רוסען ני■ לןמלס
v אין לועעז * m  ojn ̂ייו  יגײ ױ ללע

•m  i r J קאגדי איו עס וועלבען ־1 t r

n ד^ר 'צע&טעט m עגד
o n  in j m f s y j ין דעק^רד® 

o n  m  09.1 ^ r o  i n נדחנר׳ס 
i r r n u  m r ח o w n  no w w

m tr ׳נע»ונען דס fiN זעינסטססר״
nro to #rn ;v o s r ̂ס  איד h *יחם ח

o jm r ד <וחיען,9»ױס געקעגט דט  נו
n דעד i w ̂ט  ר\י, ססר״סטעחט w ח

 ״יןר״מס׳׳ ויע^ גענרטגט טון נעטומעיט
עמלענדעה יסד «ו

 געװאדען *ױסגענומען טיו ?ײס זײן
״ן טעג עטייכע ווכעגדיג און  נוןוכיען ז

י ױז  פולם רעקארדס סטד^ידע^ n י
 אױסטד עגדטןי רען חאט דעיסרטטעגט

ײ נא״עעפטיגט איז ער סז #פונען  ״״ נ
ײ דט און גאלדטטן, ̂ולדטאן נ  עגד ג

ױ ס^ן, ץ אין *;;עגעבען האט עד ו  זי
רעדז׳טיסטר״״אךקסלד.

o rs jm װאס מווען, דאס איו ״סולך 
 װסרטען געדסרםט חאט כרודעד חןר

V איגעוחנגס דין קדעען ו9 װאכען אוױי
: נוטעו־ קײס ױי צו

יא״ fie רעמנער םודניוןן, י. ברודער
ו אין האט ,9 האי ״  ״הנדז^סטדײעאן ז

 יעצטען דעם דורף *ו \,אגגעגעבע ל,*רד״
 געארכײט ער האט סעזאך ׳יססריגג

̂עצער, עטייכע אױוי  ואנגעכענדינ גיט ■י
 ער ישא•. אײן פון אפילו ג^טען דעם
תר pc געײאיען גערופען איז  ענג־ גזיו

 ?»ע• װעלכע אין אײסצוגעפיגען יעגדער
̂וט ער •ער  אכער ח*ט ער געארכײט. ה
 אײגצעלנעם קײן אנרוסעז געלוענט ניט

 גע־ איבערגע^יסט איז סײס די נאכיען.
 גאף און ,9 י*קאל פח אפיס צום װארעז

 אויסצו־ געמנגען ענדייף איז טיה פיל
 געװען איז כרודער דער װאו געפינען

 זײן אױססאכענדיג און באיעעפטיגט,
 די ערישט געקר^געז עי ה*ט רעסארד,

אטאל. מיט טיצעקס דדײ װאף
טיספארשטענד״ עהנליכע און אזעיכע

 מעמכער דער to דעדצו, בדענגען :יסע
 צײט געװיסע א וואדטען דארפעז זאי

 זאל איניצורענס. זײן יןריגט ער איידער
 געטאכט יזראר דא יעדעגפאיס אכעי

 זיכער ױעט טעםבער יעדער אז װערעז,
ײז קריגען  אדער פריהער אינישוחננס, ז

 נאר איז זי אדעד ער אויב ״&סעטער,
בארעכטיגט^- דערצו

אויפמערק־ דא מיר װעלען צואעצט
 טאכען צו לײכטער אום אז מאכעז, זאם

 האט דעפארטמענט, פונ׳ם ארבײט די
 אין אפיס נײעם א געעפענט איצט טען
 יע״ די *לע סטריט, טע18 װעסט 122
 די אויך װי קלײכיס, האבען װאס ניגע,
 און רעדדעיסטרירעז, זיף דארםען װאס
 אנסרע־ עפעס װילען װאס אגדערע אלע
 גײעם דעם אין װעגדען זיף זאאען #גען

 גע־ זײן שטענדינ װעלען דארטי אםיס.
 אויף אלעטען עגטפערען צו סענשעז נוג

אגפראגען. אלע

ל א ג מ ע ת ע ס נ י ם א ס י  ש

ע א ד ו ל א ז ע ר ר ע ר ר ו פ צ

ה ח פ ש ם פ מ א פ א ל

 צוגע־ האט אינטערנעשאנאל אונזעד
 טרויער־טעלעגראמע, םאלנענדע די שיקט

 פארשטארכע״ דעם םון פאסיליע רn צו
לאפאלעטי ם. ראבערט םעגאטאר נעם

 לאםאלעט, מ. ראבערט ״םרס.
װיםיןאנסין. מעדיסאן,

 ם. ראבערט סענאטאר םיז טויט דער
 םארלוסט גרויטער זעהר א איז לאפאלעם,

 ארבײטערשאםט, אםעריסאנער דער םאר
 װארימען א געהאט איח־ם אין האט וועלכע
 צו באשיצער, םעכםיגען א און םרײנט

געילעגענהײטען. און צײטען פארשײדענע
 םון מיטנלידעד וײ םון גאםען ״אין

 דריסען ױגי#ז, אינםערנעשאנאל אונזער
 דעם איז באדויערעז, מוסען א אױס םיר

 * שיקען םיר איז םרויער, פון מאםענט
 אאע און םאםיליע, דער צו םרייםט־װארם

 באוועגונג סדאנרעסױוער חנר םון סרײגט
אטעריהא. איז

סרעדדענט. זעםאן, םאוײס
סעלןרעטאר. באראף, אברהם

ױניאן. װאירסערס גארםענט לײדיס אינט•
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 סױידימיאן
האמפײז פאגגפ»ן

*v o א אנפאנגען טוזען d f r t u 
ע3װ טרײדס פאר יןאטס״ן  חא״ ינ

שארדס ױדאן און ױדאן בען
n צו אח  |rw < J«nv אוגאמאדדרטע 

i און כאשיוס חור vn טרײדס׳/ y i 
 פון עסועמוטױוע דער פון װאדט שלאגס
ד חאנפערענץ, אמאדדישאן ױניאן טױי
א טר״ד םון yiVNipytpy די ד  ױ

 איז װעלכע ;ץyרyקאנפ אמאגידישאן
 שאגפערענץ פון ;עװארען נאאױפטרא;ט

 אדנײט; אמאדדישאן די אגצופ״הרען
 האט אין ט״ט״גג א אפגעלאלטען האט

 אנצו״ אזױ וױ פראן א אױפגעאדנײט
 אונאר״ די צוױשען ארנ״ט ייי םיהדען

 פאר אדטירען צו איז טדײדס גאגידדט;ו
 ױניאז האכען וועיכע ׳ױ;יאגס טרײד די

 ױדאן אין *ראדוקטען אוץי רײכעיס
 און רעסטאראגען סטאיב, אין קארדס

געטעםטען. אגדעחנ
 איז װעיכע קאטיטע עקזעקוטױו די

 צענטראי־ע ארע פון צוזאמעגגעשטעלט
 טרײד אין לןעדפעדשאפטען ארנײטער

 זאא רען באשיאסען האט ױניאנס,
 ײע״ עגגאי״ע אין כויעטין א ארױסגענען

 לײבעיס האבען װעיכע מניאגס, די גען
 25 טײלען צו און קארדס. ױגיאן און

 באפעיקע• דער צװישען קאפיס טױזענד
 װאי שטאדט פון געגענדעז v$9 אין ררבכ
ײ ארבײםער, בעיןער דך געםינען מס  װי

 אנדערע און קרױדקס ריטײל טערס,
 די פין אפלעגגיג זײנען װעלבע טרײדס

 קאכטיטער, די םון מיעוננ עפענטליכע
 “א;צו געװאדען באשיאסען אױך איז עס

 צוױ־ סאטפײן ארנאניזײשאן אן פאגגען
 גע־ האבען ווערכע טדײדס אײניגע שען

 רעצסע די אין זײגען אבער ױגיאנס האט
אוגטערגעגאנגען. יאהר עטליכע

 געװארען באשטיטט ?ײנען קאכױטעס
 שױן ארבײט כיען און ארבייט דיזע םאד

 עסזע־ די פון באשליפע די#דורכצופיחרען
קא-פערענץ. ױניאן טרײד םון קוטױומ
 איע אױף םאדעיט עחזעקוטיװע די

א;;זךעיאסעז ?יך האבען װעצכע ױ;יא;ס

• אד״ n \ אץ  n n n  n  rjn yw ^ o  אן 
wjf iy>ff wr«t«j«i
t<N oy ys?yn yoio yro^u «ר |yogr

î וnא1Vנ/ |yoנאשלא n y -אתאדזא 
אי ציאן  et^AOiP צוס fy^r^^s ז
in װאס y n  n  iy n n o 

ר נײטדאנ^ ץ n» סאנד צוס טײל ױ
1 nypy îyחנט n און נױאאא yrosM i 

y,| ארנײט im  \nvvt

חן א כ ענ ר אייז ע מ ײ רנ • א א  מ
אן ש עג ט װ ר ע ד א ג ׳« נ רו ד ע  ר

#ל ען ז ב ע קג רי ס׳ן צו כ ע  ד
ץ ט ד כ ע ר ױ ע ג ר כי

נר^דער• דער jib לאנװענ׳שטן ד•
 -y* און |yb־8”£ יט^מןוטיױ אװ ד1ח

 געחאי•88 אי¥ט װערט װאט דז׳ע־נדען,
 איז דעטרטיט, האי, איחעכטעי א•( טען

 ירטגרע• ארס רעמארױ אויש׳ן. גענאנגען
 אבכענוניעז האט און ארנאדזא^ץ ס־װע

 אויפסאדע אײדטטיד־נ, רעזאיו^ע, א
ןי הוי־דז״.׳, ארעזידענט רע;דינ  •IV ײיי

c נירגער״רעכט נענען,vpר• iv גמיסען 
 װעטעראן און ש־הרעד סא^אייסט׳׳טען

 גענאסע נאװעמנג, ארנייטער דער שנן
 נע׳ איז װעיכער דענס, װיסטאר װדז׳שי(

 דער אין טארטירעד די iid איינער װען
v״d ררחדה. דער פון

tvn נע־ ;ע־שטערט איז רעזאמ^ע די 
 באגענענט ז• איז ׳שטידען, oiv װארען

 *יא*ריסטענטען היי׳כיגע םיט געװארען
הורא״נעיערייען. אין

 פון נל״ר אנער א׳ז חאנװערעאן די
 א iv א׳בערגענאמען אשי״אדיסטענטען

 רא- ד. װען נג,1׳טטימ טרױעדיןעו זעהר
ג־ האט שיעדדענט, דער בע־טסאן,  א̂נ

 נע־ איז ראפאיעט סענאטאר אז ס־רט,
׳טטאינען.

 געעחרט דאן האט קא:װע:טאן ד־
 דורו סעגאטאר דעם tie אנדע;קען דאס

 טיגוט B עvנאנ םאר זיד אױשיטטעי־ען
v״u. ;•יטטיר. געמען דאן א'< .־זאל א

האפיטאא
$18,000,000.00

עטאנאירט
1841 אין

ראדיא דורד דאלארם
פאםט «דער קײבעל N נאו

, ו נ א ל ס ו ר ־ ט ע װ א , ס ו ש ל ױ , פ א ס א ר י װ ם א  ל

ן ו ע א ר ע ד נ ן א ע ל י י װ ט פ פ א ו ױ

ע רי ט ם ע ץ ג שטענדיגםטע א ען ®סל מ טו ס ל״

ל .1 ע דאס סױרװיס. שנעאע מערקװירדיגע א סאסט, דודך — : שנ
געשײןט װערט עס װעמען צו דירעיןט צוגעשטעאט װערט געאט
ץ ענ. 18 פון םארלױה א ט

םון לאנדאז, קײז קײיבעל אדער ראדיא דורך — :שנעלעד .2
אױסצאהלען. דארןי׳ מען װאס פערזאן צום פאסט דורך דארטען

ץ צוגעשטעאס װערט געאט דאס ה א ארלױ םעג. 8 םון פ

טען אם 3 ס  דעם ביז װעג, גאנצען דעם קײבעל דורך — :שנעל
 פאםט דורך דארטען פון גע׳טיקם. װערט נעאט דאם װאוהין לאנר,

div װערט נעאט ראס אױםצאהלען. דארף פעז .װאם שערזאן
אדלױר אין צוגעשטעאט טעג. 3 פון פ

 נעאט, די ערהאאט פערזאן די ײעז סומען געשיהטע »אע אױוי :רעםיטס
 עס האט ער או באשטעטינען, צו רעסיט א אונטערשרײבען עד דא̂ר

 םיר און רעסיטס קריגען צו מעגאיכעס אאעס טוען םיר עדהאאמען.
 חאט איחר וואנען םיז אםיס זעאבעז דעם דורך אײך צו צורײן זײ שיסעז

געאט. די ארויסגעשיסט

צו ימםמײפ5ספ ווערט געלש P« נאך אריכערגעשיקט 4  U W > /n מע

ס ער ^װל ? טר ע ש  טרעװל• תאםפאני עקספרעם אמער־שאן :0ט
 טראנעז iv אזוי װי װענ, זיכערסטער און בעסטער דער איז מהעהם ערס

ר״זע. אײער אויף זיך םים נעאט

AMERICAN EXPRESS CO.
6 5  B R O A D W A Y

17 West 23rd Street 
(Corner 5th Arenae)

118 West 39th Street J  l  2131 Broadway
1708 Chestnut Street, Philadelphia.

3041 East tth Street, Cleveland.
70 Bast Randolph Street, Chfeaco.
338 Washington Street, * Boston.

133 W. Fayette Street, Baltimore.
מנז ײיד אםעריקאן <ועלכ*ן •ירמנני יװד געלי ״י  • W  ײמי 

i ׳  ^ •יי עקססחנס חױלוחד
ו קריגצן ואל* איחר אנא י  w  j  

JMnrois lyiya ו •ירוינערונג אייער י « o r רעסייי 

 זעהר
פרײזען מעסיגע

M.) \  NEW YORK.
18 Chatham Square 

(Open Monday until 8 P.

 «m» יחנלנפן אירנןגד tm יחד ן«יםי מםימס חױיוחד ינמנייקין יחני
ז יעד̂ע אגענ•. ריוירסחנז i ?סל■ ייחר י m p יםצייקאן *ן n

M.&i•'

- -

ר א ע נ ח ע w ש iט m נ m ד ר א א נ

ג נ י ם י ה ט ק ױ פ ו א ל ר m ק ע כ א מ ס ע ר ד
 m m m  r   9 m  >>_ ^ L _ _ MM[1JBULUI>_ M ^ |  ||I  i n - — »

 ח*:ם«ן םענעדזשער און *•יגנערג װײם־ירעזידענט ױגםאן, ױד<נט
ע — ל«גע. די ׳טילדערען מי טי  lie «רר«ט8 דעם ארדאמט8 װטם רעז

אגגעגוסען. אײנשטימיג אגענטש קאםוניסט״טע ױ

m איי נאנדיטאנ ׳טגת ה^טען m׳ 
 |1א ׳טעחנע זעחר » נעװארען דאיטען

*יע (18 פאחטטלוגג אינטערעסאנטע

il :י

 און pi$pp די tie ניארדם עהזעשוטיװ
 אג־ זיינען װאם לאפטלס, דרעסמאנער

 דער גאארד. דזטאינט $ן נעטלאסען
 רעם lie נעװארען נערוםען איז טיטיגג

 פאר |838מ iv היאר באארו־, דזשאינט
 הומױו8תז8 8אי די |1ם מיטניירער די

 פון ן8קאטוניםט די װאמם נאארדס,
 ,2 לאקאלם די «ן D8ii'Pip8fP8 די
 (.8אר118נ נדירט8ספ10 ןייגפן 22 ן1א 9

 ־8נ |8הא?ט8א»נ איי פארזאםלװג די
 ר8ני1א (18 אדיטארמם ם8ד אין |8יאר1

 סיט־ 8אי גילדיננ. ׳עאנאי8רנ8אינט
m‘*׳ די םון ר8נליד  v. זיי־ נאארדם 
 כיט (8האכ און אינװעזענד ;עױען נען

 די iv ןװנערזערט דף ס8א-;טער נרו־ם
 די נעעייתרט ן8האב װאס רעדנער,

 אין ױניא( ר8י איז 8לאנ װירתריכפ
נט.8ראמ ן8ט'נvא' ם8ד

f*: י. בחדער w, ט־שערפאן ר8ד 
 דפר ן8118ג איז נאארד, אינט8רז׳ פון

 ר8 1אי סיטיננ דיזען |1פ טשעפ^ן
 ר8דיז םון P8iiv ט8ד רקלערט8 האט

 אר־ ר8י םון ר8פיד,ר די פארזאטלונג.
 די און אנט,18ג ר8 האם ,8י8גאניזא

 זיײ ׳לאקאיס 8J8Vtnvc די )id טוער
 בא־ iv װארען8נ ן8זאמע:נערופ1צ נען

 אין 8ל»ג אמת׳ער ר8ד מיט זיף הענען
 םאר־ די (8װענ װיםען אין ױניאן דער
 סיט |8קאפוניסט די װאס ן,8רוננ8ישװ

 ר8ד אויף טאכען פער8נאכיט< 8זי*ער
 ר8ת8י ז8עריטט *יס ארנאניזאציע.

איד נט8זיד8פר מייס פאר עד ׳שטערט
•  M i M A A  t h  U  k  k ,  f e  M U a  * -  סענזד גענעראל דער פ^ינבערג, ראעל----------------

באארד. דזשאינט דעם םון דזשער
 דאס אן, װײזט םײנבעמ ברודער

 געשטערט ניט קײגסאל האט ױגיאן די
 םיהרער איהרע אדער פעטכערס איהרע

 איבערצײגונגען. פאאיטישע זײערע אין
 ער װאס זײן, מעג ױניאךמעמבער א

 מוז ױניאן דער אין אבער אייין, װיא
 אינ״ די װען ױגיאךמאן. זײן״א ער

 אויף באשאאסען האט טערנעשאגאא
 עראױבען צו ניט קאנװענשאז, איהר

 עדיױ זאגענאנטען דעש םון מעסבערס
 פאר־ פארנעהמען צו א׳יג פײשאנעא

 אר־ דער אין פאסטענס אנטװארטאיכע
 די וױיא נעטאז, עס זי האט גאניזאציע,

 דיער אגגעםיהרט האבען ליעג־טענשען
 אין פארטיײפאאיטייק קאמוניסטישע

 דיזע געשטעאט האבען און ױניאן דער
 אינטערעסען די םון העכער פאאיטיק

 אינטער&סען די און כיעמבערס די פון
אדנאניזאציע. דעד פון

 םײנ״ האט געפרעגט, אוגז האט םען
 הא־ מיר םארװאס פארטנעזעצט, בערג

 נאמינירט קאפוניסטען עראויבט בען
 עסזעקד די איז װעדעז ערװעהאט און

 א געװען מעגליף, איז, עס מיװס.
 דיזע אבער געזאגט, ער האט מיםטײס,

 אין »ז פארזיכערט, האבען סטען, קאמונ
 עקזעסוטױוס די אין און יאקאאס די

 יױ װעגעז באױז האנדלעז זײ װעאעז
 אינטערעסען די איז איז ניאךםראנעז

 ניט זיף װעאעז זיי איז כיעטבערס די םון
אעז  אױטסײדיגע קײן םרן דיהטירעץ ̂י

f . פאאיטישענס.
 אוים׳ן געגאויבט זײ האמנן םיר
 עס געזאנט. םײנבערג האט װארט,

 אין צװײםאען ניט קיינמאא זיףי װיאט
 מעםבער. א םון עהרעךװארט דעם

 אין ניט גאױבען קאםוניסטען די אבער
 אנשטענדע־ קײז איו און עיירע זקיי

 אפצולײקענען גרײט זײנען זײ קײט.
 גאנ־ זײער און םרינציפען זײערע איע
 םארכאפען קענען צו אבי גאויבען, צען
 ארגא״ די איבערצומנהמעז און מאכט די

 )ןאמוניסטישע זײערע םאר גיזאציע
 הא־ זײ װי שנעא אזױ און ^ײעהעז.

 זיף האכען און מאכט די באקומען בען
 עסזעקוטױחנס, זײערע אין באםעסטיגט

 קען םען זױיט װי באװיזעז, זײ האבעז
 די װעגען װארט. אוים׳ן גאויבען זײ

 שא■״ םעםבערס, די םון אינטערעסען
 — ברױט־מראגען איז טרײד׳ פראגעז,

 דאס םארנעסען. אינגאנצען זײ האבען
 אין געיעגען איז זײ װאס אײנציגע,

 מ»ראױפד און אטאקירען צו איו זינעז,
in ארונטעררײסען ארגאניואציע, די 

 צו און שאנד צו איחר 1מאכע און זי
 מעםבערס די םון אױגאן די אין שפאט

וחנלט. גאנצער חנר פאר איז
 חאבען בלעטלאןי קאמוניסטישע די

 חעס• * אננעמיחרט םאג״אויס טאג־אײן,
i י1ױי קריג ליכעו n און ײניאן 

 »רט. ערגססען חנם אױוי ױ לטמדעט
 סוסיעגדירטזנ די פון כמנםבערם די און

 פראטעסטירם . נים 1ה#כי עקזעקוםױום
̂וכען ׳־ זײ פארקעחרט, דעם* געגען  ח

U דיר אין זיר גאטײאינט און 
n - ־

irttipy אױס ג^ואתן ipy ־ גאאדדס— 
 אר- אין םארװאנד^ט זיר זyחאנ די

oyp^p w v v m קאמוגי• דעם פון 
J סטיש^ W 'f t

 איצט, אז חאט־אנגצוױזען, פײנבעךג
y װען i ' i סוסי^־ירט, שױן איז חברח 

ט  אמת׳ער זײער ארױס צרשט דך װײז
 אנחאה• ?ײ וױאען גװאאד מיט קאאיר.

 ארגאגיזא- דעד אין מטשאח ױיער טעז
ײ ציע. ^ פארשפרײטען ז א פ  און לי

 אויןי םארראט צו טעבערס די העצען
ײ ױניאן. רער  אײנ־ קײן ניט האבעז ז

 דער אבער טעמכערס, די אױוי םיוס
 אזוי פוגקט איו זײערעי םארברעכען

ײ װען זוי גרויס,  נעחאט יא װאאטען ז
 טעכטיגער איז ױניאן די אײנפאוס. 1»

 װאס אוגטער שוגאים, איהרע אאע םון
ײ מאסקע א םאר  װע״ גיט זיף זאאען ז
 דעד־ דער האט — פארשטעהען! אען
 זײן םאדענדיגען בײם אויסגערופען נער

רעדע.
 געװען איז רעדגער צוױיטער דער

זיגטאן^ •רעזידענט
 בא־ שטארה ער האט כא קודם

 גע- דער אטת ניט איז עס אז טאנט,
 אגענטען, קאטוניסטישע די םון שרײ

 גע־ געמאכט איז ױגיאן אונזעד אין אז
 לאמוניסטען געגען העצע א װארען
ײ װאס דערםאר, באויז  לאמו־ זיעען ז

 איגען! געמײנער א איז דאס ניסטען.
אויסגערוםעז. ער האט —

 אין אז ׳ער זאגט איז, ארת דער
 אאע האבען אינטערנעשאנאל אונזער

 ריכטונ־ פאאיטישע ארע און פארטײען
 דאס און יאאטםארםע םרײע א גען

 כױעדמעז. זײערע אױסצודרילעז דעבם
 ניט זײנען קאמוניסטען די אויף און

 םאר אגיטירען צו געװארען געשטערט
 די איבערצײגוגגען. פאאיטישע ?ײערע

 ניט לען ױגיאן אאס אינטערנעשאנאא
 מעטבער׳ס װעאכען אימענד געגען זײן

 אדער גאױבען זײן פיײנונגעז, יאאיטישע
 זיף געםיגען ױניאן דער אין רעאיגיאז.

 קאטא־ אפיקורסים, און אידען םרומע
 און װײסע פראטעסטאנטען, און איקען

 איטאאיע״ פאאיאקעז, רוסעז, נעגערס;
 אאער׳ — אמערילאנער, דײטשען, נער,
 טײנוננען. אאעראײ טיט מענישעז אײ-

ײ דארפען ױניאן דער אין אבער  זײן ז
 דארפעץ ױניאן דער אין ױניאן־אײט.

ײ  ראסעך זײערע איע אן פארנעסען ז
 און םארשידענהײטען ־ גאויבעגס און

 בעסערען א כאר צוזאטען אאע קעםםען
יעבען.
 פרעזידענט האט קאכיוניסטעז, די
 אײנ־ די זײנעז געזאגט, וױימער דנמאן
 די םארװאנדאען װיאען ײעאכע צינע,
 לאײזעא א איהר פון טאכעז און ױניאן

 ױניארםרא־ װעגעז םארטײ. זײער פון
 די םון ברױנדאינטערעסען די און געז

ײ קיטערען סעמבערס דאס ניט. זיך ז
 םאר־ צו איז זיי, ארט װאס אײנציגע,

 זײער םאר אמאניזאציע די כאפען
 זײערע פאר אויב פארטײ־םאאיטיס.

 צו נויטיג איז צװעקען לאםוניסטישע
אינ״ זאגאר אדער ססרײקס צוברעכען

 זײנען װניאן, די צוצושפאאטמז נאנצען
ײ טאן. צו נרײט דאס ז

 אנ־ אויד האט זיגניאן פרעזידענט
 אין לאמוניסטעז די אזוי װי נעוױזען,

 ױגיאנס די געגען סאםזי װיאדען זײער
 םון שפיאגעז אםת׳ע געװארען זײנען

 ערקאערט, האט ער ח*פיט*איסטען. די
 אמעריקאװאל־ םו אפעךשאפערס די אז

 קריגען געקענט ניט געאט קײן םאר טען
 איג־ זײערע םאר דיגער געטרײע אזוינע

ײ פאר טוען דאס װי טערעטעז,  די ז
 »ז אן, אויך װײזם ער סאםוניסטען.

 זיף דרעהען סאםוניםטען די צװישען
 שפיאנען געםעהראיכםטע די ארום

 הויכע םארנעהמען זײ באסעם. די םון
 יאר־ סאמוניסטישעי דער איז אמטעז

ײ און טײ אנצופיהרען געאט גיבען ז
 אינדירעלט פראפאגאגדא. שעדאיכע די

 קאמונײ די םאר געאט באסעס די גיבען
 בא־ די װײא ױניאךברעכצרײ, סטישע

ײ אז וױיסען, סעס  קײגמאא האבמן ז
 גצאט וײער םאר חריגען געקצנט גיט

 זײ וױ ױניאךברעכער, גמטרײע אזעלכע
 קאסוניסטישע די אין איצט עם חאבען

 דאס דערצעחלט, חאס ער אגפנטצן.
 אײנעם םון בריא א באקומען חאט ער
 געזעלשאםטלי־ באריהםטעסטע די םון
 דער־ וחנאמר אמקמקא, אין טחןר בע

 מאנכע םון ^ייאנצרײ דער ווענצן זתןזיט
o איז באסעס. די מאר ״מאםוניםטען״ n 

 דאס אננעוױוען, וחורט ער, זאגט בריא,
 ױניאן־בחנ״ לאםוניסמישע די צװישען

 ייחשאנם״פ םםו<״ דא זײנמן כער
 וײ־• וואס פראװאחאטארס, און סוסרים

 .גרײסע די פון ״•עײראא״ אויפ׳ן גפן
אינדוססריע״, חנר פון ואיסאגפן

^וי m י r \ n  i n n  i nי fy ir^ H i
דאאאדס,
ט ייו* o טו«ה ייג n  W M,

jri m דט ױדסו חני אין איז u w- 
m i i i לײן n  jyjyt m n שאטודס״ 

avm 1י m r m f f i פון -ytyy n 
 jyso'O |yiMf‘ 22 און 9 ,2 סוטיװס

v וױי< גצװאר^, דירט mדי ן lyj^t 
m i i iy i  oss^y; גיגץ yo o iiy -יואא 

p?" ,זי אז קאאגען, נען- ^ n y n  jy i 
v די אין m פון ^ •oiyp^o y p q r, 
i פון ןyאנדB די to און y i ״ ױדאן ״  ו
d 9 מיסנרױנט נעז n i i iy j,אז י»נעז 
v נרײט זײנען זײ iv n v v *  iv |ynyi\ 
o רyoאוג ױגיאז די o s in y n  i y i סון 

lynuo^ i^HP ny i /טוו װאס ■ארטי 
ly in ’o צו w m i i n ױדאן, דער פון 

iy3M סy ?אא \rz װעז > in״
l דרינמוד דער y i i y i גערוען איו 

1 i n i i aחאכמאן, ?שואױס yiyD i y i־ 
D פון חשער ^ y c D is in 'o y i i פונ׳ם 

i נאארד, תשאיגט n n  חאט חאכמאן 2
 לא• די פון שטעאען פיאע םארגעאעזען
 בא• האט און פראגרארעז טוגיסטישע

 קאטױ י1 םון װערטער י1 מיט וױזעז
ײ אז גופא, גיסטען עז ז  ילטירען1 װיי

ײ אס1 אין ױניאנס, אייע  גרײט זײנעז ז
 וױלען ױניאנס זײ אויב זײ, צוכרעכען צו

 ?ײער און רס1אדח זײערע אגנעטען גיט
יאאיטיק.

 םאר- האט ער װאס דאהוטענט, דער
 כאשואדיגונגס 1שװערע א איז געאעזען,

ױ h אין קאמוניסטען י1 געגען אקט  י
 בא- גז1םואשטענ האט אס1 און ניאנס,

 פריהערדיגע י1 װאס ׳אאץ שטעטיגט
 קא״ די װעגעז געזאגט האבען רעדגער

טוגיסטען.
ײ 1רעדנע y?s י1 פון רעדעס די  זי

 א טיט געװארען אויםגענומען געז
 אס1 און יסניענטען.1אפאא פון שטודם

 מיטגיידעד די אז געװיזעז, גאײך האט
 סאר- באארדס עקזעקוטיװ אאע דײ םיז

 גײסט, ער1 און אאגע. י1 גוט שטעהען
 מיטיננ, אױם׳ן נעהערשט האט װאס
 מיטגא^ר י1 דאס געװיזען, אויף האט

 זײנען באארדס עקזעקוטיװ אאע י1 פון
א די 1טײדיגע1פא צו גרײט  HB 1ױ;י

 זײ אס1 און יף,1אנג װעאכען איתענד
 װאס אאץ, מיט העאפען צו גרײט זײנען

ױ דעד פון םארטדײבעז צו נויטיג, איז  י
פמסט. קאמוניסטישע די גיאן

 -ארויסגע אמכעסטעז זיך האט דאס
 פון ד1באא עקזעהוטױו m װען וױזעז,

 האט ,10 לאלאא ױניאז, קאטערס י1
 רעזאלר שאדםע גא:ץ א פארגעשאאגעז

 אגנענוטען אײנשטיפיג איז װאס ציע,
 רע״ די אנװעזענדע. אאע םרן געװארען
םאאגט: װי זיך/ אעזט זאאוציע

 םון ס1באאד עקזעקוםױו די ״מיר,
 ,64 ,48 ,35 ,23 ,10 ,3 אאלאאס די
חסיש־פױאישער דפד און 89 ,82

o 20 שכת, ׳םארזאמעאט ברענטש, y i“ 
 טע16 װעסט 3 אין ,1925 תשון, טעז

 םאאגענ־ י1 אנגענוטען האבען סטריט,
רעזאאוציע: דע

 אז אגבאטדאכט, איז נעהמעגדיג
i n םזן 11באא דזשאינט i n ,קלאוק 
o ט,1סקוי סוט, n i 1יפער״מאגע1 און 

 סוספעגדי• צו באשאאסען האט ױניאן
 נוט אזוי באארדס עקזעקוטיװ די רעז
 ,2 אאקאאס די פון אםיסערם די װי
און ,22 און 9

 אז אנבאטראכט, איז געהביעגדיג
i n אן איצט םיהרט 1באאר דזשאינט 

 מעט״ ידטע1סוספע: די נעגען טרײעא א
איז בערס,

נ1נעמענ  א אז אנבאטראכט איז י
 קאמײ עקשאן ״דזשאינט זאנענאנטע

 אםיסערס סוספענדירטע די פון טע״
 גיבען 22 און 9 ,2 אאקאאס ־די פון

ײ וועאכע אין איםאעטס ארויס  בא־ ז
i און באארו־ דזשאינט דעם שמוצען n 

 h אויזי רעזnםא און אינטערנעשאנאא
 דױס זײערע צאהאען צו גיט מעטבערס

^ צו אויף װי  אפיפערס, די איגנארי
ץ און

ײ אז אנבאטראכט אין נעמענדיג  ז
 איכע1פײנ און םאאשע ארויס גיבען

 דזשאינט רn גענעז סטײםסענטס
i אין 1באאר n ,אינטעדנעשאנאא

 די אז באשאאסען דעריבער ווערט
 אאקאאם די םון באארדס עלזעסומיװ

 י1 םארחוטעז דא, זיף געפינען װעאכע
 אםי־ סוספענדירטע י1 םון שטעאוננ

 םאר 22 און 9 ,2 אאקאאס די םון סערם
 םרא־ און ביכער י1 ארײנגעבען ניט

n״t םוז פערטי y צו אתאניזאציעס 
און ,11באא תשאינט דעם

oy 1מי *ז באשאאסען, אויו װערט 
m m s t סםײטמענטס איכע1םײנ די 

i םון ארויסגענעבען ווערען װעאכע n 
 קאםײ עקשאן ..דזשאינט 1זאנענאנטע

 אםיסערס, טע1עגדי1םוס די םון טע״
t און

 אז באשאאסעז, 1װײםע ט1ווע עס
 צופריחנן זײנען און אײן שטיםען 1מי

i פייט n פון שטמאוננ o n דזשאינט 
i איז 11באא n אין אינםעתעשאנאא 
אח םכםיר, גאנצען דעם

 די אז באשאאסען, אויןי ט1ווע עס
 יאסאאס די *ון באארדס עיזעסומױו

 ®ארזאמעאם חײנם א1 דינען וועאמנ
 איז איע1םא םואע וײער געבען װעלען

d צו מ%שט פינאנציעאע p i דזשאיגט 
פין ארנײם וײ אגצופיהחט כדי :אאתי
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. עז ר ס־י ױי או ו סל מ ברע שענ  לײ
שזן סנד מוני א בדזןפס״ ^

 ט1»רואוyג זyהאכ לאמוניסטען די
 יןיאוק אץ נאאוי גײעם » םאישידײ^ן

irD דער אז טארקעט, ipyipy באאדד pc 
i אין אײניג גיט איו ;3ס יאקאא n 

c פון שטעאונג n אץ באארד דזשאינט 
 |.Po:y;s קאמוגיםטישע די צו כאצו;

 »ו יזלאנג, א פארשפרײט האכעז זײ
Eרpדnאײן איז דנשאן נט« ;ipsipy צו 
 ytpy• דעם טיט אײנצו׳טענח׳ן טיטינג א

 ®יינא, דיזער איבער באארד קוטיװ
 פון מענעדזישער דער ברעסיאו, ברותר

D נעטאבט תריבער האט אאקאא דעם n 
סטײטכיענט: םאאגענדען
c י1אוי איאײלענען װיי ״איך n 

 “קי»נ בײזװיאיגע די איסן שטארקסטעז
 קאטוגיסטמן. דיסקרעדיטירטע די פון ׳,גען

 86 אאסאל םון באארד עקזעקוםיװ דער
 נוטנעחײ- אײגשםיסיג און הארציג האט
o םון האנדאוגנ די סען n דזשאיגט . 

 חר די אינטערנצשאנאא. די און באארד
D אז שיבטע jn n n s געװען איו זיגטאז 

אונז  דיגסטאנ, םיטיגג אונזער אויוי ניי,
 אויי nnnD םיר בלאף. געמײנער s איו
iy איע o n t, מיטגאי דיnאאקאל פון ר 
 מון םארפיה^ זיך יאזען צו ניט ,35
 אונמד איע אגענסען. קאםוניסטישע די
n יט האנדאען םוזען טעמכערס  די ̂י

 באארד דזשאינט פון אינסטראקשאנס
nאוגז אױב יאקאא. אונזער םון און yר

 פארפיהחח אאזעז דןי װעט מעכיבער
. פון אדדצרס נעהטעז וחנם און ־ ר ז  ז

lyD T D 'in P D H ,גע״ ער, װעט האיקע 
 און םאראנטװארטאיר יחןרעז האאטעז

nדין איחם פון פאדערען וועט אאסאא ר 
■ ,וחשבוז.״

װ טי הו ע קז ארד ע א  לאקאל פון ב
2 0 «r לונג די פאר ע ט  ®ת ש

ט נ אי ש #ארד ח  די און ב
ל. א אנ ש ע ערנ ט אינ

o בײ n םיז כױטיננ אעצטען o n 
 מא״ רײנקאוט די פון באארד עקזעסוטױו

 אױפנענוטען איז ,20 אאק»א ױגיאן כער
^ װא i איז סיםואציע איצטיגע די נע n 

 dp און ױניאן, מאכער דרעס און תאאוס
^ באשאאסעז איז װא  צוהײסאן נוט נע
o שטעאוננ, די r i גע^רפן גענוםען איז 
o ®יז n אינטא!״ די און באאח־ רזשאינם 

נעשאנאי
 tPiriPJ עתועהאם איז סאכױםע א

r א אױסצוארבײםען t i^ t n  n iy o s s 
i איז פ^פענטאיכען צו n ארכיןטעדי־ 
■p o n. ■ י

ען דאס ג ע ? rw ץי ד סו

ן ipj*«|hrm• אםת׳ן פון מינום אײז י  י
̂חר  jr»r»raap .פון י$חיז\ װי ווערם ס

 חויו ױני«י ייעערנעפאאפל די »ין יש9פ
ן ן ,1םאג p לענש יו י  «יו nippr י

 ייו #דבײץ סך ?ײן ששי?-נד, יין חײס
»2 -ך ני»א אידם  דעד סיפ ייד «וי

mtnspj ̂חות ■ריפזע אנ»יאע*?ז  lp/»» ««ר ב
ד«^»יאי »ין •אר• ירגײוס װײ^־דיגער

rtns אימר a n אמנייו דיזעלפזנ ולח

JUי־ \
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v גי» m p  m a n  iv  e v il ,ivj?«b •יטת 
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m a t 22 |W 9 M <*?»? ערײעחיען a 

*>v h d ipv ipv  VPJ. זי ■Vi b 'j aan 
ט ױנ v:vp m וי a t iv r;vo  tM| זײן 

r: אזױ און פארדארנען »זױ n a און 
פן m 1» •ייי n s it אר־ אייגענע וייער 

 *PV עפאנאטיטער זייער מ»ם נאגיזא«יע,
m m אנחעניג איז fie ,אנער, איחר 

m וי in v n n  Ban טריײ מענ׳שען די או 
i>V) in tv a o  n  | f אויוי iypr>  i n 

■v m m  oa« ,B n׳lv איז *v is it  i t 
tvs ױניאנס, די o«n די נעטטעיט ןי 

r> דדיי n o  « i t  o n « « n i’oipvtpy 
ז און  סוספענ״ זיי ד ח»ט װען, מ»ס ני

 ד»ו איז דאס IV m סא נו, — דירס
i םון יפייכם די n ,זי אינטערנעעאנאל 

 טויזענטער *ענײינע די פארחיטען דאדי
 גו, סעטכערס. איהרע םון פאםי<יעם

m a n ׳: די>yp נעייידער א נעסאנט 
ל m מיאסיס, <ג פד &  י־ער־ גיט איו «

 סוס#ענרירט, זיי האט מען »»ס ואד
ײ נסי  סען װעט יעצט אז טורא ivsan ז
m םרייער נײם «י♦ v o ro n m ײ אין  זי

o ” povpa: iv ta u  iv, טרײען דארום 
i t  " t םזי אזא ם»בען m»: אזן םו it 

p פי< ■זוי ווארסען o r איג• דער אויף 
m ja rw iy o, י1כ o?iv i n גיט 5ז»י 

mvt, איהפ. ארום זיןי םוט עס װאם
 אכטען*1ב»ט נוט טאקע 1יל»מי און

i n װ»ס יענינע, י1 וײנען i»,.yor ו*. 
v r a r  i n םון o n און םיינעי לינקען 

מו i ני t  o in ia ױ אין׳דיי לינסע ת  י
ײ אזױ װי ניסנס,  — לע|1ח»נ זאילען ז

o אנענטען די זײנען זיי n  no װיטען 
מ סאםסיוא, םון אמסעתא«י«ינאא עי  1וו

dv*vi5«iiv מאכען «ו בא׳ס?אסען האכ i 
ױ אזױ און לענדער איע אין  אי< dv ו

iv n r םאכעז «ו ov’v ila n n, װען m
ײן נאך האט או־בייםער  בא־ אוז יוני^ן ז

e r r נאר װיפיל איחם cv כמנליך, איז 
aan סיענדעז נעניםען םאסקווע •w p i

in v n n  tvsan מען אז lap א םאכעו 
איבפמפוי ויר ivo ה«ם אלער,1

ים

in אין jv >  n tm it. די »ז און manא ק
ייאר־

■tv אױוי i n ו ת » B” t האט סען און 
fv r in w ja כמן י1א1 בייםעז.1א *ו 

 אר־ וםivo 6 אז נזססקײא, *״געז דסו
 רזאילה, חס נאך, מען ivp נים, או בײט.

tvp’ r  xt ivaaoo .־־ נעא־
tvn vo r n v t j ia  m a 1איי נום i n 

o סען ייח ײאר, ih 1איבע גענעבען זיי 
 אצנענעהם נ*ט איז dv אטיו, הענה די

Bta ױניאן אונזער אין •אסירען יאל 1זא 
 :עה־ אבער *ײם, אזא אין מעןןיעל און

ײאס געחזיר, די אננאטראכט אין מגדמ
bv האט tbtbo vj טוי• מחנדלמפ די

b מנחס־ iv » v o אינםעו־ אונזער םון 
נעטוזם איעריישאן ױ האם ממסגאל,

iv i)m  asaavt איו i v ’ ia  can ץ אי
,1VBV3

>T a a א״ניג«ן1סא דאחס זיך v?a 
iv אוו sv i ײ a ז ta , ט׳ או ד ני , ta ײ  ו

m a t א m ;n a iv ja  iv ; a t iM  iv b jv v
V טיט ויף B i’ t ’ ia n a ^ט  און ארניי
m דסן in i ו 1סי י  1אייניגגמ1פ» סיט ז

in v P ia B n B B  i t  iv sn v t b b o ip און 
iv t f in  in v o v n n a םםילא און ױניאן 

.IV3VP iv t fw  in v a v s in a
.36 לאסאל 1V3BVO א״ נ.

ער עו ד ש טי ס ני מו א ר ק א ר ע ט
ץ 2 לאקאל א

:רעדוןשטר ווערטער
 און יר^טעסט ר*טמ*נ׳ס ברודער

 םון אדמיניסםראציע דער צו ווארנונג
 םון ״גערעכטיגקײם״ דער אין 2

שטענדיג א נעװעז איז דז׳עון טען5  םא̂י
צײט. אין און גערעכטע
 דעם ױגיאן קויער אין םיטינג דער

 צוגעגרײמער א געוחנן איז טאי טען16
 מיט צוזאמען כאארד עשזעהוטװו דעם סדן

איג. עמקײשוןונעיל טרײד־ױני^ן דער
 םאר׳טידענע געועהן דארט חאט מען
̂וריערס, ׳סאר«ענטערם וױ #מע^ען  טא־ ם

 םאתאנדער־ קעאטײקערם, און מיניסטעז,
 האא. פרן טײאען םאחשידענע אין געזעצט

 געװען ?ײנמן איג דער םון קעיטײנס די
ביזי׳/  און אינסטרוקציעס געבענדיג ״

ארדערס.
 איז װאס םאאר אוים׳ז האםיטע די

 עה־ דער םון מעםבערם די םון בא״שטאנען
נערוועז. זעהר געררען זײנען זעקוטױוע

 מען האט האצ אין ארײנקומענדיג
 מיט טמ^תט עם אז זעחן, געקענט גצײך

 באװעגונג מינדעסטער דעי בײ ■ולװער.
טױ א געװארען איז א; םון

 א געגעמגז זיך האט קאסיטע די מעל.
 באאײדײ און סטראשונקעם םיט און

 ארויסצואוואר־ געװארענט יענעם גונגען
 אוועסגעשטעצט גלײך און האא, םון םען

 אויף אױג אן האאטען צו װאט׳עמאן א
איהם.

 אעבען טוםעא א װערט ■אוצאינג
 אויס־ <אז א זיןי גיט עוילם דער סטײדזש.

 איף, פאסירט. האט עם װאס צוגעפיגען,
 נעגאנגען אױף בין געאא* א זעהעגדיג

םאר. ?וםט דארט װאס אויסגעפינען
קאמיטע־ א 6א םיך האצט ווענ אוים׳ן

 וױא איר אז איהם ערקאער איך מאן.
 אנ־ םאר. קומט עס װאס אויסגעםינע?

 בוכטיטע א איר קרינ ענםסער א? מטאם
 םאדערן אנגעםאגגען האב איך ז״ט. אין
 עם אבער האנדצונכ, אזא אויוי עגטםער אן

 צאצ א אויםנעװאקסען גאײך זײנעז
 טריים־ געגוםעז םיר און הענט עטארקע

 אוועסנעזעצט. גװאאד מים מיר און אען,
 ארויםגענומען פיר בײ מעז האט (דערבײ

«ען). סאונטעז א
 דערקאערט האט מענעדזשער דער ווען

 סםײדזש, בײם געשאעג םון אורזאכע די
 װאס ניט װײס מר אז נעזאגט, מיר צו און
 זיך איך האב םיר, טיט ®אסירט האט עס

 געװאאט איהם עס און אויפגעשטמאט
 גע־ ניט פשוט מיר מעז האם דערצעחאעז,

 האב איר w ווארט. א אױםרעדען אאזט
 ערקאע־ צו םארזוך צװײטען א געמאכט

 צו איז םארנעהוםען, איז דא װאס רעז,
 מעםבער קסזעהוטױו אן צוגעאאםעז םיר
 געסטראשעט פנים אין םיננער מיט׳ן און
מיר. מי& אפצורעכענען זיך

זאגענאנמע די אז זיכער, איז עס

S.I

ן ע נ א ד י ן מ ע ש נ ע מ

חןס חרך חײזער זייערע pa קראנקחײם ■ארםייחןן
ען טינ ױי ו ו חי ב ע «דן נ

ר ן ם1)ן ק א ל -

ד ע ר ד ע ט מ ה ױ א עז ב אנ ר מ חנ לי ענו ר

מ איחר אױג ײ מ ז  לײכם איחר קענם םילי^נען, יענע ■ון אײגער ני
ח ןנ«י8סגע»* ײ עקס־יאקס וואם עקס־לאקם, ברױכען וועלסן רי, י  ב

חר אי ײ דארסם דײם. אננ ז ט י ײ קענם איחר זוכען, ני  אױןז געפינעז ז
ם יעדער j אץ גא^ אױפ׳ן »רים. אק «רי m v םעאםער, אין סקול״ אין
חר מאו •דער ך וחןמ אי ח קעחרעז נסר ױ נעסי׳ איחר קענט מענחןן יי

 סאר וואם דעחמןחלען אײך װעלעז װ»ס ןכרױכער,
םסגען. םאר׳ן איז עקם-לאקס םיםעד י

PPM^"OP|l
ו װאונדערכארעד ו

מ  מס-ראאס ®אמױמען דדאניסםען ■ראגדצסיוחנ א
60 tm  25 4 0  p n באקסעס. סעגט

 אנגע״ האט עסזעקוטױוע קאמוניסטישע
 קאמױ זײערע מיט באנוצען זיך סאנגען

 די טערארעזירען צו מעטאדען ניכטישע
 װאס ,2 יאסא< אוגזער םון טעטבערם

 טאפטיס. אזא מיט איין נישט שטיטען
 בעסע־ דער װעט צו זיך םאגגט עס און
 עקענא־ די װעמען בײ די עילעמענט, רער

 טויזענד 12 די םון איגטערעסען כײשע
 אוג־ םון איערײטארס די םון םאמ^יעס

 האיצען, צום נאחענט זײנען ילאקאא זער
 צױ ניצײכגיילטיג און וױיטענם, םון שטעהן
 מא״ באלעבאטים איצטיגע די װי סופען

שפאם? און שאנד צו ̂אקאיל דעם כען
2 ̂אקאיל מעמבער סענדערם, ב.

ם װ ר ם. הו שי ר ױ

 ״גע־ דער םון רעדאקטאר הער װערטעד
:רעכטעקײט״

 ילינסע די ■וויילען םארשטעה, איך װי
 >,*5D ױניאה אונזער צוברעכען אײנפאך
 ביטער און שװער האבען םיר װעילכער

 ׳איצט םאתאסען. בלוט און געהארעװעט
 אונ־ אז דערלעבט, שוין האבען סיר װען
 דאס דערגרײכט, שוין האט ױניאן זער

 זאלען ברידער און שײעסטער אונזערע
 און זיך םאר לעבעז א מאכען סענען

 די געהן צו ?וםען םאמיליעס, זײערע
 װילען און הערשער זעלבסנדגעקרוינםע

 קאםױ די זײ, צושטערען. אלעס דאס
 אונזער געגען ארויסקוסעגדיג ניכטען,

 לי־ פארשידענע מיט ױניאז םעכטיגער
 גיט זײנען װעלכע ביאפס, און גענס

 פאר- און געםלויגעה ניט און געשטױגען
 כיא־ די בײ פנים אונזער שװארצענריג

 גאר־ ויוילען קאפיטאליסטען, די און כען
 אלײן זיך לײגען זײ טיף װי װיסעז, ניט
 םיטסטע־ זײער מיט ארײן ערד דער אין
 גארניט װילען זײ שכל. נארישעז חוז

 חלילה, זאלען, סיר װעז םארשטעהן,
 יױ מעכטיגע אונזער האבען ניט יעצט
געװען. אונז װאלט עס שלעכט וױ ניאז,

 קלײ םינסטערע די אז שײנט, מיר
 דעם םון שריד א זײן ‘מוזען ״לינקע״ כע

 געװאלט זיר האבען װאס הםלגה, דור
הא־ און אלײן גאט מיט שלאגען געהן

M פאד געכויט טורעם • בען m  t* tn 
m איו וואס און m חןר niD< יא- f it 

י שלעכטען א געחאט האבען אלע »ו
p איו טורעם וײער פון און שניט m 

 אײן און געװארען םאובחננט סערטעי
 אין ועװארצן אײנגעזונקען איז םערטעל

 געכלי• וייינען די און ארײן, ׳ערד דער
גארניט. בײ נען

, , ^  די וױ #סאר זאך די ̂ניר ״.
 רבינו םשח װען :ביבעל דער םון מעשח

 אוו אידען די םון עזיחונט1וו געוחנן איו
 גדו< כחן געװען איו אחרן ברודער זײן
 איו עזיאל בן אלצפון שאוין זײער און

 חד אוץי ?ױ חאט #נשיא א געװארעז
 דעם םיט סאפיטאליסט א געםונען מאיס
 צונויפגעקייבען האט ער קרח. נאמעז
 קאפױ םינסטערע נאנז־ע א זיך ארום

 א םארםיחרט אױו האט און ניסטען
ip יג v m\ ןױיט. יקנער םון באאםטע די 

 קא- זײנע מיט <ןרח קאייםאליסט דער
 םאיטרא• געקענט ניט האבען סוניסטעז

 םיחרען זאלען כאאמטע די דאס ׳געז
 סוז• זײער געווען איז װאס אוץ קהלה.

 םאר- זײנען קאטוניסטעז די 'i דעמאלס
 שאייטאליסט דער p* געװארעז, ברענט

 װען און ארײ?, ערד דער אין איז קרח
 מיט זינקען בײס געהאלטען וזאט ער

 ,צוזאטען דעטאלס ער האט חברה, זײן
 ״משח :ארויסנעשריגעז חברה זײן פיט
 איו עס אבלד אמתי״ ותורתו אמת
 איעס דאס און שפעט. צו געװען שוין
 בא• זײנע מיט שה6 װײל געװעז, איז

 מענ• אויםריגטיגע געוומן זײנען «מטע
 די װי םארשטאנען, האבען װעלכע דעז,
 גע״ ניט זיך האבען און פיהרען צו עדה

 דרףיחישו/ דעם םון אראפפיהו־ען לאזט
 קע• בײשםיל א אײך איך גיב דאס ׳

 כע5װע האפוניסטען, יעצטיגע די נעז
 מניאן אונזער פח באאמטע די װילען
 הישר. דרך דעב םון אראפפיהרען אויך
 םארשטאנד געזונטעז דעם דאנק א נאר
 זיך זײ לאזען באאפטע, אונזערע פון
 קאםונײ באנדע דער פון םיהרען ניט

 אז ערװארטע, און האן״ איך און סטען.
 װ. ג• ל. א. דער םון מעםבערס אונזערע

 םארםיה- לאזעז ניט אוין זיך װעלען י.
 ;אר קאסוגיסטע^ בא;דע דער פון רדי

 איבערגעגעבען און טרײ בלײבען װעלען
 איז און ױניאז. פעכטיגער אונזער צו

 און שלום הערשען וועט ױניאן אונזער
ברידערליכהייט.

 ברידער־גרוס, און אכטוננ םיט
קלינגהאפער, מ«קס

.2158 נומער לעדזשער
י. װ• ג. ל. א. 35 לאהאל מעםבער
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 עקזע־ גאציאנאלע ני^רװעהלטע די
 װעל״ ״רינג ארבײםער םון קאםיטע ?וטיװ

 אםט, אין ארײן םאנאט לעצטען איז כע
 ברענטשעס אלע צו איצם זיף ווענדעט

 אנצוםיהרען רוו* א םיט מיטכלידער אח
 םין ארבײט קאנסטרוסטיװע די װײטער

 באזייטײ זעהן צו און אונאניזאציע דער
 םאר שטערונגען אינערליכע די גען

 רער רינג. ארבײטער םון װאוקס דעם
 ארוים״ איצט װערט װאם צירקולאר־בריף,

 זיד, לעזם ברענטשעס, די צו געשיסט
פאלגט: וױ

.1925 ,10 ױגי יארק, גױ
פרײנד: ״װערטער

לעצ־ די אפנעשלאסען האכעך םיר
 גע־ ־יאהריגער25 אונזער םון בלאט טע

 קאגװענשאץ. גראגדיעזער א מיט שיכטע
 דעלע־ צוזאמענגעקוםען זיף זײנמז עם

 האבען זײ לאנד. מקען אלע םון גאטען
 לע־ אינערליכען דעם מיט באחענט זיף
 גע־ האבען זײ רינג, ארבײטער pc בען

 םארשידענע די םון באריכטען וײ הערט
 זיי און עחזעסוטױו דער םון םארטרעטער

 איז, רינג ארבײטער דער װאס װײסען,
 וואס און םאר, זיף םיט שטעלט ער װאם

צילען. זײנע זײנעז עס
 אטםיײ געורעז איז קאנװענשאז די

 דעמאנ״ א דעםאנסטראציע, א סטענם
 די םון גרויסקײט דער םון סטראציע

ארגאניזאציע. אוגזער םון אױםטואוננען
 געװא־ איז רינג ארבײטער דער אז ־

 קולטר װיכטיגסטע די פון אײנער רעז
 אר־ אידישע די װאס צענטערעז, רעלע

 בײ איז דעם וועגען בײטער״םארםאגעז,
 האט ער גיט. צװײפעל קײן קײנעם

 דאנק א שםוםע דיזצר צו דערגרײכם
 אײ און ענערניע דער אקטמויטעט, דער

 םימ־ ברײםער חנר םת בערגענעבענחייט
 איבער בלײבם עס אח ג^דערשאפם.

 עקזע• ניחויאנאלצ נײצ די אומ, םאי
י אט םארטצוועצעז סאםיטע, סוםיװ  אר ו
 הא־ פאתענגער אוגזצחנ וועלכע בײם,

 איבער־ םיל אזױ טיט דורכמפיחרט מן
 און ליגע ** אזױ כױט געגעמננח^ט,

 אונזעחנ איז נלױמנן םיל אזוי מים
 םיםנלי־ אוגזצר ®ארזיכערצן םיר כחות.

או אײן וועלען םיר אז דערשאםט,  ױט ז
אנוחנגדען וחנלען מיזי אז דויכלאזען,

 אוגוצר םיחחנן צו ארעטםעז אונזערע
 שמופע, חעכערצר א צו רינג ארבייםער

 ;אמטױױםצם םון םעאד ברײמעחוז א צו
 די חותרײמנן צו חנחן וחנאזנן םיר אז

 אי־ זײ p& שיכםצז ראדימלע יױיםסטע
אנ* די אױוי וױרקצז צו םאסען, דחמ

 און רײהען אונזערע אן זיןי צושליסען
 א פון םחגה די םאמרעסערען דערםיט

 עלעםענט, ראדיקאלען ?אנצענטרירטען
 און װען װארט זײן זאגען זאל װעלכער

 הילזי די לײםטען אח נויטיג, איז עס װאו
עס. באדארף םען װאו און װען

 אנציהאלטען שטרעבען װעלען מיר
 דעם םון טראדיציעס די און גײסט דעפ

 װעט ארבײט אונזער ריננ. ארבײטער
 אנגעשטרענגםע, מעהר א זײז םוזען
 טאנ צו הײנט א:םשטע:דמן די װײל

 אוי• רי גינסטיגע. קײן נים זעהר זײגען
 אומגעהויער זײנען שסערונגעז כערליכע

 אלע םון ם(יכט די איז עם און גרויס.
 אםוױי־• אז זעהן, צו םיטגלידער אונזערע

 זא״ שטערונגען אינערליכע די ניגסםענס
 אםגעשאםט מענליך וױיט װי אויוי לען

 צוזאסצן קענען זאלען םיר אום װערען,
 זעלגען דעם און אײן םאר ארבײטען

צװעק.
 אז געװאלט, זיכער װאלטען םיר
 זא־ שטרײטיגקײטען אינערליכע אונזערע

 אונזערע אין ווערעז אויסנעהעסםט לען
ו זאלען מיר רײהען, אײגענע י  םאר־ ז
 זא־ מיר און אנדערע די אײנע שטעהן

 אי״ זײטיגע קײן ארײנםישעז ניט לען
מאטאם. ?ײטיגע אח שוס

 דער און שטעלונג די זײן װעט דאס
 אבער םארװאלטונג. נײער דער םון ציעל

 םאר־י גײע די וועט צײם זעלבער דער איז
 נױטיג, איז װאס אלעס, טאן וואלטונג

̂צוהאלטען אום  דיס״ אח ארדנונג די א
 וױי^ ארגאניזאציע, אונזער )אין ציפלין

 קײז \vp דיסציי^ין אחן און אתינונג אהז
 זי און עקזיםטיחנן ניט ארגאמזאצימ

 םארטשרימ. סײז מאמנז נים ױ הען כער
 דורכםיחחנן וחנט פארוואלטוננ אװזער

 אעצםער דער םון באשאיסע אצע
 הא זיף וועט עס ײען און װענשאז,

 אונוער םיז אינםצרעסעז די וחנגצן
 פראנע א זײן װעס עט װען גאניזאציע,

 ד»!« — דיסןױײיז, אויםחאלטען וועגען
 אויס״ דארפען ױ וועם זיו, םארשטעחם

 חנכםע, אילע און םאכם םולע די נוצען
 האט קאנוחננשאן ״יאחוײגצ26 די וועלכע

 n װײ< ומננם, איחחנ ידז איבערגעממנז
 םון באשיצעריז n און היםצײן n אח
 ארביממר אונזער *ן אינםעחנמן די

*י רמג
 בראנטשיס איצ צו *■עלירען כױר

ײ מיטגאיחנר, ייון  ו
 דער אין עתסט םראכמען

די אױב
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 VPiaor א tVD»v»a Ban העבט׳ן

 oivorvi r» Ban iv גײנעוינקייט.
p ivbvj״>v>vrar ovj, איו ײסס vj* 

oit ivjaPrvjit ivn ,און וואנט *iva 
o; און iVDian זײ:ע יייכט n  onsa
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IV»ip i האט ׳״ר n  ta ,bpivobo 

D ני׳שט איז in :itB o און וױיס iv חאט 
b :v ib» לויב;י׳ס1ע:

— iap אגים¥ל זיר איך *ivo ’b
?... טאן

d;vp 1איח ניט? םאמואס יא, —
a 1איח און ׳צטונ, א<ן וא, s p זיך ניי

.IVD’V אין
 ,Jvbdvp דאם |vdi;vj האט הע:ט

ivb אין זיף iv אדיינגעטדא̂נ 'v, אוים־ 
V■ iv 1סליי » םון און נעעםענט i’vaB־ 

”jvo״i a iVDiov3D’na קעל ii ,ovj 
קראגען...
 פאר־ i’ie׳ iv האט איינװ^ס פאר

 .1הא vviaiiB׳ VBל׳vיננK ז״נע קאדט
 '*V ivo’iia 1אי P’nv ארײן א'ז ער

 mvJ'BB׳ אין באטראכט זיף און מער
 v״J םיל י1 םון און אויםתנונג פון

”v: IVJ'IK VJ אײנדריקען i |V3an־ 
 אנן קט1נ»מע אם1 האט ער ני«נ*ט.

̂דעז. mvov; pivot׳ ז־ך איז ער  געוו
n«' זײן אין n» אריין איז ער yo,> 

 iv װ¥לכעס ליכט, » אננעצונדען יזאט
 ויםנ«ונז¥|,1א ?voovp זיין םון האט
iV3’3 V3'1dv h: זיך און  iv ivduv, 

 זיי האט iv פארמאנט. האט iy װאם
v אוים׳ן ארויסנ¥ליינט r t3” B| -ם»ס 

 •yo’v זיין אין זיך האט 1װעלכע טער,
 גליק oiv oa.iv: האט און :עשונען חןל

a במוט. ברײטען iobb בי־ י1 םון 
 טי־ אויס׳ן א־ועקנעליינם ער האט כער

 a אװעקגעשטעלם ip האט אויף שעל,
 a אװ¥קסעלייגט ,ivb a מיט טינטער

 יעטיהער נים־םאױשריבענע לאננע &אר
VBas זיין כאנייט אזױ האט און V־' 
1 מער...

 invvoio םינוט a אריבעל איז עס
v זי*ן אין jvdvtv: איז העכט ij« ’ V> 

 *o:vo כ׳ן1דו אױיסנעקו?ם האט און
:ip אויפ׳ן טער :v״ ’ d :«p i ’o Dv| ,הױוי 
 אנ־ נעווען pie׳ איז עם װעלכען אויױ

 גאדלאםסעתע א־ינ^נע י1 נע־לונרען
 iv באלויכנמן. ׳טײ«ר א־הם האט און

:i װאם אלע, יopipv:3a 1: האט  iv״
iv: איז dv אויב אוז ארײננ^אננען, iiv 

 אננ׳ד האת זײן האט. <,n״D ױננ א
 װא־ ניז ,ivaa^p iv שטאר?ער יבען1ה

D זיף האט פיידעל אם1 נעז vnn ’ PiBO 
i 1 איז v iננ1יכט iv 15אנח אז m a i l,: 

v זיד האט העכס |1א iV3 ’K:  iv 1א ,o״
. .ivnv: עה1ט זיך האט

 א װי ,0P1V083 iv האט ליך1ענ
D i:y<3 מננ rv״pv: ,^n11^״ ,d iא י 

i־83 אגער םראנטין, n ” t, א טיט :p• 
 םיט הימל קריין שםאל א אין שמא?,

in א v o בײ i n ,ײן1א איז — זײם 
o איו Dpipp: האט הויוי. אין n 

 אליין iv סון,װאנען פענסטער, זעאבען
 ינ1פענ1באםע און ,DP'Pv:o'na דאט

trre א רארט v io איז מענשען, ױנגען 
 אױם־ באמערפט, האם העכט לויט זי,

tn anv : ivoa ip ijra 1א| T t ט1נעאא 
o: נ־:ער iv |nv ״נגאננ.1א

o א אין ii«  in :iP V o  i «b ח*ט iv 
v m o  « o iv r i in  >nvovp no n r 

v<׳p יוננע :n :v :t ,די כאם׳ס שםימע 
iv d iv u חאם iv נעחערם. ניט
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*p אױסגערופען מײעדייך:

 אזא קעגען צו םיו םרעהט עס ־—
איחר... וױ סײדעל, שעהנע
 וױיטער טריט א געניאכט האט ױ

:צולאכט זיןי pא
אײך... איך געפעל שױן —

 וױ זיןי םראגע דער םון חאט העכט
 צר גרײף זיך אכער האט ער םארלױרען,

 גע- שטײכעל א מיט און געםונען ריח
:ענטםערט

 איהר אז געזאגט, ניט האב איר —
 אז געזאנט, כלױז האכ איך מיר, געםעלם

מיר. פרעהט עס
 — אונטערשיעדצ דער איז װאס —

;עלאכט. זי ה*ט
איגטערשיעד. גרויסער א איז עס —

̂ט גאלדע  עפעס דארױף געװאלט ח
 ױ האט מוטער די אכער ענטםערען,

קיף. פון גערוםען •לוצליגג
טאכטער. אהער, dip גאלדע! —

̂ולדע זיס־שטײ־ איהם םאר זיו האט ג
 ױ אז ד.עז*גט, און ענטשואדיגט כלענדיג

צורל?. באלד קוטט
 צימערל, אין געבליכען איז העכט

 איז פנים זײן אױוי צוםרידעץ. שטארק
 ענטצי־ פון שסײכעל א צוגאסעז געײען
 און געגלאנצט האבען אויגעז זײנע קונג,

 האט ער םרײד. אינערליכע אױסגעדריקט
 וױיטער שטוב, אין ארײנגעהן געװאלט
איהם האט עס געשפרעף, דעם פיהחנז

סאך ס נעדאו nirr zoza^MnuiSii אבטך i י < ijr t 4 ן w w. > jr m \w ייי> r׳vי ת ׳ w“,
גענוג. דןוס איז מאל ערשטע דאס

 כאגעהר זײן אײנהאלטען לאנג דאר
 באשלא־ האט ער נעקאנט. נים ער האם
 ער גאס. אין געהז צו איבערהױפט סען,
 רעסטאראן זײן אין ארײמעחן שוין וועט

 טיײ זיך זעהן׳באקאנםע, און עסען עפעס
̂אײנדרוקען. נייע זײנע מיט לען

 אבער אלטעז, דעם אנגעטאן האט ער
 םאנטעל םיאוס׳ז ניט צופעליגערװײז, נאד
גאם. אין ארויס איז און

 געװעץ, ניט סײנער איז שטוב אין
 העכט טונקעל. האלב געייעז איז דארט
v געהצרם האם p  jib א םון סליננעז א 

 משער זיך האט ער טעלער. א און לvtvל
איצט• עסט גאלדע אז נצווצן,
*TP 1אי אריין איז ער

 װי גאלדע האט איחם, דערזעהענדינ
 און לעפעל ד*ס אוחנקגעאעגט טארשעםם,

:געזןןגם שסיימנל א םיט
.~i שוין נעחם איהר —
̂ב איד יא, — לעקציע... א נאךי ח
 האט — לעקציעס... גים הער דער —

 קיף איז געזעםען איז וועלכע סוטער, די
ארײנגעםישט. זיןי טאבורעטקע, א אױף

 װי גאלדע האט — לעהרער א ־—
 אויס״ צוזאםען חוזק pא חנספעקט מיט

 דערבײ אנגעקוקט װארס, דאס געצויגען
געשםײכעלט. און חעכט׳ן
— ניט? אײר געםעלט לעהרער א —

צוריס־געשםײכעלמ. העכט האט
 אנגע־ גאלדע זיף האט — אדרבא —
 שענע א זעהר איז לעהרער א — כאפט

 אן אויף דאף איז לעהרער א ;פראםעסיע
 צױ זיך האט זי און — אינטעליגענט,

לאכט.
 באליײ געװאלט ̂טויז זיך האט העכט

 ארײג־ זיד האט מוטער די אבער דיגעז,
:נעםישט

 איהרע מיט אץ שוין הױבט זי ־—
 שוין, מענש םארט אזא איז זי חכםה׳לאך.

 קיין און אלטעד קײן ניטא איז איהר בײ
 געלערנ־ קײז pא פראסטער קײן ײנגער,

טמר.
 די האט שטרענגער, ווערענדינ איז
:צוגענעבעז מוטער
 דעם גום אזוי ניט דאןי מנםט ח —

 צו אזױ זיד עראױבסט דו װאס הערן,
̂ו דאם חןדען. חײם. נים דאד א
 ,האט— חײםצ דער איז ווער —
געפרעגם... תחיג כלוםר׳שם העכט

אונזצרער... פווארטיראנם א אויך —
 בעטעל. א ביינאכט דא איחם שםעלט סצץ
̂ גיק. וײגער א סוםס אר

 שניײ געוועחנלימנר א איז חײם —
 אויס• ערקלערט גאלדע חאט — מננ דער

 ליעב ניט דאד מוזם איחר — פיחרליכער
 אויגד ױ חאס — שנײדער? קײן חוובען

 צו םארשצנדיג בייתעז, איהרע נעהויבעז
חעכםץ.
̂ונשטאט נאר  האט עגםפערעז, צו .

:מנטרעגם צוריק חעכם
Y איוזר און —

 , שניי• א אלײן בין איו איך? — -
דעזײן-
v א — m w חאט — גאיימניש ?V 

 א סיידציו א םוםצר... n ארײנגצגױשם
םיײ תביח׳יש בצ< א זײן קאן שנײדערין

 טא״ שױן איז נחװ א אבער אױף.״ דעל
שנײדער... בן שגײדער ה^א

 גרעסערע א ראס ביזט דו און — *
 גע• א סיט גאידע האט — יחסלט̂ע

סאמעז. דער צו געװענדעט זיך לעכטערי
געשטײכעלט, צוריה האט מאטע די

 ערגסטער און העכט׳ז אגנעקוקט האט
:נעםרעגט זי האט װערעגדינ

 ארבײטער ?ײנעז עלטערען אײערע
V חבתים נעלי אדער

 דאס ערװאבט זיןי האט העבט׳ז אין
 ער און םאמיליע, יחוס זײן םח כלוט
אפגעענטפערט; שטאיץ טיט חאט

 שעהנ/ג זײנען עלטערען סײגע —
 איז זײדע טײן דערהײם, אין בתים כעלי

רב״. א געװען
־ האט — טע־טע־טע... —  כיו- די זי

 אויפנעהויבען זיף און גע׳חידױט׳ט טער
 גרויסער א באכית טאחע — בעגקעי םון

יחיס.
 אנגעקוקט איהם האט גאלדעלע אױ־

 גדויסע איהרע אױפעםענדינ און ערנכט
:געפרעגט קינדיש װי זי האט אױגען,
קודש ישון קאנען םוזט איהוי ־־־

Y אױך
:געטאן שמײכעל א האט העכט

 אםילו קאן איף ? דען װאס אודאי, —
 א זײן נעקאנט \ואלט איר אויד״. אנטר
געװאלט. נאר װאלט איך װעז אױף־, רב

— אפיקורס זא אבער דיט איהר —
 פאר־ איהם, באטראכטעגדינ גאלדע, האט

שםייכעל. גוטסיטיגען א כיט געװארפען
םרא־ אנדער אן שוין איז דאס א, ־־־

 יצ•א — געשמײכעלט העכט האט — גע
געה^ יךא טוז טער

— V צוריק איהר קופט װעז ארן —
 איהם און געפרעגט בתםימות נאלדע האט

אנגמקוקט. םרײנדליך
 פראגע דאזיגער דער םון איז העכט

 גע־ דרײםטער װי בל'<ז«\ איהרע פון און
 :געענטפערט האט ער וןא ײארעז

ארום... שעה פאר א ץא —
 בײ זיד האט װילענדיג ניט װי איז

:פראגע די אראפגעקײחעלט איהם
...Y זיצען נאך װעט איהר —
—־ !אודאי זיצען. װעל איך יא, —

םארזיכערם. זי האט
 ער האט — אדיע! דערװײל איז —

נעזאגט. &טײכלענדיג
 װי זי האט — אדיע! אדיע! —

 ׳האט זי װעלכען װארם, דאס רעפעםירט
 האט זי וןא — נעניצט אםם ניט קענםיג,

 זואלט זי װי געטאז, נײג א אםילו זיןי
געשפילם. זיך

 און טיר די געעפענט האט העכס
ארויס. איז

 האט טיר זײט צוױיטער דער אױל•
מאםען: דער זאנם נאלדע װי געהערט, ער

!אינטעליגענט אז —
 גע־ שט^כעל א צופרידען האט ער

טרעפ. די םיז אראפ געלאזט זיך טאז^אוז
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 מאיר װאו קאפע, סלײנער דער איז
 גאסט, שטענדינער א געײעז איז העכם
 פאר א טישעל א בײ געטראפעז ער האם

pB פרײנד. און באחאנטע וײנע
 א נעבען אװעקנעזעצט זיך האט ער
 עסען צו עפעס באשטעלענדיג און, טישעל

 גע־ אויגען די זא, נלאנ״ז מיט ער האט
:מאלדען
איבערגעצוי• הײנט מיף האב איןי ־־־

דירה. נײער א אין גען
 םין אײנער האט *— טוב! מזל —

 געשטימ־ מיזיש א בלאך, םרײנד, זײנע
 קלײענדינ הלײז א מיט מענשעל, טער

צונעברומט. איהם פנים׳ל,
 העכט האט — םובי מזל טאקע —

אויסגעזונגען. װי
 האט —־ נדוקה? די איז װאס —

 מיט שאפירא, םרײנד, צוױיטער דער שוין
געםרעגט. אנטײל
 העכט האט — גדולה שום קײן —

 ארימע צימערל, סלײ\ א — געענטפערט
 דא, דארט איז סײדעל א אבער מענשען...

 סינד, םאל?ם א װאונדער... א נאר זי איז
אינטערעסאנט... זעהר אבער

 גע״ באףי האט מײדעל... א אזוי, —
 שוין דיר םעהלט מעהר — מורמעלט
 בא- הײן האגען גיט װילסט גאמיט...

םינוט... רוהםע
 העכט האט — נים שאדט עס א, —

 אנגענעה־ דאר איז עם — אויסנערוםצן
 דא איו עס װאו דארט, וואוינען צו מער
.1םי שעהנער דער

 בלאף האט מציאה! גרױסע א —
 םון נידעריגער איז דאס — גע׳חוזח׳ס

וחנרדע... םיח
 ארױס״ חעכט האט — אמשר! יא! —

 איהם בײ חאבעז אוינען h איז געברוםם»
 אנ־ אן םרן אבער בין איןי — נעגלאנצמ

 געלד נאר װאלם אך, — סימונג. רזר
 ?יף ער האט — געלד! געלד! נעווצן...

צושריען.
 קיײנעם אין געסט די םון אייניגע

 בליסען זי^ןיע געוחןנדעט חאמן סא&ע
 איז בלאד ®ארװאונדערט. ווי םישעל, צום

:געםורםעלט און בײז נצוואדע!

w r — 1 1אזױ ,m mױ n\
w *

n פארשערט ױ\י חאט חעכט u  p6 
ו טוטיג י ענטשולדעט. ו

״ די צומרופען האט ער ני
jrn! ארימען זײן ®אר צאחלט rM H iH 

 אץ פארדנטינ אר״גגצלעגט רעשט דאס
r יייז טא^ t געלאזט m\ ט»ו, צוס

> איחס חאט נלאף
 װצלען ׳אדרצס דײן אונז זאג —
ארױפקוכמנן. אטאל

 פאר• אוטגעקעחדט, ױ\י חאט העכט
 די- דין ■אפיר שטי?על א אױף שריכען

ארױס. איז אין אדרעס עם

 דיצד דץ אין אר״ן איז ער אז
 צצחן אוױגער געװען שוין איז װאױנונג,

 גצטרא• ער חאט טיש ביים אװענר. אין
 טוטצו, דער און :דעלען « ן\סערא םען
 איז דאס •ארשױנען״ *ײון עטליכע נאך

 אינג״ ?לײנע צװײ די םאטער, דער געץען
?װארטיראגט. ערשטעד דער אין לאך

אװענד* ״גוט׳ן געזאגט האט העכט
 פאר טאן צו װאס געװאוסט. גיט און

םערוױרונג.
 קװאר״ אונזער איז דאס טאטע! —

 פאר־י לוסטיג גאלדע האט — !טיראנט
טאטען. פאר׳ן העכט׳ן געשטעיט

 איד א פאטער, דער האט — אזוי —
 א מיט םערציג און עטליכע יאהר א םון

 רױטלײ געזונטען, אכער פארהארעװעטען,
 א האגד, זײן אויסנעצױגען פנים, כען

 שלום אײך נאט — שטארקע וןא כרײטע
עליכם...

װײ״ דין דערלאנגט איהם האט העכט
 פא״ דעם אין איו װעלכע הענטעל, סע

געװאחגן» פארשלונגען װי האנד טער׳ס
 העכם האט צײט זעלבער דער אין

 קװארטײ ערשטער דער װי באמערסט,
 pא :אבאנאנד, איהם אויף קוקט רא:ט

 בלײ יענעטס םון דערםיהלט זיןי אהט ער
אומבאקװעם. זעהר קען

םארשטע• לײזא זיר װעל איך און ־־־
 מיט ענדליןי יענעד זיך האט — לען!

 אנגערױ באשײדענהײט עם־הארצ׳ישער
קולקע... חײם איז :אטען מיין :פען

 טיט ציזאמען, נפש׳ל קלײגע דאס
 אױף האט קולקע נאמען װילדען דעם

 אײד אמאנממזדזטזןן pt נעטאכם דזעכטץ
 עקעל אן מיט װי איהם האט ער דרוק.

 גע־ זיף און הא:ד די דערלאנגט געפיהל
םאטער: צום צוריה װענדעט

ארבײט? דער פון ערשט ?ומט איהר
 שטוגי־ א פון דא שוין בין איןי ^ —

 צד אויסגעזונגען םאטער דער האט דע...
 אזײגער... נײן תמיד קום *יף פרידען...

 ענדליך זיך ער האט — ױנגאטשעס נו,
 אינגלאן, קלײנע צװײ די צו געװענדעט

 ניט pg טיש בײם געזעסען זײנעז װאס
 קוואר־ נײעם pם אויגען די אראפגענלםען

!געהט שלאםען —־ טיראנמ
 אױף האט — שלאפען שלאפען! —
געטריבען... זײ גאלדע
 pא געװאלט, ניט האבען איגנלאף די

 אױןי ווערענדיג בײז איינער, האט ענדליף
ג^טאן: סטראשע א איהר נאלדען,
!אויסזאגען װעל איף ־־־■

:געװארען רויט איז גאלדע
־ אױסזאגען? וועסטו ואם —  האט ־

:עמאנט. װי זי
 חײם אז אויסזאגעז, װעל איף —

 האם —!געטאז קוש א שבת דיך האט
אױסגעפלאפעלט. בתמיםות ער

צוג• וױ רױמ נעװאחגן איז גאלדעלע
 כעס מים װי אנגעקוקט האט העכט טעה

 גאלחד םארװאורףי מיט נאכדעם חײם׳ען,
 שםײמנצ א טיט ענדליך האט און לען

:אינגעלע צום געזאגט
אױסזאגען... נים טאר מען —
 דא. איז םלוידערם, ער אז אט, -־-

 די שוק זיך האט — הערען! צו װאם
ארײנגעטישט. מוטער

 האם — ײאס? איז ׳יא אז און —־
 דעם םאר אננענומען זיך מאטע דער שױן
םרעמדער... קײן ניט איז חײם — ענין

 האט — ליגען! א אבער איז עס —־
פארטײדיגט. זיך ווערענדיג, רויט נאלרע,

 םאר־ מיט אננעקוקט זי האט חײם
ץ װאורןי.

םי• פאר א געזעסען נאך איז העכט
 נאכט, גוטע א זאגעגדיג ענדליף און נוט,
צימערל... <זלײ\ זײז איז אדײן ער איז

 בעטעל, אוים׳ז געזעצט זיף האט ער
 אנמד טישעל, דאס נעהנטער צוגערוקט

 בלעטערען נענומען און ליכט דאס צונדען
ביד. א

 דיי געקאנט. ניט ער האט אבער לעזען
 און אהין געשפרונגען זײנען בוכשטאבעז

 נױם דער איז און אראפ, pg ארויוי צוריק,
 געטראגען זיך חאם בוכשטאבעז די םון

 #שעהנער דער םח געזיכט דאם איהם םאר
גאלדען... םרישער ױגנער.

. װײ). קוםענדמע (איום

ן איז לעבען דאם ץ ר j קו

?ו ®ארגעניגען אמת׳ן #ון םינום אײן  י
 מ»«עמיא. מון יאחרען װי ײערם םעחר
 חויו ײגיםי איגםערנעשאנפל די אין **רם

 איו anvw אין !םאג יעבם״א און
 *יו ארבײם סך קײן אסיקענד, און חײם
ן באגו*® — גים* איים י  געלן״ חד סיא ו

ר •אר נוחות ®ריאע א»ושזן*ען גענחײם  א̂ײ
^ אין ־®Tf® ארבײ*. װײסערדיגער יי י -י  די

ײן וועמ איחר I חויז קמגי# יעלבע די ו

■  i,, .
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 די »ין אינער;ע?ייע;ט חסנען פיר ,
 נאנצע די װאס «אעם, טעג ו»ר אעצטע
 זייערע װי רנײם, איהרע י*נ?ע, הנרה

 זינט זאנען, צו נעהאט ח*בען תיריד׳ם,
i n דרעם״ דעד פ*ן נאארד חשסיגט 
n נױ איז יוגיסנס ליא־ק־טאנער אוז r 

 עקזעהוטױו דרײ די נעשטעאט האט
 און 0 ,2 א*ק*אם די פון נסא־דס

 *ונענומעז און אנחיאנען אונםער 22
 נאף טאן צו רעגאינקייט די די פון

jn פעהר o r ײ װאס אס?*אס, די  הא־ ז
 ט־סרעויעזענטירם. ־עע־״די־ף אזױ נען

o מ• שװער, n חאנען נעװען, אוגז איז 
נאג־ תם דװכנענראדזיפעט דאןי סיר
 װאם נאספס, און ואזואים פון זוספ *ען

 אויס באקט ר־גדוםאק־כיעטע^ זייער
t טאג־טענריו. o איכער• אוין ה*נעז 

 זײערע הענדניאם, זייערע נערייעגט
 נלוי־ ירעסע, דער א־ן “,ערק-ערוגנען

 ווע־ םיםט גאנצען דעם jid אז נענד־נ,
 עסעס, את״םפישען דאף יזעגען סיר אען

 *■*ו־ אױנען זיף זאר עס װאס או־ף
 אונ־ סאר עס צונאידערען און שטעיע;

 איז אוםזיסם אנעד ױניסךוןזאס. זער
 פאאות אויסער טרחל. אונזער נעווע•

 ז־ד־ •פדוצינסטע די אויסער װורסות,
u חעסייבםטע די• פין ײ1א* n rrm to 

n קעס, t נעפינען. צו ;אינ־ט דארט
A

אעזער, אוגזערע דארום םיר נעטען
ײ  אונזער פאר זיין סוחא אונז ז^עז י

ו באניצען י  םארהאנדענעם דעפ• םיט ז
 אולזערע װאס דעם, טיט סאטערי«א,
 צונע־ אוגז האנען ילינהע “.קעספעגדע

 אז ווערט, גיט טאקי איז ער מטעיט.
 כא׳פעפ־ ערנסט איהם םיט זיןי זאצ דען

 דעם םאר אויםנערעכענט איז עד טיגען,
 נארישםטען און גושבםםען רױהסטען,
 אירנענד צו ױניאן. דער אין עיעמגט

 געפיחיצ א מיט שכי, םיט מענשען »
 ער סען נאר ניט אנשטענרינקײט, פון
 אוי!י ײירתען םוז נאר אפעלירען, גיט

י אפשטויםענד. איהם  פאמר גאנצע ו
 אינטער־ אונזער אזיוי תופחה ניסט־שע

 כאארד דזשאיגט דעם אױא נןשאנאל,
 — פיחחןרשאםם, ג»גצער אונזער אח
 ײירסזאםםטע די שטארפסםע, די איז

 װארים ױנ'אן. אונזער םאר אניטאציע
 דא זעהם ארבייטער דענסעגדער דער

 קאדוניס־ די זיינען דאם ־וער נחוש,
 א פאר קעםםער די <ינפע, די סען,

 אנער, אתאגיזאציע. ־ .פצוןסעךתאםוי״
 דער אין דא אויד איז <ליידער, ליידער,

 ניט דענסט װאם עצעםענט, אן ױגיאן
 צאזט װאם עאעמענט, »| טיף, איגעריג

 גרויםען צאננען, יעדעז סון פאג«| «יד
 »| ניט; פארשטעהט ער װאס ווארט,

ו סרענעיט וואס «ל«טענט, י  סטש, ז
 ױניאן־ די אויו• שםת װארפט מז יתן

 נחרם, איהם םרענם כאטש *יחרער,
 ײיאדע אזא ראם האט ער פאדװאס

 עיע• דאזינעז דעם »א*נ אט חגאח.
 ויף אב־םעיע כאםש מיר םוזען כמנט

 סאםוניםטישען רעם אין טאן ראיע »
n o r. אויפ־ דאך םיר וועאען אפשר 

jnp>p דאם װער םעםנערם, די׳דאוינע 
̂ן נאך העלדען, די וײנען ײ וועכי  שלע־ ז

m ן ב<ינד. אזוי נאן זי

*װייפ־ םינום אײנציגע קײן פאר
ם סיר <מז o 1אי ני n ז וינ» i n 

o אין יוניאן n האםוי אייטינען.“. 
^ זיינען טיר סעהר, מחױיננ  ניט אז אי

או m די נים ותט ו * J נרענ־ םחוםח
, m  m ױניאז o r  tp o e rw o  o n* 

a n, ,רקערט, גאר•* ip איחר וועט 
dpo פיל סאן ij ; נריגדליך וועם ענרלױ 

ט «ר i ו n  ir a m גאנצעי BP*
אנ־ זיך האם וזאס םיסם, :יסםישער

יאתר; •אר tttrf< די סאר ון ____
 ווע־ וועם ױגיאן m איז לופם די »ון
m איו זי »• נימונד, אוױ ריין, «»י 

jp נים וין iiw היבשע א גאר סאר 
ײם.1 ■׳•םימל

* ;י **
i ניט, איז עם n  d3>Ni אינטערעם 

*i n  t ,סאן אוגז 0360 װאס ױניאן 
n j מ  עס *רג־יט. אסטאננפנעהמע דאזי

מר  הזרנות נתיסער ס וױדסלױ א
די׳״סא־ פין ותרקזױינ בלינדן די

״ o ׳ p H to a ^ w זיי D is
י נם׳נן ׳יפאר• װ׳דו׳נן זי hgj ־v

 זײנען דןוס ןומ•. זײער אין פיהרען
 מינדעסטען דעם אחן טעניעען דאף

ײ געהען װאס נע*'הל. סענשל'כען  ז
 נאר קענען די *בי ׳ק״ב:ות זײערע אן

 םון ר^ע טרויעריגע די ״ענייצען
 דעה־זא־ און םיהרער כיצוטער׳שט׳דיגע

 ?ריגען קענעז אױף דערניי און #גער
 צר װאס ׳םאסקװע פון ״■איאק״ זײער

ב ײ קענען אומפעהיגקײט זײער יי  דא ז
 אנ״ עהר^כען «ן אױף םאודינען ניט

 פמר־ די םאר אט אופן. ^טענדיגען
 אונז. פארפיהרט^רט און כאענדעטע

 אונזער איז עס אז דענחען, כײר און
מיה גרעסטע די זיןי געכען צו פאיכט

 העאפען און א׳האנט דעראאנגען צו זײ
 עיפו^׳דיגער דער פון ארױסשאעפען זײ

 פארשאעפט טען װעאכער אין באאטע,
 װעטען געאינגען אונז װעט אפשר זײ♦
 שדים. די אט םון ראטעווען צו איז עס
 גע־ אונזער אבער װעט ניט, טאטער און

 אוגזער פון םיר, אז ריין, זײן װיסען
 מעגאיו, נאר װאם געטאן, האכען זײט,
 אײגע־ אונזער זאגאר געעאנעוועם ניט
 ?&מוץ אין געבראדזישעט כבוד, נעם

 אימײ מיר װעאען טאמער האאז, ביז׳ן
 דער אט םון ארױס*פאעפען העגען צען

 חבאח סיאכי די ײע^בער א*ץ באאסע,
יפדים־טאנץ. זײער אן פיהיען

A
 םיט באאטע, יפטיק עדיטטע דאס
 באװאר־ װערט ױניאן אונזער װעאכער

 *אגארסיטט^י?עס/״ ,הייסט םען,
 װערטער, זײגען דאס ״נאכט־העאדען״.

 קאןמג מיאוסען זעהר א האבען װעאכע
 זוירסונג זײער ניט םארפעהאען און

 םויא אביםעא איז װאס אײנעש, אויןי
 טאקע עס אאמיר טא דענקען. צו

 מענ־ טויזענט הונרערט * באטראכטען.
 א זיף םאר אויסגעבױט האבען שען

 טאג ׳פעהנעם אײן פאאאץ; פרעכטיגעז
 פא־ דעם אין אײנגענאדיעט זיר האבען

 און טײז און ̂טצורעס אאעראײ אאץ
 איג־ םון ״בױערען ¥^עהויבען האבעז

 הויז דאס זײ האבען נאר ניט װײניג׳׳.
 אננעהויבען אױןי נאר פארפאסקודיעט,

 פונ־ סאמע איוזר אונטער זיך גראבען
 פא־ דעם םון אײנװאויגער די דאטענט.

 האבעץ און באם;ןרהט דאם האבען אאץ
 דאזיגע די אויטצוראטען באשאאסען

 דאס. נעטאן האבען זײ און מרצים.
 דענקט דערצו. נויטיג איז עס װאס
 זיף מאכעז שרצים דאזיגע די אז #איהר
 די פאר מעאות, זײערע אאע צו ניט,

ײ ווען היפאיןריטען, גרעסטע  הויבען ז
 יאגראס־ ״נײאאד, געישרײ: דעם אױוי

 גענען ״ ״נאכנדהעאדען און שטי?עס"
 װאם די, געגען בעאײבתים, אםת׳ע די

 אויסגע־ באוט איז שוױים טיט האבעז
 זײ, פא^אץ? •רעבטיגען זײעד גויט

 די איײן גאר זײנען װאס שרצים, די
 אטת׳ע די פאגראכישטשיקצס, ריכטיגע

 זײער נעטאן רצבעז װאס נאכם״העאדען,
 םי:ס־. דער ׳אין םארוױסטונגס־ארבײט

 רר זײ זעחן, ניט זאר קײנער אז טער,
 אײגענטידער רי א*ן אױםבויער די פען
 טיט געחודען זײגען װאס ■אאאץ, פון

 פא־ שטױן, דעש אויסצוקעהרען בעזיםער
 קעץ !נאכט־העידעז און גראטשטשיקעס

 הען *צפאס? גרעסערעי א נאף זײז עס
ץ עם  דשונה׳דיגער םעהר א נאך זי

̂י? בא

 אין פאטירט האט דאס געראדע און
 מוײ ױניאן, שעחנער גרױמר. אונמר

 ארביײ טױזענטער ומנחגמיגע זענמער,
 חעאדישע גויױסע דוחי - חאבאן םעי

 «רות אאעראײ אױסשטעחעגדיג סעםפ̂ע
 םעסטונג, א אויפגעבויט יסורים, און

ײ ז«א װאס  חאס וו^ס \m באשיצזןן ז
ײ באשיצט ארז באשיצט ךײ  םון ז

n שתווים, זייעחנ r ' t קםיאואמר* 
נס עד טארס, ײ ח*בעז פ̂י  שוין ז

 אױס• נאף כלײכם םיאעס אױסגעפידזרמ,
ײ :צופיהרעז םים דארום חעעען ז
מ גרויסער י  און . ױני*! ?ײעי אן י

ן גחנסער דאס ו  זייער איו שסאדפער י
 איו ד«ם וױי< ימנ^ן חנר צו איבע

m י נווי ר ע י י P ז i  W fP p * J i
 קײ• גיםא וואאטען. אח שיאטען איחר
ײ ואגעז זאא עט ווער יגער  nm 9*ײ\ ו
יי ױי ממ♦ ןװ י©װ*ס גור»א'סען ז

̂גען w די »איח דארס זי w n, מח־ דו 
p אריח קוסען טיטאטאא זאמר, i חןר 
 םעד אאס סארמאסקירט #נפשות ױניאן
 אײנ״ דעם מיט ארבײטער, אאס שען,

י איכערצוגעכעז געראנק ציגען  יודאן י
 װיאד־ פון םאכט דער אין העגט, די אין

 װעאכע טענשעז, םון טענשען, פרעמדע
 גאר אעבען און אײב מיט אפשר, ^ויגען,

 װעמען געגען #שוגא דעט צו פארקויפט
 געבויט איז ױגיאךפעסטונג גאנצע די

ײ געװארען.  דער אין האנספירירען ז

ײ מינסטער.  כייטינגען אפ האאטען ז
 װאס אאץ, אין מניאן. דער ר ע ס י ו א

ײ  באםעחאע די אויס זײ פאאגעז טועז, ז
 זײערע פיט האבען װאס אזעיכע, םון

 אאעםען פאר האנדאונגען און רייד
 ביטער־ די זײנען זיי אז געפאנט, ?אאר
 דער אין ױניאן. דער פון שינאים סטע

ײ יעפינען םינסטער  נידער־ זײערע ז
 דער געגען קאנספיראציעס טרעכטיגסטע

ײ װאו און וױ ױניאן.  נאר, קענען ז
ײ טרײען  צו פארװאונדען, צו איחר ז

 יטעה־ הריא מאכען צו פאר׳טװארצען,
 איז עס ביז בראטע, צו נאפען נעם

 דער װען פאטענט, דער געקוטען ענדאיןי
 די פאראארעז האט בעא־הבית אטת׳ער
 אויסצוראטען באישאאסען און געדואד

 אינװײ־ פון ״כױערעז װאם ״מײז׳/ די
 כיײ-ז דאזיגע די אט אויױ הויבען ניל׳.

 נאבט־ פייגראם! קוױטיט: גװאאדיגעז א
 װאס מענ׳ט, א אירגענד קען העאדען!

 פארשטעאען היסטעריקע, פון גיט אײדט
ו י  און ’> ספעקטאקא לעכעראיכען םעהר א ז

ױ דער אויסער און אין דא זײנען דאך  י
 פון װײבער היסטערישע פאנכע ניאן

 שטיטען ױעאכע געשאעכטער, בײדע
 פײדגעקװי־ דאזיגער דער פיט אײן

 טרױעריג־ דאס איז דאס ־און טשעדײ!
 אעבעראיכען דאזיגען דעם אין סטע

ספעהטאהא.

•*9
עגטשואדי־ בעטען םיר אטאא. נאד

 ניט רעזער. דענקעגדעז דעם בײ גונג
 דאזיגע רי םיר שרײבען איהם םאר

 אזא נויטיג ניט איז איהם פאד שורות.
 מיר אבער ערקאערונג. ברײטע און אאנגע
 װעגען אויך טראכטעז אפאא דאך מוזען

 גזד בײדע פון וױיבער נזןדוועזע אונזערע
 גאנץ די אט װעט אםשר שאעכטער.

 צױ זײערע בארוהיגען ערקיערונג ברײטע
ײ און נעױוען, שרויפטע  אםשר װעאעז ז

 ׳נאך איז ױניאן זײער אז פארשטעריז,
 פאגראם־בי- די אין ארײך ניט חאיאה,

 נאך, זײנען םיהרער זייערע אז נעם,*און
 נאכט״העאדען, קײן געװארען ניט חאיאה,

 אוגטער־ אונזערע באמת זײנען דאס װי
רעװאאוציאנערען, אירדישע

 :געשרײ צװײטעז דעם צו איצט און
 דאס װאס איהר, װײסט !ברינדעאיזם

 אז מײנט, דאס ברינדעאיזם^ מײנט
 םײנ־ באראף, ׳זיגר«ן םיהרער, אונזערע

 אויןי שטעהען <ואס אאע, אאע, און בערג
 אויס נוצען ױניאן, דער פון שפיצע דער

 פערזענאיכע זײערע פאר ארבייטער די
 סטרײקס, ארויס רופען זײ אינטערעסען.

 די םון מטבע םעטע א קריגען צו אום
ײ זיך. פאר נאסעס  סטאפע׳ מאכען ז
 אט צװעס. דעמזעאבען צואיב דזשעם
 ברץר^.. נאטארישער דער װי פונקט,

 ארויסגעװארםענע אונזערע האבען דאס
 אאקא־ דרײ די םין באארדס עקזעקוטיװ

ײ און פרעסע, דער אין ערקאערט אען  ז
 םארשײדענע אויף עס װידערהאאען

 אין און שטוץ־באעטעא זײער אין אופנים
איםאעטס. זײערע

 די דאך איז אמתצ זײז דאס 4זאי
 געי־ איצט ביז זײ) האבעז װארום השיא,

ײ זײנען װאדום ״טוױגען?  ארױסגעסױ ז
 ערנסטער זעהר דאזיגער דער טיט טעז

̂אגע ײ האט כיען װען דאן, ערשט אניןי  ז
 אז אויס, דאך הוטט ¥ ארױסגעװארםען

ײ  כשר׳ע זעחר קײן ניט ןײנעז ארײז ז
ײ זייגען װארום !מעגשעז  געגאננען גיט ז

 דערצעהיט און אונטערםײער סעםױעא צו
 בריגדע־ שרעסאיכער א פאר זואס איהם,
 ער V ױניאז אונזער אין הערשט עס איזם

 צו םון אנטזאגט ניט אודאי זיך װאאט
ײ געבען  האבען i םרײ די;סטע זײנע ז

ײ ײ האט סען ביז אבער, ז  ארויסגע־ ז
 קײנ״ װארט אײנציגען סײן «ױט װארםעז,

 ״הער־ דעם װעגען דערמאנט ניט מאא
p ברינחגאיזם״ שענדען i ױניאן, אונזער 

 דא־ די װצן איצט, מענש א סען װי םו,
 םאר און סײער םאר רײחנן אומפען זיגע

ײ שענקעז װאםער,  מינתסטען דעם ז
1 גאױבען

 ווער עםעס. נאך באטראכט אבער
 דעם ווויפגעחויעכן האבען װאס די, זײנען

 if זײ .קען ווער 1 ״נריגחגאיזם״ געשרײ
וועט *וער און האט ווער 1 זיי וױים ווער
אחן געמען, אהן גםשות דאזיגע די אט

 צובדאכענעם א וםיאו
תוטט חברח ךי אט pk If געםרויצן סענם

i ,אםיאו חניוטאציע

 ,ברמחנאיזם״ געשרײ תס מיט אױים
p שםעחען װעאמנ מעגשען, געגעז ir 
 ארבײטער־ חנר pir אעבען גאגצעז זיתר

p װעאכע באוחנגוננ, o p ג«ײ םיי •זױ

w ר אין רבײ ת  י
 »ן ?1א אענע? גאנצער װעמעס

ו חאט !אאעסצן ®•ר בוך י  חנד WP ד
f #דעדצו כרענגען באדארםט גופא נאאוי i 

 װאס טויזענטע, און טויזענטע אאע די
איון #ױניאן דער םון מעטכערס זײנען  ז

ײ גרויסען אײן  דאדגע די אייױ טאן שי
p ®•ריױהחנד. און באאםערס רויטע i 

 ®אא. דער אזױ טאקע מײסטע די מיט
 נאף זיר געפינען װאױניט״װאו אבער

 דאדגער דער אפיאו װעמען אויף אייניגע,
 א וױרקונג. א מאכט באאוי משונח׳דיגער

 דא נאר זייגען עם דאם איחר, האט ראיה
 חײ ױעאכע מײדיאד, היסטערישע מאנכע

 ®אגדאט• אמת׳ע די אײנברעכער, די טען
 זאי מען אז ,22 יאקאי םון שטשיקעס

ײ  1 אםיס פון ארויסװארפען גיט חאיאה, ז
 מעג כאאף, אזא ניטא איז עס אפגים,

 מענ• מאגכע װעיכען װיאד, װי זײן ער
 ארונטערשאינגען. קענען ניט זאאען שען
 אזעאכע אויױ מיטיײד א ניט עס איז

 װערען אײכט אזוי הענען װאס מענשען,
 שוםטיג״ גידעריגפטע, די םון קרבגות די

> באנדיטען םטע

A
̂ט וױ )הײ;ט י,1באא דער אײך געשעי

 די װאו ױגיאן, א םאד קעטפען זײ דאס
̂ען אאײן ארבײטער  םיהרער^׳ די זײן זאי

 אנאר־ די געזאגט אכיאל האבען דאס װען
 גרויסע א זײן געמעגט עס האט כיסטען,

 גע־ אבער זײט, זײער םין נארישקײט
 עהר־ הפחות, אכי עס, זײ האבען מײנט

 זאגע- די אבער װען ערנסט. און ליך
 חכסה גאנצע װעכיעס האפוניסטעז, גאנטע

 םון אײנםיהרונג דער אין באשטעהט
 ;דיטציפלין אײזעךשטארקסטער דעד

 גאכשיעפעד זײערע פאר שרײבען װעאכע
 ױניאן דער אז אזוי, ריהר, ארן קער יעדען

 די געגען שריט א טאן ניט טאר כיעפבער
 םון אױבער־האר, זי'ן פון אינסטרוקציעס

ײ — ריקטאטאױ, זײן  עס קארפענען ז
 דאס ביאף, דעם פיט עואם נארישען דעם
 אר־ די װאו ױניאן, א פאר העפפעז זײ

 םון פיהרער די זײן זאא̂י אאײן בײטער
 היפאקריטסטװא נאך קען !ױגיאן דער
דאס? װי װײטער, געהן

 איהר ביסעאע, א ארײן זיך טראנט
 דא װאס װעגען ױניאךפעמבעד, נאאיװער
די קעסםט װאס פאר זיך־: האנדעאט

 נאר אז דערםאר, נאר V איגטערנעשאנאא
 באשטי־ סעגען זאא אאײן מעםבערשיפ די

 האט זי װי שײןזאא, אײגעגעם איהר פען
 גאנצעי איהר \ געטאן איצט ביז עס

 אויטסײדיגע אז דעם, געגען איז ?אמוי
 זײעד ארויםצוױנגען קע:ען ניט זאאען

 ױנ־ די אױן* דעה זײער םיהרערשאםט,
 חברודלייט, זעלבע די אט קופען !יאן
ײ אז שרײען, און  ײאי ױניאז, א װיאעז ז

 אײגענע אײערע זײן אאײן זאאט איהר
 אן מיט שטעהט איהר און פיהרעף,
 דאזיגען דעם שאינגט און מויא אפענעם

 שעפט זאנט, בלאו*. צעהךגארענדיגען
 :א־ נו, אזוי, ױץ צו גאדניט זיך איהר
>' איװ

 אוים־ אײך םאר מען האט אט און
 װעגען באאןי אאט־נײעם דעם געבאקען

ײ אאקאאם םארשײדענע די װאס דעם,  זי
 *עירעזענטירט ®ראפארציאנעא ניט נען
 איהר און באארד. דזשאינט דעם אין

 ענטריס־ און םארציטערט פשוט װערט
 אבער עואה. גװאלדיגער דער םון טעט

 דאזינע די אז ניט, דען איהר וױיסט
ױ אאט, אזוי איז עואה  דזשאינט דער ו

 דעז איחר װײסט און אאײן^ באארד
 םארגע־ איז עואח דאזיגע די דאס ניט,

 ?ןאנװענ־ פיאע אויוי געװארען בראכט
 ױניאךמעמבער״ גאנצע די װאו שאנס,

 איה־ דורך םארטראטען געװעז איז שי®
 איז עואה דאזיגע די און דעאעגאטעז, רע

 געװא־ אפגעשאםט גיט איצט ביז נאד
י  ווען אז ניט, דען איד.ר זוײסם רע̂ן
 םיחרערשאםט איצטיגע גאנצע די אפיאו

 בא״ עס זאא אינטערנעשנאאא דער םון
 גארגיט ױ w עואה, אן םאר טראכטען

 די ביז װארטען, םוז און דערצו, טאז
 דער אז באשאיסען, װעט האנווענשאן

 צוזאסמג־ אגדערש מוז באארד דזשאינט
װערען¥ געשטעאט

 דױטע אונזערע זײנען דאר און
q מיט ארויס טזיסים n םון געשרײ 

 נים רעירעזענטײשאן, ®ראיארשיאנאא
 זעחר ניט אאײן עס זוײסען זײ װײא
p זזשגיז זײער וױיא נאר גוט, i, דאם 
 גי־ אײניגע pn נאר געװים םוזען עס

 יוניאן, אונזער איז מעםגערם אױוע
 װעילמ און גימ, גאר עס װײסען וועאכע
 םאדדייען און ®ארשאיגנען זיבער וועאען
 באאוי♦ םשתח^ען דאזעעז דעם אויד
yp?m אויוי אט  o n| נאאױחנז גאנץ 
 א<איר עיעמענט שטירקמערוועזען און
om ױניאן זער  P i חני אויסגערממנם 

r םון נאאוי־קעסיײן גאצנער w p i *מ> 
 דער ניטא אונז פאר אי? קע.

 0 אאס מגיאן, דער אז סםח, טער
t דער <חנט צמר, m  \"Movp 

5די אויא אבער שאחנן,
p i טוט פארםיהרמע t m

* • ״ •
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8.
ט1נא יעדען כםעט אין  יוונזעדעו ינ

t םפרפעחאען o און «אגען1ד« צו ניט 
a באטאנען צו n ,איג- די דאש םאהט 

 איבעױפטיינען ױיס;אנען ־ םערנע׳פסנאל
»i 1זעח » אין a״i a n  i n : r o איחרע 

 זיף 1ם* ה«ט זי דאס און אײננאהרעז,
 םון «וביעם11 ׳פװערע גאמ שטענױנע י1

 װעלט גרױסע די סובער אויסקוםעניש.
t םון װיסעז ניט װיל o  x v i עג•1גע 
 חונ־ נרויסע די ײען סיטימ, א ניט הען

 אננע־ האנען ניט זסל װעאט נעריגע
 אוו הילוי אאננענדיג1פא ,1טי 1אי קאאפט
m די 1ם» שט־צע e זאף. נוטע יענע
 זעאבסטפאר• נאנץ ד*ןי איז עס א־ן

י א<ן נוט איז זאר יעדע אז דטענדאיף,  ו
 1פא בייטען1א װעלכע י,1 םין אוינען
 אפע־ םעאע סטע1מעה י1 אין און איהר.
c צו זאד ע1יע אויף אירט y i .ב. ע. נ 

 העאםען. נעײאאט ער װאאט גערן אין
 עס. ער הען םעאע אאע אין :יט אבער

 נאנץ ב. ע. נ. דער זיף־ םיהאט אפט און
 ניט א־ז ער װאס ט,1נעעתע שטארה

 מאיט ער וױסיא אזויםיא, ט«ון צו נכח
 די װערען סעאע אזעאכע אין נעװאאט.

 צו איכערגעאאזען אפיאס פארשיידענע
 פינאנץ־קןו־ «ר1 םון אנטשײמננ דער

 סיט זיף םפראװען זעהן זי זאא סיםע;
אויפנאבע. שװערער נאנץ 1דאזינע דער

 נאנץ דעם עכענען1אוים tp 1אאמי
 װעא־ ערוננען,1םא יtic 1 צעטעא הינ׳עען

 שטארק־אפעאי• א םון נעװען זיינען כע
a צו בא־אקטער רענדען n שט־*פגע•1ע 

שיקאנא. אין מיםיננ ב. «. נ. האאטענעם
 םויר• אעמשיםאייטױו פיפעאס די .1

 װעאכע געזעא׳שאפט, א איז דאס װיס.
 או- פאר׳ן נעזעצע 'כע51׳פע אז זארנט,

 1יסאנ«1אסע נאנצען םאר׳ן װי כײטער,
 װע־ אננענוסען קענען ניט זאאען פאא?,

i n אעדזשי־ םארשיידענע אונזערע אין 
 צו נעזעצע, גוטע ראם און סאײנרפײים,

 יא זאאען ,1ארבײטע די םון נ־נהטעז
 איז דאס כצונעהז.1ו1 שאנם א האנען

ר האם װעאכע נעזעא׳שאפט, א  נע־ זי
 זאמאען צו אויםנאבע איהר אאם שטעאט

 םאסטען, און םטאטיסטיקס נויטינע די
 דא־ װי אומסעז, אזעאכע מאכען װעאכע
 הויכע זײערע סאראאזען םאא, און דעיטי

 רענ־ אזעאכע העאםען װעאכע אוז עדטעד״
עז,  די נענען װהיאער סענאטאר ײי ̂׳

 פארשיידענע די פון פא־פאאגוננען
•־אסט־יאקײען.

 אינםטיטוציע ניצליכע זעהר א זיבער
 פען מדינה. נעבענשטער אונזער א־ז

 ױנ־ פיאע נ*ר אדן נויטינ. איהר דארוי
 1םא האאטען א. אװ פ. א. דער פון יאנס

 יעהר* היבשע נאר א כייצוטראנען נויטינ
 םון אויפהאאטוננ י1 פאי סוסע ייכע
 אר־ דאס אינסטיטוציע. דאזינער רער

אינסטי• ראזיגער דער םאר 1ב"טפ־פ«א

ען צ טי א ן נ ם «  ®ערטעל• דע
ען כ לי ר ח ע ג, י נ טי  אמגעחאל■ מי

^ אין טען אג ק ם שי ען2 דע  ט
ען6 דעם ביז ן. ט שו ח

ימנמװסקי ש. םין

 גרעסעד, און גרעסער אי*ץ װערט טוציע
 אױס־ איהרע אױף דעם מיט צוזאפען און

 אין העלםען איהר ז#יל װער איז גאבען,
ױ ױגיאן אזא נ-ט אויב ארבײט, איחר  ו

? אונזערע
דער האום. שעלטערינג דעגװער .2

 די װאס שױן אונז זאגט אאײן גאפען
צו :באצװעקט אינסטיטוציע דאזיגע

ע א פאר הײם א פיט םארזארגען ױיי  ו
ט; עס האבען װעלכע רי,  װעלכע די, ני

, םאר אלײן קענען  זייער צוליב זיו
 די אט װיל טאן. ניט גאר קראנחהײט,

 הא־ זאלען פיר אז געזעלשאפט, דאזיגע
 דער אין רום אינטערנעשאנאל אז כעז

 נא- דעם טראגען טאקע זאל װאס היים,
 זא־ מיר און רום, איגטערנעשאגאא פען
 דער םון פעפבער א װערען אויך לען

געזעלשאםט. דאזיגער
דעװעאאימענט. טשײלד 4«סס' .3
 חאנ• עס ארבײט. װיכטיגע זעהר א אויך

 ?עריער־ און גײסטיגע די אום זיד דעלט
 ?ינרער. אונזערע פון אנטװיקלונג ציכע
 װיכטיגער? און נויטיגער זײן קען װאם
 דעם. פאר װעניג זארגט שטאאט דער

 מיר װי זיז, דעם אין ניט װעגיגסטענס
 ראלאר 500 אנטװײןלונג. םארשטעהען

 אונזער םריהער צײט א מיט שוין האט
 דעם. פאד באװיליגט אינטערנעשאנאל

 און אויס, זיף ברײט ארבײט די אבער
 זאיצ ב. ע. ג. דער אז איז, םארלאגג דער

 נאד באװיליגען פיטינג זײן אויוי איצט
דאצאר. 500

־ אײדזש״ ״צײבאר .4  ענגאײ אן ־
 גוטע זעהר טוט זי צײטוננ. גוטע שע

 הצאס א צװישען אויםסלערונג פון ארבײט
 צײטונגען אונזערע װעםען צו מענשעז,

 איז נאטיראיף, און, צוסוםען. ניט שענעז
 צו גרויס גענוג ניט אײנקונפט איהר

 עס איז אױסגאבען. נויטיגע די דעקען
 אינטערנע־ די אז נאטיראיף, גאנץ דאך

 עוםיאען צו העלםען איהר זאצ שאנאצ
ארבײט. װיכטיגע איהר
 א געבױט װערט טאראנטא אין .5

 װע״ עס וועאכען מיט לײבאר־אײסעאום,
 פעכד די אויף כאנוצען זיכער זיןי לען

 נײער דער און ױניאן. אונזער םיז בערס
 אנ־ שטארסען א האט צײסעאום לײבאר
 אינ^ער־ דער םון היארי די אויף ש«רוד

נעשאנאצ.
 ארט אז דא איז יארק נױ אין. .6

 םײסטענס כאזוכט װערט זועאכע כקוהל,
אדבײםעד. אוגזערע םון קינדער די פון

 אױסניצמנג היבשע א דארט שריגען וײ
 דף וױיזען די םון אײניגע קװסט. אין

 די טאלאגטפול, זעהר זײן צו ארױס
ו :ויטיגען י  אױסביצ• וױיטערער א אין ז

 אוגזער אז פאריאג;, דער איז דוגג.
אי אינטעונעשאנאל  די זיף אױןי נעפען ו

 אײנעם כאטש חעיכץן פון םאדפציכטונג
 קוגסט־ דאזיגער דער םון שילער די םון

 אפ״ העכסטע זײן דעויגרײכען צו שוצ
 קיגסט־ אפת׳ער אן װעדען צו — כיציע

לער.
 פױ- א א־ױס געהט שישאגא אין .7
 איז זי צײטוגנ. סאציאליסטישע אישע
 פױ־ היבשע נאנ״ו די פאר נױטיג זעהר
 פון טײצ נרױסער א כאפעאקערוגג, לישע

 אונזעדע אין פעפבערס זײנען װעינע
ײ ױדאנס.  קײן יײענען ניט קעגען ז

 נױטיגט צײטוגג די און צײטיננ אנדער
 הילף. פאטעריעלער נאדײטענדעד אין זיך
 װעג• צײטונג אזא זיך זאל װעפען צו טי

i אינטעלנעשאגאל דער צו ניט אױכ דען,
 איטאציענעד אז דא איז עס .8

 איטא־ סארט א ייייבאר, אװ טשײמבער
 װי איז, ע־ געװערקשאםטען. איעפשע

 אר• די םאר וױכטיג העבסט הײסט, עס
 ארכיײ איטאליעגישע די ®ין ואניזירוגג

 פא־ אין זיף נױטיגט ער אױןי טער.
היאןי. טעריעאע

איג, ױניאן טדײד װאופענס די .9
 מיט געזעלשאםט גוט־באחאנטע אאטע אן
 אויפטואונגען פון רעקארד ש<הנעם א

 זי אויך ארבײטער־באװעגונג. דער אין
 קענען צו אום װערען געשטיצט דארוי

ארבײט. איהר מיט אנגעהן
ר .10 אני ײ  האט װעלכע ױטח״, ״י

 אונזערע געכען צו אױפגאבע איהר אאס
 אין טײם״ גוד ״אײ ארבייטעריןינדער

 אין און װאקײשאן, זײער םון צײט דער
ײ ערציהען צו צײט זעאבער דער  םאר ז
 ױניאךסעטבערס, דעגקעגדע און נוטע
ײ װען  פאד סקוהא די םאראאזען וועאען ז

םע?טארי. די
אונ• איז ארבײט אעצטער דער אין

 גאר נאטיראיך, אינטערנעשאנאא, זעד
 האט זי םאראינטערעסירט. כאזאנדערס

 דאזיגע די םאד געטאן םיא פריהער שויז
 ג. דער האט פאא דאם און ״פיאנערעך,

 װעט װאס עטװאס, כאשאאסען ב. ע•
 די זאנען, צו׳ זא םיס, די אויף שטעאען
 איג״ אונזער באװענוגנ. גאנצע דאזינע

 צױ יאהרען פיט נאד האט 'טערנעשאגאא
 אײ ארום םארם היבשע א געסױםט ריק

 א אױםצובױען דארט מײנענדיג בערטי,
 איז איצטער ביז אבער סאניטארױם.

 גע־ פאדוױרהאיכט ניט פאאן דער נאך
 איז אאנד געקײםטע דאס און װאדען,

 מעהר הוצאה אײן נאך באויז דערװײא
 פרע־ האט אינטערנעשאנאא. דער םאר

 25 אז םארגעשאאגען, זיגפאן זידענט
אלס וועדען אפנעכעבעז זאא אאנד אקעד

V# t if lr v m י י « r י •  M ’ f n*
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m ײ ה<וס ,no אין ( i ע* ניװעגונג; 
חײם. שטעגד׳נע א א׳צט ה־סגען

 דין א»נעד״גע ר• אננאטרעפט װאס
ױ איז, איגשט״טוציעע,  נא• שױן איו עס ו

 ײעסע, א״נזעי אין געװאדען דינטעט
 צײ• כאציאר״סטישע ®ױאי״צע די פאר
 די געװארען נאיױאיגמ שימאגא אץ טוגנ

 שי?זאא דעד און דאלאד, K(5( פון סופע
 גןי איבעמעגענען איז אנדעיע אאע םון

f דער פון הענט די אץ װאלען jg r f i• 
 פאר טאן• זיכעל װעט װעי:ע יואפיטע,

 ;אר איז װאס בעסטע, דאס זײ פדן יעדע
אופשטעגדען. די אוגטער פעדיך

ױגיאךאנגעאעטונדוײ• אין קאפיטעס
 ?יין געװען גיט פאר דאס ?ײגען טען
ױיז סף,  •vi עס איז פסתפא וױיא טײיו
ם זעלל ױען  דניאנס פאנבע פא• וױי

 םון פאלגעגיגען דאט זיך עראױנען צו
ײ און לאפיטעב, שיהעז  בא־ זיך האנען ז

 אוד מיט װאס נדיןי, פיט ניגענט
 און גוד״/ עז ״דזשאכט מײגונג, זעד

 דעסטװעגען פין חיץ. די צואיב טײאײײז
 און געלאט, פיל האבען קאפיטעס צוױי

יארק. גױ פ״ן כ״דע
 קאפיטע א געשיהט האט 22 לאקאא

 װעײ ,23 יאלאא אז םאראאגנ, דעם פיט
 פון לאיןאא א ;אנצען אין איצט איז כער

 אן אנשאיפען ויןי זאא סקױרט־פאכעל,
 איז, גרונד אנגעגעבענעל דער .22 אאהאא

 יאהאי םיז פעפבעלס פעהרסטע די דאס
 דעל און דלעכעס, בײ אלכײטען 23

 אנ־ אונטעד אדנײטען די דאס םאקט,
 כאדינגונמן עלגעלע באדינגוגנען, דערע

 בלענגט ,22 אאקאא םון פעפנעלס די װי
 נאף פאכט װעיבע צוטופאעניש, א ארײן

ױ שװערער,  קאנטיאאידוננ די איז, עס ו
טרײד. פון

 די פין באשטאגען איז קאפיטע די
y אופין. און פאלטנאי ברידעל i .ע 

 זיכער, ;אנץ געלוען ניט איז אבער ב.
 וױ אזױ, וױרקאיך זײנען פאהטען די אז
ײ  דעל פון געװארען געפאאט זײנען ז

 צ־• לאס באשאאסען, האט און קאפיטע,
 גריגדאיבע א װערען געמאבט מוז ערשט

 ארױסגעבראכ- די װען און אונטעלזוכונג,
 e דעכטפעלטינען ײעאען פאקטעז טע

ױ זין, דעם אין האנדאונג  קאפ״טע די ו
 גע־ פוזען עס װעט םאראאנגט, עס האט
 אונטערזױ ערװעהיטע די װערען. טאן

 לעפארטעז דאלסען װעט כונגס־קאפיטע
 פון פיטינג נעקסטען צום דעם װעגען

באאלד. עקזעקוטױו דזשעגעראא
 באשטאגען איז קאפיטע צװײטע א

 עסעגפעלד, און וױיס כרידער די פון
 דעש סײ רעירעזענטירט האבען װעאכע

 לא־ זײעלע סײ און קאונסגא דיסטליל»ט
 פיט יזאפ-טע די איז געקופען קאאס.

 איז ײאס אײבעי, דעל אז פאריאננ, דעש
 עפבלאידעלי די אין געױאלעז אנגענורען

 •PKO איז דעם די אין אױך און טלײדס,
 באטאךפאכער, די פא־ אריך וױ טדײדס,

 א^ ו\ערען דורכגעםיללט שטרענגעד זאא
ױ דלעס״שעפע־, און קאאױן די  vh דאס ו
ט פאי. דע- געװען איצ׳ט ז%ב ײ דמל י

 האבען נוצען זײער פאר און הארץ, די
 נא־ דאזינע די אט דורכגעשטאכען פיר

פאר־ און בלאםס אומגעיופפערטע רישע

 איהל און ױניאן די נעגען אוימדזנגען
 בא־ װאויל זײ עס פעג םיהרערשאפט.

קומען.

גװאא־ אזעלכע פאכען װעאכע די,
 זײן אאײן זאאעז ארבײטער די אז דעז,

 זעהט עס װי אבער, האבען פיהרער, די
ג ,גאמ אױס ױיני  זייי• אין סײ אםונה ו

 דער אין סײ און חכמה אײגענער ער
 מען און צוךקדשים, זייערע םון חכפה
 אײן.8 םאסטער׳ען אימפארטירט האט

 װאר״ -קאםזי״. דעם פיהרען עס זאא ער
 דאס אױױ אוםגעדואד מיט פיר טען

ײ מענש א זאא אדרבה, קוםענדע.  װי
 געח^נ־ מיר אמת, הען. ער װאס זעז,
 אינטערנע־ דער געגען קאמןי זײן קען

 דער״ מיר װי אוז, שיקאגא. אין שאנאא
P זיף, פאנעז i םון ארוים גארניט ער 

 םאה־ ״פאאטערענדע םיט י1קאם דעם
 מעשה דער אן זיף דערם^נען מיר נעך.
 איז העאד דער װי און, שיםערײען מיט

ױ נאכדעם, גאײךי  געװא־ גצוא איז ער ו
 העאדישער א םיט ארויס טױט, םון רעז

 םא״ גענוג דא ז״נען עס אז ערקאערוננ,
 אאנער, קאמוניסטישען דעם איז סטערס

ױ און  גאנ־ דעם אויף אכטענדיג ניט ז
 שיסע- דער נאך גאיױ געייאדער צעז
 נעכאפט באאד העאד דער האם ריי,

 אינצי״ גאנצען דעם וועגען שטומעניש
י חגנטי o •זי m םרײנד זייגע אםיאו 
 םאס־ דאם אונטערגעמורםעאט, האבען

 .באטש־תשאב״ א נעםאכם חאט טער
 נים וױאען מיר אכער . שיקאגא. אין

 אצ־ Dm ®אסטער׳עו געגצ! אױסנדאגען
o m  W •®געוועמנ o m םיר אאזען 

 װיכ•, געשיכםסמארשזןר. די *ו איבער
P מינ i» איז אד m וחוט ער און ?V 

m דמר m r® r אונתחנ ®ון 
ײ ײא» און ננורים p ז i חס
סין I יט דנ• ®אאדדײמן צום נתי

 זעהן. מיר װעאען אעבעז, מיר װעאען
 געפאכט שוין ער האט אבער דערװײא

 טוזען מיר און שאם. ערשטען דעם
 קאמוי דעם אן םיהרט ער אז זאגען,
 ®רעזידעגט װי איגיע, דער אויו• דוחא

 ער אנגעצײכענט. איהם האט זיגטאן
 ®אנר< םון בריגדעאיזם, פון ניט רעדט
 גאנץ זאגט ער נאכנדהעידען; םון מען,

 צװישען איז סאפף דער אז האאר,
 װיר םאסחװע אמעריקא. און מאסקװע

 זזיארען ריינעם, דעם װי אנדערש, ניט
 אז זױא, אבער אפעריקא קאאסעןסאםוי,

 מיט חבר׳ען זיר זאאען ארבײמער די
 גא־ קאפוי. דער דערםאר באסעס. די

 גאנ־ דעם םאסטער ניט זאגט טיראיף,
 זײן אז זאנט, ער אפשא, אםת. צען

ט איז איג עדױקיישאנעא ג י ג ײ א ר א  פ
 אויסגע־ קען דאס װאס מאסקװע, םיט

 בײדע זײנען זײ אז ווערען, טײטשט
p ®ארטנערם גאײכע i סאאסעך דער 
 ניט אבער איז דאס ביזנעס. • קאמי

 די און איג, עדױסײשאנעא די ריכםיג.
 אפערײ איז ®ארטי װאירקערם גאנצע

ip ש די באויז איז י נ ע ם ע אש  םון ב
מאםסווע.

 םיאנ נאןי אױוי אנצײגען קענען מיר
 פאםםער׳ס אין ינפטאיכ?ײםעז״'1״נים־

 ױ־ אונזקר אז אםשא, װי אר?אערוגנ,
 קעפד א זײן צו אויםגעחצרס האט ניאן

f װניאן ®ענחנ i  p i דצגאנא• האט ױ 
f אבער רירט; i י8ז ער Dm זא• נים 

T ער וואאט גען, f גע® ניט צעחר•DD
h  p i רײחען, ®אטוגיסםישע p i כױר 
o עס דינצן m i .װי• םיר וואס םוחא 

שנתאין pfli Pi איצם, אמגר 0

 איץ פראגע לײכטע גאנץ א םאסטעל׳עז
 געבען צו העז, על אויב אױזם, בעטען

 אינטערװױ זײן אין ענטפער. אז אונז
 ״נױ דעם אין׳ אעוױן, דאן אא?יק מים

 זונטאג, אעצטען פון ‘אפעריקאן׳ יאדק
 ״עס :באהױיטונג פאאגענדע ער מאכט
 פיאיאן 20 אפעריקא אץ דא זײנען־

ע ר א ב ר י ז י נ א ג ר  םון ארבײטער. א
 ארגאניזירט 3,600,000 באויז זײנען די *

 דער צו געהערען װאס ױניאנם, אין
 ריכטיג, איז דאס אויב װא." א ם. א

 ‘אר 16,400,000 נא׳ןי דא ׳אאזא זײנען,
־ קען פען װאס בײטער, י נ א ג ר  א
, ירען  ארגאני־ ניט דאף זײנען און ז

 פאס״ נו, :שאאה א מיר םרענען זירט.
 צו ניט זיך איהר נעהםט זוארום טער,
ײ?  אר־ ברײטע אזא דאך איז עס ז

 אנגעפאם־ װי איז, װאס בײטם־םעאד,
 ארגאניזאטא־ גרויסע אײערע םאר טען

 גװאא־ אײער םאר םעהיגקייטען, רישע
 די אט ארגאניזירט ענעמיע? דיגער

 האאסעד ״מיאיטאנטע״ אין מיאיאן 17
 *^יינ־ די דאןי װעאען ױגיאנס, קאפןי

 עפעס די מיט ןי8ױניאנדא שרוםיענדע
 !םאמען םוזען בםיאא מיאיאן 3 איבער

 די ארום זיך איהר דרעהט װאס־זשע
 וחד װאס מיאיאזו דריי די םיט ױניאגס

 אאזט און קאענער, און קאענער אץ8 רען
 אומבאארבײט? םעאד גרוים אזא איבער

ip איהר האט װאס n  ^'f צוגעטשע־ 
 דרעס־ און האאוסםאכער די צו «עט

 םאר מאכען דוקא די װיאט איז מאכער
 עם fyp װאס ױניאנס? פיאיטאנטע

 מאסקװע, אייער איז אײד גוםעם טאז
 װעאען דרעסםײקעדקעס אוטערע װען

 קאאםענקאמןי, שרײען איץ אין האאמען
 אדבײטער איבריגע םיאיאן 17 די וחנן
a איחר װאס אסעריהא, אין if^ מען 
r די קען v p j i n i,? ניט״ אאץ באײבען

 דער־ איחר ®אסםער, םאדים גרויסמר
f אויו, *מחאם i א. סמחרסטע די D• אוי 

 םעם־ אין ®אראארען תאבען מניאנס ל.
• חיי ®יזזחנר גי וױי< w צואיב מ

 די פיט חבל׳ן זיך דוקא וױלען זײעדע
 באטדאכטען ארבײטעל די און באסעס,

 עס שוגאיס. זײערע אלס באסעס, די
 א-יעלע םון דרינגען צו לאגיש דארום איז

 זיינען װאס פעפבערש, די אז רייד,
 זײגען מגיאנס, די פון ארױסנעםאלען

 הײרצען אײעל אויט רעװאאוציאנעלעז
 טו פאסהווע, םון האר״ן דעל אויט און

 און נעטעז ניט זיך איהר אאטf וואתס<
 ארויסנעפאאעגע די אט ארגאניזירען

 פיייטאנטע שטארקע א אין כיעפבערס
 פאשיניסטעךױניאז, דעל אין > ױניאן
 פעכר טויזעגט 375 געהאס האט װאס

- איצט זײנען בערס,  — איהל זאגם -
 דאס טויזענט. 80 געבייבען נאנצען אין

 פאשיניסטע/ טויזענט 295 אז מײנם,
 וצ*א;עדעז,4רעװאי גװאאדאװנע אלע

 ױניאן, א אחז ארום נעבאך זיך ביאנהעז
 פאשיניסםעז די אם נעמעז ניט װארום טו

ײ אלגאגיזירעז און  מזןכםינמ .א איז ז
 איחי םארטאכיעײעם װאס םאר ¥ ױניאן

 צײפ אײער םעהינסײטען, נרויסע אײעלע
 שיקפ פאססווע ײאס געלט, דאם און

 דרעס• טויזענט עםיויכע די אױף אײך,
> פאכער

A
,ענם קרא־ען גא:ץ א ערװארטען מיר

 פאם״ העל םלאנען, אונזערע אױף םער
 חאט פאסקװע צו ניט, ארט אונז טער!
 פראנ^ דאזינע די געשטעיט אפא£ אײך

̂ז אונז געהט יע, אויב און  אן, װעניג גא
 !.ענטםערם, איהל האט איחר װאס
 וױסיצ באאפעז, געטעגט איחר האט איחר
 מד tv האט זי סעגט• און וױאט איהר
̂אפט ױ פארדינט. דט סער  װעא^ די ב
 דער נײמ באצאהיען איהר וועאם זײ םעג

 איחר מוזט אבער אונד םטבע^ זעאבער
 װארים ענטפער. סאארען גאנץ א געבעז

 פיא חגהד א« הענגט ענםפער רעם פון
p ארםאאנ אײער i אויא• איצםיגער חנר 
 אױא גענומעז האט איחר װאט נאנע,

T f, ראוואאחױןד די םיחחנז צו נעםאיר 
 קאאוק-סאכצד ®יאסעדבאװאוסטע נצחג,

 געגעז ?אמף אין דרעס־טאכער אח
ן. י ױני

׳: >' . ,
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no i j n t f n f
i n  mi ,o n  w

po m v w מגיסו, דער po נאנחצו 
 טיסעי״גסוס די po נודס געלי n סון

o v n o, געװען. וױ ערגער, סיל יסגע די 
H ם גצגצצ o געהט אוג״ ph די צו 

jy װ^ס בתים, מצ♦ iy o r אוגטער דט 
o n ק^גטר^י po דער i r i v, ײ *ון 
n• ח^נען וו*ס גת»ם, נצצי ry rv o jm 
o בסנוצען צו אגײטעגט »ן נצן y i ױג״ 

צי,1 ty ןױ dim איו *דצ״נ r ip רנײט« 
po p i* ip n ,p B דרעס iropyet-ms־ 

o m, צײ״ דעם *ראור״סען ?״ טוזען 
pm f i n םון »רױס געהם טרבײט רי 

m m  o jn פון n ,צו אום ארבײטער 
 קיאױד די פון פסיןט דעם נאחסצטען

 אױזי סוזען די ד*ס ׳מוגופעקט*עורערס
ט18 דתר oy ר^נען נ״ i .ױניצדיייבעצ

um ו»ז ער^ע־ט, ה*ט ?אטיטע די v 
 דרעס״ און יזלאױזדס:^ n װען דסן,

 *נ־ װעיען יפעפער זייערע po טאכער
y ry j| חגפ ir : n^־v m ^ y r ױאס סמ 
 היעסעס און קלאוקס רי po ארײן קוטט

i װעט טרײדס, :ייס^ײגאופ די פון y i 
 גיצליןי. הענסט זײן זײ פאר יצײבעי
 ײ1 ער ברעגגט איז, עס וױ אזױ אנער

in טעהרי o r, נוצען. װי
 אחיס־ ה*ט עדקי״ערוננ דאזיגע די

 וױיס־ דעבאטע. היצינע גסנץ א גערוסען
 םענע־ דער סלס םײגבעמ, ®רעזידעגט

iy r n אחילוטין איז באאח־/ דזיטאינט פון 
 דער סיט אײנפא^טאגען געװען ניט

 קאאוקטאכער דער איז עס סז ק^מיטע,
*i n דעם םון ביזנעס־אײדזטענט דער 

 אױנד באדארף װאס ב*ארד, דזש^ינט
o אױןי ■אסען n, סז i n די אין אײבעי 

 אין ארײן ז*א טרײדס םיסעאײנ^וס
i און גופא ױניאן די סז קואסם; n 

 היג־ דער איז 1ה*בע קסעסיא דיסטריקט
 זײ דעם. תאר געטאז װעניג גאנץ ויכט

 * אנישטעאען געקענם און געזאאט חאמגן
 אויפגאכע װעמעס מעניפען, ספעציעאען

 אױםצויאסען זײן באדארםט האט עט
 םון ביזנעס־איידד״זענםס די דעם. אױוי

 אייגענע גענוג האביען באארד דז׳שאינט
באזארגען. צו מכעז

̂זליס רעאשסיםטנ מימ  רער אין כא
 געװא־ געפאסט גיט איז *גגעאעגעגהײט

 נײדע זײנעז אױס, וױיזט עס װי רען.
 זייערע אין גערעכט טײאװײז נאר צדדים
 קאאוק־ די דאס זיכער, איז עס סענות.
 שעפער די פון דרעססאמגר און םאכער
 כיז װי זארנען, פעהר אביסעא דארפען

 אין ארײן געהט װאס אאעס, *ז #איצט
 ״ױניאךםײד/ זײן זאא גארטענטס, די

 האנדאען. ניט ױניאךמאז » |jfp אנחנרש
 די מוזען אבער זײט אנדערער דער םון

 ענערנישער אאײז ױגיאנם באםרעםענדע
 װעא״ אין אייבעא, זײער םאר ארבײטען

ײ כען םאראינטע״ שטארק אזוי זײנעז ז

 חאפנונגען םײנע פון w אויפ׳ן
ץ װעם ןןער מי

 זײפענבלאזען רענעננױגענדינע אין
זנערונדיען זיך
ל יעדע אק  באל אנדער אן וױי

 פלאצען: װעט
— «אך! פאן־! פאך!
 צעשיםען, זיך צוױיטען נאכ׳ן אײנער װעט
׳טפור... א אהן
 ליגען בלײכען וועט אש דער בלויז און

 — צעטראגען, צוט וױנםען די פאר
האפנוננ;ץ... םיינע סץ אע דער

1022 ױני,

 זיכער, גאנץ דארום איז עס רעסירט.
 מוזען װעט דיסטריקט־קאונסיא דער אז

 װאס מענ׳עען, ספעציעאען א אדצטעאעז
 עטרעי־ די םאר אויפואסען כיוזען װעט
 אוז אײבעא, דעם םון אײגפיהרונג גערע

 מיט־ םואסטע די קריגען ער װעם דערצו
׳• באארד. דז^איגט דעם פון היאף

 פיכד בריםאיכע םארטײדענע די םון
 אויף אנצואװײזעז נויטיג איז טײאונגעז

 זאא ב. .V ג. דער אז ,89 אאת. םון די
 םון פראגע די באטראכטען אםאא װידער

 האט ב. .v ג. דער װאס אסעספענט, דעם
 מיטינג ספעציעאען זי*ן אויןי כאיפאאסען

ברידזעפארט. אין
 אויך איז פונקט זעאבען דעם איבער

 אין ,22 אאחאי םון צושדיפט * געקוםען
 געװארען, ארגומענטירט איז עס װעאכק

i אז n אײג־ 1אי ניט איז אסעםמעגט 
 װעאכע סאנסטיםוציע, ־דער מיט קאאנג
 סטרײק א םון םאא איז נאר אז זאגט,

 אסעס־ אזא בא׳פאיסען ב. ע. ג. דער קען
טענט.

 װידער אבער האט ב. ע. נ. דער
מיג  אסעס־ דעם פאר גע׳מםימט אײ^טי

 פאא• איז ער »ז ערלןאערענזײג, מעגם,
ט די אוץ קאנססיםוציאנעא, טטענדיג  הויי

 נויםיג העכסם איז ער דאם איז, זאןי
 אינ״ דער םוץ ארבײט װײטערע די םאר

 יעדער םװ דערםאר און טערנעשאנאא.
 אינםעתזד דער םיז מעםבער אאיאאער
ױ שאנאא, לאקאא אאיאאער יעדער אױןי ו

 גי־ װאס זאא אסעסמענט דער אז זעדיז,
 ב. {(. ג. דער װערען. באצאהאט כער

 אפעספענט, קײן באיפאאסען ניט װאאט
העכסנדנויסיג. געװען ניט װאאט ער װען

 דעם אאאקאװ,1 ברודער םון בריף א
 ארגא־ אין מענעדזשער אינטערנעיפאגאא

 אין ױניאז קראוקפ^ער דער פון נײזער
 אא־ די אז םיטגעטײאט, האט םאראנטא,

 זעהר א װידער איז טאראנםא אין גע
 הויפט־בא• די פון אײנער ׳שאקעאדיגע.

 גע־ האט װעאכע אסס׳ן, דער פון סעס
 ױגיאז, דער סיס מענט;אגר אן שאאסען

 אסס׳ן, דער םוז אפנעריסעז זיך האט
 אז םאר ^אפ זײן ערקאערם האט און

 אויף האבען ארבײטער די שאפ. אפעז
 זאא ססרײק. א טים געענטפערט דעם
 א דא איז דאן אױספיהרען, באס דער

 באסעס די צוױשען זאא ער אז געפמהר,
 איז דארום נאכםאאגער, םיאע געםינען
 פון האנדיתנ ענעתייטע גאנץ א גױטיג

ױגיאן. דער פון זײט דער
 איבער־ איז אנגעאעגענהײט גאנצע די

 צו פרעזידענם דעם צו געװארען געאאזען
ײ םאר האאטען װעם ער װי האנדאען,  נו

 ברודער איז מיטינג דעם גאך גאײך םיג.
 פרעזײ םון םאראאנג דעם אויף אםדור,

 נאף אװעקגעםאהרעז זיגמאן, דענט
 יפוין איז ססרײס דער און טאראנטא,
 צופרידע:־ םואסטער דער צו געסעםעאט

ױניאן. דער םון הייט
 םון בריוי א אגגעתומען אױך איז עס
אנגע״ חאם װעאכצר האכפאז, ברזתר
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pm ו״גען טײגונג lifirfO M M  n ר•® 
n»iJ m« סאגטחנאא אק ױדאן די m 
 Tf מ̂טחנ̂ל אץ מגיאן דער Him imnip אץ גאר אז מעגאיך, איז עס
ױ• ?איעמטױוען א מאיסען צו בען  •נ

 סאגד ^אןק פון אסס׳[ חןר מיט םעגט
o אג^טאט םעקנדפורערס, n ד  ווינדיוויוי

 חאט װניאן די װאס אגרימעגט, עאען
̂ואאסען  מאגופעתט׳»והנד tnm מיט גע

אינדױױתעא״
 אד יאס םון מ״קעוס דרעס די םון

ועאעס  דאס צומריפט, א גע?וסען איו ד̂ז
 אױפ״ צוריק געװאאט ז?גחר װאאטען זײ

 [,n װאס נאר ,103 אא^ןא זײער אעבען
ײ ײ מיט אז געװאאט, װאאטען ז  n זאא ז

 אױסגאחם אן םאכען איגטערנע^אגאא
 •ער״ זײער םארקאעגערען שטאר? און

 אינ״ די װאס עטװאס, — טעקס ?אפיטא
 זאא ױ װען טאן, ניט הען אגאא6טערנע?

 ױגיאדמענד װאס און װעאען, אפיאו עס
 און םאחשטעהן געפענט האבען בערס

וױסען.
 אנגע• איז אינדיאנא, סאינטאז, פון
 אין ארבײטער דארטיכע די פון ?וניען

 װאא- ךײ אז כריף, א טרײדס אונזערע
 זײ און ױניאן, א האבען געװאאט טען

 אינטעממטא״ דער צו דארום זיף װענדען
 אױד איז װאס ט״טארמעד, א גאר נ»א
 געװאהח, גאוױאיגט דעבאםען פיא אהן

 צו קאאר געװען איז כריוי דעם םון װײא
 זײגען ארבײנתר דארטיגע די אז זעהץ,

 א חאנען צו םאראינטערעסירט באטת
 m גאנץ דין װעאען זײ דאס און ױניאן,

ױניאן־אײט. גוטע
צױענד. זייגען מיר און עפעס, נאך

 אינטערגע• די האט צוריק צײט א טיט
 די צו נדעארטער א באוױאיגט ^אנאא

 האט יארק. גױ אין װאירקערס ניט־גודס
 פאר׳שײדענע די אז פאסירט, אזוי אבער

 גע״ האט כיען װאס ארבײטען, ניט־גודס
 אינדוס־ א־נזערע צו. צורעכענען תענם

 םון ארױס געגצאיו איצט זײנען טריען,
 •pp װאירקערס נינדגודס די 1או סמײא,

 in^M באטראכט נים אוםן ביפום נעז
 אאס אומ׳מטענדען, נײע די אונטער

 אינ״ אונזער צו געחערעז װאס אזעאכע,
̂שאנאא.  זnטענrאומ די אונטער טערנע

 צױ גײטמ סאר ב. ע. ג. דער באטראכט
 ט^ארטער באװיאיגטען דעם ריהצוציהען

i םון n ױניאץ, װאיר?ערס נינדגודס 
 װאס צײט, דער פאר אורחא, אגב ײעאכע,

o איז געײעז איז זי n םיז ח»ות i n 
 אפגעסאסט 1איח האם אינטעתעמאנ^,

 םיא אוין און געלט סומע היבשע גאנץ א
איז ענעמיע,  סארװק^ט געװעז װאם׳

.6אוםזיס גאנץ

שארף m
מ j.3י

 אױנ, אויפ׳ן איינעם ׳שוין האג איד
 יאהר הונדערט אין ח,“אי וועם, וואם

 אלם פלאץ, םיין פארנעםען פענען ארום,
 אין “עארו׳ און ״הורץ די פון ׳פרייכער

 זיכער, בין איך .“,נערעכטינסייט דער
 און הירצער מאכען נאך עם װעם ער אז

 די אודאי. ׳שארפער איך. װי מארשער,
 בעלי אונזערע םוז אײנער האט טענ

 «רע• *ו ברױועל א צונעשיהט פל*כות
 זאנם: ער װעלכעז אין זינםאן, זידענם
 זיף איהר ספראיוןט רב׳פ״ע, ,חלואי,

 איהר װי באסעם, אונזערע םיט ייך אזוי
 ווי .“״לינקע די סיט נעטאן עם האט
ער. אונז עסי וואלט גום מוו

 צר דער ה*ט ווערםער פ^ר די אין
rn קיכפםינער p׳פאחי־׳פרײבער אוז ־ 

 נאנצע די נעשםעלם ?לאר און םעסם
 םיט ה«ם ױניאן די סיטואציע. <ינ«

 .סירא• ׳פויז זיד װירהל־ר לינ?ע ךי
ײ יועט־. o* זײנען ז ir םון »וגעסץ?ט 

 די אינםןתעמאנאל. דער פון נוף דעם
 אינםערנפ׳פא* דער אין פראגלעם <מקזנ

נעלייזט. איז נאל

 םאר אגער ?רעריט נרעסטער דןר
 װארסענדינ אלײן. «pr< די פוםט

 זיו דערװייל «ײ האבעז םרייעל,
 אנדער ?ײן t» נעםרית־-ם. אוױ

̂ריג וזי  מגליד• o'T איז עו
in ip i זייע־ םםייםםענם תחנז סים 

rv• v פאו טאוהאקס t פח םיר 
 בלזמנארדיזם. זייער םים ימיאן.

r a m די אויוי פארלייםרומעז 
פו פאר ןיי האבצן  י

:i n ו"®־ *ו נעפאנם. ?לא־ וועלם 
 אויג יוגיאז. ־an אין זיין גיט םאר
 איהד נױם אגנצהן קענען זאל ־

r אפילי און a m  am רדמןר
 פאי אנסיאנאן, די «ו באוװג tt םייד מי יק1 וממן זאגען

 סארנגםממג is T’ האבעז זיי
ײ m קיעםאל אמר ו  r t דײדי 

n ־ r n

 ?ויקזאל 1זײע םענ. עםאיכע אעצםע די
ײ האבען באזיגעאט. אאײן ז

 גע״ ניט מינוט קײן אויף האב איך
 1דאזינע m װאס םיט צװײפעאט

 האב איך מנדיגען. זיך װעט ״קאסזי׳*
 װי חגכענעז, געקענם ניט אנדעספ 1גא

i דאם n אײנ״ םוז ריז אינטעמעשאנאא 
 נעסטעל ?איינעם דעם צו?װעטטעז סאך
 קוםען װעט עס װען םזיסים, חיטע סון
 איף כחות. סיט זיף מעסטען1םא א צו

 ז̂א דאס *ז געחנכענט, ניט 1אבע האב
 אא,1גענע 1זײע או, געשעהן. גיך אווי
 « קאיף1װי געקומען איז ,1פאסטע ביא

 קאטף־סאאץ. □n אויח ?ן&עט צו ביםעא
 יעאות. אאע גאף מױז געקוםען איז 1ע

 אאנג אויוי געקענט װאיט iy דאם ניט,
 ־1אנדע זיח םון נסיסח די ציהען1מא

 1אפש 1אבצ ארסיי, 1האלבעדדוצעגדיגע
̂געהאאםעז זײ 1צ װאאט  זײערע םיז א

ײ װעאמ דורך באאםס, ם^פוגה׳דיגע  ז
 אין טם811ם» נײנדאיך »זױ זיך האבען

 םעפד 1גויױסע 1אונזע םיז סײ אויגען די
i םיז סיי און בעו^זי■, n אײ 1גאנצע 

וחנאט. 1יגע1בצ

i n עקזעשםיװ םוסיענדירכתר ״ 
 ,1חצ איך <ױם ,22 לא?אג ײז באארד
v האלם t וױאחנו עסםירט1א אאץ נאך* 

 »םאא איז װאס דאס, םת װעגם ®יר די
 אין .22 אאקאא םו| אסיס דןר מנומן

i עס איז ערפאחרוננ םיין n 1עחפםע 
 םריײ *ל"\ זאאען מניפעז יתן פאי.

v מיאמ t האיםעז d i«»p i 8b העםצי 
mר״פצאסענא n 'O.? .וױיסם iv t i t, 

? סאא ם׳פיקאװען אזא גאך םון איכױמד

̂ס ײ «ו חזםטת או  איך כאסיפ — ז
 גים כױםנייד, איס מאריזײמז, גים בח
i אין n ו חבייז מ ח חייגר. בצאי .  י

i* גים אױך n  r םא־ «יד .ממ'ידדנן 
H םיייםי** i ממצז. ױי איך t8 ק^מצי 

iw גים M ותם r r o* ז  רארןי יױעצד *
o פיר רי מד< ס%ג t  turn ,ram אמ

i אמאא געװען n 22 אאתאא פון אפיס. 
 איז לאקאא Din םון אפיס •in ים1װא

 י1 און ד,1באא מ^איגט דעם אין איצט
 די זיינען זײגע 1וואקטע18ם רערװײלינע

 פון און ר1באא דזיטאיגט םון נאאסטע
i y i 1גא װעט עס ביז נעשאנאא,1אינסע 

o םון ןrvni אויסצמוצהלם צ׳ליד1קי n 
 .11באא עהזעקוטיװ 1גײע א אאקאא

 כאװײ־ און טעס1ווע8כ אאזא, אוםזיםט
 1הינםע זיןי םאחפטעחעז 1אײע רים,

ײ מעגט 1איה ען.1טי פאחטאאסענע  ז
 1איה װי װײם, און ײט1ב אזוי עפענען
 ארײנ־ ניט אײר צו װעט 1קײגע װיאט,

 ויסע1נ א עס איז אודאי און שמעקען.
o יגגאען1ומצו1א עבירת n געװעזעגעם 
ס.1גענגסטע אאעראײ מיט אםיס

 1גחיסע א אאפאאעט. בעי1גע׳עטא
 םיאע ניטא זײגעז אמעײקא אין מאד.

 8 מימ םעדט 8 אאםאאעםס. אזעאכע
 נחן־ 8 נאף מים און גײםט, נמיסען

 גע״ 1איסע האט װעאכע האױן, 1סערע
 א מיטםענישעז. זײנע 18ם שאאגען

̂ש  1םא א1םו מינדעסטע י1 אהן מענ
, 8 איז. עס װעסען  איז װאס מע̂נ
 1סעםםע א אעבען נצען8ג זײן געוחע

 1םא געהאאםען האט iy װאס אאץ, 1פא
 ט.yאאםאא זyװyג איז דאס — אםת

 און — שונאים, ביט^סנמ! ײנע1 אםילו
iy ג האטyדי טונאים 1םא זיך כט8מ 

 yססyגירטyװיאnB די און מכםינסטע
iy איז t: i8 מדינה — y:yp| ניט דאס 

iy  .tyjyp'^B8 8 איז rv iw מענש 
 ־8ב1װאונדע 8 םיז ײיםעז, iyo»ii: םיז
0' 'PD8n n 8i  i n, סאם־ איכמנײצו און 

 108P pM 180 8 אין §ראכױסאאז
8 •yiyD'^iny tnvov2  ,ny3.iyyי•1םע 

m די ?א. v D n i8 ii װyדוקי האם אט 
pn 8 ראאתז8ם םױם' 'oy3 ?איהחן םו

*yD D i^ r ילןסטע8מט איז .ly iii'D

y^8 די 'y 'iy B 0 p r|y n ji 1נא צום 1 
^1צו ט8סאנ 8 כױט יאא  |y:im און י

איז װעיט גאנצע די װעמס
in געװען y t ^צר צנדאיד איז אונרוהי 

y> 8 m* י1איח ריקגעהרםען. ip p n t־ 
ג גז מ8ג 8 מוי iyoM 8 אמ ג it .נס 

 צימם oy נס. קײז דם איז oy גיח,
i r m .8 מיט מגישעז װאס אטאי 

מ יפסארהמ ם »רן װיי  סעגען עכי ני
איז נארד־יאי סאסצ צום איבירסומן.

pןyםונ^8 די r»סyיצי^y צוג גיטpyױ 
 160 באויז געװען ŷאב איז זי מען.
ryn איהם. םון םײ< jiD  איבעו- איז 8

P >8 ניםא איז oy צײגט,-דאס 'Pנד 
o םון זײט nv:v' אויף n .נארד־יאל 

ly אײן םיט אזא,8 r iy i i  yD8Tii8 םאד 
yצװי מאחםה 8 rם די זy1אyp.

 נױ פון טיי18י איסטישע8םאצי די
 איחר ט1נאםיגי װאף די האט ?1יא
c ר8ם םypטי y i ־?עכד1יא1מז קומנחגז 

p ' i. גע• ט1נאמיני איז ס8םאם ן8ס1נא 
i אס8 יװאמז n און ט,8יד1נ8־ה1מעיא 

iyo8* אע8 in J8P  v v w די אויוי 
y :y r ,r i8 D 1טםאדמ^פטע jy;, ' i גוכד 

i צו איסםען.8סאצי נטע8ת8ב n קאג־ 
 אונגעבעטענער־ געתומז זײנעז ומנטאז

 כט8געמ האבעז און ?אםוניסנמז די הײד
 םארגעמאאנען נדאאעז,8ס? אערלײ8
 די חנזאאוציצס. yחוצ■ה׳דיג א'י1yא8

y איםטזנן8סאצי i8 i| ײן געחאט נים? 
iy i i8 צו אום ח,1י1ב yjyp? )דאס, סא 
 סעאם,8ז18ם זיד האבען זײ װאס צואיב

 אונגעבעטענ^ די םעז18ויסצואװ1א װי
.ooyi אוגגעװינשטע די

o אויט n קזד וײכטער סון םײא1או 
:p iy םאתעקוםען איז עם ותכמגן סאר 

i n סע• זײנסז יראצעם, דאום ט88םי 
i'y>p, ,םאא B in/ םת רײן הארדעג 

'i n y .און #וימד כמר איז אזנם8 זינד 
i n צװי^זצז א?ט1?אנם i n ח»ירוגג 
 געתצ• סאא^זעגדינ t'8 1םיג?אעי און
 םיין װצחנז. בםא ניט w און איד

 סינ^עירס, די t8 נבואה, אםאאיגמ
 W װעלצז הארדינגס דאהעניס, םאאס,

D i^ p iy ,אםידײ גרויסע לס8 וחנרעז 
8• iy i8 Pםריאםען D iim םקוים• דאו 

v קאײבם חןגימגג י1 אמת, t ל צו  אי
ר o געגעז \7יי n .^ראס אמד אורטײ 

n f iv i און דאחצני אויך םוט 
n די בסי*\ר, ryo אויי־סקאנ־ דעם םים 

p צו שײגט א8ד n סארטלססםי א 
p in p, און v o  i n װסם p n, חר אז 

n y i מן ווסלען סמק^גיר און מי י נ  גי
 וחד אגדעויס און סאל טציאװ/ זײערע

ײ באײמנז אען  כאב»ד-געים, דאס נ
n חאכצן ױי װאס m,מן  חנם סון און ו

אױס־ חי וחום אויליסקאגדאי גאנמז
*• םים ג*רגיס צאז׳נן ײי ^g.?v נן ,s

• *

װעלנדפױדען און גערעכטיגרךט םאציאלע
®r .חע דר

w m י׳פע *v o r \ n y\ א״נ׳נ זײנעו 
י סון  גא• די פון אורזאכןן װינטינסטע ו

 פיחרען װעלנע פײגױפאפטצן, ,י,גאלע
iy פארטגע׳פריטענע סלחםות. נלוטינע 

 1» סיסטעם די אן אפט גטציאגצן;עחסען
ײן סיחרען ס״נט ואס פרטטצסציטדוס,  י

r« אויןי טאריפןן רוינע » r סחורית׳ 
ן פטפיטטי ׳פיצען«״«ר *ו אוס ו  ארנייט י
r תר פון m v w י׳וגדער, יענע םון 

 די און קיײז יייגען וױיח׳טצס די װאו
 סטריף־נט־ דאזינע די לאנג ®טו;תן

 טטסאסםערע, אן ארױם רושען ריערען
ט גאנץ איז וועלנע  *w פרידלינע פון וו״

 *ו טריט איין נלויז איז דערפון ילען.פ
 ?נאח און ׳פנאח אינטערנאציטנאלער דער
 י1איי אויסנאנען אומנעחייעחן רי כיט

 םעא־ די וועלמ םון םלפטען, און ארםעען
|p אנסאלוט חאנען פער ניט. נוצעז ״

 םיט חאנען װעלכע ׳פטאטסלייט, די
 דעס אװעקליימ) געװאלט צוריפ יפחר ס

M גייער א סון פונדאסענט u rira^ jm, 
 די פפצדפװאכען געזוכט נלוטדשט ח,בען

»ן װאם אורזאנפן, די םון װירחומען  מ
 פון װעלט״פריג• םרישען א ארויסחפען

 נעיוא* נענאיעז איז ג״סט ד*זינען דעם
 ניי־ אװ (לינ פעל?ער״נונד דער תן

̂נס),  פרע״ פאטער, איהר וועלכעז אויף ש
 גרעםטע די געלײנט האט װילסאן, זידענט

 ווענ א״נציגעז דעם אויף אלס ר*םע;ונגען
׳!)לוס. איינינען צום

 נע־ גיט אבער איז ער?ער*בונדפ חזר
m נעשעחן איז ראם און ערפאלנ, ק״ן 

 ער איז עחןוטענם, אורזאכען. צװיי *ולינ
>ivs«»>v איגטמר־ ימגפם דורך געײארען 

 םרי־ װערםאלער דעם ,dp* נאציאנאלען
 ניי םארחאסם איז וועלכער דענס״אפמאד,

ם טענהען, סיליאנען  איחם אין זעחעז װ,
m העסליכע די נאר t־u iw ® p םון 

רויב־ ענדלאזעז און םאליט?ייט :קטד״
*iiy  ^ ,oyo״Diyo, איז yD i nאypר״

m א פון •ראװסט א נונד n צװימען 
yayy צװײ iyuy iy io iy און אנמױאוגנען 
i איז y in n ׳m 8B y i pie ,^אזוי נעװאח 
f א םיט זאג^, צו n ’^inyoyi אינער־ 
*jy r 1םעהאע. i n איז ?אםיראםיס 

מן ^ ת א y די צואיב ם o i8 r •חאו?י 
o n  iyiyn n in םען זאא אזױ װי טא?י 
o n  in yB ’ t^ o אויף שאום i n .וחןאט 

i םיט |ynyi זײנען ןyאנצויז1D די n 
 אײן איז װעג 1yסטyב -n אז םײנוגג,

̂טיn צו מאא אאע 1פא מאא  נע״ די זypחן
y r* iy o ״fy iinם20 סון ״yיאחרחונ• ן 

o in, דאס דײטמען. די םײנט דאס 
 גמװא״ אטyטtryג1אo איז סאא? רײנושע

)r\ םון רעדעס די אין pאyאם8 כמונסא 
i n 1אײגציגע iy in o אגגרייסענ״ םון 
i n ,םיאיםאריזם i n שn1סאיכסטy 

in אײביגען םון מונא n o. עגגצענ״ די 
i n דאגעגען, האמז, 1י?אנע1אםע און 

t גאמ n n i8 גpyוpדײממעז די אויןי ט 
i םון ןyחאאטyג ניט און n סמנצויוימער 

 אײנרעגו־ o>8iiyi האב^ יי1«אאיםי?_
y ן1ציח i□ פyאypר־אyכy8אי1אין<אײ ז
y?8 אויןי i ' i ,זאא עסאנאםי׳פ אז יסודות 
in״p עויז n  Dyi צו אױנען ניט in m o 
y '̂t .חאב אנצויזען1ס די בײ מאחסותyן 
n y i צורײצטע די אונמקוץזאנדאוננען די 

 חויסט״ די טךשייאט געפיחאעז 1ציאנא^8ג
in ^נן8גנאא-ז8 די אא^1 n t וײנען 

iim סמי איננאנצעז כפמןם yi סון i n 
iyoo8np i8 ip  iy i 't 8 i ,װזגאכע טטימונג 

 ציא•8נ רסטען8חס8ם א םון אתיס ?ומט
 זיעען זאגען, םעז fyp זײ, 1םא נאאיזם.

y r ’08 i 8Py p n  ?ynyi uyByicwo םא־ 
y iro,? ױ  ניכמעת 1סא זיך סט8ס׳* ו

oyit'B װעאםן ׳צײטע in i^ p סיז 1נא 
D n yB 08 iiw״  סון •ראסיטען. נוטס און '

V םאחמטסחט האט, שידוך אזא t, קײז 
you םיט אוו סוםען, געקמנט ניט םמכם 

o i.iy*p iy o n זיד no P8oo in  i n 
בונד ^־ i און מא n 1*אאנםע גרויסער 

p8 1סא •אציםיתם אינמעתאציסנאצע די
n יאחר. 6 צעצםע

ntB-ipp^yo i n ױיי אאזא אמ  חנרו
tw םארבאנד א כאויז in n n  no אחן

r t w n •  o n ױ אױםאמםעם, אח עם ו
 נתד אםת׳ער אז ח*מנז נעדארסם ײאאט

t'8 דאד סעצסער. אתאסחמעמע אאמ ®ח
p אמני w 8 דא'p׳n o i i n  nB r n t t•

 ,imr8tM8^io אינטעתאציאגאצער מר
 I ממױחוגג יסךער p8 טעחטr 11וחנאמ
איז דאס םדתו^ תױמר נאנץ א אויוי

װי איוור, וזײסס ?«  
 רניאתר•

B* •ח נמיב די מזם  
גט9יס8ג לײדיס  

4 1 <rm ?אי
 ̂&, J. wJ

M די m m  r t  
» •םקייקאז יז  
 מסנתײ׳יאנאר.
M דר־  , ir  IV

 * פ ט י י a ר "א איגטערנאציאנאלפ די
 מיר יתלגער פון , v י * א «י ג א (ר *

מ ׳פוין חאנצן ד  1פא נעמרינען ט,ל א״
 נ•* איחר *נעתנטיגח״ט״. פון י«ז«ר די

 פילזײטיג, אןן נרױם אזױ אי« דייטונג
ivp או 'o דעס אױס׳ןןזןפעז ניט אײנסאף 

 נא• א׳־טיקעל יעדער און ראל א פאר «יז
 פון טייל וױנטיגען איין נלויז הטגחויט

 געחען סאל איצטיגפן דעס אנע.1פ דער
vo די אויפגפטען טיר to ינם אין> tie 
 וחןלט־פריחנן פון איחנאל ;רויסען דעם
j זיבעכמר דער סיט *וזאמענחאננ אין , p* 

*,ן תנ׳  אר• אינט׳ותאציאגאלפו רער פון ו
a״r * e i» » n r o o, פאמע• איז ױעלכע 

 סיט מװייצאריען, ו׳*«נעװי, אין סוסען
*וריק. װאנען א״ניגע

«o i פאנװענ׳פטן דער פון פר׳וזידענט 
tn אויסגעפלינעו איז a iiw נע־ עמארד 

 דער סון אויסערךםיניסטער חןר נע׳ןן,
 איז ער רעפובליס. ט׳פעכאםלאװאפי׳פער

 •פםא«טס* סאציאליסטי׳פ׳נע׳פטימטער א
 ניינונ־ פאציםיסטישע ׳פטארקע סיט םטן
 די םון איינער נעווען איז בענע׳פ נען.

ײ חױפט־טאנגעבער  פארהאנרלוננען די נ
 ,1924 סעפטעסנפר, אין טעלפערינונד פון
 איינצופיח• געהאנדעלט זיך ס׳האט װען
o אלס ארניטייי׳צאז רען n אײנצילען 
 אינטעמאציאנאלע אלע ׳טליכטען צו װענ

 וו«ס ,«רטטפ?«ל״, דער ?,נפליהטען•
 ראיטלו• װיכטינע די פארפערפערם האט
 ראטיפי• ;יט איז פראנע, דיזער אין סעז

 «אל נעהערינע א דורף נעװארען צירט
 אין עננלאנד, אויך דארונטער לענדער,

i n סארנליבען אלזפ איז פלאן ׳סעהנער 
 כ»דא?טע• זעהר איז יפר פטפיר. אוים׳ן

 פאםעד רn בענע־ט, געראדע אז ריםטי׳ט,
 פראיע?ט, פטרטנע׳פריטענעם דיזען םון
 ירעזירענם ז״ן צו געװ*רען בטעהרט איז
 ארנייטס־ אינטעתטציטנטלער דער םון

tm סאגפערענץ ריזעד אױןי ממפעחמץ. p 
ו י  רענימננס־םאר״ נאר ניט צוזאמען ו

ר ארנייטם־גענער, און ׳פטעחער  אױך נ,
o םו« םיהרער אגגעזעחנסטע די n אר״ 

 די אלס צענדער אלע אין נייטער־פלאם
נרייסע די םון פארשטעחער אמח׳ע

®o««en איז םטלקס־מטםען.  i n־n n
T װיכטינע די נעיטילרערם מנע׳ש האם T 
 ארנייםם״טתאניזאציע די װעלכע לע,

n m ניי ׳פפיצען i n םריר־ פח שאפוננ 
 באציהוננען• אינטעתאציאנאלע איכע
t מיינוננ, זײן לוים פוםם, דאס ie in, 
i, 1 אתאניזאציע, י1 װאס n a1יכטינק, 
i עהזע?וטױת, 1איח n אינטעתאזיא־ 

n «י ?וכט לײבאו-אםים, גאלער r a P־i־ 
 די םון ענוננען1שם עהאנאםישע די גירען

»>i n אח iy ע־’1אי;דוםם רי רענוליחןן 
i צע n  .n n ip j lp ײיא לײבאו-אםים 

 סאציא* די ןnנאליזיaיYא'גנ»תא אויך
 םאײ *ו אןיסנאחנחןן עתאגטםימע און לע
o״t n ך1ת פעאפעה צװיטען !ײנוננען 

o n געמאכם *וני׳פם אוים1םט אין װערען 
v װ־אם פאנפאיפטען, די m\ נ׳ד האבען 

מ1םעה  ם׳כא׳פאפט איז רעזולםאטעז, לי
n* די זיך w o a o o אינטעתאציט־ םח 

בײט.1«וזאמענא נאלע
 דאזינע די פאנ^רנעהמען 1לאמי

 אײ־ מעז םיינם וואס זעהן און אם1אנ1פ
o וחזן נענטליך, in 'o נעחויבע־ אזא אין 

i װענען טאן נעם n 1אינטעמאציטנאלמ 
 *פ׳ ייד ניס זי ארב״םס־ארגאניז^ציע.

ױ י פאליםימע, נים&דם באקאנם, ו  רנ
 םא־ איז עפאנאמימע מיט אױם׳שליםליך

 הויפט־אױםנטבע 1איח אנען.1ם ציאלע
 י1 אין נלײכהיים א קעז1אויםצואװי איז

i 1איבע יננוננען1כײטס*בא1א n 1נאנצע 
pphy i װעלט. n כ«ר צו איז חןרםון 
 ה*־ איביינמר די װאו לענדער, די ׳שיצען

 ױניאנס אדער '?־נעזעצען1םאב ך111 נען
i n n׳o y לעכפנס־םםאנדאח־, חויכען א 

f םון it  njrtnpj*p i n איז לפניער יענע 
 אז אין זיך נעםינען 1יטעיב1א די װמלכע

 אײ שיחיײי א איז דאם לאנע. נערער1ע
p אײנםאכע t״p נים ’o p צו כײם,1א 

 ײחע1 לאננע א נויטינ ם׳איז 1װעלכע
 סאר־ פארוױפעלםע און אננקיפםחןננםע

 אויפפלײמן כל, dtip ־ם׳דאחי, טומען.
 איגדר און םאציאלע די םאתלײמן און

 טיז «ו האמז װאם םא«מן, םטריעלע
o םים m T ’ i i, ,אמייטסלאזינ־ שםונתן 
 אעכענס־פטסםיס, םאניםייעאז, ?ייט

o וכתםוז. in a o 'o 0 נתיםע א «יךW 
 ימנ״ז *ו *ײם לאנ» נאנץ א אוז דולד

ן אױםשױזרעו אם1 ו  םאיתפענם־ דaתn י
f די ליכ«ז nו<םאםtP אין i n םח פארם 

 אײניגצ אין יאםםלענמן חונדפמוער
t n e ie r. י דאם מי ײ ^ ״ א ײ  י

 י5•הי דער אױנ נפ׳פעחז, no וופאמ
o פין צי*א n םעאמו־בונה m װפאס־ 

t m c, ימנעז ם׳איז ױען זאא o a « m n 
m m. מים r r u i עם, םײנט װערסעו־ 

n n  m י םאזױאאעי פון •רינזיפ ז י י  י
i סמפײס n  pn  no 1פי פונדאכמנט; 

י אוינ ומאס׳סרידיס. «<אײ י ײ י ״יז ג״  י
 םאחפייײנײ אין ב״סס־באדיננוננען1א

א ם5^ םו גי םי מ ט ס םי » «
#י&״ז

 צדשטאגחן דט jyp ד, ר א ד נ א ט ס
 ״P8 גאציאנאיע1אינטע אן דורןי קוסען
r װעמ ציאן, u y o tp 1אינע ׳עװענען n 

p8 .inoDprô » סעאקער np םאא אוא 
 אטצחציאניום,1• צום אגשמען טען ויעט
 n געגען ׳צדדמיסעא אײנציגען דעם איס

n א מיט יעגדער n y jn p r j אyכy-נס 
ױ ארב״טעו״מאסען. n פון סטאגדארד  ו

p חאכען סיו ir אין אגגעוױזמן yom y n 
y ׳עומת tn  po| מאסט ׳ארטי?עא ?V 

i 1אגע n  p o in ^סײגדאיכע סאד באד 
o אױוי אח גמפיחצען n דאדגען ^ א  נ

 מא״ פון כאומען דפטיגצ n גוט געדײען
יזם.1מיאיטא און וױדזם
 -1נײטס-א1א נאציאנאאע1yאעט ,ד

 א צו טpy1H אאזא ט1פיח נסדזאציע
 מא״ א מאסט און ונג1גטעyנ1yT1ypאyם
 אינט^נאציאנאי^נ ידאיכע1ס סון אyד

i y u i i ,y8B ך1דו o y i מיטyאג- פון א? 
y y iy iy o/ געדאנ^ךאױס- מײנט דאס 

^yo א גאך א1 1אנע ס׳אי? טױיש. iiy 
y זײט i8 io  i n  po, ניט איז װצאכע 

וױכטיג. װעגיגעד

n 8 iy t איז i n זyאכŷ ,צײט jy ii 
 ארבײטס״?אנפע־ די גע?ומען1סא ס׳איז
r i n, איז iy«8;yt38 אן in J  אינטעו״ 8

y58w y8J מיט׳ן קאנװענ׳עאן n m צו 
 אא1?אנט ןyנאציאגאא1yאינט אן שאסען
o *יבער y i ^ אנ  ־yט8יגס״מ1P מיט ח

iy צו יאא^״1 ? n האט ?אנװ^טאן i n 
iy’8 ױניאן ײד1ט 1דאסע1אפסטע D i־ 

 םי- 16 אתם oonyj 1yאכyװ נאציאנאא,
iy טע1גאגיזי1א איאן D ''B i8 ^איכ i n 

o א̂טyװ גאנצ^ p 'ry iiy יסונגס־1באג א 
iנראמyאyט y i  .y אינטעמאציא״ ױניאן 

 גאני-1בײטס־א1א די אז ט,yארyמ נאא
?8^iy j’M oy און ?טיװ8 ײט1ג tpMiyiy 

n אין זיך ןyאyשט צו v n סון yD1אyp־ 
 yציpאדו1• די מרסדמנשעז n אזס כתד

o און n מיט הא^א n צד טײומאמצ

ly n y f r o t r o t jn fo r, מ צי •^מחון װ
/טות,1ט? דיע צו

n ארנ^טער^אסס אמאדדרטע 
̂ו איז n טאנט, אײנציגע n סאמטי im 
m א אױןי לןעז נע o tp v ii קאד אוסן 
o און וראדומציאן n ען1אאי1ט n 
 ,fy?8nyu«s*0jnp no ט1אנססא1ט
pm p חאט ױ ir ,יאחד 6 ט»ט טאא 

pm v, מנת m גצ«אipo jo איגואןך 
lo r jy ii א*א1,זא-ב1מע סון po ד ^ ו  ו

v ip  lyr^on, דאנן דטע א געוױזען• 
m פון m אײנצוצױט^ סעחיג^יט n 

lyomyao און יזם1מיאיט* סון ism 
v סאד^ט גאטיראיף יאאיזם.1■ע t נאןי 
a א jip io o rio o אױסנרײטומ און po 

c n סרנײגתד-סראגט m i  i n  iw m 
i n צו אום וחנאט yjyp| נאדגען n 

 י?ם,1מיאיטא no ymoyo סיא?עויגע
iyoo אנהױב אן mn  p ir  tm ‘ iy in 
m; מאנט o iiy. האנצן סרנײנמר די 

i n  io o  o it fp ip  iyc8 וחנלס, 1גאנצע 
ײ אז o ויעילעז ז n  lyyiioo אױססרד 
 ,nogp סאציאאצן םון מיטעי טען1בי

o y i איצד כדי אוו־נאיקאט, ײ?1סט 
o n  ^ y o r אױסטו^ געסעחריינען 

1? fitיאא^1יגס־דאסע m  איד כדי 8
jyvm i א•צוrטyאyכײטיגג1אױסא די ז 

no די o i’ ip״yn y j’ ro o/ װאס n o״ 
jyo אױוי v r tv w v אyבy.נס

m אינטמתאציאגסצע די m״8 ro 
 ינציסען1■ די אױןי זיר מיט באװעטנג

m ג^כטיג?ײט. סאציאא^ םון m 
 װאס ^1ypאyc די jy״io8B 1צ איז ציא

oy i ly o iio  lyoBODr אסיטסאיסםײ? 
iy r יאןי im 1 גיכעז pyii8אס >\V2r 

y iy ''T  no זיחן lyoDyo jm סאר h 
iio iy o n y o ii8^ ’C 8 it ציי״• גאנץ א? 

oyi סיגסגס• רי ■מװיאיגירכת: ?אאס 
i n  lie iycnyri8B im  |yo8:i8o אינ״ 

yn oon. אהז iy i טיטארבײם n  no 
B i8״oy^ 8tM 8iionyo איז v m ניט 

iy חןמרײכען צו גאיףyכי o im  oy i 
i ןyא8נאציאנ n ’ io, צו n  |y^yn 

jyBאyם y io r 1yp י.1אז iy o M ii i y n 
to n m ניט איז m n בצ חאום, 8 װי 

 ניט איז D'’p3'OBny3 yא8סאצי י1 זםן
mo jy* 8 נע^כט i8 iw סוגדאסמגט 

o סיז n נ גאנצעןyזy8א rפטאיכyיע• ז 
בעז״

יוניאו ורעסמנער און קלאוה ױ פון אנארכיפםען נחפע * פח ערהאעחננ אן
i סון 1םיטגאית yא8 1צ n האאות 

iyB8o o און n i :ױניאן
o איז !ים1חב n איצDיגyםאכי זyנט 

lyDD י1 וחח 'w oP אין i y i ?ן1א ?אאו 
iyD 8 o cm סאמוך א סאכ^ ױניאן 

n צו  ^ o i r n r ,ײנבריעגען1א יתיאז 
 ן1א ,11בײםז1א י1 םון ײעןn 1 אין כאאס
 1סא צו ס1אימ פאא^ע 1אונטע זעגאען
yPoto| 1מיט:א̂י די םון םוחות ריy צו 

oסטיגyoבא און געוריגען n  ty אא1קאנם 
i אינעו־ •ארםײ 1זײע םון n ,ױגיאן yj־ 

 ,1yבײט1א אאס נױטיג 1םא םיר סיגעז
 ױני־ yטיװpא אאס און זyכיםט1אנא אאם

<iny צו 1טוע אז piy די o n  oiyBoyo 
i אםת, n  jyjim די און אאנע ytJB'tB8| 

yr:yo סון  y?n/ די היט^180 צו כדי 
 סון בײטזװ•1א די און תאינ^ no ז8ױני

^ז  כד1א |yi"T yאכyו1 מגאיס,1א און אי
yr'OD זײ װען <יך1סײ1סא 'jtoop סאר־ 
מניאן. די אאיח^1?אנם זאצ טײ

^oy y ?אםוניסםעז, די yn גזד איז 
ypooo i אונטער אונגען n םון lyonyp 

im 1סא o o y i איז i n ,1צ ױניאן n p- 
iy'8 אא1?אנם גען n די oyiMoipytpy 
 אאיין iv:"i ,22 און 9 ,2 זyאאpלא n םון

o אוגטזד y i םון אא1?אנט i y ' ' t םײ,1פא 
^y זײנעז איז 8o ivo 'i8  oyoB^ o ioo| 

n n m אינסטP11ציyי1 באשאיס^ און ס 
 אתטנײ איז yאכyװ ?ציאנס־?אמיט^8

iyoo י1 װי םnנאכ געװאחח זירט ':io8P 
tn ?ייגעז 8 ity : oPyoryt 1נט1אy אא־? 

D איז ד,1באא זשאינם1 אין גען in־ 
y סון ט1אאי1סאנט אויס p i'8 ii i n־־.D 

א ^y די טײ.1י y it o y ^ p iio o i'o זי 
i,<30'0 יyny| 1:צו װאנט n ךי אין y r- 

iy o בײט1א די איז no די y r 'O D 'iic o p 
ic 8 P  i n  .D :y rn r> 8 i, ט1װע װאס 

D יno 1 ניט איז ט1ננעםי8 איצס iy D o n 
i םון 1נא באאטטע, די געגעז n ױניאן 
yאאיםיi א נעבען r ,װיא װאם סליסע 

iy i: 'M yo 'ii8 8 סאנטראא איהר'i p d די 
.1םיםגצ^

i םון אנזיכט איז בײמעו/1א ים1חב y i 
D װעאמ נעםאר, iy 'iP •ױ 1אונזע אויו  י

y דירר ניא) r'iyD n D i8D  o n| קאםוי 
po ומורנען סאםתיםםען, די V o זיך אײר 
n ײסעז1חינ יאחנז צי נים n 't  po סרא־ 
yt.| 1אוי שםעחן 1םי8י i n ױ װאך  ו

yrj'tootoMMD אס 1בײטע1א :y 'n o y 
ם ױניצז ײ  po ױניאז אומעך אסצוחיםען י

ת ע po oy'V 1 יוגז 't8• y3yjiimy3י 
m y r.

n אויוי * w o ם1םיגסנסי וחנרט דױס 
m צאים סאנםראי. ױניאז iy o n n 

n חמעיסעסינ דמס po אוי\י נעחסם 
n r m סיז סארמסעומױ די םיט סכסוכיס 

i n ,ומצצן װציכע יתיאו v m באזוכצן 
.ip iy r  n  im

t m « r א w w יינען n  to ױניאן

iyv 10 כט1ז ,,iw o ,mבײטyארי נענען ר 
iyבײט i8  ,1y ם1יבי1י yo io n| ארביײ 
i n די םיז iy e y r. אױסטד איז דאס 

jy ?א^־ט io n y i מיט pyiw o y i צד צו 
jy io w םסועסהסאט^ און מחות וײ n 
y 'noo .אייסוס
D ים1חב io״r  ! i nטyאייזי הט i n 
n o n װאס iy^8t oy או זײז ניטn y i j 

D y n i'ip בעכען i n  po iy:jn.TD pd:oo 
 ניט זאאען oy װאס ̂,yאיצט ביז ױניאן

ײז י ז fy י * :n n :y ונגצן1אויסבעסצ און 
ly װאם im i oDooya jy o io i אין iy tn o 

jyאציtגאני1א o io i ŷ םיר oy אױםנעוד 
i n ̂וי ly אמאניזאציאנס אן סי ro y o 
yn/ אם די רוזגז?o'nט'שD m  io o y i v 
vi*n v ?ײז o  . lyD 'o io o\ אאננ יאהרען 

oDoypyi נעגען y m איבאyאון ז in im 
oy אויך טאז iy o " i i. איז איצם iyD8 

i סון ױגיאן די באשיזמח 1צ צײט י1 n 
io: רyסםy1ג o y די םון iאאיםיy r,נס 

^ז װאס i ןy1אאי1אנטp זי װי n o צו־ 
n n i.] אױוי זײן איצט כװזעז 1םי i n 

װאף.
 באויז סיז ױגיאן די אז װײסט,

1 io oםון בצס^וננצן1פא י
n 1פא ניט און ,1בײטע1א po  tyviD o y i 
Bאליטיש[.y ''D i8 a  y

 אײניגקײם, די הים18פ !ים1חב
 םון זעלבסם׳עט^ננזײג^ט און גאנצסײט

ly u io ױניאן!
: yo'oop oy iB

iy ס. o io o 1 אוס1 איז. p o i'o/ םעכד 
d ipd י. -װ. ג. י. א. ,22 לאקאל
א.ל.נ.װ\. .9 לא?. lyDoyo צמאן,1קוי

rnp לעבמו&ױ ו»ס
 םעהר איז םארנענינעז אכיח׳ז םוז םינום אײז

םאהרם סאםערנימ םוז יאזזרעז װי װערס
 הױז ױניםי אינםערנעשאנאל דער אין

 קאנם איחר !טאנ א יעבם אוז
 איהר יאננ וױ נלײבעז דארם

 ?זםאדם איז װעיעז. וועם
 עםיקענד, אוז חײס אין

־ארבײםאיז  קײ̂ן
םעהר־ די

 v ט ס
ס ױ  סוי

ם א איז צ  י
 באנוזום — ניטא

נעיזג* דער םים זיד
 םריעע \nvvmn נענהײם

 װײםערדינער אײער םאר כחות
ױכיםי זתר אין סאחרם ארבײם.

וו'י< מבעזו דעם פו? נעניפם !חוױ
 אלױ ומם איחר קורץו «יז יעגען ד«ס
ו תלבימ די םאדביײמז «ײגם גי **<1«ז



מן מ HW ו Bjnv iy ty * v « ii i n
ן i וו n •רןסט8 אין וזױו ױויט« p i m, 
װײניע1«ע;סי fie נעמ ״נרױע״ די יף1»

••9 tvsו • יעײזע נטרינטעט ׳*ױן י ײו  ו
»iv s ״ u נ u m n i m אנװע״ זײנעז 

iy iy o m » B  fim yi i iy« סון m •אידי 
w ,און ירעסע ovu oy ״ ניטin m 

•’tysy jiv iy s װאס tגעחאט הואגען ״ iv 
m V וועגען a n .ין»

 אינטזד זעחר oy איז נאזונדעוס און
iv o j» o n זיי װאס הערען iv jy s n 

»*•tv לל,3נ חױז •ודטי דער פון i n  jib

טי i אינםטיםו^ע אן אלם חויו ױני «b 
 טון איינע נעװיס איז 0װא אדנייטער, די
 ר״• די איו אונטערנעסונגען ׳עעהנסטע די

 און נאווענונג ארנייטער דער פון הען
 אונזער סון רײהען די אין נאזונוערס

ױגיאן. אינטעונע׳עאנאר
 דעם װענען נא׳טרײנוננ ׳שעחנע »

ען ער־עיגען איז ט «  ״פאײ אץ פוײיטאג י
vonm װערטש׳/  no ty sn i-y j יעקנ 

ך,  םטעף, ״שארװערטס״ no איינער ויי
 ביי חויז ױגיטי די אין נעװען א-ז װאס
 נאיעריינוג; זיין איז אט ערעשענונג, דער

:װארט אין װארט

אױס איצט זעהט אעטערנעשאנאל דער פון הױז ץנינד ױ אזױ וד
 אץ באנײט אינגאנצען איצט אייו ױניאן דער פץ דםער-פלא״ן ר״כער דער

מ געז־נטער אץ *רעחלינער א — אמגעפר״צט, ע קײ א מלא״ן. װ

/ ״שעחן׳/ װערנתד: 1סי»ר» ײו׳  ״ו
 דרײ ײ1 און ״העריליו׳/ *•ראכטסויד,

vp\ די אבער אײנדריקע. געוױסע אױס 
 מען װען ארים, װערטעד, אריטע דינען

 טיםען דעם אינעמעבען זײ טיט וױ<
«r« ױדטי דעד װאס א״גדרוק, r ט«כט 

ךען אױןי נאזוכעד, יעדען אױוי ג*סט, ̂י
 רײה און הױז ױניטי די איז שעחן

 פיעי, און — ד.ער<ױ און ■ראכטפוא
 אױס• אין אי זי איז שעחן מעחר םיע<
 סײ זי איז גרױס ;ייסט. אין אי ?עחן,

 איהר אץ סײ און פארגעהם איחר אין
אױפטהו.

 פענ־ פון בערנ בלױע הויכע די אין
 אײנגע־ חויז ױניטי די איז סייװײניע

 און װאלד געדיכטען איחר כייט סאסט
̂דער, נמיטע  טיף־ גרויסעז, איהר און םע
 ׳גדאז דופטענדע ביוכיען, אײש. כיצױעז

 לא״שצענךער דער און בױמער סאסנאווע
 אומעטום. יצײה דעם פון וױנםעא

—im r ,מןמ r m w  m rכאקוסס ג 
 אויס־ נײעש א #■נים נײעם א ■יצא״ן חןד
nw,\ עוױיטען. פונם ״עעהגער איעער

 כא־ סאכיע דעם אין פריה, דעד אין
 ארויס־ װאס גאר איז זון די װען דנען,

 און אױםצױפטעחן גע^מאק איז נעקוסעז,
 pc נײ־געכוירענקײט דער פון געניסען

 ארן זויבער איז אופט די טאג. דאם
piw m p. איהרע אויס פרואװט זון די 
 דער ;װארימען צו אז הויבט און כװוות

 אילעס גר*ז. די אױזי נאך גאאנצט סױ
 איז דאן אײנגעהאאטען. און ׳פםיל איז
 און װאסער צום ארונטערצוילױםען נוט

 םאר׳ן זיך אפפרישען זיך, אפטונקען
 םריהפארגען אין שװים א טאג. גיתם
 שפעטער װי טעם אנדער גאנץ א חאט
 גאיחנד, אאע דורך נעהםט עס טאג. אין
 I טאנ• באוט די הױט, די און בײנער, אאע
 םרישע, אזא ײאס טרײד, םיז אדש צען

v n m r אננעריהרס. ?ײ חאם וואסער
ברעקםעסט״ :קאינגט גאאק דער
 ױניטײ איז חונגעריג. זײנעז אאע

 מענ־ עסעז. צום אפעםיט מען קריגט חױז
w,\ חיינסאא שםאדט איז חאבעז װאס 
 האפע סיט ראא א װי מעהר נעגעסעז ניט
 יאר־ ״דאבעא דא נעחםען ברעקפעסט, צו

 םון אםיאו — אאצדינג םון *אנס״
איז זאא גרויסען דעם אין ״סיריעא״.

װײבערשען פרן םיא נים לט

 צו אויס זיך אאזט ויארען,
מאנזביא׳מע. די צו קע•, ייפע
״קװא־ א אי יפפארט םרוי

 אײך מאכט זי אז מײנט, י
דאאער... חונדערט

ײ חאכעז םבע ײ די עױ}, ז ױ  ו
ײ m מר. נילי^אד. אונז מאכעז ז

̂אסמ, נאם יאז און  וױיב א און ר
 דאן — דאאער צעחן גאנצע א« *•ארט

p אק ■שוט איץ־ זי מצט r p! אײן 
!א(ימיקײט

 ניט איהר םון זיך איהר סענט דאן
 גוואאדעוועט, זי שרײס, ױ :אויסקױםעז

 גאיה־ פפדפ אײך האם זי אז ״מענח׳ט זי.
נעסאכטי רײך נעמאכט. לאך

 די אױוי געעםעאס אײך זזאס ױ אז
 געבאײ איהר וואאט איהר אחן $װ ט̂מ
גאתישט״. א חאאעדריגע, א קנ*ז, א מן

!י ו אוז «י חבאא,
 וױיבעריטע םון פיא גים הטאם איך

 ״תניפאאךי׳. פון #א»ארענײש
 א פיײנט ״הניפעא״׳ װײמדשער א 1

םאז. סון האאז אויפ׳ן
 נאכדעם און פגיפעא א א■ שפארס זי
 כױמ איכעד איחם אאזם איז «י »יפם5

ts. אױך.» מרעםט ראס
תײן גים גאד ®רױעז נײנען

̂עס אינטי;, און זוניג  און פינקעאט אי
 מ׳קי־ וױצען, מ׳זאגט מ׳אאכט, זיאכערט.

 דער ארײן קוטט עס װער און ׳זיך כעצט
 אװאציע, אן קריגט טײט, צום אעצטעד

זיך. פאױעאאפען םאר הבא, ברוך א
 אנאנס־ יעי, !אנאנסטענט ״יע/

 מי־ פון געיערײ א זיך הערט !״ פענט
 ״סאיעעא דער דארןי דאס האא. טען

 םון פיט^ורס די אגאנסירען דירעקטאר״
 אזײגער 10 אז מעאדעט, ער טאנ. דעם

 עקזערסײזעס; פאד קאאס א וועט״זײן
 םאראעזונג א זײן װעט אזײגער 11 אז

 כיען װעט אזײגער 12 אז װאאד; אין
 און טאג אאע בעסקעט־באא. *פפיאען

 גײער א און פיטשור נײע א שטונדע יעדע
איגטערעס.

 כיאנכע ענעא. זעהר אױפט טאג דער
 אין זיז דעי אױף באטהס״ ״סאז געכיען
 זיך יעיפען ארויס געהען אנדערע גראז.

טעניס, יצפיאען אדער װאסער, ,אוים׳ן ■*tfpfc fc>| % 4■ 44i MoftAM M ■K MM ■•ו ר ותוסערעמלען די *י p חזו א פאר דער
געגענד. יענעם פון

 אן םאראז מאא אאע איז אוחננד אין
 ׳דענס א יןאנצערט, א •— אונטערנעמונ;

 צױ אאעם אדער פאדטי, א פאויעזוגג; א
םרעהאיך. ס׳איז זאםען.

 ?ןאא־ נעהן טען דארוי אזײגער עאף ץ
 — ניט מ׳געהט אבער דארוי, םעז םען.
 און װענמסטען. b» ׳די.ױנגװארג ניט
 ױניטי־הויז. דער איז ױנג זײ זײנען אאע

 אויף ■אראאכוױיז ארויס זיך כיען לאזט
 אוים׳ן אדער װאאד אין סטעזשסעם די

 אױסגעשטע־ דעם אונטער װעג ברײטען
 כיען אין כיעךשפאצירט הימעא. רענטען
 װאס פרן םודותידינ: און ׳פטיא רעדט,
 ניט? מעז רעדט װאם םון V כיען רעדט

 די אויף װינקען איז פינקאעז עטערען די
 דעם אײנער אײן ם׳רױמט װאס סודות,

 מיט צו ^אקאעז בויפער די און צװײסען,
אםת״. #.אמת רוײשען: אח קעפ די

 הײזקעס זומער *בעסעדקעס׳/ םאראן
 פוסטע־ בײמאג הויז. ױגיטי דער ארום
 זײנען אװענד אין אבער נעבאך. זײ, ווען
 עטײזעטע די םארנומעץ. מאא אאע זײ

 זאא פארעא אײן װי מעהר אז סאדערט,
 עטיקעטע די בודסע. א אין זיצען 1גינ

 ארײן ס׳װיא אײדער אז אויך, םאדערט
געבען כיען דארןי ״בעסעדקע׳/ א איז

Mr

̂פע טעםים: טי
 אז ם*ן, דעם װײזען צו :עתפטענס

ײ צוקונפט. דער םאר עפעס אױך טוען ז
אן האבעז ?ענען צו :צװײטענס

 םרײען בײנאכטיגען, א םאר אויסרײד״
קעשעגעם. כיאן׳ם צום צוםרים

 קרעכצען קענען צו כדי דריטענס:
אוי׳הען... אוז

 גוואאדיגע א האבען םרויעז װײא
 אוײןעניש. און סרעכצעניש צו פאראיבע

היםטערי?ע... צו התדמה די
ײ גיט דאם  דערהאאט חױת. מפױש ז

םיס... די אויף זײ
 דער םיז אפ שפארט םרוי א װען
 גר א נאכדעם זי האט דאאער, א הוצאה

 םאר־ צו מאן. דעם עםעז צו תירוץ טען
:יאהרען די און טעג די איחם סרעכצעז

 ניט פיס םײנע אויף שויז קעז איר “*־
!שטעהן
 צו ניט כח הײז שױן האב איר —

!דיר ׳פאד פראצעותן צו !ארבײטעז
#דאן געטאן שםענדיג ווערם דאס איז

 אנגע־ »ן שאפ פיז הומט מאז דער וועז
 .צובראבענער א כױדער, א הארעוועטער,

: הונגעריקער. א און
 וױיב, דאס םעשו/ בשעת זי אינם

 זאמע, א אפגעגעסעמ, אן בעט. אױם׳ן
bIrnD מך די חאאט און צײםוגנ א  אױ

דרשח... נעבראכםע
איה ײי האבצז̂״ -

 ברום א אדער #טאן הוסט א :סיגנאא א
 אינװעגיג, םון ענטםער 1» קומט טאן.

 עס איז ניט, טאמער ;וױיטער מען געחט
 ״םאעש־ ברענגען מאנכע מזא. אײער

 אבער װעג, דעם באאײכטען צו אייטס״
 ארײנצואײכטען מאגיראיך ניט איז עס

 דארט. זיצט פארא א װען אעספעא, דעם
 עס װער ביזגעס, קײגעמס ניט איז עס

װעםען. מיט שפאצירט
 הויז ױניטי די געדענקעז װאס די

 זי װעאען יאחחגן, םריהערדיגע די םון
 גערטנעה א דערהעגעז. ניט גאר איצט

 האט פאך, זײן אין געניט איז װעאכער
 באױ אאנקעס. די אויף װאונדער באװיזען

 ארעס און אומעטום באזעצט זיינען מעז
 ניט ארומגעטרימט, און צוגעפוצט איז

 דער געװען אפיאא איז עס װי אפגעאאזען
 ארבײטער אפ. דאס מ׳וזיט איז סאא.

 געבען צו אכטונג אנגעשטעאט זײנעז
 פאפיר־ אויף הויבען זײ הויף. דעם אויף
 װארפען געסט נאכאעסיגע װאס ׳אאך

 באװאסערעז, זײ רײניגען, זײ אװעק;
 פאר׳ן אנגענעהם און םריש זײן זאא אאעס
אויג.

 אפגע־ םריש זײנעז ביאדינגס די
 רײז אינװעניג. און אױסװעניג יפײנט

אומעטום. זױבער און
 עס אנדערע. אן איז באהאנדאונג די

 רײכעז גרויסען, א איז וױ איצט איז
 זוכיער־ אריסטאהראטישעז אדער האטעא
 צוםרידענצושטע־ זוכט מען װאו פיי״אץ,

געסט. די אען
 ״טשעמבער־ די און װײטערקעם די

 פון סעמעבערקעס אאע זײנען מעידס״
 דארטען ארבײטען װעאכע ױניאן, דער
 באטראכטען זײ װאקײשאן. זײער םאר
 אאס נאר אנגעשטעאטע, פאר ניט זיך

 הויז־געזינד. גרויסער א םון מיטגאידער
 זײערע צופרידענשטעאען װיאען זײ

 דערפאר, נאר ניט ברידער און שװעסטער
 אויך נאר באצאהאט, קריגעז זײ װײא

 זײנען זײ אז פיהאען, זײ װאס דערפאר
 ״טיפס״ פון משפחה. דער פון טײא א

 זײ ;הויז ױניטי דער אין ניט מען װײם
 זײ װיא מעז װען באאײדיגט, זיך םיהאען
 עס באטראכטען זײ ״טים״. א געבעז

ערנידערוננ. אן נדבה, א פאר
 דער אין אנדערש אאעם איצט ס׳איז

 םארװאאטונג דער אונטער הויז, ױניטי
 געניטער א אינטערנעשאנאא. דער פיז

 אין געװארען אנגעשטעאט איז םאך״מעגש
 האבען געסט ערשטע די איץ רעסטאראז,

 גוטע די םון אפאויבען נעקענט ניט זיך
 באהוםען, האבעז זײ װאס מאאצײטען,

 זײ אפעטיטנע װי און געשםאק װי און
צוגעשטעאט. און צוגעגרײט געװען זײנען

זיך. אפצורוהען אױף פאאץ א איז עס
 אפצוםרישען םאאץ א איז הויז ױניטי די

oxn גע־ דעם אױםצואעבעץ אוץ נעזונם 
 װאס די, פאר שטיא און היימיש מיט.

 און פרעהאיך אעבעדיג, ;עס םאראאנגען
 פראכטפואער א אאעמען. פאר מונטער

װאונדער־פאאץ. א םאאץ,
v

פרע־ דער םון םארשסעהער די צװישען
הויז ױניטי דער םון עםענונג דער בײ סע

lW צו געחאט האט ער װאס חײט׳/ *t 
דעם. װעגען

ג» ח^ם דז^וה טען17 דעם מיטװאך,
 אין םארעפענטייכט אינדער ב.
 עס װעאכען איז ארטיקעי, ספעציעאען א

געזאגט: אנדערעס צוױשען װערט
חײ״ דעם פון עפענונג םארמעאע ״די

 דער אין זומער־סעזאן זיבעטען, יאהריגען,
 ױגי• זומער־הײם, ארבײטער כאקאנטער

 ם״ער• באזונדערס א געװען איז הױז, טי
 חןד איז סעזאז הײנטעער דער איכע.

 אײדיס איגטעמעשאגאא די זינט ערשטער
 םרױ״ דער םון ױניאן װארלערס גארמענט

 איבערגע״ האט אינדוסטריע, עךסאײרער
 גע• אאײן איז און הויז, ױניטי די נומען

 דאזי• דער איבער באאעבאס דער װארען
 געווען םריהער איז װאס זופער־הײם, גער

 צוױיג אײן באויז פון אײגענטום דאס
 די פון — אינטערנעשאנאא דער פון

דרעסטאכער״ און װײסט
 חאט געאעגענהײט דאזיגער דער ״כײ

 טיח די געגוכיען זיך אינטערנעשאנאא די
 ריזיגען באמת דעם דעטאנסטרירען צו

טי די װאס אױפטו,  שטעאט הויז ױני
 גרױסער, גאנצער רער פאר ׳פאר זיך פיט

 דער באװעגונג. ארבײטער אמעריקאנער
 דעם אט ‘דערגרײכען צו װעג בעסטער

 דעד צו אײנצואאדען — געװען איז ציא
חןזי• דעם הויז ױניטי םון ערעפנונג  י

 פעדערײשאן אסעריקאן דער פון דענט
 גאנצעח דער םון האפ דעם אײבאר, אװ

 ארבײטער• אמעריקאנער ארגאניזירטער
 פרעזיחננט דער ׳גרין כיר. און שאפט.

 אײ• אװ םעדערײשאן אטעריקאן רער פון
 אנט״ באמת איז און געקומען איז באר

 םון רײכטום, דעם פון געװארעז ציקט
 פראכט דער פון פארנעהם, נרױסען דעם
 זומער״ דאזיגער דער ם־ון שעהנקײט און

 םאר״ עס ארבייטער. אידישע פאר הײט
 אינטער• די שוין האט אז דך, שטעהט

 דער פאר באוױיזען געײאאט נעשאנאא
 באוחד ארבײטער אמעדישאנער נרויסער

 אידישע די פון אויפטו גרויסען דעם גונג
 געזעהן, שויז זי האט נאדעא־ארבײטער,

 נרעסעד װאס זײן זאא אויםטו דער אז
שעהנער. װאס און

 אדסיגי• די שוין האט נאטיראיך,
 אז געזעהן, אויך ױניטי םון סטראציע

 אנגענעהם זאא גאסט געהויבענער דער
 אי־ זײנע צוױשען טאג דעם- פארברענגען

טי אין ארבײטער ברידער דישע  אאנד♦ ױני
 רײכען געװעהנאיכען דעם חוץ א מען האט

 יעדען מ׳םײערט װעאבען מיט קאנצערט,
 אויף ׳דארט סעזאן פון עפענונג די זומער

ן י  גרוי- דעם אונטערהאאטען צו באמיהט ז
 אנחגרע פאישײדענע מיט גאסט סען

שבת׳דיגען גאנצען דעם מ׳האט זאכען.
 אי• פרעזידענט רעם ארומגעםיהרט טאג
 ט״צען אײוי נעגענד, גאנצער דער בער

 ארומגעםאוד מ׳איז ױניטי. ארום װײט
 איחם מ׳האט און אויםאמאביאען אין רעז

 אנחנרע און װאסערפאאעז אאע געװיזעז
 וועאכע מיט שעהנקײטעז, :אטיראיכע

 •ענ* איז בערג״ ״באויע די געגענה יענע
 גע״ נאםור דער םון זײנען סיאװײניע,

כענשט.

שפארען. זיך
 ער דערצײאט ױנגענםאן. א הען איך

 לעז שאעכט. ניט םארדינט ער סיר,
 ברײטער ביסעא א אעבען םארגינען זיך
 כיוז זי י !ניט אאזט װײב דאס אבער—

 קרעכצען... און שפארען
 םון קוטט ער• װען טאג יעדען און —

:איהם זי באפאאט אםים
ארבײ־ ניט טעהר שוין קען איך —

טען!
 אאײן װאשען מעהר ניט טען איד —

!פאדאא/ע די
!פרעסען און שטעהן אאײן —

:איהר צו אז זיך ער רופט
 ארײן נעהם ? דיך בעט װער און —

 א איהר באצאמא א׳ון הויז אין גױע א
!הויז איז רײו זיין זאל און דאאער פאר

 זי צושרײט — ? גויע א װאס, —
? םאררינסטען דײנע םיז — זיך.
 מײנע מיט מעהר דער איז װאם —■

 דוכט — ער. שרײט — i םארדינסטען
 נעקםט־ דער װי מעהר םארדין איך אז זיך,

 מאדור״ זיך םארגינט דאו און דאריגער,
 א>ן גויע א ארײננעהמען צו וױיב מין׳ס
 זאא עס און װאך! א מאא צװײ הויז
ײן איהר בײ  װי ניט — הויז אין רײן ז
!אונז בײ
 װערט ״ער דערצעהאט ׳דא אט און **
 דאס דערהערט רעײאאוציע. גאגצע א

אגגעצונ־ וױיב די ווערט *ריין״, װארט
: i n
 האאט איר װי ניט געםעהאט דיר —־
 מעהר איז װײב מארודקין׳ס V הויז דאס

 * מא• צו זיר געח ? מיר םון באאעבאסטע
 די איחר םארגין איך וױיב. רודקיךם

מציאח!״.
ח 2  שנײדט ער אח ?יך ןמנוױינט ױ י

אט זי ותן גוט# א• #זנר זאנט נאה ̂פ

היסטעריקע... א אין ארײן ניט
 טױגען שפארענישען וױיבערשע נײן,

!ניט אוםן בשום
םארשפאחנר• אאע די בײ אט װײא

 : הויז. אין ארדנונג קיין ניס איז קעס
 דער םיט ספראווען ניט זיך קענען זײ

 ניט תמיד איז הויז דאס און ארבײט.
 וחנש בערג געײאיזזען. ניט דיאס די רײן.
 קיג• די פרעסען. צום װארטען און איגען
 חנו געקעמט... ניט געבאדע^און נ*ם דער

 ־יי• װאס? םאר םארטיג. ניט סאפער
* ! שפארט װײב דאס װײא

 צוױי אדער ראאער א אײן שפארט זי
 הניפ^ א אום,מיט זיך טראגט און

 איבערקעחחד אן איז הויז אין און זאס,
כאאס... א ״ניש

 מיצט אהײם, הומט מאן דער װען און
 דאס אײן ניט איהם געהט גוט. ניט זיך ער

אעבען.
ז האט זי :זיך װארםט וױיב דאס  ז

 *אטצנ• ניט קען זי איבערגעארבײס.
| דען״!...
 גא• איך װאאט מיך, פאאגט מען װען

ײ מענער אאע ראטעז  אפגעוואוי• זאאעז ז
-ד.| שפארען. פון וױיבער די נען

 ריכםעוײ♦ דער געטאן האט גוט און
 : נע׳פסק׳נם וראך אעצטע האט ורעאכער

 געחערין ״קניפאאך״ װײבערשע אאע אז
f מטן... ץום a

מי אז מעגאאן־־, איז אז, איצט םון י ױ  ו
t שיאחנן״. אויםהערען װעאען

י — ? םאן םאר׳ן ? װאס צו וױיא י  י
כדאי... ניט

̂ווה דאס, איז  אג״ דער זײן וועט מעג
גאולח. סאךס דעם po חויכ

ר מ ױי  ו
W און po  n

m w  m pחןס *וױ׳יען ignprjn 
i לעזעד מ און i

in כזיר — װעיטערײו*נדיד»» v n 
ו ״ « o v i ניט גר>ף p n iv׳vp*v|( ג*ר 

 עס אױנ ; pusifp דער iv אינערגענען
ױ אזױ, איעס *יז  זײט ׳*רײנט, איהר ו

 oift װעדנשטענפ גע־ענט. געוױס איהד
m ע;טפ«י«| נאדאדפט »>יך 'm w  M 

f ׳עטיקעי א דא זיא עפ ארת, גײן. i s t 
ר פטר ט׳ ת  ח#ט «י ?אט׳טע, חױו ױגי

 גיאנען iv oih אױס^טאן, פיר נעהאט
r ױנ־טי די in י םאיטיג « y e v iv  i n• 

 ג׳דזיט זי מאט טע־־ד פ־י טעהר, נוננ.
iv ,׳אחדען, מדיחעדדיגע די אין ווי ט<ון

ױ אזוי *ון  מע־טעיס װעגען פדאגע די ו
i<M י סיענסטע, סאטע די ;עװען ״  no מ

t,? אננאט דער איז »; אנפא;;  m m 
 א־הר וױ ,ytM^csMJ די וױ נרעפער,

ט עס דך קענט נ ״  IV? ם<ור״.יטעיע(, י
s אז זי-ן, ' l i v פאר;אנ• דען האט דעס 

 דעסט״ פון ענטפע־ען. iv אייף לעה־נט
מ ה״ן דאס א»ן װעגען י  יעדין ;יט, ת׳
ער אויפ  אייך דען דואט העפר־נק״ט ניױז

 •אםטעי׳ א מרך וױסען יאזע: נעי,א;ט
^מר די אז קאיד, טעי־ײ  זײנען װעי

 האט ח#מיטע די אז רענײר, פא־פ׳-ט.
 סאל דעם אין אז נעט־אכט, אױך
ענטפער, ̂אן אױך ענטפער ;,״p נ־ט איז
ײז ר’י מעט א־הר דאס און  אגיפטױ• אי

 זעחר DSHtr א״ער 1אי ס<ור דאפ אז סען,
 ׳פײנט נרונר דעם s׳piv ׳טװאכער. א

 ױאם ?ויוס, א׳יעד םא-׳ש גאנץ איז אונז
vאין פעחיט עס אז )«ױהען װילט איהד 

 מיטגעםיחל נרידערייכער דער נאנצען
ײ lypyotf y די, נ s 'y n ׳ דעל אןyv ’ its 
y םון i• ױניאן i n n s  o y i iv *ארניי 
y ז3םיאז די דאס און ר,yט jyn) ־1פ גו  ײ

ט’נד און שאפט ?יי כ ^י ”W*o tVJ ד t 
yoo« װי ,nnyr3 ניט i ניין, (.3פראז 
i א א״ז דאם י:ד,יםר y j '80»n iv ם1שי 
D אזא םון y ry v j” K •א איז םאי iy o u 

 צנכד tw נזנע״צז װעט״ניכער װניאךס*ץ
ױ פארזעתן, אזא פאר שוי!די;ונג  מאכען ו

 מיט באשוילדיגונג. ערנסטא אזא גרייך
 א ידארוי םארדאמען און באשולדיגען
 זעהר איבערהױפט זײן מענש דענקענדער
 יע״ די צו איבער עס לאזט םארדכטינ.

 מינדעסטען דעם ניט תאבען װאס ׳ניגע
 אונז םאראנטװארטייכחײט. םון געפיהל
 זײט איהר װאס דאס, ניט אויך געםעלט

 ארבײ• ״טויוענםער אז טיינונג, דער םון
אויסגעדרונגען,״ יאננ שוין האבען טעך

 מיט ניט פמזילען םיהדער אונזערע אז
< רענק־עגר דעם טיט  איהר װען םי

 אײנ״ געצעהלטע װעגען גערערט װאי*ט
 גע״ אייו מיט םיר װאיטען צעינע,
 זיכער אבער זײז, אײנפארשטאנען האנט

טױזענטע. די מיט פאר דעד ניט עס איז
 נאנץ םיהלעז און בעסער וױיסען זײ

 וױילען דיר םיהדער. זײעיע צו אנדערש
 האט איהר װאס ׳דעם צוליב אז האפען,

 װע־ אנגעשטעלט נעקאנט ניט מאל דאס
 הױז, ׳ױניטי דער איז װעיטער איס רעז,
 דער םון שונא א ײערעז ניט איתו־ װעט

 איהר װעט דעם צוליב דאס און ױניאן,
 ױניאן־ חברה דער צו י צושטעהז ניט

 באטראכם ארום, זיר קוקט ברעכער.
 איהד און ״יינקע״ זאגענאנטע אונזעדע

 םון מעהרסטע די דאס געפינען, וועט
 האבען װאס אזעאכע, אדער זײנעז זײ םון

 דער אין דזשאב א הריגעז צו נעזוכט
 אנדער אן אדער אזא צוריב און ױניאז,

 אדער יןריגען; געקאנט ניט אורזאכע
 דעם םארנעמען וױאעז װאס אועיכע,

ײ װאס אױבעדאן,  די דערצו ניט האבעז ז
 אז האםען, מיר םעהינהײטען. םינדעסטע

 האט איחר װאם דעם, צוייב ײעט איהר
 ניט װעיטער, תײן װערעז געקאנט ניט

 םיט ילינקע םח רײהען די םארמעהרען
אײנעם. נאך

 םאר באגײסטערונג אײער — קלײן. י•
 םוי־בארעכטיגט. איז הויז ױניטי דער
 עד־ צום חומען װעיכע אאע, פיהיעז אזוי

 ארבײטער װירקאיכעז דעם אין טאי שטען
 דאט ״אײן זײ זעהען נאר ניט אח ;גן־עדז

p שרײבער די k באזיננער p t ױניטי דער 
 אי״ מינדעסטע דאס אויוי ניט האבען הויז

 זײעד מיט .־זאבעז זײ אר1 בערטריבען,
 גאנצע די איבערגעבען געסאנט ניט ■עז

 דאס pm הױז.* ױניטי דער נייז שעהנקײט §
 איהר פאסירט, אײך םיט אייד האט זעאבע

ט ״וױים בריף אייער דורך האט  ניט זױי
 האט איהר װאס דאס, איבערגעגעבען

 איז פאפיר אױם׳ן נעפיהאט. וױרקייך
 עטװאס געװארעז אטת־ױם־טוב׳דיגמ דאס

 באריכט דער חאט דעם חוץ א וואכעדיג.
 נענע־ *נערעכטינקײט״ װאר יעצטער איז
 קײז ניט אױך ש9כא באנריוי, נוטען א כעז

 די װאס דעם, ווענעז סאלשםענוײגען, גאנץ
 נײעם חנם אונטער איצט, איז הויז מניטי

 אײער אנבאטחגםט וואס םענעדזשמענט.
 א וועחנז נעשאטען זאיל עס אז םארשיאנ,

 אינשױ אן װי גוט, אזױ ייע^ײ^אז״םאנד
 P® סיסגליר יעחנד אז אזױ, רענס״םאנד,

 ®ארזאתט pn זאל אינמערנעשאנא? חנר
ױי םיט מז «ו א  גים עם איז וחנתײשאן, וו
 דעגמען, םיר אבמר ;«יאן שלעכםער הײן
«ײן ײ*קײ׳»*דפ*ד אזא •« חי גימו■ ךי
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ױ שלונ, איחר, דאם זיין, סוזפן  איחר ו
 סאראױם גשסאנם נים אושן נשוס חאט
מ זעחן עי מ״ אז םי ױנ  געשעתענישק .ו

irw p, ,מ׳ אוגהנרע דאס ריכטיגקר ג לי .
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n א צו נאדעכטיגט דכעד איחד v rW 
 אונטעדנעחסונג. נ״עד וןויעד פאר נאטיץ

v עדפאיג. אײף וױנ״עעז טיד o וױלעז 
 איז ױדאדארכײטעד די אז #גיױנען

 פרײנד״ וײער באוױיזען װעיען בדאנזוױל
 יאננ״יאחריגעד אײער פאד אײו צו שאםט

 רעם אין א״ף העיםעז און טעטע?״ט
 א אי איז װאס ביזנעס, » פין עדפאאג
 אדכײ• רעם פאר וױכםיגע און ניצריכע

 איחר םאר בככוד׳ע נאגץ א אי און טער,
 ױניאן, דער נאד ׳בוך דאס אונטערנערעד.

 העכסטער דער ®זן אדנײסעד םאד׳ן איז
 אייף ׳םייל אזוי אױף אה וױכטיגקײט,

 צוזאטענברענגען העאםט איהר וױםייצ
 דעם ׳בוף דעם און ארבײטער דעם

 םייל אזױ אױןי בון־־, וױכטיגעז דעם גוטעז,
 וױכטיגע און ניצייכע זעחר א איהר טוט

אדבײט.
צרױי״ איהד װארום — קלײגמען. .3
 אין דאס באהױפטונג, אונזער אין פעיט
 האט איגטערנעשאנאי דער פון אפיס דעם
 זאגע־ די טיט גוט גאנץ געמ״גט עס כיעז

 םארשטעהן אסור פיר קעגען יעקע, נאנטע
 פאקט באקאנטעד אל;עמײ:ער אן איז דאס
ט ,0 יאקאי דער  דעד פון באשיוס א יוי

 באדארפט האט באסטאן, אין קאנווענשאז
 האנטראר דעם אונטער װערעז געשטעיט

 די יײענט אינטערנעשאנאר. דעד פון
 װעט יןאנװעגשאן, דער םון ״פראסידיגנס״

 איז דאס דעם. אין איבעיצײגען זיר איחר
 אמע־' דעד אין געװארען באריכטעט אויך

 ״נע אונזער אין אייר ײ• פרעבע׳ טײגער
 אונזער ניט א-ז עס א.יז רעכסיגקײט׳/

 באכיעיקט ניט עס האט איזזר ודעז שויד,
 עקז צװײ אנדערע די אגבאטרעפט װאס

 טיט אינטערנעשאנאיל די וזאט באארדס,
נ דעם פסליענען געקאנט רעכט פויען י \ 
 די דאס גרונד, דעם אױןי סיײט קעז״

 איס באקאנט, געװען זײגען מעחדסטע
 דער םון מיטגיידער און קאטוניסטען

 אינטערנעשאנאי* די פארט/ װאירקערס
 געװאלט האט זי וױיל געטאז, ג*ט עה האט
 ; ארבײט דער ביי כיענשען מודגע די זעהץ

 זײ װען אויספיהרען, זיר ױעייען זײ װי
 אפאדציע, דער אין זײן כיעהר ניט װעיען

ײז זא־צו״זאגעז :אד  זײ רעגירוננ. די אי
 אײגנערעבט אזוי שויז דך אבער האבען

 איצם אז נ^אגעד, םון ראייע דער אין
 מאכט די איײן נעקראגען האבעז ךײ װען

 אײן אין געהאלטען איץ נאד זײ האבען
 זײ וועיט. נאנצער דער מיט זיך קריגען
 דיסקדעדיטי״ צו אום אילעס, געטאן האבעז

 צו געהאיפען זײ האבעז וועיכע #די רען
 הא־ ךײ נדולח. וײער צו און סאכט זײער
 זײ אבער שאנס, דעם :עהאט איזא, בען,

 אױך םיסברויכט. שמנדליך איחם האבען
ײ האבעז  ײעכסם איס אי-ױסנעװיזעז, זיך ז

 אוכד זײעד סארדעקעז צר אים אופפעהיג.
ײ האבען פעהינקײט,  אײן אין געהאלטען ז

 דיט יעחגר, אנדערע• אויזי שטוץ ווארםעז
 נעזעהן, dp חאט זעהז, יזענעז וואס אויגען

 אײך םאר לײר וױרקליר ארנז טום עס pא
 אילעס דאס האבעז וועיבע יעגיגע, די pא

 די אין געשטאכעז איעטען האט וואס
 דער איז עפעס זעהן. געלאגט נ*ט אוינעז,
ײ. כױם םעהר ז

m w m o

n• ד i• » ו ח^גען ׳ ן n ו
ק*«יוױ«ון r׳i יי ועיײעי•

 סיד חןגען גיער, רע•♦• »ץ ױי
 בוף א 9«ױ*»;*׳»יק װ«ו ױ«;•

 bjii גי♦ או *if• י«?»י, *עדען »
 װ»ס »יע װעיעז *‘ח׳יי׳י ער׳יויען
 ױ״ דער «ו געלט yjintfv ײעלען

 א*ו* «»י**על;*ן ejn ?רינען גי»ן
ר;יפ*ט, טערנדצ«נאי

 או* אלע c»i זיו;ץ, 1»* ח«ט
 נינער ד״ ער1א רעפיטפ דערע
 ו*« פאר ודערען נעטראגט וזעיען

געזעטיױ,

באדאה, אא״ער, נר־דערליך  #•רעזאויער - וארipipys ̂ענ̂י
wwryM'it* י*ײדיס w ow 

11• מי ױויןן. |י

̂דד ־עד  ®וכלי• און רעד
 דעפו»רטמענט קײשאן

m ױניאן װ. ג. ל״
 פעקרעטערע אלע p,*ih •«דערט

 1* ל«ק«לס אפ־י*א*רטע מ פץ
cw יעדען ד,ען’«ריינע tns 1»נעפ 

16 o p:טען
j, אלע .1 n* װאו נלעטער, כוק״ 

ץ שר״כען ױי  טייננאםע די «י
;מעםנערס א־נזערע פון

 א׳־נ״ צוגעגר״טע םפעטיעל די ״2
 0”ג* יעחןן פ«ר קאו־דפ דעקס

ער טרמנכפעדירטען ד  *וליק• י
 ;1מעםבע ארײנגענומענעש

a « א״נצעל״ אלע ם־ם רעפ«רט 
n וועכעז חייטען t i r ,מיסגליד 

 ם«נ«ם דעם דדרך איז װ«ס
;געיוארען געעטר«:ען

 די װעלכע אדרעסעז, נײע די .4
ײ ווען אן גינען םלםבערם  ז

וואױנרנגען. זייעו־ע כײטען

 קאן קאנסטים*צ*ע אונוער לױם
 פאר דוערען כאשטראפט לאקאל א

 די ד־שטעיען *ו פארנאכלעסיגע(
 אינפארםא• געפאדערטע אויבען

 ײ דעריבער נעםען םיר ציע.
 צו '־נ־אנס ארנזערע פץ .אאכטע

פינקטליך. אבםאלויש ־ץ

מעטנערס אונזערע צו
 אם־ עםארקםטע א-נזער א*ז עס

 ציי־ א־נזער דאט זעהן צ־ ביציע
 זאל ,גערעכםיגקיים״ די םונג,

 און הױז, םעםכערס *עז־ען גרײבען
 אדן םיה ק״ן נ*ט שפארען שיר

 ערריי״ צו אשביציע דיזע ענערגיע
 םיר בעםען דעריבער און כען,

 ■העלפען צו אונז מ*ט;ל״ד יעו־ען
דעט. אין
 ענ• איהר רוען דאס נעלענקט, )1

ער דערט  לןך צו אונז װאהנרנ;, א״
אדרעם. נ״עש אייער װישען זען

 אונז צו ׳טר״בט איהר ווען )2
 אײער אנצוגעבען נ־ט פארגשסם

נושער. לעדזשער אץ לאקאל
ער פרעגען צד )3 ץ ?זבן א״  א
טונג די קרינט ער אויב שאפ  צײ

 איחם םאכם ניט, אײב צוגעשיקם.
 דורכ־ איז עם אז םארשםעהן, צו

טיג אױם  װיםען צו איהש פאר נוי
 אר״ דער אין םאר קוםם• עס װאש

 אר־ דער אץ אץ בפרם, נאניזאציע
ער ט בכלל. באװעגוננ :יי

ט״ די ג־ײ םי ענ ער  אנ- איז ״ג
 כעס־ די אלם אלעש^ן םון ערקענט

 ארכײ־ וועכענטליכע אידי׳ט טע
םונג םער  אץ אםעריקא, אין ציי

ם קעגם איהר  אויםצו־ אפארדען ני
 װאך אײן פאר צײםוגג די לאזק
אפידו.

גרוס, ברידערליכען םים
H. A. SCHOOLMAN .
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ס « ר פון רעסיט *•יזדעלער דער איז ו אן. װאירקערפ גארםענט לײדיס אינטערנעש*נאל חן  אלע םוזען ,1925 «ן, דזשולאי םען1 דעש פץ יוני
ען נןזארדס דדטטינם און ןאלס רוינ ענ שאינט אדער לאקאל אין נעלט אײן צאהלען װאם פערזאגען אנדערע אדער מעסבערס רעסיט. דעם ג אפיס נאארד ח

JJ מ דעס אט נאקוםען עי י י י • י. װ. j ל. א• םרעזשורער, און סעק. גאראף, א. ;■רעזידענט זינםאן, מןזרים חןסים. *

 אץ ארבײטער באקלײדונגס די
װאליוטע. ױ אץ דייטשלאנד

 אץ טעטיגלךט נײע w חוי א
ױנג אדבײטע־

 גע״ נױטיג זיינעז סטאביציזווציע, דע̂ר
 צו *וידעגדערונגען. צװײ בילױז װצן

 קראפט אין געװען ?ײנצן 1914 םון ענחנ
 ה*בען װעלכע *גרימענטס, ילױן 612

 אין דיסטריקטען. 885 ארוםגענוסען
 אין שכירות די זײנען 1924 םון םארילױוי

 געישטיגען באקילײדונגס־איגדוסטריע דער
 וױ ביעהר, עטװאס אױף דורכ^ניט אין

 מענער, פאר מארק האילבען א כייט אכט
 פוױען. פאר מארק זעקס הארגע און

 בא־ די םון יטכירות די זײנען דערמיט
 דייכדעיאנד אין ארבײטער קאייו־ונגם
 די צו געװארען צוריסגעבראכט םאקטייש
 טרא״ד פלחטה. דער םאר םון ׳שכירות

 ארבײטסלאזיגקײט באדײטענדער דער
 די ער3$ האט אינדוסטריע, דער אין

 גע־ ארבײטער באקילײדוננס פון ײגיאן
יאוזר. ערםאילגרייכז »ז זעהר האט

 די חאט עס וױמןונג א פאר װאס
 אין װאיױטצ דער םון סםאניייזאציע

 םון טעטיגקײט דער אױו ד״טימי^נד
 באקילײדומס־אדביי־ די םון דדאן דעד
 ארױסגע־ איז ילאנד, יענעם pא טעד

 אינטעחך זעהר א איז געװאחנז נדאנט
 איז, 1923 יאר דעם אין כאריכט. סאנטען

 דעד םון פאיען ״פטענדיגזנן דעם צוליב
 וױנציגער ניט פאמעקומצז װאיױטע,

 דער אין יױץ אין ענדעדוגגען 15 פון
 נױטיג איז דאס אינדוסםריע גאגצער

:jm v טעגליך וױיט וױ אױזי כאנדט כדי 
 דאן דעד מיט <וין דעם אױסצוגיײנען

נאף ,1924 איז וואלױטע. זינקענדעער

j irM אנפאנגען ?ײ זאיען טײעד, די 
 פיז טעטיגיןײט דער אין עפאכע דיע א

אמאדזאציע. אוגזער
אי  נדױ״ יעכעדיגע א אנפאנגען דך ו

v im אונזערע איע אין אלןטדױטעט 
 העיפען איע זאי״ען נותגט״עעס.

 ארבײטער סון פאדציעס n מטאריןען
«  ישטעדטעיל. און ״פטאדט יעדער אין רי
 אגיטא״ דער װערען אײגער עדער1 ואל

אינזער םאר ■ראפאגאנדיכט און טאד

 דעג- אילע האט ריגנ ארנײטער חנר
 syTC עחטטע די מו^ען צו *יכסײטען

hytM,T דער אױזי H אמעריקא. איז גאס 
מיט גאר װערען געטאן \vp דאס און

 אין וראץ נעגונ גים האט ?ליניק דענטאל דער
 װאס םלאר׳ דער און סעגטער, העלטה ױגיאז דעם
 נויטינ זעהר איז נײדינג רער אין פארגעהםט ער

 העלםח ױניאז דעם םוז קליניתס מעדיקאל די םאר
 דעם פוי רעםארטטעגט דענטאל דער כענטער.

דעריבער װעט סענטער העלטה מניאז

1925 סעפעםבער, טען1 דעם
בילדיגנ עלעוױיסאר אז איז איבערםושעז
עװענױ טע4 222 אין

םל*ר. סטען אױט׳ז סטריט, טעז18 קאי.

 האבזגו ד«רט װעט דעיארםםענט דענםאל דעד
 און םענסםער״ 35 םיט םיאר קארנער נרויסער א

 דענטאל 25 װערעז ארײננעשטעלט ותט ד*רם
 אאס !אציענםעה צאהל נרױסע די און נתערס,

 װעלען רע«ארםפענם, דענםאל דעם איז לוםעז
 װעי#ן זײ װערעז. אםענדעם ניכער אוז בעסער
 .נעסםם״ זײער 8אײ יאננ װארטעז דארנועז גישם

 1« אױפמערקזאמחיים. םעהר באקומעז װעלעז אוז
 םאר און ארבײם בעהערע נאןי םאכעז דארט װעם

•דײז. ריזענײבעל א
 ®ארנרעסערעז װעט סענםער העלםה ױניאז דער

 זעלבען איז םארבלײבעז װעט אוז קליגיקס זײנע
•יאץ.

םטריט. מע17 איסט 131
 ®אר בילדיגג גא;צע די טארגעהםען װעם ער

אלײן. זיזי  כרעם״ וױיער די ד*ס וױסעז וײס
iv *ו לאך o n i נע• אין ױעיותם 

 אי*ט ניו האנמן סיר װאס לױױמ,
 <״• «וג««מכםע די סים נמסאכם

 תאלץ אויי ^דער«װנע׳»לאנן] ומגד
 אוד »ן נעײארען עוסלןרם ןײגען

י םןקםארי־יאשסאר זמר  אוס• «ו
 1םי מרוך דןר חנן יחען, *ו נןזזנד

 וװיא• די און ■עך *ואװאריםםע די
 קאד וױ נרעננעז *ן7 ח<*לץ רעטע
.1!)א’סאס»

 •עםענם נייעם אונזער נאר ױזט
 יתלכק לײװןנר, סמערנע ד• סים
 רי פון נעװ*רען אנערקענט איז

 װאמיננ• איו עסספעיטען גרעסשע
 וױי• ס*:ים«ריש« העכסט אלם סאן
יי נײ tjoipw »נרעסצאך. ער

דאלאד 1
אקאונט אן עפענט

דאלאר. םױזענט הונחןרט םינף םיליאן םיער

דעם ביז װערען נעטאכט װעלעו װאס דעפאזיטם אלע
ײ עװעניז טינטטע 123 יארק נ

»051-0680 וד*ל»:ד *אן7םעל
 לײםעסמ די אויד •ארקויוען מיר
 םיט סםים סרוקענע סםיםערס. בםײיי

גןןדאגפיע. #
 ניאשינפ יינהינג אויד חאכען םיר

י — מארקע®. אין געססע י
אינטערעםט ציהט

ט לעגט אוי,ש אפ ני
!שפעטער

 אנ«ר צייט די איז איצט
 ש«עטער אייוי — סאננעז

 זעהר א״ן־ דאס װעט
קוניען. צוניץ

 אגריסולטור איו־ישע די
סאסײעטי זדרש) (כאראן

 אייס■ םים סארםערס *וסוגםםינע »מ העלפם
troert אײכ• מי אוו #ירסעריי וועמז 

n• i*o*mt ^יחר װעז «וױניתר« ?m m ■”10 i f£ י
dm ?כאראס איחד יײדער דע»זיטס ?ימ • v t וגו. סים«

a ואמ?י n ח« odd »רײ •בסיייש »י»
 אריבעד־ נעלדער
 ע ל א אין נעשיקט
 טײלען * װעלט
 פינקטליר שנעל,
ביליג! אמ  די םים נעלט אײער םרענסםערירען םיר נוך, באנס אײער אונז נרעננט

צײם. קייז םארלירענדיג גיט איגטערעסט

In ternationa l U n ion  I
F ifth  Avenue and Twenty-First Street

M em b e r fe d e ra l R ese rve  S y s tem

ypno ̂אמםניא

w&mm . ;  ̂ . w:j ״-'
lr * ׳ ־ ג 1 : m jH iT J

U I J U  l i U l

̂ינלדט •up איז ארנײטמל
לאגד״ ■

 »רגץי*«<ןייי m צײטען, עןגעװ
p״B »י נאטוינט אי ״ ״ י

( «ר׳״״נו»• צײטוו״ריגע י י י ע י י  י
o? »נצר אין ?«נדער svu ir י ײ י ■ 
׳ב״ט£< i יגסײטי n m i m  $  i m m* 

ס חןר אין איגסטיטזציע. ^ ג  ו׳י״י
ו ?ײנעגט י ׳»גל»ד. אויס נאווגרערם ו

 •at האט אן מלחמח דןר w ״ם
 •רנ״טם־ ארםעע ״רמא״גט׳נ »לאג״
WK. די סאר און d pm  m n p טי׳

2.י .0ייײ »״״  ארנייטפ• די איז סאנט, אין איז װננ
 ,1גמװ*ר« פאתרמסערט אמי לאדגטײט

תגנ׳ז סיט סאראן רארם א>< איצט 7» ו

ײ t* ׳אריט ?״גע צוױק. יאחר *  םי
n  jvivdvj מ©»נט דם וחנרם

רעגירונג♦ דער םצד
t*w די חו«ארא*י*ם, די *tW 
 w סנצװימנאן איז דײט^אנד וועלכע
 ס<חםח חןר פין *אחןן דעם םאר פאכעז
ײ חני סים טאז צו יגם הרעז ה»בע » 

 יײנער איו דאס אןן בײטסלאזיגהײט,
o פון רעזויצטאטען די םון n פון ױג 

T רײטשל*!. איכער אנסאגטע דער P 
 אותקגצנר ח*ס רעדרונג דדפארדדש׳ס

און מקס דײט״שיאנד nc םען
r״HK« טויתנט הונדערט n .מיםען 

 פאר״ םי? אזוי אױף •וגמט האט ד»ס
 אין ׳שיפען םון ■ראדוקציע רי קלענערט
 רעגײ די ח«מ כמרץ לעצטען ענגלאגד.

 נאו דײט׳אלאגד §ון מען אוועקגענ רונג
 פאר״ מיםען. ם^גײדזמ טויזעגם 781

̂ט שיםען דײמשמ די ?ויםט  צו מען ה
̂• זיבעציג מיט קאםיאגיס ■ריװאטע  «ר

 געמןסט װ^טען עס װי יגער,5ביי צעגם
 דער פון םארהילעגערוגג די עיפען. נײץ

̂ט ׳שיםעךםר^דוקציע  חנר צו נעפיתרט ה
̂ודוסציע דער םון םארסלענערונג  אין ■ר

 שם^־איגדוסםריע, און אײזעך דער
 צו געפיהרט זײט איהר םון האט װאס
 נראדוסציצ דער םון פאר?צעגערוגג דער
 צאהי די קײלען׳אינדוסטריע. דער אין

ײן9 ארבייטסילאזע tm י
רען פארגרעסערט  טױזענם 26 םון גע̂װ

 חײנ־ םויזעגט 140 ביז יאהר פארינען
 ®ח יתיר דער אין בלויז יאהל־. מײס
 אמעםײנע די איז ױני טען16 דעם

̂הל  געװ*- םארנרעסערט ארנײטסאאזע צ
 צאה< די »ון .60,778 נאך מיט רעז

.1,217^00 איצט איז ארבײטסלאזע
 דעם םון רעזחצסאט דער איז דאס

 חאבען זיגצר די וועלכעז *פרידעך,
 באזיגטער דער אױ^ ארויםנעצװאוננעז

 גע־ האבען ארבײטער די דײכדשלאנד.
 און םלחטה דער םאר פרײז דעם צאהלט

ײ צאהיעז איצם רײז דעם ז  רעם םאר י
פרידען.
יג־1¥*רבײטם< װאקסם עם בעת

 ל*ײ אװ םיניסטער דער נאך האם קײט
 רעגיתננ קאנסערװאםױוער דער םון ב^ר

 די באגרעניצען צו פאאן א פארםאסט
 מר זײנען װאס ארבײטסאאזע,

 בענעםיט. ארבײטסלאזען צו רעכטיגט
̂יאן אײן בענעםיטס סרינען איצט  םיי
 אר־ רעניסטוײרטע טויזענט 115 סיט

 רמטקצי*־ » וארנט אזױ בײםס^אזע.
 ארבײטער. איהרע פאר חנגירוננ גערע
 אר־ די ביז םארביצײבען דאס וועט אזײ

 קלאסעדגאוואוסט װערען װעיעז־ בײטער
ײ און  <ײצעס די איבמרנעמען װעלען ז
 אײנצנע זימרצ אין חגניתנג רער םון

 דם וחנם »<יח דאס אייד אבער רענט.
 אפצדפאפען גאנמז p» כדי גענוג. זײן
 םוז ארבײםסלאזיגטײם, םת איבעל דעם
 עמאנאםישע איצסיגע די אפשאפעז מען

 פון »ח •רײחום־איינעגםום םח סייםעם
 םאר אנמםאם •ר^םים םאר פראדוקצחנ

 ןננ<אנד1 אח ארבײכתר די נעברויף.
 םיט דורכגעדדוננצז םעהר איץ ווערען

באוואוסםזײן. דעם אט

קראנקחײפען •ויגען *ון סיעגייליס©
קאנגיאלאסצי איגנאציא ־.

ו עװ^ םעקאנד 193 יארי^ ני
^823 םסײווןסאנס פעל.

אױגען. די אונטעחוכם
■&8BBBBTS853B

-----י׳ •ייװ»מ מויו• r» נײ
 אתגתרשתד ?יח -

urn ייײעי *ארײמחנז קעגען םיר ראט יײכנג «זײ וימצז םעםאדעז אזנזערע אח םצו סמ*י«<יס־ וימצו םיר װאױנס. איהר 
 באזומז. v*n Dm מזתעדושער אתזעד און אדרעס tw utodj אייער שיחם סאגאס. * P< אײ ריגשניז «יר װ«ס ®לעס

Kngtisli TMelwn
1ST g—t 47th •t* New York

11 ליבעדםאן און אלרמאן  
לאיערס

»ג  BROADWAY, NEW TONE
« ׳ \

אדןןר געדג די איז אנטלױאס
ד «אר ים צום מ װן װאר א ו

m r >ייחו?,9•רגײ««ר* אױיא 
 ׳ון1נוי1אנ׳11וײ*1צ » האנען זױ< װ׳ניג׳נ

ס• w די אין אחוו >ס נײס
sy נ«רי> קיל  m «ו — «ן1״11נ א

וואף, • דאלאר אנט נלױז
•׳*!*!,PB11 י1א' IV11V135BB (VP ד

o^ אין y r י סיו r *מיי י w y n,8ײ* ן 
sy חאואיא די ה»ט p ry n«< ווירל 

 M*sy(< חויז אײן ס»סײעט/ וואסײ׳אןן
ו י א» נצלוארט, אין ז  }1M »ד,0איי י

ו צוױינמ דאס י  vpouyp איגומן, גיג י
o סאוניתינס.  n r״typ ?y i •אויס 

p״>iV3 ,ייל1 זי מאו אייין ijn rB B*
>•y<

י w* די חאנ׳ח ײיימר י  yeoya 
pa’>ajmp״iyo, רי ?very •איינרינטונ 

jy i, ן » >e ir iy סיידיאןי די ,jy im ir 
oy ,ty« ’ t ס»ו סטיידדש • דא איז 

ײ און לו»1פ*ר׳*ט׳ א נ  װאש ,r%< נ
*JB װאתיי׳ע^ן דעט טאגען *ו העלשם

לאקאלס! סעתרעטערע_»ון
 .אוואאיננ ױ אויס יילש איח« ווען
 »י«יל *נייגלמן t׳i יוותעס• ני«ש״
מן sy דױס װ*געז ל״ ג נ די  מעס- די ״וי
 די *“,ry* *פייינ* איסר ױעלנע בערס,
חי יועו ואג דעס ביז ײאנעז  ייאי״גא יי

סעסנעי. דעס
•.jn ■ונ• אוו חדזארד

.a ?H O O U iA tT  Director״‘It. A

M i  tm W W אין ן n m n y a t i — ניז שינו• פיז t m
W vm  n r, ר «ץי איל אאו ג  yyp* גיײד, «יך שאר׳אר״נט אימגד. אין נו

n;yjy>yi i y i  IM  \rt,» טײד- טויזענט רyאינ tvayn יאחד ««ןי י זיןי *(f ״
-......־••־ ............................ W ' ו ־ iy ײייו i«׳i״i«e ,|ya״iyp iva*nsו י v חןר סיט נאנו«ם ז w v i•:

m י| «יד« P iny״y  >yj«r״>s iy, נ מייט. ־yװyגדyט ya*n| ו י  מ¥הר, ש•? ז
197 '«B» ,מױי א iya* jib )punt lin* גי y ,די ?ענעז טויזענט, וױ טעחױ 
fiyy| אין דפרוריח, אין n r\ גיט חײזפר | דינפטפנ iy r« t« a זוטער. אינער׳ן

ט ענ רעו ג י ג ״ני עז ד
װעכענטליד דאלאר zoo rz00 ®ון סערױנעז שעגט איחר

כעריחםםער דער אין קורס א נעחמט רהל)סר דעזײױנג מיטשעל
t r n B  ,B 'jyo tw, גארםענם^ םאר לײדים און שליימר שינדפר און ט*כפפ

if »ור ♦1  ftnjr* uM#ojrf דרײסיגנ״אח גרײריגג. סמסמ̂ת ססנמו
5 f# n*̂נסס פאר •סי מ•• ין•1ל הלײותר. מג׳ם אוז גייס

י 60 ר so אינמר
o ד♦ n

iy jn w  »« i, ״ ;y ,סישטעמעז yesya .רעזולטאםען
נאלדיג? א ס»ינט בי־זל יעיײדננ יצי אי« ל•1? א nnwן eyrtv*n y«M mm.

m ס^ר •ר^םצסי^ז נונת • vo און םתיצז, און cv
mvr vn אויטצויעדנען. דף (ײנס
 אײנ?נ?ר אײ?ר mm unm fwjrjfJ am ממגס

dim ,w w וסיס •o r .מי׳סנמהו
י ♦i vd לייבמ, ז?חר ifj«M vt יסל?רג?ו1יו »ײ׳ז נאדימונמי ר♦ mו e '**§ו« i«m rw m p יפעריסא mm

תריײ ׳•גײדעז mm owrvo •ירפױיצו «יר •עםעינס י
הלאמז. *װענט אוז םאג

Jeaji® ,tWM r̂ejime. מיטױסו mm .)•ורײס
m n o חנס^גסטױ״ט^ן «p סמוהא. אונזער

f. 1סרײ §אר ■?מעניױ סורס ’*»n«B3»M
יטשעל ג ם נ י נ ײ ז ע ד

יארש. נױ סטריט, po&7 ותסס 13

a
W

ל ה ן p ס
.1674 שיטצראי טעלעשאן

ר אוז ®ון ױ ra ®הײט ד צו » ש ת ו
גענעטען דיט איהר

דערסאניטאױ
אלע epw דץ זאל

באםאגםן טאקינג פליםעג העמסטיםשינ:, עמבראירעריט,

לײבעל ױניאן םאניטארי דער
 עטבראידעױ. שיפלי סאר ״אײ״, בוכשטאב מיטץ
 עמבראידערי. 1באנא סאר ״בי׳/ בובשטאב מיטץ
 טאלןינג. פליטינג העמסטיטשינג, סאר ״סי״ בוכשםאב מיטץ
באםאנס. פאר ״די״ בוכשםאב מיטץ

ארכײ&ער יוניאן פװ נעװארען «ז כאשסעסיגס, סױםינגס ױ אזין»
 קלאוק אינדעפענדענם די םים ארן אסאסיאײשאן, אםעריקען דער נדט אנריםענם אומער

 כלויז ײערען נעבתיכט זאל שעםער און^־סוט קלאק אץ דאם ®אר, שרײבפ םאט־פעקםשדרעדס
אן פון נעםאכם ווערען וואס םרינױגג^ תי  זײנען שאפ־םשערלײם די ארבײטער. י

 קאטערס פרעםערם, פעישערם, אפערייםארם, די םאכען דו באקאגט נעווארען אויפנעפאדערם
עם די דאס שאפ, אין ארכײםער אנדזןחן אלע און םי  האגען םוז געברויכם מזרט װערט .װאם םרי

ן אןין) י ך נעפינם לייכעל דער אױכ לײמןל. מניאן םאניטארי דעם ז ם זי  םריםיננם די אויןז ני
כער שאפ־טשערםאן, צום רעפארםען גלײך עס אררבײםער די זאלען  אויפנעםעז גלײך <ןם זאל װעי

אן. דער פון םענעדזשער דיםםריקט ןװם רעזולנאם דעם װיסען לאזען און פידםע דער םים ױני

פ אן םי תי גתם, םרײד־י

ױניאן װארקערם גארמענט דױם אינםערנעשאנאל
ם ױ א , מ ן א מ D ■רעױדענמ. ת T T D M ^ א ר א םעקר.*םרעזשורער. ב

i £ .  a. ̂  .

.



אץ םאהרען צו צייט בעסטע די איז איצט

פא פארק, פארעםט אין

 פלאץ טײנער דער
 די םאר אםען איז
ר ע ד י ל ג ט י ט

 לאקאלןן אלע פװ
 אינ־ ר ע ז נ ו א פון

 און טערנעשאנאל
 םאמיליעס דיערע

. אזן ד נ ײ ר ם

עיזילסנ. * ײז 1ע8ןןרונ epip םען װעז אויס זעוע איםעניע ױגי«י די ווי
טי דער איז ווערען אינםערנעשאנאל דער פרן םעםבערס חוץ א  מעםגערם אױפגענוםען הױז ױני

ןא ארבײטער־ דער פון פרײנד און מענשען אינםעליגעגטע זאנםט און ארנאניזאציעם, אנדערע ץפ ױ

 זיר און באיעז צו טײר נרויםער א m איז עם נךערן. אםוז׳ען אן אין װי זיר אעבט הויז ױניםי דער אין )
 פארשײתנע און םארלעזוננען צמסטשורם, סאנצערטען, גיםנאםםקם; םענאיכע און נײסם םארש״רענמ ;•שיפעז *ו

 גאואיננ נייםם, בעידבאל איז טענים בעםטע. סאםע די פון םרינסען און עסען אונטערחאלטוננעז. נעזע.ישאםטיבע
b *װענט יעחזז ? ניט ײאם און :עםשעט־באל עאים, V « r )טאנצען. *ו ארקעםםער א

ארױםםאחרעו װילפ איהר װקז פאר נאלד װ רעוזשיםפױרס
רעדזשיםט־ זיך קאנען זאלען ארבײטער אװענט, אוהר ו ביז אפען איז אפיס דער

 אינטער דער אץ איז אפיס רערזשיםטרײשאן דער ארבײט• דעך ןממײג«ז
קאמיטע חױז יוניטיי די סט. וועסטסזטע 3 בילדיננ, ול

ס׳שערםאן ב»רן»», אב. ~148 *ט?ד׳גאם

 כאארד חשאינם רעם פוז אפיסעס
,רעגעלמעסיג ארבײטען

ן (שלוס )1 ?״« יו
ײ װאס דעם  און סוסיעגדירט זײנען ז

vr\vw\ קיאגען, ערנסטע זעתר אונטער 
 דעב געגען האנדלען םאר קלאגען אוג^ור

 ױג־ דער סון איגטערעסען די און גײסט
 פא;דעז די םיסברױכען שאר און י$ן,
no ױניאן. דער

עוזרענ־ געװען <ײט דיזע װאיצטעז
T זיי װאיטען און טעגשען, האםטע t 

 זײ וואס דעם אין אוםשוקדיג מםיד^ט
 אלײן זײ װאלמען באשולדיגט, ווערען

 ביז אפיסעס, די פון צוריסגעצױגען ?יד
 דזשאינט םון תאםיטע ספעציעלע די

 קײס רי אונטערזוכען גענױ װעצן באארד
 זײ טרייער. םעיר א געבען ?ײ און

 אױסנעקליבען ציבערשט אבער חאבען
 ױגיאך אלס אםען גאגץ אויפצוטחגטען

 באיעטעטיגט »<ײן דאס װאם ^רעכער,
ש\"\ ײ געגעז \  האבען אזן קלאגען, אלע ז

 איבער-גע־ אמט אין בלײבען נעװאיט
 געסראגען גילײר האבען זײ און װאלד,
 ארויס־ זײ האט פען ריענט, די איבער

געטריבען.
 דזיעאינט דער האט פונהט אײן אין
 רואם מען װאס דאס, םארגרײזט, באארד

 דעם איבערצינעפעז אויד פארםעהרט
 דער־ איז וועלכער ,22 אאהאל םון אמיס
 סקעבערײ םון נעסט $> געװארען וױיא

 קא־ די !ױניאן דער געגען פארראט און
 דארט זיך האבען אגענטען מוגיסטי״טע

 הא־ זײ אז םײנען, און סארבאריקארירט
ײ ״רעװאאוציע״ א געמאכט מנן  װײ־ ז
 ניט איז דא אז םאררעטער, די ניט, סען

 ניט גװאיד מיט קען מען און רוסאאנד
ײ ױניאדאםים. א םארכאפעז  זיצען ז

 האם באארד דזשאינט דער װײל דארט,
 גע־ אין זוענדען זיף געװא<ם ניט .*נאף

 און ארױסװארםעז. זײ זאא מען דיכט,
 געטאן, עס באארד דז׳&אינט דער װאלט

 געזאנט, טימטײנס דאזיגע, די װא^םעז
 דרוי־ אין נעווען אאנג ״שויז ^העידעז״

 נעזיגדעא דאס װעז איצטער, און סעז.
 אאם ארויסגעװיזעז אםעז אזוי זיר האט

 װעט ױניאךברעכער, אוז פאררעטער
ס װערעז. געטאן באאד װאהרמײנאיד ̂ד

 דעם אין װערט ױניאךארבײט קײן
 *העאדעך. גרויסע רי געםאן. נים אםיס
 האבעז און טרוסען גרויםע באםת ולמצן
 אירגענד אםיס אין אוײמצואאזען םורא

ײ מעםען.  די אפיאו ארײז ניט אאזען ז
 דארםען װאס ,22 ילאקאא םון םעםבערם

 ״העא״ אנשטאט אםים. אין וחננחנן זיןי
 םאר ארויםגעװיזען זיך זיי חאבעז \%\"
יורים־שייאער. ביליגע נאנץ
t כאראקטעריסטיס געאונגענע ועחר 

 דינ־ ערשינעז איז פורינדשפיאער די םון ־•
 ווערט עס ״םארװערטס״. אין ססאג
:געזאגם דארמ

 קאמוניסטישע םוספענדירטע «די
 מא־ דרעס און קקאוק דער איז ®עאדען

ד  אין *רו נאד זיד מייאעז יוניאן מ
 זײ מעםבערס. די טים כאזזעאםעניש

 םון אםיס אין םארשפארט זיד האבעז
 םאר־ האבען ױניאז, דחנס״סאכער דעד

 טי• די םארשאאסען םענםטער, די האקט
ײ ארן חנן  ױנ־ די אז ז־ארטעז, װארםעז ז
t r ״חנװאאד די אדער צוםאאצז זאא 

 ״רעװאאוציע׳״ די אנקומע?. זאא •וױע״ *
 זי וױיס נעקומען, אפשר שױן װאאם
 קאםר די וואם טיגנאא, דעם גיט ^מר

ײ וועז פאדערעה גי&טעז  איםײ אאזעז ז
 אנ־ װי ניט וױים זי צו אדײן
 א זעהר איו דאס אוז םיר אין צושאאפען

 געצעהאטע א במיו געהײםניס. םיפע
 פארםענצז האםוניסםען געבענשמע פאר
 געוועחנ• א םיגנאא. דיוען פון סוד דצם

 אז גאר, וױיס וחנאמןר מעטבצר, אד3?י
 און ײניאדםאז טםער א ?יח דאחי םצן
vm קאמוניסטישע די םיט באהאנט גים 

 זייער צו ארײן גיט \vp •ורים-שפיאער,
 הופען טעמבערם טאנכע סומנקטאקעא.

 אינווענינ אבער קאכמדי?, די אנמומען
w tfi ײ םצן ארײן. ניט ז

װי ם . *ורים• אעמראימנר דער וױי
 זעהן סעז מעז אז געחמ ײחנחנר שפמ

ש*■* א :פאקט םאמענדען דעם םון
 גע״ איז עס שאפ וחגםעס אין םשעךטאז,

 סכסוף שסיקעא א געוואו־עז ^סימנאם
 צום געקוםען איו חבית, בעא סיס׳ן

 ארחד די פארצאגגעז אפיס הראסטאכער
 כדי שאפ, זײז םון ארבײטער די פון םצן
 צו סוטען צו אגזאגען מנצ! די ײ

 ער האט צײם יאמע א ארבײם.
t איז o, ער װי אזױ אבער 

סיג־ געהײםעז דעם געווארסם דט
 קאטוניס־ דער צו טיקעם קײז »ון גאיצ י

 גע־ ניט אייר ער האם קאכמדיע םישער
כעעגספערס. גיט איהם םען האט

 ״סםארס״ רי פיז איעצר חאט ך
 געפרעגמ און קאפ חנם געשםעקט

משעד־ דער פארלאנגס. ער וואס
 גמקיטאן איו ער אז צרסלערט, האם

כױטארבײ״ זײנע םיז אדרעסעז די
 פורים- ^סםאר״ דצר׳ איחם חאס

 גיט איז איצט אז געעגטפערט,
 ער אז א̂ו ױניאךביזנצס פאר

דזנר באותי־ען. איהם זא<
m m m 'T *

 איי• געקוטען איז ער כאטש אין װענע,
 קאםי• קאמוגיסטישע די און אליין, נעד
 גװארדיע גאנצע א געהאט האבען יןער
 שטארקע און פריװאט־דעטעקטיװס פון
 ױניאד דעם מען האט זיי, באוואכען צו

 אדרעסען די ארײנגעיאזען. ניט :יאן
pc ניט דארט ער האט ארבײטער די 

;עקדאנען״.

פאסקוױלען םאררעטעױשע די
 געםאכט האט זיגטאן פרעזידענט

 די װעגען סטײטמענט םאלגענדען דעם
 פאסקװילען די לישילעטס, םאררעטערישע

 קא״ די pc ארױסגעגעבען װערעז װאס
ױניאן־בחנכער: און אגעגטען פוניסטישע

 א איבערגעגעבעז מיר האט ״טען
 הא־ סהעב־אגענטען די װאס סירקולאר,

ײ םארשפרײם. בען  אונ־ ניט האבען ז
 סיר־ אויפ׳ן נעפען זײערע טערגעשריבעז

 אטאל נאןי באװײזט דאס און קוילאר,
 זײ פאררעטער און טרוסען א םאר װאס

 פאר גוט זעהר פארשטעה איף זײגען.
ײ װאס  ארויפצד געחאט מורא האבען ז

 שםיק דעם אויף :עביעז זײערע שטעלען
ײ װאס םארראט,  אפגעדרוקט. האבען ז

 האבען דרעסמאכער און קלאוקכיאכער
ײ םאררעטער, םײגט  סקעבערײ האסעז ז

 האבען דערםאר און םסעב־אגענטען, און
 װיסען לאזעז צו מורא חברדרילײט דיזע
זיינען. נעמען כשר׳ע זייעדע װאס

 דער־ זיכער װעט פאסקװייל ״דער
 אן מאכער דרעס און קלאוס די כיאנען

 סקעב־אנענטען אאע װאס אנפעאע, די
 עס .1910 זײט ארױסגעילאזען האבען

ו װעט י ײ םאר ז  באזונדערם דעם אין ז
 סולקעס די פון ארבײמ די אפשפיגילען

 ױנ־ אכט װעמען צויליב סקעב־אגענטעז,
 אויוי געװארען געפרײטט זײנען יאךאײס

 געהאיטען זײנען און מארד־קילאגע ־ א
 די דזשײל. אין מאנאטעדלאננ נעװארען
 גײסט דער און אױסדרו^ען די שידאןל,

 זײ־ סקעב־סירסולאר איצטיגען דעם םון
 סול־ די בײ װי זעלבע, די פונסט נען

 דרעס״ און אוסהאכער5ק די ■־ קעסעס.
 דעם דערקענם סאל אאע האבעז מאכער
ײ pא שונאים דיזע pc האאיר אמת׳ז  ז
ײ האבעז  pK בײגעקומעז מאל אאע ז

םארניכטעט.
 איצטיגע די אז זיכער, בין ״איר

 צוגעדעקט איז זי כאטש םסעב־אגמנטור,
 איז האמוניזם, םיז מאנטעיל דעם מיט
 קילאוק־ די םון געװארעז דערקענט שוין
ײ און מאבער, דרעס איז  מיט ײעילען ז
ײ  אנדערע אילע כייט װי האנדלען ז

סקעב־אגענטעז.
ױי־ מאכער ררעס pn קלאוס די״ ו

 קלאוקמאמר טאראנםא
סטױק שאפ ןויכטיגען א

״גערעכטיגקײט״ די פון לעזע- די
 װאכען פינף מיט אז נאװא״פט, שוין איז

 קאנטיגענטעל און ראיעל די האט צוריק
 קעגעדע, טאראנטא, pc קאפפאגי קילאוק

 ארכײטער, ױגיאן איע אויסנעשלאסען
 איז פירמע די אז ערקלעהרענדיג, דערבײ

 זײערע אין אײנצופיהרען עגטשאאסען
 סיסטעם, שא•" אפען״ דעם פעקטאריס

 דער םיט טאן צו האכען ניט מעחר און
 דער מיט אדער מגיאן, ?לאוקמאכער
 סאנוסעחטשורערם קלאוק פדאטעהטיװ

 גע׳ איז פירמ^ די װאו אסאסיאײשאז,
 פירסע דער םון איינער םיטגליד. א װען
 דער סון באאמטער א געװען זאגאר איז

 סיר־ די אבער אסס׳ן, מאנושעקטשורערס
 און אסס׳ן דער pc רעזיגנירט האט פע

 ױניאז די אויף אוט לאוק א געדאכט
ארבײטער.

 געענטפערט דעם אויןי האט ױניאן די
 גע־ איז קאםוי דער און סטרײק א מיט
 ילעצטע םארביטערטער. זעהר א װען

 געװא* געסעטעלט סטרײק דער איז װאף
 דער פון זיג םױלשטענדיגען א םיט רען,

, סטרײקער. די סון און ױניאן
 דער אונטער געװען איז סטרימן רער

 םאיליאקאװ, ס. ברודער םון םיהרעדשאסט
 ‘קע pn ארגאנײזער אינטערנעשאגאל

 אויף דארט איז אבער לעצטענס נעדע.
 אמדור, מאקס װײס־פרעזידענט געװען

 מיטינג לעצטען נאכ׳ן םיאאדעאםיע. םון
pc .באארד, עקזעקוטיװ גענעראל אונזער 

 אין געװארעז אפגעהאלטען איז װאס
 בא־ זיגםאן םרעזידענט האט שיקאגא,
 סא־ איז פאהרעז אםדור שכימט
 סטרײס, דעם סיהרען העלםען ראנטא

 בײגע״ װעניג ניט דארט האט ער און
 איז װאב סעטעלכיענט רעם צו טראגען
געװארען. געמאכט װאך לעצטע
 דעם׳סעטעל־ װעגעז נײעס די איז

״אידײ דעם אין סטרײק, דעם פון פענט

 איצט ױניאן דער שטעחט עם אז סעז,
 צײט. שװערע און ערגסטע זעהר א םאר
 װעט ױניאז די אז מעגליד, זעהר איז עס
 םיט כחות איז םארמעסטעז דארםען זיך
 מיטגלידער אונזערע באלעבאטים. די

ײ וחןלען דערםאר און עס סארשטעוזען  ז
 צוריקשלײ־ םאראכטונג טעהר נאר מיט

 נײע די פון םקעב־אטא?עס די דערען
 און אײניג באםעס. די פון אגענטען

ײ װארםעז ױניאן, זײער צו איבערגעבעז  ז
 קאמוניס־ די םון גיםט דעם ארויס א'צט
 ארגאנײ אונזער אין םאררעטער טישע

p אײניגקײם די זאציע. k גאנצקײט 
pc ארגאניזאציע העריציכער אונזער 

פון שטעהעז,העכער

 פון צײטונג טעגליכע א זשורנאר/ שען
 mvi אגדערעס צױישען װערט טאראנטא,

; :זאגט
 סטרײת דיזעז אין װיכטיגסטע ״דאס

 ניט צאחל געוױסע א װאם געװען, איו
 אור״ שום אחן זײגען ארבײטער אידישע

 אידישע די עגטשילאסען געװען זאכען
 האט עס און בא?עמפען, צו סטרײקערם

 און טאקט םיל זעהר געפאדערט זיף
 ארויס־ גיט זײט ױניאנ׳ס דער pc שכל

 דײ עפענטליכקײט דער אויןי צוטראגען
פאראורטײל. זען

 די מצד שנאח דער אץ ״שו^דיג
 אן געװען איז ארבײטער קריסטליכע

 װאם 'מאנוםעסטשורער אידישער אנדער
 םארשפרײט צוריק צײט א סיט האט

 פחר ענגלישער דער אין קלאנגעז םאלשע
 װיילען ארבײטער אידישע די אז סע

 ארבײטער קריםטליכע די ארױםשטויסעז
pc ,האבען קלאנגען דיזע און טרײד 

 צװישען װארצ^ען זײערע געפוגען שוין
 די אבער ארבײטער, קריסטקאכע די

 םיהרערס די םון האנדלונג םארזיכטיגע
 צוזאדענ־ א םארסידען האט סטרײק, םון

 גע- סטרײק דער איז איצט און שטויס,
 דער םון טנסטען צום געװארען סעטעאט

ױניאז״
 םירמע די איז סעטעימענט ״בײם

 םון לואמיטע א דורף פארטדאטען געװען
 װאס ארבײטער אלע אסאסיאײשאן. דער

 די דארוי אויסגעשילאסעץ, געװען זײנען
 און ארבײט דער צו נעםען צוריס פירמע

 ארונםערגע־ מוזען סטרײק־ברעכער די
 זיף האט ארום אזױ און װערען, שיקט

 אבער ביטערער, שװערער, א געענדיגט
ער קאםו*. שט̂י

 לאנדאנער אין איז אװענד ״םאנטאג
 גרויסער א געװארעז אפגעהאלטעז שוהיצ

 דער םון סיטגלידער אלע םון מאסםיטינג,
 מר^פאלאקאף, װאו ױגיא!, קי?אוקטאכער

 אינםערנע״ דער םון פארשםעהער דער
 pc באריכט א אפנעגעבעז האט שאנאל

 קלאוק ראיעל דער םיט סעטעאמענט דעם
 די װאס ״אאק-אוט״ דעם םון אויך און

 די אויף געמאכט האט מעיד דזשוניער
 דעם ,אויסער ױניאן. דער םון מעטבערס

 װע־ גערעדט אויף פאלאסאןי מר. האט
 דיזען בײ םראנען. טרײד וױכטיגע גען

 הע־ צו געװארען באשאאסען איז מיטינג
 ביזנעס א ערװעהילעז און דױס די כערעץ

ױניאן.״״ דער םאר אײדזשענט
 ד• אנםװיקעיט ?יו האם עס װי איחר, װײסט

? צםערילא איז באװענוגנ ארבײםער אידישע  אינםערנײשאנאל דעי ̂יז y ••■־
 דר. םוז ױניאז, װארקערס נארםענט לײדים
. איץ םיט װעם איהר אוז יעװיז, לואיש װערעז. כאקאנט
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ױ װעגעז װארט תצטע דאס האכען וחנמן מעמבערם ױ
ro w  DTPTO ns o p pi m n

לןמצלןנמוכעד אלע ®מ ®•שטימונג חו«עחןנחם m צו װערען אינערגעגעגען װעט ענטשײדונג
o איז פאראייניגט דינען װאס לאקאלס p כאןרד. דזשאינט

 Dm «ח<|1נץו :אח»:ט א<ז טענ די
 גאװעתוןור װאס קאפיסיע, ם»עצ*עאע די

 ינטעט1»«( םאר־א-יאחרען האט סריטה
 אין סכסוכים די אויסנאײכען העאפען צו

ם שויז חאיט קי׳אוס־אינרוםטריע, דער  ניי
ארבייט• הריא סאמנדינעז

 פאר־ קאמיסיע רי חאט באװאוםט, װי
 רעקא־ אײניגע נעסאכט זוניער א־יןוהרען

 *ג• דעמאאט זיינען װעאכע םעגדאציעם,
 דער אין צרדים אאע םון נעײארען גענומען

 דעמאאט איז עס אינדוסטריע. סאאוק
 סאניטארי דער נעװארען אײגנע׳טטעאט

 געײארען עטאבאירט איז עס און אײבעא
 (»נד,6 אינשורענס ארנײטסאאזען דער
 אננעסאננען אעצטענם שויז האט װאס

 אנחנרע נ*ך וועגען אבער סונקציןונירען.
 •up די חאם ױניאן, דער סון פארערונמן

 ניז ענטשייחננ קיין נעמאכם גיט פיםיע
םיעציןלן א נעראכט זאא עם

 אין ווױצטאנדען די װענען אונטערזוכוננ
 אונ־ אזא און אינדוםטריע. קאאוק דעיר

 נעײא־ נעםאנט שפעטער איז טץחוכוננ
 געסאנט איז אונטערזזנומ די און רען,

דער פון אױפזיכט דער אונטער נעװארען

סיעציע־ דער פון רע«ארט דער װען
 נעװארען םארטינ איז אונטערזוכוננ אעי
 א»נע• נײ דאם אויף קאםיסע די האט

 םאר״ עשענטאיכע סון רײהע א האאטען
 אוישנעטראטעז איז צד יעדער הערען•

 האט צד יעדער און קאטיםיע דער םאר
 זיי( םארצו־שנמאעז אםבעםטען װי נעזוכט

 אינטערע״ זײנע םארטיידינען און סײס
 איהרע דורך האט, ױניאן די און םען.

 נור איז װאם אא׳( געטאז םארטרעטער
 פארןוױטםעאעז נױטי;, און מענאיך געײעי

 אזױ און קאאר אזױ הײם ױניאנ׳ם דער
 װי נעװעז, מענאיר נאר איז עס װי ׳טארוי

 סא־ ,גערעכטינהײט״ דער םון אעזער די
 ״מעמא־ די םון זעהן טייאוױיז עס נעז

 צונע־ האם ױניאן די װאם ראנדומס״
 די וועאכע אין האםיםיע, דער צו שטעאט
אא־ מיט ײיחןר, 1»י אבער האט ױני«ן

 איח״ נאטאנט שטארק אמוסענטען ני׳ןןע
n ,מ פאדערונמן חני  פאר־א״ |M״f ו

 אופ• חןר אין חענגזןן נענאינען יאחחןן
*ו ניז טמן, אינטערווכוג!, דער נ

ח«« פאדח«ר עפןגטא׳נען am נאר
i «*ך אאמיסי* די m w נאטיאגטצן 

m איחר •אר איז װאס אא*ן w n t i o, 
anm ױ-« 6>1א n.

סאנגט פוךקענעדע ױניאן קלאוקסאכער
אןודנאמסםיגמ ־
קעגעדע׳ אין וןרגאנ״זער, אינסערנעשאנאי אםהר, םאר,ס וױיס*»רעזידעגט

 גמגעראא פון סיטימ א«צטען אדש׳ן
 אן01זי ,im• חאט נאארד, עקזעקוטיװ
, earns כאשטיניט tm ro ” ii ,אסרור 

ר רער געווען םריחמר איז װאס מ דז׳ מ  מ
^ אין ױניאז קאאוקסאמר די פון א ל  פי

 ארגאנײזיור אינטעמעשאנאא אאס פיא,
n סאנטחואא, און םאראנטא פאד v sw.

im m ׳» איו אסדזרn אין איצט viva״ 
m, ן ו חאט ער יו י ^ ז  *ו-תר נ«נונמו גיי

ארנײס,
D און טאר#נטא אין ער איז אי«ט in 

ן ג«נוטען זיך ו «ר8נ י נאפעסטינ׳וז ז  ו
יוני*ן, קאאוהראכער

•). ו״ם אדוי ואיי«

re גודיעעסוםעוזמנחןר יװ מנינסהי זרמ
•י » *ט9  אננעיןו״ ז״נ«; צױיה ט«ג •

lie  \rs וױיס אונזמדע יוראו •tm׳iv a ;n 
ײ װאנדזר, חערי און מנינסי)* דייוויד ת  ו

ס ג׳ו im ז״ג״׳ nm w ןיטע״ זייערע זעחן 
jw im  im גןזעדון דט ׳פוי) חאבץן «״ 

I, פיי׳ו פ«ר jn n r
 אגנעהיפעז זיי זיינען זןחט, איחר װי

 װען צ״ט, א אי) *ייט, רינםינער nm אין
 מגת «י מחר m איז ױני•) רער אין

w פ«ו ארנייט o v e דונ־ד און ;דונשען 
ד vaneזיר חאנ׳נן װ»ח*ר און סקי ״ ני

m mון«װ nm .דינ־נ־ גרומד ארנ״ס 
im נ»אד איז ססי m iw  vovo ו י  דעי י

 וואנדער און ,10 יאקאא ױניאן, פאימרס
 דזשאניננ om אין ניײאדען ט«טיג איז

 פון נאארד, דז׳פאינט פדן דעפאדטמענט
מנעתשער. דm איז ער װ׳וינ׳נן

 אײ;«י;ע וייער ניט איז om אנ«י
 נענעראא pa מעממרס איס טעטינקייט.
iv piw o w איגס«י:ע־ אולז«ר פון כאארד 

״ זיינען שאנאא,  ביז• נעווארעז נאאד ז
 נאדא״ אח םיםיננעז סארשידענע די סיט

am טוגמן  pc ,נעדגט, אני און, נאאדד 
p״i ניט. פעחיט אדגיים

 האר־ א צוױי;ןקט אונז«רע נינעז יר8
1 חנא נרוך ציגען

פון מעמבעד־מיםינגען ענטודאסםישע שעהנע,
22 און 10 ,9 לאקאלם די

ם־ , •רעױדענט •ון אדרעםירם װערען םיםינגען מן ג — ח#כם«ז• םעטדזשער און •יעכערנ, וױיס־»רעזידענט ױ
ם״ » באקוםט דובינםקי •רעזידעגט ס ק עי ען,וו ם ארי  געגען טרייעל דער — ,10 לאקאל •ון םעםבערס די ®ון װ

 װערען 22 ל«ק*ל •ון קלוירקס אפיס אויסגעשל^סענע — <זדטגעזעצם,8 װערם עקזיקוםױועס םוםפענדירטע די ■
.0»•* דעם ■יקעםען פאר •®ליצײ אץ קאםוניםטען פרן פארפאלנט

 •יממאםמז ז״נען אווענד ד־נסטאנ
 ענטוזיאסטי׳פע שעחנע, דר*י געװארען

 9 אא?«אס די פון מעמנער״ט׳טיננעז
 נוט־ דינען עם •ועאנע ארץי ,22 און 10

om שםעייננ די נעװאדען ;עהייסען  pe 
 א־נטער״ דער פון און נאאדד דז׳פאינט

 *,תאסונ am נאזײםינען צו געישאנאא,
ױניאן, דער פון פעסט יסט־שען

נאנצעז אײבערץ פוז מיםנלידער אונזערע
ץניטיהױז

 אנדערע נ«ך און באלםיםאר שיק#ג«, קלױולמנד, פון קוטען םיטגלידער
ץ פאר׳ן באנײםטערמ זײגען «לע — שטעדט. מ  זיך ײםוזירען אח ■

 גרויסארםיגער v•,זץשולי םען4 דעם שבו/ — אופן. בעסטען אויפ׳ן
אױסשטןןלוננ. «ן נמזכט םקול «רם עדױקײשאנמל —קאנצערם

 םארעםט אי| חויז ױניטי די װאם דאם,
 םון אײנענטום om נעײארען איז *אי־ק
 נעי״ ח»ט אינםעמעשאנאל, נאנצער תר
 םח םיםנאיחװ־ דאם װירקוננ, די ה»ט

 ג«ג־ אינער׳ן d>*p<« אינטערנעשאנאא
 זייער פאר אחין imnp זאיען אאנד מו

 מיטנאידער, א״נינע. און ווי»?ײשאן.
 ttnipp{ זײנען ױננעיײס, און םיידאאך

 באאםי־ און שי?אנא ?איװאאנר, םון *זש
 נעהנטערע אנבאאאננט װאס און מאי•

 ?*mB^’D באסםאז, װי אזעאכע, עםערט,
jn# נאד איז נואר? סקרענםאן, םיא, m s 
 1« חוםם סען — אפגערעדט, שױן איז

 זיינען tvsip וואס »אע, או( אוכיעדום,
o באנ״םטערם העכסט n  pa וואונדש־ 

 חעמם־ברי־ ר/ןר םון און פאאץ, שעהנעם
 im װעלמר סיט *םמאםםעחנ, חורייכע

אז  םיז חויפםזעכאיד און באאעבם, איז יי
 בא?ר 9«ל וואס באהאנדאוגנ, גוטערי ךער
מנןחמםעגנ^ די טצד מעז

אויך איז באנײםםערט װייני׳ננר דט
w רי pp עואם דעי i t  ,ppvsvyi
 נים |Vs װאס עם«נם, נאוזרראפטע יייז

in ,פאענסי״ און מ»־ט v םרינימז אח

 דאס־ יאון בעסטע. סאמע דאס פון טא?ע
 די אוים ־שםארפ אויך נעהמען •גאייכען

 אמױז״ *אעראײ אוז גײניס שאר׳שירענע
im׳ טאנצשן דאם מעגטס, p אונ־ אווענד 

 *0PP1• op:npr א pc קאאננען די םער
)ei?r •וײם *ייז .<»

 ל$ר און 9 לןמאל pc סיסממז די
»p דינען 22 מאא im״ m w  |penp 

opnrp* זיינען װאס נדיף, דורן jo 'n 
.D1PMP8 די «ו נעווארען
im כ׳יםיננ pe אפנע־ איז 9 אאמל 
 pc יום1יטא1אוי אין געװארען האאטען

ip i איז און ניאדיננ אינםעתדשאנאא 
D יייגמז op נאזוכס. דס נעװען im 
ען1אנוועז?נ זיכער װ  םיט־ inpo סך » »

 נןוועחנאינען • *ו jpaip op ווי נאידער,
 im •1י«ח ;א;ץ « pc ספ^שאן־סיטיגג

pe in איז סיסימ e im  d t o p i ib 
ט חןדמנ ip״r, pא זינמאן י i» 'o׳o jm 
ח און פ״ננעדו., ״ ip נ r m אױס״ זיינזן 

 ד1נ «נםיז'»זם. פײם ען1נעװא נענומען
im ,סאחזיז im צ״םוױילינפר p m• 

 im גפומן איז אאקאי, om pc דושער
טשקרניאן.

■o jm ’ ip i אןן דנניאן p״o«־im•׳ 
o;m נפטאכם פיאר האבען פיינבערג 

 סײ י1 9 אאפאא pe ריטנאיחןר י1 1פא
 אנ״ חאבען «ײ ױניאן. im איז םיאציע

PP p די *זוי װי נעוױזען, o i ’u p c d io* 
 9 2 יאפאאס יpo 1 נאארדס זפקוטיװ

 נע־ יאננ *יים א שאר חאנען 22 און
o ־ודאן י1 דאכט p a r «r אp 1׳שאנ «ו, 

pp זיי וואס ■אץ, נץטאן האב« זיי װי 
ojppp: iPci»,i, 1 *ו ijn 'O ’ im po ’ iי 

im טאינ?19פאראנטװ  pe poaw n ױ י

*רפםעוקמפ! דרמממר און סלאוס
* om איז ׳עבת ipo4 im /א ח׳סואי ipylntptps 1סא םוג ױם h 

ip אח קאאוס ^ o f r i, און p׳im  po iposnra p 1?ל?ססאכ1 איד ?אאופ 
. .י אײײסמ• גיט םאג יקנעם 1טא ױניאן . . .

o פון װאר־ארנייט?! אא? און טו־ײה קלאמ po 1נייטע1א א^ pti 
ײ ווי ■ונפם טאנ, om סאו־ בײמחאט נאפימ?! ארס׳ט1 םױיד ■Pi וואאט?! ז

• * בײ»1א
ip װאס 1ביים?1א די rep : opn jpo כײ שנת im אוינייט ipppii טל

p נרױמנס im *ו fpipp תסען im »p אח PTpii o cm o m p  a m o r  ipTpii.!
ס .. ^נ ' ,prn דדעסמאכער און קלא̂ף באארד ז

*x n .^סמדקםצד־סרצזש

 אינמעי ױניאן n בחנמען צו כרי מאז,
 קאםװיסטישער חןר ®ח חערשפפט דער

•פרטײ.
ײ  דעם צו אז אגגעוױתן, האכען ו

 — ליױ א ווערען נעמפכם געטוזט האט
 ;אנצע די רואיגירט זײ װאלטעז ניט, ווען

מגייז״
n די ױאס אילאדיספענטעז, פילע 

do. זײם או̂י (׳סיוס

אמהוולם-יאחױיכױס
.27 נוםער ,גערעבסיגקײט״

 1־׳ihi ®אדעױגגען ױגיאנס דעד .2 ?ײט
.1 זײצ «זןאױסעז קאםיסיע. גאווערגאיס

p 41 זײט r אשפי?. י. מ *־־ 2 לאקאי ױניסן »אדס ע*יײ1» דיצער *ון קלאןק דעד
 קלאוכ די באגריכמ גזןוחדקאאןאזין .4 ז״ט

 קאסזניסמײ סםאסעז ®#י דיצססאכלי־ און
פײנסטאוז ס• — ױניאדברעכזןדיז עע

 דע־ אינשויע;ס סון יויעות װיכאיגע
ז שמוקלער. ל. * י »אד»םעגם י .40 ל«- י

 לא-»ל יןגיאן ®ינישערס חיר אין .5 זײם
• אידי^ע די סארקין. איזידאר - 9 י  י

■וייאן״ אין באװעגונג בײסער
שלאגען איגאגיזאצײאגס און טר״ד A זײם
 — *^מיייע *רבזיםזיד in pn .7 זײט

רײזעז• אנרהם
:אםיצען.' רעדאלציאנעלע .8 זײם
 יו• די i»n מג*ח ?אסוניםאיא* די A זילט

- ניאנס  לייער ?ממאז• םאריס -
?איענ״ ̂נטעדנעאאנסל ראדוצקי. א.

סקויסצז• ח• — דאר
 עי״ דער צו דעדע גרינ׳ס װיליאם .10 ?״ם

 nn קורץ חויז. ױגיםי די §ון עיעגוגג
נ• כ. י• — שייו

 ח ׳— ^סצעריאליזם »סעריקסגער .11 ?ײם
לאננ.

 ײעבע̂ג דער *ון ען3«סרי ןאר tf .12 זײט
 ויחרער איבײםער מש »ין גדייכטע

 גליאץ דאס טויג װאס סאאון. יואדע;
װדדלער. ז ־- (*זדילאאז>.

׳יםועסען. קזרצע .18 ױ*ם
צלײייס און אויװעדפײוסעגמס .15 אזין 14ײס1

i.י .1 וײם «ון איסס AH ױים , r .י /

י1,י ,

J u,V


