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איבערגענומען האט וןיננמרנעשאנאל
געםעלט האם עס װאס דאס .ntf« דעם

דעריבעו און צופרידענהייט, מווען ןפח י
אײנגעגאנגען נים םאל אפט דארם
לעבעדינ געוחגן איז דארם װאס

. m.פרייאאד
 גאג״ן א מיט זאגען םיר קאגעז וויינם ׳V* ,י

 הויז ױניטי די אין אז געוױסעז, ןיימאם ^
 לעבעדינ איז עס קאמפלים. אאץ אח י

 שטענדיג איז עט וױ פרײלאר, .
£y תן  צז ביז אױן• הערשט דערצו איז מו
 צופרידעג־ גרוים גראד, גרויסען א ,וטר י '

 פארא] איצט דארט איז עם כאטש הייים, , א.
י. וױיס-פרעזידענט עולם. נתיטער
 עוקם בײם פאפולער זעהר איז אלץ,

אוים־ די םאר איהס גליימנן
 W יעדע צו גיט זר וואס מארקזאםקײם

M הויז. ױניטי די אין פאםירס עט וואס 
 זײן טוט און אױג זיין אלץ אױוי האט $ר ‘4;
 פױט גאר םליכם, א אלם ניט $רבײם ־̂ :

n f i i זיף םיהלט דאס און זאןי. דער צו 
n i l ױניטי איז צעבעז דעם אין שסארק

 טאקמ גע״שריבעז ווערעז ^ורות דיזע •
 םון ■ארט״ש דעם אויף #?אגד יתיטי אק

a n טא^ םון סארנער אוים׳ן ביאדיננ
 זעהם פארט״ש דעם םון געבײדצ. מצ ־

nn  ^Vn דער ױניםײסהווער, גאנצער 
nruunt זײנע םים סקווער מעחנער 

 קאחצעך און לv*v די קוסטעז,
 זײנען װאס ^אונם, גרינע די און (90

מ אזע^כע סימ  פײן אח װיי
 ארוס און ארוס און

 און אעבעז סיט נרינעאט און ם
 קאינגען מוזיק זיסע וױ יים.1

 ג:ד זיסע דאס עטיםען, יןיאח^אמנ
 די םײדיאד, ?זעהגע די »ן ו

טעכטער, ױניםי מונםערע אוז
 יעדעך אויוי דא באגענצגם םען
 זעהר עס איז דעריבער, טאקע און

און ארם אן י1אוי איעצוזיצען
מז•

 עס ? העאםען זיך מען האן װאס
 זעהר די םיםםײלען אזױ ?יך

 םון י לעזער די םיט געפיהאען ע
 קאנען זײ אויב !ג*רעבממ<ןײט"י

 םון נעגיסען אויר און דא, זײז אאע
ort צוזאםענ״ עיהאבענעם אוז מהועם 

 געניסען נימ קאגען זײ אויב <ממן:•4
 אידעא^ען דעם פון עדן נז Djfb דעם

 טו אאנד, ױניטי איז ̂עבשן !אורכאנישצ;
זא־ דעם. ײענען לעזעז כאט״ס זײ

 באגריף א עפעס כאכדצ האבעז
 ׳שריײ ניט זאל מען װיםיצ ווײצ ך^מון.

 ̂גבי גארניט זײז אאץ דאס וועט £&ן
m וױרק^יכקײט. דדןר איז איז עם
 מטריכען קורצע פאר א זײנען אם
 םיז ^אנד ױניטי אין *עבען 6ךא
טעג. יאר »
 גאך פרײטאג אנגעקוסען בין איןי

 ̂א געװען איז אוועגט פרײמאג
 וואט איהר װײסט גאנם״. נ

¥ ס מ מווארצ׳• אלע די אז*
 און וױיב<אד י:און1כױ^צו|

 חאכען י<ײט װגנע וײ אױןי
 מאאגיעע נאציאגאלע אין

fl# נעטאגצא האט םען און 
 נעװצן זייגצן װאם די םקצץ.

 *כאראקטד ׳מחגסםזנ n'יח
 באקומעז חאבען קאסטיוכמנז

און לעבעדיע גאוועז איז עס אח
,י ׳ ■ ־׳ י•

 פאחאסזך א נאוואן איז בײנאכם
אין אותנט• ייםארארמןאר .און

 באםײ^גס זץי תאט אװענס
 אײ טפטיאר, אידי^תר נד

 קונסט אידימעז דעם פון קעמיר#
Vt חאט ווע^מר יארק, נױ אין

 סי״ <:[צטען אויסגעצײכענט נאזזנדערס
 פוו ״וועיוי״ די אין ראאיע זײז איז זאן

 םארגעטראגען האט ער ראאאגד. ראטאן
 ארויסגע־ האבען װאס לעקציעם, *אר א

 און געיצעכטער הארציגען סך א ױסען
אפיאדיסטעגטצ!•

 בא־ אויף זין האט אײענמ דעם אין
 מענע״ דער גריגבערג, פרײנם טיליגט
 האט ער טעאםער״. ״אוגזער םוז רזסזר

 אײניגע אירפראוױזירט און דעקאאפירט
 חאט ־עוים דער װעיצכע םון זאכעז,
 אװענט דעם אין געהאט. הנאה שטארה
 און ורס,6פיט? אנדערע נאף געװעז זייגען

 די אונטער געםאנצט מ?ן האט סוןי צום
 מוזיק״ארקעס־ דעם םון טעגער םרעהאיכע

̂פ די אוגטעד טער  םון קאנדאקטאר״פ
באראף. סאויצ ױננעז דעם

 א געװען איז דערםריה אין זונטאג
 פײן אין םריהמארגעז ציטערארי׳פער

 דעד און טײכע^ ביים װעאד̂ע איז גראוו,
 װאז״שנער. א גאר דןװען איז םריהמארגעז

 סטאר־םריה־ אמת׳ער אן געװען איז עס
 זין. בעסטען איז מעהנסטען אין מארגעז

 טאקע נעװען זײגען םאראעזער א<ע די
בארימםהײטען. אמת׳ע

 ױנגער דער געוחןן איז אײגס נומער
 םארגעיע־ האט ער וױגאגראד. ס. פאעט

צידער. זײנע פון אײניגע זען
 באיליבטער דער געווען איז 2 נוסער

 קאםיקער איז ׳טוי׳טפיילער כאראקםער
 ״שעהן זעהר האט ער דובינסקי. ױד̂ע

̂עזעז  רײזען אברהם םון זאד א םארגע
 אוואציע. נרויסע א באקומען האט און
 ער און עפעס נאד געבעז געםוזם האם ער

 בא־ און טעמפעראסענם פיא םיט האט
 אין געדיכם א דעקאאמירט גײסטערונג

 ארויסגערופען װידער האט װאס רוסיש,
אפ<אוז. ^םורעסדיגעז א

 1אהי שםט וי1א וױ wjnc איהר
 אהער געקומעין איז ער דובינסקי,? ױדעא

 אי? ער װאקײמאז. זײז םארברעמעז
 איז אאני ױניטי איז מאא votnv דאס
 ער װאס מגס א'יז א<ײז זיד אויוי איז
 פיילם ער אהערגעקוכיעז. פריהער^״ם איז
 װא־ אין םיש א װי לאנד יוניטי איז זיד

 ער םרײד. פיז ̂ויכם •נים זײז אח סער
 ער איז װאכעז אײגיגע באײבעז דא זועט
 בירגער די אעזען. און יצעזען נאד וועם
 מיט אויף איהם נעהמען יאנד ױניטי םוז

באװאוגדערונג. איז ציבשאםט
 אײ םרײנט געווען איז דרײ נומער

 אידײ באריהםטער דער קעישיר, זידאר
 ישויז האבען םיר וועפען אקטיאר שער

דער־ איז זונטאנ איז דערמאנם׳ םריהער

 סיט נענוכמן ofljr חנם זר חאט פריה
 V* ״װאס םאמע^נזען חאט ער ?טורעם.

 חאט ער און וועוױארמע א. םון עבירד,/ אן
 פי< פזױ פרײנגעטאן ̂עזען ותם אין

 דאם קראפט און ®ו^אנט עןrרראםאטי
 וױ<ד אײגםןןןי איו עו<ם גרויסער דער

 פאױ 6P באגײסטערונג. םון געװארעז
 געגען געסוזט האט ער אז זיןי, ישטעהט

 ״• ם^תעיןעזעו האט ער און עפעס גאך
 װאס רײזען, אברח^ פון טאבאס/ שמעק
 די <וי וועניגער ניט אזיסגעגוםען האט

זאןי. ער^טע
w איו םיר נומער w, בא־ דער 

 דראםא• און שרײבער אידישער װאוטער
 די םון <יבליגג דער פינסקי, דוד טורג,

 פאמעילעזען האט ער ױניטי־ביתער.
 ערים־ דראמאטישע זײנע םח אקט אײז
 אויפגענױ עס האט עויצם רער און טען,
םארגעגיגען. םייל מים פען

גע־ איז ׳צורווז די םון ^רײבער דער
 באסת זיןי האם און ט״פערםאן דער װען

 הא־ צו ױם־טוב׳דינ באזונדערס געפיד^ט
 אזא דורכצופיהרען געילענעגהײט א כען

 םארמטע־ קאנען צו ;פראגראם רײכע
 אג־ נאכ׳ן אײנעם ביהנע דער אויזי יצען

 אנער־ אזעילכע בערען, אזעאכע דערען
 םא־ באריהסטע אח באוואוסטע קענטע

אאנםען.
 קאנ־ א געווען איז יבײנאכט זונטאג

 םזזיקא־ םאאאנטען, אנדערע םוז צערם
דא. זיך געפינעז װאס ליש?,
 געזונגעז האט יאזנמר, ױננערםאן, א

 ױנגערמאז, צװײטער א ̂ידער. אידי״טע
 ?ל*&ישע נעזונגעז האט ספיװאס, פר.

 ב^אנדיגקע א בערטא, ?זעהנע די יוידער.
 אין מאתאריטא װי אױם זעהט װאס

 סעילעק־ אײניגע גענצבעז האט םויסט,
פיאנא. דער אויף ?ןאנס

 אויםנעטראטעז זײנען ישאוס צום
 ױניטי־ םון איביצעגע מוזיקאאי״שע צװײ

 מעהן זעהר האט וױינער םרײנד לאנד.
 דער איז באלאלײקע דער אויף גע״טםילט

̂שוט איהם האט עולם  געײאלט ניט פ
ביהנע. דזר םון ארונטערלאזעז

 באשאווער, דארא געקוםען איז דאז
 אײניגע ׳פױן האבעז סיר וועלכער װעגען

 ״נערעכםיגקײט״. די איז געשריבעז מאא
 ty רוסימצ די געזוננען וױדער האט זי

 רעפערטואר איהר םון לידער אידישע
 מים׳ז און חץ, ־זעלבעז םיט׳ן געזונגעז איז

 װען מאל אלע װי טעמפעראםענט זעאבען
אויןי. טרעט זי נאר

 א נעװען אויןי איז בײנאנט זוגטאג
 האט װאס אםםײאונג הומאריסטייפע
גע־ הארצינען סך א גאר ארויסגערופען

" ױניט^ינפטיטו^עס און !tfi >
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_ «1•חי <ױמן
...1«רויס «חין איחר קוםט זתן

*ינקעלמײץ ?.

ראלענדסר אינטקרנעשאנאל

סקויםאן. ח. פת

*וריק ^הר 12 נדם װןןך וזײננױנע f
ײ צקזעעופיװ דזאענעראל די  11« בןי

 גארסעגא לײריס »אנאל7א»נפעמ יזןר
 • ייקען *ו נאאליס• ױגיאן װןירקערס

•j»« דעס pi קאגגרעס דעם *ו דעלעגאפ
 װעל• ••ורנאנה אנײדער פצרגןציאגאלען

 מלי, »ען10 דעם נעחילפען װער■ נער
 ײיצז/ *פײ״ה «ון «if*rT8inn דער יין
 י. ברודער ערײעחל• װערפ דעלעגאפ ילס

̂-פרעזאורצד. דו׳פעגעדאל דער רײסרי,  סעק
• • •

ױניןן, ?לאוקםאכער באארד דזאפיגפ
 רעזאלו• ■פלגצגדע ד« tv נעס■ יארק, נױ

 אין אז אגבאסראכפ *ין in:vov:0 ניע:
 עראי• איז װאירקער״ גארסעגם ,ליידיס

 קלוירק מיןי מס געגעז א»אקע יז :עז
 געגען און חורװימ, חי. ׳ױגיפז דער וון

 ארביפרזי- ■אד חויפנד^דערונג ױנזער
 ®איאגפװאדפליד איו דער»אר י? און אאן,

 געפןן דאס חאפ װללנער דײם׳•, א. דז«אן
 אוי#אריפע® ׳•ום קײן חאבענדיג גיס

injn עקועקומױו דו׳אזןגעריל דער »ון 
 מר אי בא׳אלפסען, דארום עם זײ :אארד,

 זײן אויס דערבײ דריקפ באאו־ד דדיאינפ
 ר»נדלו̂ג אזא געגען יומ*ופרידעגחײם

 •אד עעדליך אלס באאדאנפען סיר װ^נע
 דעפ אויס ײיקען םיר און ױניאן,

 און •*ליסי דער צו נומרויען ®ולספזען
 י. דר. מזיןי״קלוירק, אוניער ױן *יחרוגג

• • •חורװימ. א.
 יון .קלפזק עםליכע װאס ׳דעם צוליב

חפמין יארק נױ ®ין סקוירם
 דזעוירזי, גױ בעיפז, נאך אװעקגעםו§ם

 כאארזי דז«אינס יארקער נױ די כאאזליסם
 ®עדפעל. דיוער אין בדזןנמ* א עמענען «ו

 די פון *ילע אז דערךו, געבדאבם חאם דאס
 זיך ®ליסען ®עיער דיזע וון בעל־מלאכות

 י בײ םעםבזןרס. אלס ױני^ן דער אין *ן
 ם. ביידער װערפ יוניפן דער #ון םיםינג
 ברידער און פמזעיפאן ערװעחלם רובין

̂םאר. אלס סאיאװים* סעק

אין םאהרען צו צײט בעםטע די איז איצט

ױניפ אינםעונעשאנאל ױ
&א. )׳פארר פארעסט אין

 פלאץ שיינער דער
 די פאר אםען איז
 ר ע ד י ל נ ט י ם

 .לאקאלם אלע פון
ר םת ע ז נ ו  אינ־ א

 און טערנעשאנאל
 םאמיליעם זײערע

ן . או ד נ ײ ר פ

עעי *pip םעז װען to* •npt *יםעניע יי_יוני•• ײ• עייאליז. * ייז ייי
 םעםבטרם אויטנענוםעז הוח יונימי דער אין ווערען אינםערגעמןןנאל דער םון םעםבערם חוץ א

JP ^ T g אוז םענשעז אמטעלינענטע זאנםמי און ארנאניזאןױעס. אנדערע ■W 2ח?" «זS S

ןיי• ןןא נארען 1* טיױ נרייסער א דא איז עם נדעדן. אםת׳עז אז איז װי ייר ̂עב® יזיה ,מ*®י זש־ 1א*
ק« ».״5.»«מלי»י»נג»רדא2ז«ל«ינע ט ס א נ ם י םאנצען. צו ארקעםםער אן ש*ילם אײענם יעדען ? גים וואם און בעסקענדבאל עלים, באוליננ נײםם בעידבא׳צ אוז ט«ים בעסטע. pdkd די טון מרינקעז און עםען אונטערהא.םוננען. נעזעל׳»»םם<.ע פטרטײתנא אח סאראעזונמז א׳נקםטורם, האנמרםען. ;0:

 רעחשיסטריישאו דער ארבײם. דער פון נעהענדיג ךידען
ע, נעשאנאל לדי ע6 װעםם 3 בי מ סט. ז

; WMtoo 2148 ס׳מלסי
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K.;.. i I$ 1׳4 . ■
0 0  tW W i l l
t w hpf י§דירי•

לי ױן ׳ייר » •p i
MMAA AAAiAi|p f ■fH E7FH

ו ו י ו י י •

<s-J&Yirfi#ן ג̂ד״\#*:
a **-

y

י  wtfrfi ♦«נ»רא■MM m4<<n§”  Wri
)4 «״♦/ (•'»,

a tf״I'M n ri t* 
P•" •1«י׳*י>f v

 ימי ii• 4׳יי#י
>׳■ *יחי

—ן

wiu w rw װניאן ומרןערס מרםענס מיױס אינסעתעמנאל חןר *ה
PRICE S CENTS»New York, frktay, July I I ,  112• 192» f t '  ^ י »yoL VII, No, 31.

 סיעציעיער » נעװארען אייננארופע[
 ov װעיכמן י1אוי ג״ ע. ג. מס סון טיטינ;
 אונזערע טיע נעװען אנײעיענד זײנען

 וװױי רי אין און וױיס־ורעזירענטען,
 נרינדיויו איז זיצוננען אינעחאלטענע

 ל«;ע אי*טינע רי גןווארען נאטראכט
יוניאן. דער אץ

׳שיוס, *ום נעמופען איז םען און
̂ט׳ע אז  אזא ניט וױיט איז לאנע די כ

 אויסדונ- זיןי i»p איינעם »י ערנםטע,
 גױנדעס״ דער ניטא איז עם אבער טעז,
 יד הארוניסם׳עע די ראס «וױיםער, טער

 דורד אויסנעשיחרט ה«בען ניאךברעכער
 מטארקע ט (ונ«ומ»כען בלנולים זייערע

 אונזער פון טייל » אין מוחות־צומישעניש
 גאגץ װערען יהז ײעימ מטבןײױי,

ײו יע!1י עם אױנ ערנסט,  ״m כים ני
*M יי סאי ייט6׳ ערנסטע ײערען רעז

 דעט^ראיי״ דאזיגער דער טון האלטונג
ז***ע.

 איז דיסקוסין נ«דיגדי;דל א נאך
jw h jjo 'W ,דזר »ז נעווארען a re rn 

 זיין נאדארםט האס וועינער נאארד׳
 •vo ענערניעסטער דער טין הוואל דער

 »לע *ו וױדער׳שטאנד lit און טינק״ט
 פונקזיאדרט בחות, רעםאראייזױעגדע

 וױד «ו נעותן װאלט ov »י •זױ, ניט
 ניט יאזט »אס לױ(, איז ««עס ׳טעז,
 סאן «ו קאמוי־סעכאניזס נרױסען דעם

 יונ־אן די דערחטיטען jib אדניים די
 1אי עס דאגט. נאנ«ער א־הד אין

 דעם איו דאס נע»«רעז, אױסנעשונעז
 א״נגעגא״ ייר האט נאאדד דדשאינט

 איצ«י*ריד«נ״ אן סון װארים ר1ה דיעם
 H וואס אונרוחינחײם, אן jib הײם,

 וואם און נח־ת, זײערע ראיידדט
דיסחטרסאניע נעוױסער « *ו נרענגט

ראטעװע דזשאדזש,
ר$ו• די אז צענלויבט, עס װאלט װער

 ויפס ״קלפסעניןעספער/ חברה דנע
 אױזי מותכעל איז פעך גע^אטען האט
 דיפט זי װארום אינטערנע^אנאל, דער
 אינ־ »ז םאר קאורט אין געװענדעט זיך

 בא־י די נענען סאמוי אין דדטאנקשאן
 גמװענדעט אליין א׳יצט הא^ןן סעס,

 געבאכ־ די ידי זאל ער קאורט׳ אין זיך
 געגזן םארטײדיגען קדבנות, די ׳לאןי,
ױניאן. דער

 חברה דאזיגער דער װארםם אבער
 חבדה, א איז דאס פנים• אין קאץ א

 פגים איז אלײן זיןי םעהינ איז װאס
 םאר גויטיג איז עס װען אנצדפפײען,

ביזנעס. איהיע
״סלאסענסעטםער״ חברה די אלזא,

 קאפיםאלײ צום נעװענדעט זיך האט
 אינטער־ דער נעגען דזיצאדזע סטײשען

 האט כע5װע באנס, ױניאן נעיעאגאל
 םארהאל• קאורט םון ארדער דעם אויןי
םיט ,22 לאקאל םון םאנדס די מען

דעם
 װען
די וױ

 םאדטאניזד גיט זייילען זײ צװעק
 מעסבעחטיפ, דער םוז געלט דאס

 אגדע״ די מיט נעטאז עס האבען
.)16 ויי■ אי̂י (אלוס

 איחדע P« לןעדפעחפאפט חנד אין
 V*( וױ עחר,ס איצט חאנען װאס נחות,
 אוסגמ- און אײגס ז״ן כאדארפט #טאי

טײיט,
ov ̂ס•• די כמצט נמודון איז  אײנ

 פאד״פ״דענע די אז סײמגג, סיגע
oyinnp, װאס trim גע- אױסגעזעצט

 20 לאחאי חאט מאגטאנ לעצטעז
 יטאפ־ גוט״באזוכטען א אפנעחאלטען

̂ועדפפז  n װעלכען אױוי מיטיגנ, ט
 כאדיאוננ די געווען איז חױפט״פראגע

 כאשלא״ איו עס אנריממנט. dh פון
 אנריםענט דער װי אזױ געווארען, סעז

 אויגוסט, עחפטען דעם זיו עגדעט
 רײג־ אלזן צו בדיף א ארױסצױשײןעז

װעלכען אין האוט״מאגופעקט״שורערס,

 ו אין מםיסע עלעסמן פון אנדזשעסשמ ױ
ארכײה חןר םים פארפיג שוץ 22 און 9,2 מסאלס

 עסזעקוטיװס די םאר װאהלען די
דריי די םון ױניאךבאאטםע די און

 ?זוין זײגען ,22 און 9 ,2 לאקאלס,
 זײ וועיען װאהלען די טיר. דער פאר
 טעג די װאך. נעקסטע םארקומען כער
 גז״ באקאנט* װעיעז װאהיעז די פון

 און פרעסע, דער דורך װערעז מאכט
 םיטגליד ארקײז װיכטינ, זעהר איז עס
פארגאכלע״ ניט זאל לאקאלס די םון

לאפ פון מיטינג נאמינײשאן שעהנער
 ״נע־ די װען דאנעריפטאג, לעצטעז

 םארטיג, געווען מויז איז רעכטיגקײט״
 נא־ זײז אפגעהאלטעז 22 לאקאל דזאט

סקול. רעגד אין טינײשאךמיטינג
 םיט געפאסט געװען איז האא דער

 דער ױניאן.־מיט דער םון מעםבערס די
 םיט און אױםםמרקזאמקייט העכסטער

 זײנען באגײסטערונג גרויסער נאר
 םון רעדעס די געװארען אויסגענומען

 אינכתרגע• דער םון םארשםעהער די
 האכמא?, ברודער םון אױןי װי שאנאל,

 דרעס־חגפארט־ דעם םון םענעדזיפער
באארד. דזמאינט און מעגט

 רעחנ זײן אין חאט האכמאן ברודער
 דאם חאם ער און גביא א זײן צו פרובירט

געטראםען. מאקע מאל
 הונחנרטע די צו געזאגם האט ער

 םאראױס• אײן זאג איד םארזאמעלטע:
 קאםוניםטײ די וועט םארגעז אויוי אז
w ניײ דער םיט «רויסקוסמן בלעטעל 
ov, עםליכע געוחמ זײנפן חא* אין אז 

 גזד חאמז וואלכע כיזנעס־אײדזמעגטם,
 גאסיניײ פון צערעםאניע די פראװעט

< • *אנס.
 געטראפען. װירקליןי חאט עד *יז

 בלעםעל דאזיגע דאס האט םארגען אויוי
 ווער־ זעלמ די םים פוגתט געכמלחנט

 פאראויסגעזאנט. האם אר וועלםנ טזןר,
n דןי ח<גע| זיי אוע #ם«רז«םעאטע

 האגט אין גענומעז און גע׳מיאוס׳ט ניט
םוננ, דאזינע די  זײ האנען מםו^י

 חאכ- בדודער גוט וױ אויסנצפונמז, כער
 קען ער גוט װי איז געטראםעז חאט סאן

ליגגער. דשורגאייסםי׳צע דאזיגע די

 שטײ און םליכט איחר אדער זײז סינעז
קאנדידאטען. גאטינירטע די םאד מען

 איצ םון פארנליבען זײנען עס וױפיל
 די װי נאכדעם, קאנדידאטען נאמיגירטז

עק׳שאן w און אבד̂ז ^ v האםיטע 
 ילעזעו די ײעאעז עהזאמינירט, ?ײ האט

 אױןי אדוועדטײזמענטס די אין נעפינען
 און צײטונג, דער פון זײט אנדעד «ן
 די אז וױכםיג, חעכסט טאקע איז עס

 דורכשםודײ ג׳וט זײ זאלצז אל״ז לעזער
 יעדען׳ ווענען זײן ודוחפ חולןר חנן,
 דאן און נעװארעז, גאםינירט איו װאס

 עס דענקם ער וועכיען פאר כאשםימעז,
 םון אינטערעסען די אין וױכטינ איז
װאוטען. צו םעמבערשיי, גאנצער דער

 װאף פאריגע שױן חאבען מיר וױ
 װאוד קוטעגדע די זײנעז ערחלעחדם,

)v\ וױכםיג־ באזונדערער גאנץ א םון 
 ווע־ וױרקליף זיד חאנדעלט ov קײם.

).5 זײם ײיוי (איו«

ײ  כאדימ צו אױפ;עםאדערט וועדען ו
 קאגזײ• v)o כמזט אױןי אגריםענט דעם

אגרימענס. אלטען דעם פון שאנס
״אמ כרין• דעם םון רעזולטאט דער

 פון א״נע קא., רײנװער קופעד די דאס
 ריעהאוס דעד אין םירטעס גרעסטע די

 כאצײטענט טאקע האט איגדוסטריע,
 פדט אנריטענט רעם ׳ אונטעמעשריבען

 #סאן1עדדו« טענ דען און ױניאן. דער
 ט^װ^דסpטא:.•סע אנרערע אלע דאס
 סאל• װעלען רײנקאוט־םרייד דעם אין
בײשפיל. מטען דעם נעז

 כאסזך א״גיגע דאה אםת, איז עס
 ראלע קנאפע א נאי שפילען װאס לאך,
 יײסען נעראזט האבען טדייד, דעם אין
 1צ כדעח האכען זײ אז ױגיאן, דער

 הייסט עס ײי א*יז אסס׳ז׳ אז נרינדעז
 נדױ• א 1נא דוקא אפעטיט זײער איז

 גאנץ נעװאלט װאלםען ״V t סער
 וױידזשעס״ די םון טאן ציפ א שםארס

 אפ^אפען געװאלט זיי וואלטצן ייײר
אר״ די צאהלען פין כינהג אלטען דעם

).2 זייט אוין• (שיוס

אינהפלט׳פארגײכניס

.31 נוםער ,נערעכטיגק״ם״

די פון םעםבערם די צו װארנוננ א
22 ארן 9,2 לאקאלם

 אויטנעפאדערם װערען 22 אץ 9 ,2 לאקאלם די »ון םעםכערס די
 חןם אץ ביױז ימיאן, דער אץ צאחיוננען אנדערע און זײום אחלען

םץ cyo'B* לאקאל די ידן און כאארד חשאינם טץ
 .9 יאהאל און 2 וקאל

די ייערען *יים _זעדנער דער אץ
אפיס

צ• נים געװארעגס טעטבטרם
 צאחלונגעז אגדעךע וועדכע אירגענד םאכןןן אדער דיו^ קיק צאחלען

 זײ וואם 32 לאקאל פון אסיס דעם אץ סםריט, םע21 וועסם 16 אין
 דאה- די געוואלד. איכער חאלםען אץ טארגוםען האבען קאםוניסםען

 איר־ אץ אדער א«ים יענעם אץ ווערען נעםאבס מעלען װאס לומען,
 וחך אנערקענם גים ווזןלען אפיסע̂נ זייערע טון אנדערעז וועלכען גענד
 צאחלונ־ װעלכע ודרגענד מאבעץ דארט וועלען וואס מעםבערס די רןןן.
 און ױגיאן דער •ון אויסעליסען אליק ױך אקם דעם חרך וועלען נען

יתיאן די וואס בעמן«יםם אלע די אויף רעכם דאם ■ארלירען וועלען
מוראמ אברחם יײ• ני«

3 ד. m וחװ־ .1 וו.א. סעקרעםאר״םרעזשורער

̂יעװיסםישזג ̂ר ,דע• (■ון ®ז״צת ̂ב סא• די געגען טער

s f p w דטאן m איכעד s tss ױ צייפ K w riw פזן
to t תס u b  b w i 8 ױ a m  m  d wר m ס  p r o י ג

 רעדגנײשאנם זײערע אװ עמטער דיערע פון רעדגנירען פעדלשטיץ מ> וױיס״ודזןדדזןנט און פיינכערנ איזדאעל פרעזידענט װײס
^ ספעודעלען דעם פרןו אנגענומעו װערען

איז דז׳טוליי, ט«ן27 דעם ט<ו:טאנ,

/

 זײנ«ן באאטסען׳ avur אדעד דעם געז
 דעהר נארעגטינם, ניט אושן נ׳שום
 גױנחזסטער וער ניםא איז ov ;אןי.

 זײטט וײ *י אנ«ד, זײ. םאר נחנד
 איז, סאקט דעו־ נים, «י נארעכטיגט,

 מר ׳סמרען זי• און ד*, ז״נען ז״ •ז
.do ו״ט אויא יארוס

20 m מאנופעתםשד צו בריו» שיקט 
£ אנריסענט חגם כאנײען פאר רערס

n דע« סיזאן קוטעגדען דעם פ«ר רײנקאוצו״םרײד דעש מד דחביסדכאו 
נאני^ װעיען כאסעס די «ז דכער, כםעט *יז עס און גוםע, זעחר
ױגיאן. דער םים «גתסענם הןם

̂ן רעזינ״• *ײננע־ג׳ס װײס**רעזידענט .2 זײט ̂ינס *וס נײש בפארד. דז׳פ
באריכ* ב**יד. דזש«י:» וס1 ויגנײשפז רע׳י ■עײששײג׳ס װײס־פייעזידענם .3 זיים

אשפיז. מ י• — m לאקיל ױז ̂נאל .4 זײם ̂ז םןךי חוי?. ײנים♦ איז #דבײפ עדױקײש קליװלפ:ד. אין פיידס ■וילען, אין ®:יידעי די §ון לאגע די ,װעהער/ אין פאלעץ J( — בךיוקםפבער. די «װישען .6 ?ייט בע:קס יאזען• און םרילליע ג. ״,1יו«י משרז ■דן בר̂י .0 !ײם
שאי־סײ• » פיז (דערךעחל* איגג־גאש •htb צינקין. ס — (ס־ייעו דאלי .7 דיט

רײזעז• אברהם — דזגל) עדי»פריעל).1 -י• I קלפוקםאכער גדװאלענם, ?ײם .8 זײט ̂ודענש *רנײשסי■־• דער פון קריויס דער .9 ?ײם םראנש• הערםאז #רר—ענגלפגד• אין ויגקײם־אי  איבעד רײזע סײן (פון ויפ«ס סען .10 ?יים
—׳יפיו ױן קירץ עידעם. — ייילעז)

_ ג״ ב• נ•  אין '?בען פונ׳ם ®שדיכען וןןר » .11 ײם1
ווחל• (■עליעםאן) בשלנים חויבענע גל םינקעישםייז. י• — ל«:ד ױניםי ; סקו<• ח. — הימנדפר אינםעי. לער.
זיען״). גרו• »ין יפיז רוסל^ד אין ציאליסשען........................ביכעל דעםוײםימי•

—וויסזז נו גו» ייו װ*ס זאכען, .15 ?ײט אדװערפײומגםם. .14 זײם ®םועסען. ?ור*ע .18 דים
ם ל. ם.

• 1(T I1 זיים *ון ®יוסזײט.
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m■■ m

m נאסוז• דושאעט 019  no #סל$יו 
bid, וןריםערמײקערס דרעס#סקױרס^ 

גױ סט., yo25 סיסט 130 ױניאגס,
n r:  on םון כעכבערם און looiyrD גרוומר

:נ»סײ
 רעזיד טײן סוײין אץי גינ on םיס /

 םון iyrny:y© »ל1דזשע:ע »לס נ*אוון
 אנגו־ גרײך זאר װאס ד,1באא חשאעט

מן .injm ט
onj אין איך וױי עדרױבעד׳ט, אײער 
yi:n אחדנן : *i fyi.iyipiy, צוױג־ װאס 

o n  TD tM געדינט חאב איך םאן. צו 
on  |H םון כאארד דדסאעט n הי»יס־ 
 ררעס־ רי פון ״עסעטער און — סאכערס
oiyp**o — א און דרײ רעצםע די סאר 

m ןן»לב r/ איױ, םארזיכער איר o n 
 חעכסט־ די סאר באטראכט עס חאב ןןיף

 אי־ װאס״יסז *אויציע, אסרסגהססטסטע
vp\ ,םע־ דער זײן צו ^•גרײכען

 גרױ־ אונזער םון ביזנעם די סון ■
y^or:«ntf. םאר־ אײר גען אױ 

o n  , m w •איעס, געטאן האב אץ
 צו כחות, סײנע אין געװען איז חאס

 אײער כױט ,y*Vor:o:io א\נזער םיחחון
 כרעג־ זאל װאס ריכטונג, רn סין #^ןי99

on til טעמ־ אונזער צו נוצען גרעסטען 
r r r o. י

o זאגען, איך n טיוי בין איך 
 תשאי:ט אוגזער דאס בערצייגט,ז1ו

אינטערנעמא־ גרויסע אונזער סון באאויד
 די םון אײנע ro גאנצע, א »לס ימל

 װאם ױניאנם, ארבײםער •״•םמעגססםע
print האט װאס אדנאניזאציע, אן — דא 

 אנ׳עטרצנגונגען, קײנע נאומאיעוועט נמו
t» dim סר־ אונזערע םון ̂אגע די םאכען 

ערטרעג־ מעהר און םעהר »לץ י*סער3
 איז עס בעסער. און בעסער ןןלץ <יך,

 נים נאר האבען כױר דאס סםת,
 די םארזיכערעז צו אוויסנעםיהרם &

לעבעגם״נויטװענריגסײ־ yiy**t *<א ס*ט
 גרויסע זעהר די no הומט דאס »גער .no י

 אײגענטיצזליכקײטען איז מוועריגסײטעז
p m M איגדוסטריע. *וגזער 

 אונזער דאס איבערצײנט, בין איד ^
פרא־ די ̂ייזען צו אגמטרעגגונג <עצטע

— n r lyonr ך?ד ripprrr K ניצאן צום 
# r w m ,דא םיין איך — טרנײטער 
 זײן ז̂א און איז םאדעדוגגעז צאחן ךי

<אזוגג דער צומונםט באלדיגע די םאר
תר מ ̂ ױניאז״ ■!*

״  אין דאם צוצוגעבען, פארםיג בין אח• !
m• מיט שםעהן מײן סון וױים rn  on. 

פעדזגערעז, גצמאכט איך האב סאאוך
 איהר אייר דאס גמיב, איך וױ אוגפס

ײי־ מיר װי אבער םעילע^, האפצעסאנט
 דער ראם •רינציס, on ̂ננעהמעז <«

אונםעהל־ ניט םא<סאם, ניט איז םאגש
ר  דיזע םאר םארגעבען זיר םיר קאנעז ימ

 אב־ גיט באגעהען מיר וועיצכע ס!חל$ר,
מאטיװ״ שילעכטעז א םיט גים אח זיכםליד
 און יאי,ר ילצצטען פון םארלויף אין

r תם פון ארבײט די איז אאאב 
 אויסערגע־ געװארען באארד דךאאינט
 ארבײט די רורף סײ שווער חאסגאיו

אז גאװערנארס ר*ר םיט  און גןאט̂י
 די אורזאכען. אגדערע םיצע אוציב ^

 גא־ גאװערנאר די זואס וומםערזוכוגג,
 אינדץס־ דער אין נעמאכם חאט ®ישאן
 אױסערגע- אן רטnאcגע הא̂ט מדיא״

 ױניאן די גגונג.nאנשט ו^נציכצ
 איהדע אצע זnאנײענ געטוזט חאט
 םיט עסספערטען די באקענען צו םוות

n רינג־ װאם באדינגונגען, ססעציעצע
I l f האנ איף אינדוסטריע. די ארום 

 אונטער נעארבײט צײט גאנצע
אגש^נטננ. נחיסער »

יעצ־ דעם פאר װיכטיג ניט איז וס
 געװען זײנען עס װאם םאסענט, סימן

f t איף ארבײט. דער םון ^וצטאםען 
 ער־ דאס איז דאס אז איבערצייגם, נא

worn איז מאצ nn אונ־ פון נעשיכטע 
 no או? ױגיאז אעטערנעשאגאצ

נאיונ״ אי! עס װאס באארד, דאסאינט
̂יײ צו אוםן זnיאp *זא *ויף מן  באו
IH קצאוק־ חס סון ביאד אםת׳ען אז 

ס מר״ צענןן. םאג־םענליכען *
 איף װאס צײם, גאנצער רער דזדןי ן

 נאטירי איז ארכײם די אט געםאן חאכ
T f גצװעהגליכע די אנגעםיהו־ט אויר 

 דזש*ױנם on טיז םעםיגקײט %
באםער־ אנגעםאננען איך האב ;

 גרויע ארגאגיזירםע א( אז םממ^
 די נעוחנן דאן ^ינען וועצבע

 -יינ- זאגענאנםע די םון ך
 סקעב-אנענמור, דער סון גאםיהרט

y זיך רוסט h סאר״ זואירקעדם
 Tf בײ האם גרויפ דיזע אז —

 ענכד מוזען זײ אז באשצאסעז,
 די אין ײניאן די ודבותעבעז

 רprכעריnײניאדב דיזןר סזן
 די כעןnצוב אינגאנצען ןודער
 בצום םים איז וחנלכע :יזאצחנ,

im אויסגעבױם שװײס , ynii סון 
 T* דדעסםאכער. און קצאוקםאמר

 אויםנאבע םײז פאר נעמאנט עס ־נ
in n ער־ און םענשוז דיזע םים 

tr ״?ײ o n קוץ כח ױניןח׳ס ר*ר
ײענגעהא^טעז דאן  11ײ ווערען צו̂ז

 צוזאםען שטויען ויוצכע ארנייםאר
^ o איו איעינ• זײמנז #ײג n

 שעד״ וױ איבערצײגען געומאװט די
 געװון װארט עס געפאהרדך און <יך

 חעגט די אין ױניאן די איבערצוגעבען
W » פון '* p m איד די האט װעיכע 

 אץ גארגיט ארנײםער די פון טערעסען
 צו ביױז אויסען איז װציכע און דנען
 בעצי־ זייערע סון שטױועצ די ■וצען
ד זיי ראיען און סאססווע אין בתים  דו

 אויס׳ן שױן שטעהט אמעריסא אז #קען
ר וןאסוניסטישער א פלן אי  ^ו

 אז אױסברענגען, דא וױצ אין ציע.
 צחות מײנע איע טnאננעװענ האב איך
 עס כאםש איז איבערצײגון. צו זיי

 זײעת אז •אסירט, אפט זעהר האט
 צו קוםען םרעגען זיי װען הױיטצינגע,

ה כיר פיעגען אפיס, אין מיר  ערסיע̂ר
 זײער אבער איז גערעכט, בין איך אז

 אזוי דאס געזוגסעןי אזױ געװען מאראא
 כיײן פון אװ/יקגעהן סיעגען זײ װי גיך

̂עגען ׳אםיס  דיט אגגעהן גצײף זײ ם
 וױ קאפױר •ו;קט ״טטי?, אלטע זײערע

אפיס, אין צוגעגעבען טיר האבען די
 גע־ געװען אצײז איןי בין אפטמאצ

 אז געכײנט, האב איף זיי. אין גארט
 אר־ טאז צו ערנסט טאקע מײגען זײ

 אוגזע־ פאר און ױניאן דער םאר בײט
 אונטער־ כייר אז און סיםכלי^ רע

פארםײ־טעטיג־ אין בצױז זיך
 איך האב סארטײ־אידעען. און קײםעז

 געטרױען זיי טעג טען אז גערעכענט,
 אר־ דער אין ארבײט םאראנטװארטייכע

גאגיזאציע.
ארויסנעװי״ זיף האט װאס אבער

? זעז
 זײ אז ארױסגעװיזען, זיך האט עם
 פאר־ זײערע מיט באנוצט זיף האבען

 פארבע־ צו ניט עמטער אנטװארטציכע
 ניט מעפבערס, די פון לאנע די סערען

 נאר ארבײטער־אינם^סעז, די פאר
 סאציטישזר א םון אינטערעסעז די פאר

 רוסישע די טיט זוכם װעצכע קציקע,
 אויב און, םצרםרײבען צו מעטאדעז
w יעדען רואינירעז צו מענציף, v m, 
 וײער אױפצודעהען כיוט האט װעצכער
ױניא!. דער צו םארראט
or גו־ מצאר דאן כױר סאד אמ 
 װעא־ ױניאןי אונזער אױב r» װאח^,

 אפםער און באוט םיצ אזױ םיט איז מנ
 גע־ און לעבען זאל געװארען, געבויט
 אינ־ די םארטײדינצן זאצ און דייהעז,

 טוי־ און טויזענטער די פון כתרעסען
 רויטע ריזע מזזעז מעםבערס, זענטער

m v :rw * n םון װערען באדיםיגט 
 בא־ שױן איז עס װי און, ױניאן. ךער

 אװעק־ געצוגגעז ױניאן תר איז סאגם,
 געזינדעל קרעציגעז דיזען צושםעלען

יסחנה. כיחוץ
 אלע בײ אוץ צײטעז אצע אין נו,

 דעױ אין זיף האבען געצעגעגהײטען
 געםדײע — כיעכיבערס נעפונען ױניאן

 ־־־־ מעמבערס, אויםריכטיגע מעסבערס,
 אויסצוזזן־ װאס געיזאם ־האבען װעצכע

 םיהרוננעז יענע ארער די געגען צען
 אדסיניפטראציע. ךער םרן פאציסיס און

 ר1הארו:יסטיש* דער האט דעם אחוץ
 פאר־ פאהן רויטער דער סיט םאכען

y#: םון אוינען די בצענדט in או:־ םון 
nyf ױ:־ די װען פעפבערס. בעסטע 
 אויסצר־ געצװאוננען נעװען איז יאן

":^on in קענסער, האפוניסםײטען 
 אנגעקױ ניט ׳זיך פארשטעהט עס, איז
 א פאראורזאכט האט עס גריגג. םען

 ריי־ אונזערע אין סוטאטאכע היבשע
 דיזער אין און ציים דיזער אק און ״העז

 די געםאדערט זיך האט אונארדנוננ
 מד אפת אילע םון כחות םאראײניגכת

מעכבערס. נוטזן און טרייע
^ דיזע פיז מאנכע אבער טגצי  פי

n״f םארחנםעז געקענם ניט האבען v 
 אדפינײ nn צו אויסזעצונגעז אצטע

 גיט זיד האבען זײ און סטראצת
 עס וױ האמף on איז ארײנגעװארםען

 האב פערזענייף איף זײן. צו באדארױ
 תזד אפשר אז םיהצען״ צו אננעהויבען

 ארײנװארםעז נים םיר צואיב זײ בען
 נעהע־ װי ױניאךארבײם דער אין זיך

 פא־ מײנע ניט זײ גצײכוז אפשר רמ;
 םון וױיזע און ארט םײן און ציםים

infvojr אפגס מײן
 צו אננעהױבען דאס האב איף ווען
 איף אז באשלאסען, איף האב פיהאען,

 אפיצו זאל װאס לעצטער, דער ?ײן ?אל
 ענםוזיאזם on אפקיהלעז ד.אר א אױף

 טעטיגסטע און בעסרזע אונ?ערע פון
 די געגעז י1קאפ nn מעג םיםגצידער.
 אבזי איז וױכםיג, װי זיח קאםוניסםען

 און נעטרײע די אז וױכטיג אזױ ■ו?גקם
 זא• ̂וניאן רזר םוץ כמנםבצרס פעחינע

i צוגעצומעז צאן n n, אפ־ גיט זאיוז 
oionow •זאל איד ײי איז װעיוז 

 לאיאיזן דמו כױם אײנשסיפעז נים
 אפשאצוננ וייער םיט און םעםבארס

 אבער איר אנארקוז לאג^ ךער פון
ט ױיער  און ױגיאן חנר םאר װיכםינק̂י

m »n .עחרצימג.אבדכטען
 אימןרדנבענע רתו צוצוציחען אום

 פאלשסענ״ ir^no צו אום גזעםבערס,
 no רײהוז n את אײנינקײם ױנע

«r w ,ײניאד םוסיגו אויסרינםמא 
־roar צו באשלאסעז איו האב לױם,

in חונליכן מ״נע וו סארלאנגון וו
מ סײנמ #מדאן דער דינען  סערזודי

T איף און איגטורעסען, jjftn פון 
אפט, כײן

 TH װאס on טראץ דאס טו איך
 שונאיס ואםודסטישו די אז זינעד, בין
m װעיען ױניאן דצר סון n n v  o n 

p אלס n rv װײסוז׳ זײ נצחלן. א 
to אז װייסון, די ;אפת דט איז דאס 

רן איע דט און ז״ גיט  נאנשרו־ דין
 אויסםיחרען. גע<ןע:ט דאס װאלטען •ער
 װאס אמט דעם סון צוריין ר\י ציח איך
 און זזות5 סיר אזוי געפא^ט האם

 ום כדי נלױו פיר, no אגשטר^נגונג
 #געסיהל סיגדעסטער רער זיין גיט זאל
 צוליב אז פארדאכט, פינרעסטער דער
 ױניאד געטרייע אװעק שטעהען פיר
ארגאניזאציע. דער פון לייט

 אסשר סעז עס אז ססרשםצה, איך
 םון םייגוזײט א פאר װערען באטראכט

 סן םח זיף צוריקצוציהעז זײט פיין
 צו געשװארען הא: איןי װאס ׳אפט
 און הסיצען גאגצען פײן פיט דיתז
 בין איר אבער #כחות טײנע אלע פיט

 דעש פים זאגסר ריזיקייען צו גרײט
 םאר פיר געגען ״פײגלינג״ פארװאורו*

 po און ײניאן דער פון גאגצקייט דער
מעפבערס. nn'o םון איגטערעסען די

 וױל אפט, םון זיר צוריהציהענדינ
 דצר סון מעפבערס אלע באראנקען איר

 װעלכע פרײנט, פײנע אלע און ױגיאן
 אי״ און געטרײ אזױ פיר פיט האבען

 ױגיאז. דער פאר געארבייט בערגעבעז
 צו וױיטער אױף אױוי ױי פאױער איך

 שתאים די גענען קאמןי אין שטעהן
 גאפוניסטישע די יוניאז, דער םון

 ישזן,1קאסיטסלי£> די װי סוגקם שונאים
 אין הסנט ארבײטען זײ װעפען כױט

הא:ט.
 די סרבײטער, די םון קספן• רץר

 די פעמבןס״ס, אונזעדע פון אײניגהײם
 הײלי־ זײגען ױגיאן דער םון גאנצקײם

אלץ. פיז גער
 זאלט איהר אז אבער׳ וױל איף

איצטיגער פײז פיט דאס פאר׳טטעהן,

on  no n o jn n נ^ורד רו**ץם
jv• ב״סוס איו פארלאז  n  m i tow 

r.\ נלײנ איו o סוסנעיו T9
 סצס #א^טןדנו׳סאגא< רn סיט נצ״נ

ר סנוי װ״ס*סת?^גט»  #1,י W יי
o»n o ססוױפסוון, n אננא״ 1ני 

* טרעפס,  אס1ו אצוס, טאן איןי װ
 גאסדײון צו אוס ^oonjnny גאר איז
n ױדאן on  no ולומונט. דפטיגען 

״ו 11 דיו דט װוט זסף ןײן  «סר וי
 איחר to זיכומ נין איף טאן. צו סיר

 איצ- דער בײ לוגען שױן to רארסט
סייס״ טיגצר

 דסנמן שלוס, צים #מיר לאזט
nנ און חערצליך nרלT נא- יעתן 

 איי• ניזגעס פענעדזשור, #ספטען
ססונס״ פאטסלײגט תשזנגט,
w יאקסל בוההיסער, גרספער, t w y o

 די ססר נאארד עקחנפוטױו די און
n כיטוױרפוננ וואונ^־יבסרצ r« f ססר 

מר געװען נין to װאס צײט, רץר  ד
 ססמעני״ פיט איטער װעל. איןי טשיןי.

̂גמעז גצן o געד״ nגרױסע ױיער און ״ 
 #נ*גססןן חאב איך װאס סרײגדשאפם,

!.loom מארבײט האבען פיר װען
ען, צו םיל נאך האב איף  אבער ^

«to ,p:n t ל פסר ױי  ױין וועט ^ו
 אױס• ספאל נאר גא̂• װיל איך גענ̂ו

 און סעסט שטעהן צו אייף פא^־ען
 און באארד דזשסינט on פיט געטרײ

 איחר וױ אינסערנעשאגאל, .חןר פיט
t און איצט״ בין געטאן עס תאט o ןיב 

 דסס צעב, to װי סמי דאס #זיכער
iv ערשטעגס װעט איהר ttn i חיס• ס 

i צו נאר ניט דינסט טארישען n אינ״ 
 iryopnno in 1נא טערנעשאגסל״

 סון סיגוםיח, אין -באװעגונג1בײטע1ס
 אונמעגליר ססכען 1דכע װעט 1איה
ioo ניכטצן100 צו װעפען 1אימענ 

 אױס־ אט1 חאפ אז־גסניזאציע, אונזער
yגלענצזנ אזא געטאן i פסר בײט1א 

 סון לעבען oyi סון בעסעחגג1סס די
 צד שטעיעז װאס פססען, גמיסע די

ivoot 1ר.אאר ^אינט1 1אונ*ע no 
lytjto .7 אינטעז־נעשאגאל/

 ט#' צו בריןש שיר,ט 20 לאת#ל
 באנײען פז*ר נוםעתטשורער

אגרימענט דעם
).1 זײם מרז (שיוס

 אױף ;האלידזךס ליגעל פאר בייטער
i אז נים׳ nyt זײ נלײכען n *ביזנעס 

 nn«: סן 1אירגענ ארער אײתשענס
i פי״ז םארשטעהער n קענען זאול ױניאן 
יטאפ. אק ארײנקופעז
װע־ גארניט װעט נאטירליף, אבער,

 פארלאנ־ גרויסע זײערע אלע פון יעז
 וױלזמ־ ניט יג,1וױלע: ודעלען, ךײ גען.
 אגרײ דעם אונםערשרײבען 1בסל ריג,

 האבען זיי װי ױניאן, דער מיט פע:ט
t'n חלוםות זײערע און ;געטאן איצט 

חרופות. זועלען.בלײבען
^ז  ־,רײנקאום־פאנופעקט^ די צװי

 ארױס־ האט ױניאן די װעלבע צו רערס,
 באנײעז ווענען בריף איהר גןךטײןט

 דריײ דא אויך דינען אגײפענט, דעם
 בימעס זיתרע טוען וועלכע אזעלכע,

 גע־ ױניאן י1 האט זײ לעלערס. אין
 קייז דײ םיט װעט ד אז וױסעז, לאזט

 ױי t'n אונטערשרײבען, ניט אנריפענט
n םון ארױספופעז ניט וועלען v ''t ה*ד 
 רידײ גיט גזעגעז ארבײםער י1 לערס.
 די װײל — ג^וגט !ײער פיט הידען

 דא• עטליכע אײניספארעז װילען נאסעס
מונמ. אין לאר

 נאף to ורעולןן, באפערקט n זאא
 ײגסאופדon 1 איז זײנעז לאנג גארניט
 םעק״ ביסעל היבשע א גאר געװען טד־ײד

iir געהסט האבען װעלכע טאריס, 't 
 גע־ t'K עס און ס׳1קעלצ אין 1טי1סווס
 געפסכט האט ײעלכז ײניאז, יי ייעז

 סיז צושםסנה אדגעזon 1 צו סוה א
גע־ ivj"t סרבײטער סילע גאר װעלכען

 סון שוױנמוכם םון הו־בגות די ען1װא
n לײ1אלע n :o דס־ ,ד סגקהײטעז•1ק 
 ױי״ סעלער־פסנוסעסנדס^רס ײ11 דנע
i נזז n פינ• סכיאליגע די סון חךסטעצ 

nyoo .1איה אדןי 'וניאן, רי צייטען 
 כסשלא• ־׳ האם סיטיגג שאס־טשערפסז

 וחד די און נעהן. פוזען ?יי *ז ׳םען
געהן. לען

 ניט געווארעז, בןךשלאסעז tk אויך
o האי״ט ױניסן די ,װאס אכטענדיג, n 

 נע־ א פסי אסס׳ן באסעס א םון פלאן
 מײ צום 1קאפים* א שיקען צו לעכטער,

 עם וועיבעז צוציב באםעס, n פון טיגנ
 פאל״ די געווארען אויסגעװעהלס Tאי
:n :v קאפיטע:

וױינגאד״ קאפלסן, פ. ידפאן,1פ ס.
גיננאלת און טען

i״n : n 20 לאהסל םון, p k •וױכ
 װ״כ• f:o: א נאך צײמננעז1פס צו טיג

in װאס וועגען פאסימננ, טיגע n o 
 ״20 לאקסל פון 1סעקרעטא וױינגארטען׳

פיטגעטײלט. או:ז האם
 םארגעהױ איז צודיק צײט א כױט

i צוױעעז סכסוך א כיעז n סי| ױניאז 
i n עס וײינװעו/ איז הוסעי פירגת 
o וועגען נעהא^לט זיד האם n  ,on 
T 'tבסציהוננסן איהרע אױפנעבען אל 
 po לטעז1ײנט10 און 20 י׳אקסל דיט
 סג^גנססיײ m כייט לוגגעז1הסג1פס

o אײא tt יג1שטיצמג ״טעד n״ o n 
innt אי בײט1הױיכדסt 10־1פענע 
בײם.
 דערוױסעגדינ ספאלגסדײטעד, די

 סננזי ייר האט ^n וועגעז 1אבע זיד
o;ot פיט לעז1הסנ1פס צו m מק1םי 

in* אופשםענדוה עלכעto אינטער  r 
 1גוטע ס אימעו/ וױ איצט, t'o שא&

 1או:טע שטעהט 1װעלכע ױגיאן־שסי
in 20 לאקסל .סיז אא1קאנם פואסםעד.

ן םאנען דער
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 וזאט #ױיי טעןon 30 סאנטאג״

nך 2 יסססי וי^וו״ססורײטסרס ר  ג
 1גית ס ioo גאמיגײשאגס לזסיטען

to pv'owtpit( ססר׳ן 1ססרװסיטצ 
l ״1926-192B 100 יסקסל in i מי: 

i נוװוז איז טיגג n 1יעסטו no m ir 
i געגון יוסמוי דעם n העדסססט1אױנו 

no onioop no סניאז. 1סונזצ n 
o 1ױינוf װאס ״01מעפבע in אנװ^ונד 
 חאכען #סאחל no 800 ono געװעז״

 oi^iooiiyon אוסן חע^יכון א י1אוי
 רא״ ^סנצצר W דט to סאסט״ דעם
t̂ תאל o 1סי יסון1אנ;ענ i n ן חיסת 

oy to 1סײ געזונטו נ^ר דןי גוסיגען 
t װאס איחם, אין לען in t צו ײט1ג 

'i n i סנס- 10 אױסצתעחםען צײט 
 סבון,1סיש n נונוז שסמזי שלאסצגעם

מן וואס  ססמיכסון צדשטוחנן, צו זו
 אמסדזס, on וו טויט בױ^נגוז סון

ידניטז. 01סיאוקסאכצ Tt מסט װאס
 חיײ א סין אז w שטעחט1פא עס

 <ױץ הוםען ניט װולוז ״טאג1זוםע סען
 אײ• אידצון א יין מענשען 800
r דגע wמ״ א צו 4בלױ י

 ןוגשם^ט מ־משוז, נײע צאחצ וױסע
 jyr't וײ ̂מע.01ױסגעװא1א אלטע רי

 וױיל גאמיגײ^מ־םיטימ״ צום נעתופעז
t', צימט1איבע דינען# *t טאן צו כדי 

 אופר א^ ׳ײטארס1א*ע רי פאד עפעס
m גויטיג כאדינגט n  iv נײע א mpy 

 סוז בסשםוזק **t װאס תקוטױוע,
 יו־ און לײב םיט דינען װאס מענשצן״

יוניאן. m נעגעכעז1איכע כען
i 1בעפא n אםיציעל א^ מיטיננ 
 1|שרײכ in הסט ען.1געװא ערעפענט

y א lyoiaiy: ״שותת ytn פון iy i צו 
njyay^y^'o ,o: די iyw r: אין די 

 סון ןyט״•ונקטfiהוי יlyoiyn 1 קירצע
 ־1א רער אױף |yt'ity^: און קאפוי
י װאס )נײט " י :inrDtpytpy V ײעט 
 tycioi הלונגyזו1y 1איה נאך נא^ד

 צוםײפט ט1װצ בײם1א די #נסיד^
: זyיל,ט צוױי אין

i ארבײם. באידינע די עדשטענס, n 
 ניט iyo״n אופן בשום 1טא לאקאל

nאז‘ריy׳ז yiy’ ta| 3 זאלען ס^אז^y 
 און ivoytr ןyנyפyאױפ יאףyכאס

iyony:c,n« 1בײטע1א i ' iiic סיניסום 
 y' ta* אזא, rn 1צושטאג דער סקײל.

jn םאל יאהרyדײטעל א אתיס ז 
 cv:v2. פון ̂סn»וrםpyסאב־פאנום

on ,ל1ד א אז םייגט ^  1א י1 פון י
 ס1yקטשורyסאב־מאנום די נײ כײכתד

 דשאבסyiy''t 1 1יאה tyiy' זyיר6םארי
tŷ און tt jytv2 נײtoyr y.גוט ,־y 

 76 ם1וד| דינוז װאס איערײטאדס,
yn דא^אר, t; גyצװאוגנyבײטעז1א צו ז 
 נײע זײ אין סתײל פינימום פאל׳ן

oypfi*r. אױב i n אגריפyנט tio 
 איז ,1יאה א נ*ד אוי(י זyכל״ב שויז

 yסטrוױבט די ̂ון א״גע אריבער1
iy סיז i 1גײע jm*ou>y:py 

 װי •וגקט #irt'D oyi אױסצוגוצעז
 פון צייט די אױס גוצז*ן oyc^3 די

 jyrt באסעס י1 ארבייטסלאדגקײם.
 מיניםום 'ן1פא ס1סיעײיםא ry:'ip צו

 lyvuonK jnvmpitpy די דארוי ססייל״
 םון lyt^io די ײזעןno 1 סיזאז דעס

trcn די iv iw .ראס בעיי־םלאכות 
 סי־ טאלק, א פדם װוחגן l¥oy: דארױ

iy טים סםעםאטי״ש״ i אסצר־ אכױכט 
y די זyהאלט iw r^ r- tfn קאםy iםי־ 
i אױם׳ז שאז :n n« ות1שכי די םץ 
 ילאססל דער ארבײםעז־. די פיז

 שא■־ 1אפטזן תסען צייעק jyt'i םאי
n® iy ::^ o אויסגע- סס^ײמא^ די 

'*W די ^r  no yאון שאפ דען 
on  tyvtiO'tH ,נעהפען צו כדי סחאז 

 װאו ,iy*yr יענע בענעז לוננyטtr א
 »־ביינתן ס1ײםא1אסע yלy^ג נוטע,
םינימום- oyi .1םא סױאנס מירצע

דוי בײם1א צװײםע רי  ־1םא דין ד
i צוברײטען n  100 T t .עס צוקמםט 

 אין t'K קאכױשאז די to סיאמ סז
 .1 קאמיטע, נוװיס א iyopno3 איהר

 ,y:*ic די .1אסיס״מסכע1?אסס — י•
 סאמישאן די אמים1קןוטס א סאר וואס
i 1א זיר ווענדם פאױסלאנון, ןאל n

 איז צח־־ים. די ®ח מאכט־םאחי׳עלםניס
n ילניאז יי oo r, סאטישאז די םוז 

Tt m ein ;חןכענוז o n גיײכוז ro
 לאקסל m סויב ׳1יבו1דא י״

 אוממחר קוײגען זאלוז מיד
n n  lo o n ij,אױס־ סיר םוזעז מנגון

iT i .ייאד °**׳ יעדעז *unn it ̂וזיציע דײ סארשטארק^ צו i חוי  םון •
כדי חינזיכמען, סלו no יוניאז דןר

די to וױסון, סלע ti^ft בוראי^חר א
tin טוז »יז י•רײד p גוםעז םיט *י םאד^דונגוז״ איהחנ im y כדם

ditW סזז דאס״ i i דסחי גוװארוה 
 Trtpi נײור m סיז יראגייסט יי זײז

 ןמױי- דיזינ װוז חיז, ג*ר »ת ^®ײי•
 סים ווערזן גוםןה װעם סו־בײם םסמ
r« ט־ױס n i סון סײ i n וקסנקוסײ I

jm# די סון סײ :•oyo iivo po  y in• 
oiyo< ױ>\ סימשטאגד דסן טיר װעלון 

 דיט iyuio וױיוי מווסוז רי iwnm צו
no חאנעז « f iw r נא״ װאס 

iwnnc רי ytro*:$py גױטyן no 
4 ־ 01#0”111א י1

no in די r סױסגוגומען in^my 
 מיט- yio כמעט פון וווסױרוגחייט מיט

in^ aסון ״ mv  jyjwMPioo t’o oy 
11*111, to די װי גלײר״״ " :-ipytpy V 

f t ״inyn עחוערזלט oyn טמוו yי 
 ונג1כםיה1ת די סוגסו^עחסון ט1י*סא

 א;- סױף t'O oy אם.1אגiytn ■1 סוז
ױוון  נצוסיח•1דו כרי to גוװארון, מו

in די־זע ■o n :nסוזען ״ to יײ מיט? 
Tt oy: סריגעז׳ דט oiypioc, מיד 

iy תעגון.סיז tn סרבײס oyi iyrip 
 ס*ן "0 חילוי די און ם1סויא פולעז

ס #ינ n ח o n, סון סײ i n 1סינ«נ- 
געשאנסי.
tvn v ווונוז r iT *  o n •אײגעגט
V צו וױכסיג ניט 2"iv.] כא״ א

cy:y ריכם  ̂ po o^t-oyjt'o iy i  no 
 אין ײאך yצטyי ודשינעז t^t פױםיגג

in :״n y? :  װיל איןי װאס ^״.,^
 זyהאב to אז ro זאגען, יא 1אכע
no ויאכ^ז אייגיגע סון יױוי1סא :y- 

H נרויעז םוז סיטיננוז מסען 0P191P 
 iy״:t כיטיננעז yאדנ1 די בײ בער.

1, oiyiy:eno iy:no yo^rein •נע 
 o.iy: סיד *כות.1בא irm װאחח

1 Ttאז באזזײיסען, צו רעכט אס i n 
 איז אײ סמרײסאד 1כשױםייכע1ו1

nצו צעז1הא דיז ,1Dמיט ן i y n רא״• 
:ooi״ ta no װאונ״ש אײנצעער דין 
*r — נץ\ פאליטיקס, גיט to ז״ז 

 זײן מיט irroyiyoro זיר זאל ױניאז
pyאנאמישv :tf 1y ה־;ל״ איהס זאל און 

iyo אױסצוהאלטען y:*’t ישא:ס1קאנ 
no .שאפ

yr^pytptf נײע די אז ״1הא איר

חשאינם
t o ״ו מיט1ד| דנ  •n מ״ו ײ
 ודוך סון lyrtiyiyo סיס זימסציו
iropyo ד^װיואאן״ ioo jyiotiio h 

i^y’tn וואם  to יזעז iny?piy to 
lyntp no םאלגט וױ:

to סרט דעם גמזרכט דט חאב 
iyrny:yo po סון iyt'i און אסיס 

i:y: דט אױך חאנ איך : i’o o^ty 
 -1יא ניו י1 אין אטט •גחד ויעאכעז

ijrp חאנ איך ײדאגס. יא?אצ mov 
iy ליכו i o:ny: oony: n r -סיג 

iyoro fa ty tv rw v* 3 ^1יא נױ’t 
 y•: 1םי האט דגםאן נטnדn• װאגעז

iyoy:ttiyo^t iron סון ב״ם1• די 
fir:^oioo יא?סיס״ ררײ די t o 

 סון ױ\י, inypinto o:yony: האנ
w סזױ ,lyotpy: כץ איף ײײנעז w 

 כײט.1א ytn טrנדyyנ חאכ סיד וױ
 חן■ דנמאן׳ס o:yi’tyi• אױוי 1אבין

 בא- ייך האכ אטno 1 האפש^ציע
 סון ססט oyi iyey:iyro צד שיאסמן

iyrtiy:yo סיז ■pyon׳יוױזשאן1 םיװ 
 njmiy>0. פיד האט ijtm וועימן צו

ro oy גיט i n ,1 גיט סמט iy iזשסב 
 טוסי:- י1 ן״yצױגyצוג מיך האט ודאס
d^p פזן iy ri אסעלירט האט אסיס 

 vp \vo\ װאס סמנייט, יto ; 1 צי
 םיר האט ״אמט דיתז אין אױפטאז

 סרא״ yלyי1 אינחקט n ן.yצױגyצוג
iyeys3 י1 צו באצוג איז ק1יא נױ איז 
 ־ttropyot30o־oor yקלײנ סון גרײסו
oiyi סון t״iy די מיט שײכות i m־ 

y-: נ*ט iyny: םאל yאי iy״:t םרyב

״ די איז :y »װ1פoלטiy>jm ŷ נאף 
t״nymy iy::^ אנ נלײךcאננyי1 ז 

no;©ױי ״ iy::*E^ lylyii און גוט 
iy:*i:y .זערײך

אשסיז, י. ם.
.2 יאקאל ,iy^tiy:yo צײטװײליג^

סססיםאל
 ם1עםאבלי$18,000,000.00

1841 אין

Tio איצט גאו  iy:״ t די no o^yoyo 
l^ rio o n j’o y r i .טy נט,של y ג ניט  

ינטוחד01פא  to  «iyonioi חאבען 
to top:v אױנ געד האנ איןי ט.1סי  

^ זיו ג י סים וײ סיט א  >yn to  
mo utf ,v«nyjy po כח גאגצען  po
-vo די no y ^ y w p  iy^o iy i

וױ #01יא דו אין ױניאדלײט  w o  
no o סוגוור :y r tn i on סון אױף  
סון און א^גטומושאנסי on ממו״  
pro ומט ״11נאא ?שאינט1 סון  iy rti 
- מטשות׳די טװאס y lym’oo’iN iy:yp 
יסגו די po ת  inyoyiiio  :oy צו 
m oonro  i n  pc no סרנימתר

.n :« א אלס :
W אבדכנסמ 'o  rytty: 1 ױיגוז אס  

ססר אותסכו די געוחנן  rn o n  P« 
•coo Sin fyoi:y:^ האב to  װ»ס 
•no צום אםיס  po intpy:^ כין to  

צום איחם  f̂א Iאד כ איף און סחאן סון  
#tm צײם y :»:צ די סיזאן. א:ס»:ג  
Tf>y: y r o n :יט אלזא, :iyry ?ײן   

די מיט זיף  iyooyoi«c צו נזנהײס
.fy^on■  yoo:iy 

i יא• n  no זיו ז yהאב on  אחוץ 
•in:ior©*,o yiyi:« ארײמפםישט y: 

:ע:א:נען שױן  cy t'o iy:ynoon:to 
אסיס אין בײט1א רי כעסערזן. צום  

כא״ די און אמאניזירט ען1עװא : t’O 
t in t באטיםy באל די טים ציהו::^  
m io y i א צו ן y^ײאy: lyo'tmn

מדמה.
i n ::cyאלyן  ארײ איז דא אב^  
n; נזד y : t*o ,ױ:*אן די װאס קאםזי  
nyp in  \v:v: א:צופ»נגעז ז y::צװאו 

איגזד האט  on איז הליקע״ 1מו:יסטישע   
po o״ PootpiyecM« iyt:io jyrw 
»ראבלזגםזה1טרײ po »לן  yiyv.r 1י 
ny:y n :o : iyr:io און כחות  yiyt:w 
y: iyםוזם ».tyiy:y:pyv וון• ^ i :יע 

אויסצוריעימנן ארבײט  iy i פאר ?yi 
~^j^« i n  nc אמאדזאציו m ro  

איהר האם װאס :oytroiooy• די

ראדיא דורן־ דאלארם
ײבעל פאםט אדעי ק

נ«ר

 לאםוזיא ליפיג ®ױלעו, מוועס־רוסלאנד,
לד$פ פװ פיילעו אנדערע און

ו
לײםטונגען פאלשטענדיגסטע אץ בעסםע די

ל ע  cip םױרװים. ענעאע םערחוױרדמע א »אםם, דורך —: שנ
יהט1נמ*־ ײערם עס וועםען צו דירעקט צונעעטעלמ װערם נעלט
ץ ח א טענ. ו8 פון פארלױ

ל .2 ע ל ע  םון לאנראן, הײן קײכעל אדער ר»די« דורד — :שנ
אויםצ^הלען. דאדוי םעז װאס ■ערזאז צום אםם8 דורך ד«ורטעז

מ פאדלויהי אץ צונעשםעאט ווערט נעלט דאס טענ. 8 יי
ען אם •3 ט ם ל  on ביז ווענ, נאנצען דעם קײבעל דורך־ — :שנןן

 אםם8 דורך דארטען טון נע׳טיקט. ווערט נןלם דאט ויאוהין לאנד,
ווערט נעלט ד>ם אויטצאהלען. דארוי מען ײאס פערזאז צום

ץ צונע׳שטעאט ח א ױ ל אי ענ. 3 פון ם ט
 נעא̂ג רי ערד״אלט ■ערזאן די װען םוםען נעעיסטע אלע אויוי :חןםיטס

 עט האם «ר אז בודאמטימן, צו רעםים א אונטערשרייבען ער דאחי
 םיר אין רעםיםם קרינען צו מענליכעס אאעט םועז םיר ערהאלמען.

 האס איתר װאנען םון <וםים זעאנען דעם דורך אײך צו צוריס זיי שיסעז
נעצט. די *רויםגעזיקם

זעהר n װערם נעלט R נ«ך *ריבערנעשיקט J  U U ^ / R S םרײזען מעםינע
ס ער ל װ ע ם מר ק שע  סחנוול־ אני1ק«»ם צסםארעם אםעריזאן :ט

 םראנען צו אזוי װי װענ, זיכערסטער און בעםטעד דער איז טשעקם ערם
jm 1סײע אויף Tt םים נעלס n

AMERICAN EXPRESS CO.
65 B R O A D W A Y
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)Oven Monday until 8 P.M.) \NEW YORK J  (Corner 5th Areane(
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.188 W. Fayette Street, Baltimore
 cyiaopy »ם*ריא*ז זועלכקן אירגענד דויו געאי typ»p יויד קאנם איחר

 -Minו ײצלכצז •ירנאי דרדך •דאי ••*פ״ עקסירעס ושימועי »נמניי?יז »דער
m wnr? ju ריזיי׳יצז jm עקמרעס יםעריקאן ין ?ריגען ז»ל• אימד 

in** סרזיכערונג «*ייער איז ד»ס• W9J

i איםי?ס n  no :,:jroro אמסניזוד
 סײ צו lyn'iny^:: :יט 1מי האט ציו

iy2« , in n וױ ov ח»ב אױס, ט1וױי 
 am סים טיסטײס א :עמאכם איך

o 1י:לא ■»ליםישע י1 ro  Dnyno2 
 1ס»ליטישע in צוליב »ון »נע1ם י1

v איגווע:ינ yלאג m tn איך by.
 םיס קאטזי oyi א:גם4אנבאי װ»ם

Do*:to«p in״**iyi ^איף בין קליק 
:ttnty אין iytn װ איך און חאמויyל 

זעח, איד און ברײבעז.1פ» איהם איז
«iy i t ל*יט הימעלyרם tt ,און אױס 

 קור־ r:»: א אין »' זיכער, בין איר
in אין — צײם .y y^yvטליכy ותד 
h — צײט מגז  ©yr קאמוניסםישע 

yp^p פון זאף » זײן iy i •פ»ר:»:גענ 
r• ױניאז• iyt:to no הײט tn  to 

 TO .ypr* די צוליב ניט א,T»ל ״1י:
r::* tn צוליב iyo*>irro iy i סאלי״־ 

iyt:to po y :n  iy r©* .ױ:יאן To 
 TO װאס סופארט״ oyi ניט באקום
 באאת• דזשאינט םו:׳ם זyוסpבא דארף
 חד :עוױנשנמ י1 אויסצוסיהר^ אום

fולטאטy.ז iy i ^מיםיגג סרײטאגדע 
 האט ותלמר באארד, דד»אי:ט םון
 :זלע:ע:הײם הײן iyay:y: :ים 1מי
 בא• » אויף אםיס oyi ןyלyצושםpy»װ
 װאל־ oiynoyD די ןyלכyװ אויןי ׳תן

on ly^ipy: |y© פו^ן tit o*oy:yo 
 xאציאנס־ס*Tאר:»:י םיכסמע » װאם
 האט ̂זyבyנ ooioiy: ךײ װאלט טעם
to ,t פױך r^ iy ro כדר וועט מען 

iy «1 אין שטעחןן i.בײם :«n n 
iy:«io 1 כױט פארבי:דו:: איז» iy i־־ 

iy םון בײט r i שװי^ז אםיס Ttio 
 לױם און או־ץיפשוױמעז, וחגלזזן סין

iyr© tn i n ::ד םון שטימוtאינ^o 
 ניט וחזל איןי to איך, פיהל ,11בא*

ty3yp 1 װאס דאס טאן iyo1טא וי1א. 
 1»ם :יס כמגהר איך• jyp םסל אזס אין

yo*^o? אפיס. דייזעז איז
 באארד תשאינט oyi tרלאoפ איד

 וועםמן־סם־ צו oyitrip שום t**p אהן
Diypioo .t'o, האב איןל ona oyi־ 

 ס 1םס סכטו:ג סיז opysoyi טעז
no o צאהל 1גתיסע iv iovo ^דעלןנ 

 םיהל. איד באאדד• תשאינט םון טעז
:ipt איצם, to ״1אבע ik pm אתסנײ 

oi^o'tpy yncot שייז mto יאהו־, סיל 
no ויעז n האם oto tynoitiy tt 
in: ליכ^1הע o און inov.y: ro איײ 
 סון yoo^niryRrh^ די no נע

^ סו  ״ot*:o:io 1בייכמ10 1־סט1בא1װ
iy אין ציעס i װyלt ,D:״iy סלץ :אך 

tyr:yo t«ior אונז א*ךyרy ,רײהען 
yD װעלכע "iac| יט: to יזד1אי:דוסט 

 נעשליכםעם :יט iy:yp »בלעמז1י לע
\tnjn ר1דו onny:on yir^^oi.

t וױל שלוס צום o אויסחײקסן 
 ביעעס־סייתשזמםם די צו pm םיק
no אםיס םײז droinyooop i n  ioo 

troy:y: to. חאנוז ךײ יואס
 גו־וס, tn'^nn'io בעסםען םים

ױ א י ם ט ש ל ר ו ^4יו

• mיי!
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 יאװעט ר*רס ראנערט אראםמסאר

 חױז מגיטי דער אין יאפטשורען
 דעם פריח, דאנערשטאג און *אך

דער אױוי אױגוסט, טען13 און

 איטעדאטור דעו פון יןאנצוגג די
מצחםח. צו

f* ,גריגדליו װעצען װאס ױגפטען 
צעקטשור, דער אין װערען ׳םגמחנדט

• :פאצגמנדע וימאן
pat דעם םון געדאניןעדגאגג חןס 

IPo:nmw גע״ זײגעז יאוןרהונדערט
רע־ האט אײנע :ריכטונגען אוױי 1
;a v o w די צ^דק; די גייסט, דעם 

אינסטינקטען. די — יטע
אלגע״ אין איז ליכטונג ערשםע די

 םון גרונדען די אױוי טצחמה מגען )
הויפט־ איהר צאגיס. םון ,פס,

מיצ. סטוארט דזשאהן איז ,חער
מאנטשעסטער־ די האם מואגחדס

& i j w r אליטעןא־עסאנאמיםטען די פון• 
 איז םױײחאנתצ אין דאס מןגצױבם, ׳

אינטערגאיצאנא־ פון באזיס חנר דא
 םאר צײזונג די איז דאס *ז און ציזם,
vH סכסוכים. אינטזנרגאציאנאצע

גע־ זײנען זייט אנדערער רער פון
/ um רעפרע־ ה|בעז װאס שרײבער, די 

 אבער איגסטיגהטױוען חנם !אנמידט
אצע זײ און שטאנדפוגקט, סיססישזח

אױסנאהם, אן אהן כסעט גמװען, ןיינאן
 זינען אין דא האב איף םצחסה. פאר

טשארצז טעניסאז, ראםיןין, קארצײצ,

1 S3

r דאזיגע די װײטער. אזוי און _.סצי 
 דער פון זײנען שרײבער «י«י־רעצעיעזע

אינ־ געטציכע א איז מצחטה אז ייגמג,
אויס־ באשטיםט איז װאס

איינ־ םn םון כאדאקטער דעם ;ילחנן
 נא־ די מאכען צו שטארק און ,עם

 טוגענד. *י*נאצע
J§ j נײנצעהנטען דעם פוץ כשןי דעם אין 

f םון אײנפצוס דער איז ^ודחוגדערט 
 פרא־ און פאעזיע םיז ציטעראטור, דאר
i f, םון גונסטען צו שטעגדיג נמורנז

 עטע־ דער אין עגדערוגג די טצחמח.
 םער־ צעצטען דעם אין ערשט קוטט צונג
 דער מיט יאוזוהוגדערט דעם םון טעצ

 *פיײ די און שאא בערנארד פון ?ריטיק
 ענדערונג אננדטײדענסטע די .”ביעגס
 םון באװאוסטזײן דעם אין כיען זעהט
װעאט־טצחפה. גרויסער דער

 ציטערא־ דער םארנעםט כא, סודם
 שסע- ראפאנטיעע די רעאאיזם רי׳עער

 נײנצעהנ־ דעם םיז ^רײבעד די םון צוגג
 רעאציזם דער און יאהרהונדערט. טען

 מא־ ^וידערציכען מעהר א געםונען האט
 װעצט־ דער םון שרעקען די אין טעריאצ
 םרי־ וועצכער אירגעגד אין װי מלחמה,
 אונטער^ײד ׳דער טצחמה. העריגער
 ראמאנטישער טעניםאן׳ס צװישען

 צע־ רעאציםטי׳עע די און מצחמה־פאעזיע
 פון טרענטשעס די אין בענס־ביצדער

עצ ראבערט סאסון, זיגםריד  און מי̂ט
בוצט. זאנדערבאר איז אנדערע
 איז מצחמה די׳גרויסע םעהר, נאף

 גאנ־ אין נע<וארען אױסנעםאכטעז ניט
 ארומגעכאפט האט זי םראנט. בײם צען

 פעצקער׳ די םון רןערפער גאנצען דעם
 איהר. אין פאדכױשט געײעז זײנעז װאס

 פון נאזועצען די אין װערט דערפאר,
 גע־ ניט װעאט־סצחטה גרויסער דער

 העצד&ן־טא־ די באזוגגען און םײערט
 העצד ראםאנסײטעז א אירגענד םון טען

 בא־ דעם אנ׳פטאט גאר םראנט, בײם
 פצחפה דער פון װירקונג די זײ האנדאעז

 שאאנט־ די הינטעי מענ^עז די אוין*
םעצדער.

 גע־ דעם םון בײעפיצע ^צאגעגדע
 ״בצײנד ראציאן דעם אין מיר פינען
 ^װײםט״ ״אץ דפארדזיפ, א. ם. םון עלי״

 ״נײנטה אין און ר.עריק ראבערט פון
 קעצעי־ בערנארד םיז נאװעמבער״ אװ

סאן.
 די פאר פיר כיעגעז אצגעמײז אין

 ציטעראטור, די באטראכטען צוקונםט
 פרחםה דער אין םארביגדעטעז א אצם

מצחפה. געגען

ע ױ נ א ^ ל ו י פ ר ד ע ד ײ נ ן ש י ן א ע ל ױ פ
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 װיײ — ארבײטסצאזיגיןייט. פאראדיגע ■
 ;־־-צאקאוטס מעהר סםריײןמז, נמער

— רעפרעסיעס. — חנדופציע. <̂י
 װערט עס — אפטײצונגען. «אח? די

צוזאםענפאר. א אוגױפגערוםען
 םארגעסוםען איז ח. ח. טען15 דעם

It באקצייד־ דער םון זיצונג •מנארע
 זיף האבען עס וועצכער איז מגםראצע, <;1

שטים, םימ םיטגצידער 11 אײציגט1מ:
באראטונגס־רעכט. םיט 2 און

 אז ארויס, זיך װײזט באריכמ פון
בא־ זיר האט יאהר צעצטע] םון םשך אץ י

n די סון צאגע די םארעמערט רײםענד 
קצײד-אינדוסטריע. דער אין ארכייםער 5

̂ז ארבײטסצאזיגקײט די *  גע־ םורא׳דיג א
 צייט סעזאז דער אין יצו8א

 30 ערך אן געצעהצט םאראײז דאר
 ̂אט שפעטער &רבײטסצאז$. •חןאענט

בא־ דער אין ארבײטסצאזע «אחצ מ
 75*80 אויםגעמאכט אינדוםטרי קאײד >

 דער םאר אסציעס צוין די #רןמוענט.
 א געטראגען מעהך£טעז האבען אײם .

 צאהצ די כאראקטער. ^ארט^יגומ
גע־ איז דאגעגען געםאצען. 1ייסס'אי
זײ״ װעצכע צאהאוםעז, צאחצ די

ערשײגונג. אםטע אן גאר מװארעז
 צױך דער ־־הזןנען גאריכטען נמנױע
באקוםען טראלע1צע די חאס נ

 זיײ עס װזןיכע אין אפטייצונגען, 26
35 צײט חנר פאר פןתעפומען

 דער םימ צאסאוטע! W 16 ײפס
 ?ײ ארבײטער. 6850 סי| ײציגומ

̂ג 42 ביז 6 פון נאחיערט יע־ ט
 זײנען &עג אר־כײטס פארצוירעגע •.
*W1 .75,960 צוזאםען נעווען :ײ

 מיט געענדיגם זיר האבען אפ«יעס
 םארשפיצטע גאנ/ען אין #סאראמיס.
 צוינען די געווען. נישט דינאן

i -אאר n ,געוױםע אויםער *ייט 
וואר• אין םאכען (איעיגא

גע״*, רמדוצירט אוםעםוס ?ראקע) אק

ארבײטסצאזיג־ גרויסער דער
 וײ אין פ«אצ1 1םיטנציו m איז

גע״ געןואצם רעגוצאר נישט גען ׳

 צענט־ דער םאר אפצאצ דער װארען.
 א אין נישט אויך דאריכער איז ראצע

 דאס אײנגעםצאסען. מאס געניגענדער
 םינאנציעלע די אז געװען, גורם האט
 געװען איז צענטראלע דער םון צאגע
 אוכד ניט איז זי און שװערע א זעהר

 די באדינען צו געהעריג געווען שטאנד
אפטייצונגען.

 איבער איצט צעהלט פאראײן דער
 איז זײ םון 84 םיט אפטײמנגען. 95
 עננען אן אין געשטאנען צענטראצע די

 סעקרעטאריאט םאראיינס דער קאנטאקט.
 11 איבעריגע די אויםגעםאדערט האט

 מאכען קצאר זאלען זײ אז אפטײצונגעז,
 10 צענטראלע. דער צו באזיאונג זײער

 גע־ פאנאנדערגעצאזט זײנען איפטײצוגגעז
 זייי םון טײצ א װאס ׳דעם יב5צו װארעז

 אם־ מיטגציד דעם רעגולירט נישט האט
 ניט האט און צענטראלע דער פאר צאל

 באריכטען; טעטיגלױיט הײן צוגעשיהט
 האבען זײ װאס דערםאר, איבעריגע די

 ארבײט שפאצטונגס די געשטיצט אםען
פאראײן, בראצקע געאען םון

 פאר־ האבען צייט באריכט דער םאר
 באזוכט צעגטראלע דער םון שטעהער

 האבען דערבײ פאצ. 71 אפטײצונגען 42
 34 ערטער די אויױ אפגעהאלטען זײ

 קאנםערענצען, און זיצוגגען םארװאצטוגג
 םארזאמיונ־ אצגעמײנע 39 דורכגעםירט

 אינטערײע־ זײ האבען םאצעז 16 אין געז.
 געגען פאכט ארטיגער דער בײ נירם

רעםרעסיעס. און שײןאנעס
 סעקרעטא־ םון באטײציגונג דער בײ

 7 נעװארען אפגעהאצטען זײנען ריאט
 דער פיט 3 יײ, צװישעז האנםערענצעז,

 קאפעצושפאכער״פאראײן, םוך צענטראלע
 אויסצוטײ־ קאנגרעס םון באשלוס וועגען

 באזונדער א אין האפעצוש־םאכער די צען
םאראײן.
 דעם איז צײט כאריכט דער םאר
 םון צײדען צו םיצ אויסגעשםען םאראיין

 אםטײלוג־ 4 רעםרעםיעס: םארשידענע
 גע־ גערי׳כט^ארםאכמ דורכין זײנען גען

 איז אפטײצונגען באדראטע 18 ווארעז;
םון אינטצרװעמ . ענעתישע אן דוון•
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 בא־ וױ םרידסאן, מאצי שװעסטער
 שײןא־ אין הויפט־זיץ איהר האט קאגט,

 איהר םעחיג און געטרײ טוט זי װאו גא,
 ארגאגיײ אינטערגעשאנאי אצס ארבײט,

 אין דרעס״אינדוסטריע דער אין זערין
שיקאגא. ארום און

 איחר זיגפאן פרעזידענט האט טענ די
 שיסאגא םארלאזען צו אויםגעםאדערט

 סלױױ באזוכען און צײט קורצע א םאר
 באריכט סורצען איהר אין און לאנד;

 ענטױ זעהר זי איז זיגפאן פרעזידענט צו
 חאט זי װאס אלץ, װעגען זיאסטיש

געפונען. דארט
באריכט, איהר םון קצאר איז עס

 קלױױ אין האט אינטערנעשאנאל די אז
 איבערגענע־ איהרע איבעראצ, װי לאנד,
 װעצכע ױג־יאן, דעו• אין פרײנד בענע
 די געגען װאך דער אויןי אימער זײנען

ױניאךפײנד.
אינטערעסאנ־ גאנץ א דערצעהלט זי

 ױגיאךםעםבערס, צװײ געשיכטע. טע
 האבען לינקע, זאגענאנטע אויםגעהעצטע

 װי װעלכע, אין ליםרעטס, פארשפרײט
 אויסגע־ האט פען איז, שטײגער דער

 כצ אינטערנעשאנאצ דער אויף רעדם
 צ־וױי דאזיגע די זײנען אסור. דבר

 צום געװארען געשטעלט חברה־רײט
 גראד איז םרידמאן םאלי און טרײעל;

 װעמען םאר פיטינג, דעם אויף געװען
 א^עגעבען האט קאםיטע טרײעל די

 שיצדערט זי װי אט און רעםארט. איהר
:נעזעהן און געהערט האט זי װאס דאס,

 חד װמימן״תר »ין נײס«> ,דמר
 VH ,1 «װ#רע1 אויפגענוטען איז <ארט
 •יר טוא op װאונדערנפרער. » געװען

m ניט וייט איתר װאס <ייד, נאר pt 
 לג<1ײ /1ר סון אײנער יעדער דערניי.
jo דער אינער נערערט האנען re, חאט 

 נטגײסטערזמ, וי אן דערטאנט סיך
 mrtjw וווױ׳טען געחער׳טט חאט װאס

pm גרויסע רי אין מעמנערם  P00P9| 
נטלענטטים• אונזערע

 «ו ערטטוינט געװען ניט צין ״איך
 ‘0P קרײנדיעו, סר״נד, ?ואים חערען

 ײ1 װ*ס יצינהע״ רי גענען *ו טאװססי
ײ םארדינט. כשר אזוי האבען  •pnp( ז

 אנער ;װארריע. אלטער דער ראך רען
 חערןן «ו פארגניגען א געװען איז עס
ױ םרי׳שע. נייע, די רײדען, אנדערע די  ו
 םטר אייננעשטעיט זיך עס חאבען זיי

 ;רויסע די !אינטעמע׳טפנאל אונזער ׳
ײ װאס <יבע,  ארויס• איחר *ו האנען ז

 •ir*i זײערע פון תמ*ית דער !געװיזען
 —נ־ט אדער נערעכט :געװען איז דעם
 •V אונזער איז עם גערעכט, םאיצ אדע
 סי• דעם אױןי דארום ה*ב איך !ניאן
 ריי• *ו נויטיג םאר נעהאיטען ניט טיננ
 גע־ האנ איך פראנע: דער איבער דען

 טינע5רי אין איז סיטואציע די אז זעהן,
 אויף גערעדט אבער האנ איר הענט.

 1אי נאארד דז׳פאינט פוין מיטיננ דעם
 נעחײס״ סיין געמאכט ניט זיכער האכ
 אױם׳ן 'ה«ב איך װ<וס אילץ, םון נים

“רארצען.

22 לאקאל יזני*, דרעםמאכער
!אױפמערקזאם דרעסמאכעד

 סעק״ םאי געװארען נאמינירט זײנען קאנדידאטען פאלגענדע די
 ג#מי• בײם ,22 לאקאל פאר םעםבערם באאדד עקזעקוטױו און רעטער
דעם דאנערשטאג, געדוארען געהאלטען לאקאל, פדן םיטינג נײשאן

דזשולײ: םען23

מענעדזשער: םאד
 האבפאן דזשײ.
 סטאום

 װאנדער ה.
 בלוסטיין

רײך כיידי

 מארגאציס נ.
 םאיבער ס.
םײן ם.

 בערנסטײן אב.
ספיעלפאן

עטקין
שאפירא

 האראוױמץ י.
עלגיק

:מעמבערם באארד עקזעקוטץו פאר
 אבראפ^װיץ לואיס
 ארען פרס.

 אבראפאװפקי א.

 באליאן פ.

 בעקער ד.
 בעקער י.
 בלוסטײן פ.

 בערג דזשײ.
 בושקין י.
 בענדער א.
 ביאנק ס.
 בראװערםאן א.
 קאנעל י.

 קאהען :אט.
 סופערספיטה

 קאהען פאקס
 קאהען דזשאו

 קאהען ס.
 ?ושנער עפא
 קופער פרס.

p. קאהען 
 דינערסטײן

 דראפהין אברהם
 דײטש אייב

ראכםאן
 אײפערפאן ?אםעל
עטקיז

 עלניס א.
 פײן מאקס

םיש ע.

 םארפאן ב.
 םײן מײער

 פארבער סײפאן
 םלײשער ב.

 םלאנטצער
 םלײשמאן
 םאהס דזשולױס

 גארנסטײן רוביז
 גאלדשטײן טש.
 גאלוב הערי

 גרינבערנ היימאז
 גאלדבערג דזשײ.

 גאלדשטײן סעם
 נלייזעי דזשולױס

גאלדבעת מיס

 הוט םארריס
 הערפאן י. פאקס

 הארבער פר.
 האכפאן רזשולױם

 האכפיעלד פאקס
האיפערן י.
 האיענדער ד.

 הארדעס פר.
 הערפאן י.

 הודיס לואיס
 האראוױטץ פ.

 יאבלאװסקי סעב
 זשעייטצקי גאסי

 קאברען סערעה
 קרײטער אײב
 ?ארענטהאל זעייג

קאטץ בעגדזש.
 קאטיער ה.

 ליפעל יעטא
 קאפלאן סיייא

 קאפלאן איזראעצ
 קראםטשיק דזש.

 קאנטראװיטץ זוספאן
לאבעל װילציאם

 לײבאװיטץ ב.

 לעװין ה.

 לײבאװיטץ מ.
 לײבאװיטץ י.
 ציסס א.
ליװאי ל.

 לייבאוױט״ז דזשולױס
 לוםטיג אננא
 יאכטערמאן סעם

 לעוױן יל.
 מארנער ד.

 פארגאליס נײטהען
 פארקאװיטץ

 מאקלער מײער
 פאר^װיטץ מ.

 מירםקי ב. ראוז
 מאיטיטץ .אסתר
 נעררבערג פאקס

 מעהלער
נאדעלפאן ם.

 נודעלפאן
 אזערבערג סעם

 באלעי ל.
 פאטקאוױטץ י.

ראביגאוױטץ
 רובינשטײן דזשיי.

 ראװנער דזשײקאב
 ראזענבערנ אכתר
 ראזענטהאר םעגיע
 רובין אײדא
 ראזען פאיער

 ראטה הערי
 ראזענבעמ ה.

 ראזעגפעלד דזש.
רײכעל קיכן

 סטאוט א.
 שאפירא לואיס

 סילװערמאן פאריס
 שאפירא דזש.

 שאםירא פעניע
 שגײדער ־זש.1

 שער גאלדי
 שאפירא לאזאר
 שנײדער דזשעק

שאפירא ס.
 ספיערמאן דזש.

 שנײער
 שאנטציג ד.

 סילװער כאל
 טאובער סעם

 טײלאר מיסס
 טורחעל סעם

מעפיש
 * טיימאן קיארא

 אנגער פ.
 וױמשמאן דזשעק
 ווערניעט פיניע
 װײסגלאם המרי

וױיטחבערג ד.

 װאצינסקי ב.
 װײנסטײן הערי
 יאנאװס?י פוירצ
 יעצין פאקס

זימערמאז װיליאם

װ. נ. ל. m ,22 לא^ קאמ• עלעקשאן און אבחשעתשאן

»3̂

1M. .

f "*=־׳

9 t i  I7F010ײ nww₪KWmfw H
iw •» ןורױ• יוורינמן  m r v  PHI 

f r i  m p t /ד •דיעו H  ilr 
r שיטוקסטמד w  m r ■״ ״•יל ת וי י  י

mt p rw npm t n w i ijrfiiM n n* 
no urn ,po זײט אײן n m  w n 

 •זן fiM מורח tie ויגיס n• סוטריפ
p n וײט •נד«ר דער  || m  mn<a\ י*

rm m pn  poot •י*• r r ) m  >m\
1 ■ר^װ^קטט^ר״ *רױט׳נו

tiwittraio זיימן im n iy i ̂מטױ־ דו
 n ה»ט «״ n• »ײ»ר י׳וחוד טון רים,

p םרי׳פע, "rtp n o v רפוטח >Din im 
P1I פאר טון גוף o n  (1• n a n  m* 

מאכער■
 •pion ס»ר«'טסג ׳פגת איר הטנ

tsioa nMn o ניזור m עטטט n, דעס 
 ׳וינ«11 נארינט׳ון, די מיט ק«וכ«ר,1ק<ס
o איו געיעזעז ה*נ »יך n ירס* *ײייײו 

 נסמנאטי• ;ייע זײנ׳ו מיט װספסטסר״
 •סמ«• מיר זין איו ה^נ ׳עותסים, ׳פע

 אױסנע• ׳טווסנינקען, א זעחן *ו ׳עטעיט
 היאוהמאנער, )װנראכענעס װײהטען,
 אמט«ר, טסג 1» ססג no any( וועיכער

o *וייב n 1א זי(ססג׳ען |10 סארראט| 
ן די ו ת » i n  |io m n ’o .)1א יתיס| 

 •iP )ײ(ען ױסימ ניוטזױ(ער, די וױ אזוי
 (»<0אינטעו(עי* ךןר tie טוזיטסטיס
loviyiuoo (אױסנעסיינע)tnoiiV איס 

1א מאכער,010קי די no פיחרער  די ,”11
in א נאסטיטט חסנען פיחרער, r o n* 

 ■יסװסקאססר״ ,רױסער m און דום.
 די או ,ty)Oi ״איייססא״ VBMP די און

m קיסוהמאכער o o ניט אוסן ניסוס זיר 
o נאטײיינען iD n v o n  o n  po, הסנ 

 װער זעחן״ «ו(עחן באסיססען ypoo איר
m ײעי, איז o סעו »י o)ot ׳. ,in איז 
 װעפיען ־נדט און ױ(יסן, רער אין הו״

ארנייטער. די טסקע נעהען

עװענױ סעק*גד אוי,ז

 1* אחנסער םיר «ױ א'ך ׳שסאציױ
 ׳סטעח! נ<״נ |1א עויזןנױ doppo דער

 ,DTipo די ניי J33נומר חויו כײם
opio p̂ נאייב (יסן.1י ריסערסאנער און 
 ?ילסוקסאכער זיר (עהן .pip iim ׳פטעהן

 באנעד״ און נע׳טייװסע אאטע, און ױננע
o סיט רעאטע, n ׳שניי• איי(ע(סיםאינען 
 אמנטער. און ארויף — ׳פטסאץ רעחטען

 זיף סעז »סט3 םיר, צום ooip םע) אז
 ניניאך שצעפט טען נרוםט־סא?עט, ניים

o ׳פםימט מען ...po ענײעלספס אוז n 
 אעבען ארום זיד ׳!)■א«ירסן רעפערענדום.

 סיט troVe׳ בחורים׳אאך, יוננע ספים
 (עחן • ׳שטיטען, וועאכע די, םארז־ל׳צוז א

o סים פאאוהסאכער, די פארבײ זיו n 
 נאננ ?אסופסאכערי׳פען א״נענטיםליכעז

 נחורים׳אאך די סן זיי הוהעז ׳עניט, און
׳שםייכאען. און

i 14 1אי' nװי׳שע! םטרים, טער*
2 i n׳פטעחט עװענױס, טער3 און טער 

o טים ;עכיידע א ׳טטאאץ n :אויפ׳פריפט 
 די אויף ״.1סענטע 1אייבא ״איטאליעז

 איטא• אין ^יענעז 1איה הענט םענםטער
 ny«opio>P *ז אידיש, איז און ליעני׳ש
 *0צ איז 0י ׳שייכות. א אויך יס האבעו

 נאנצע עס, שםרסמט יס נייי• .23 קאצ
 םעז ׳טטיםם, מעז שעפער. נאנצע נרופען,

o װאוט n )n » o n  o n. זיף סצײנעז 
 נעס־ דער אין «ו נעהט אאעס נרופקעם,

סרדנונג טער
,ty3no^y( די «ו *ו זיו הער איך

 זייט :1ײ1א מסצ אײנינע מיך םי׳ש איר
 *pio>p זיינעז 1םי ? pp(’< רעכםע, איהר

 *ו יעצס ענטפער. m איז — מאכער
 (palp op און מ׳סונעת. א איז סטרייקען

 ׳שםרסמען מענ׳פען נייע און נייע אצץ צו
 ט10וי זייער יסנעז 1אי ארוים אוז ארײן
םרייד. פון סאציסיס די ווענעז

 חנ׳עור ױגגע oppovd זיך צסזען סט
א אין 1סיע און יריי *י םיידצאד. יינע

 איססציע• פח שא■ נאנצער א — רייח,
 yr»>))y זיננם מינן .m’» אח נערמס
 אירישע אדן איסאציענישע םיט צידצאך
 ציגט םרייציליןײם יונענטציכע די ננונים.

n״t אויןי אייםנענססען y .1אי סנים׳עו 
 וײ עמיצעז טעםסעצ צייבסר איםאציען

ױניסן־ליים. םרײע אצם סציכט ו״ער
 דורך איך ny( אײנס נסר םערםעצ א
 — lyiipo םעדיםסז צום ספױער ייניסן

 סססריצױר די po טיסיננ סרסטעסט צום
ד m ניי ,^יסאיציסנערען״. סער  ו

 •יסײסטאססר* ,טענצימז no יאסציע
n איר בצייב o r  .moor)) 1<אסי סו 
 אוינען, פציח * נינ אוז סים םיינע

m אינפסרסאציע ססר כלוסרישט ini
3’>ooyo)OP i n.

 אזױ חײנם יס איז סאײיסס חבר. —
m — סיסס? o 09ססנפצס)טנ א| איר 

אנסמנעז• 1םי קוסס 1וועימ ססרשויז,
 מדיםסז אוייי זייגסז וונרים די —
 ooTiPO ,iyoo)y m איז — ,4סקוחני

נעוואוםם. (ים אציק יסס ויסלט איר ײי

W •

« ו . ז «

”jny יייוי ייו f lie P i& P
•oil וריז^ר. pw M ײ״• ....___

i i h j m m m• זיו מארסס po
W• ,י m  in  |i in,)11• im(׳ on £gup•
י יי * ײ m |1•יאי י  11• W שרייע;׳

מי v no in רממומ״ יי ’i* tew״)

י ימ )0 1* pny•

!jyii 1ײ n i n i 
oonw iw )ײיגסיס,* no• r t 'n  n 

D yo riio  jya onyoo)0011100, ׳ o n 
m om  n  lyiyn לו,•) i  ,I  o*i״,i n 

oiyom y, ״A n  yiyonyi *no n  m o 
ooionw o*i iy j י מ י in* 0011 י  w 

iw m  n n יי ) י י oio yo**<׳90P י iiy 
io  n> iyi״no yooinyo n  i*3on i 

iyooij וײ ’ 0  o n )יס1 יר1נא i ס3”ני 
i 1*אינ n י*(י(׳׳«*י !)«»•> m * t 

 ,mn*o n אויף oiw*> *non נאשסה,
o n  ir o o סו i i*onpi» t* י i  o*i 

i n  m * i  po  ooi איױואצס no די 
io n׳1 יייייי ״׳im איו ((,סיט loioo 

>*t .p’opoo *r*oo*)iaop n m o  to 
iwon *1103*0 *3*סי *in* o in u n 

m*ia no, זיי o* i*i**f א'8ס*י*1ס די
3*1, 1* »110*000*0* 0110*10***01

i3, m o*״o n io  m **  ” 3 • .oi*on 
irw 10 ייי 1ססיצ* (*יענ*(ס**ס o .*יסי 

1*30״ p*i» (אט*ז0ס *װיי סיט  o* ײ1
lie *8’o« די oipov0• T« יט8 o

1**10« *i,01 ״*P*3 »10 —  1*D*0O,
080 no)1 ײ< ׳0 י־ ,1מייט*0י*(Oa i n 

o i n סס m ■י•1א ״80*1י*סא01״ 
lye io iw m אױוי .o)0io m )0  io 

 סאר- no m**i (יס ייי 1*10י («”״
*i, 108 ססציאליסטיסן א סרײעז ) in* 

 סס•* די ,8'ס181צ3 עס, זיי (*ן”1 (*ז
 אי• no ,1*8יי8צ(אno •08 טסעוצייט*
 סון דאיע די זײ סי"**ז ײיריאמעז

n« .i אױסמחמס* *308pio>p עס no 
0(oon*8 )*o: ר4ז ”1 ס׳**י*ז to 1סיי סו 

n די יײ יסי*ו ייניסז, n ) o ס 1סא *wo
 יסססװיטס3א *00(« »יי ײ״׳ *י י*
*)i n, אױןי <י(»(*ט13 ייזע 1*ס ״סס 

 סען ״סט (עד«ט, סי( (• יסיג(*ז8 דינע
 ד«ז יאט ». «fc*08(* (ים (ס0ױ(י ל־

o v p v s o ד o3**׳*A יסס איז m w 
*•’ »i  *pod i **io* *!•;צופרי־  א̂ו

*i 1 אס*,8 אמאי(סם**טעד o” 3io *i«י 
 no מאםע, ■׳*סטעסט״מים*(( מעמנערס

r (יט, אז o 10( ע־ז v) i n יאיקער
 *0*0010 װעיכער ״,ooip i*o**3io״

 po 1יאל*סס*1איסס* *i (*(*! טירט
כינא.
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 *9אינם* די נים ז*הם איחר אז ט*̂ר
 זע<- די (יט כאגזערקם איחר »ז נירת(,

קאםױ אלע to פילם למ9ױ חנחז, 93

9 םעקשאן ,8 ארטיקעל
 סנהויבען יך1 זאל ױניסן װ. נ. ל. א. דער אין םיםגלידערסספט

 סריינ־ דעש פק םאנאם, אין טאנ ערשםען דעם p«רעכענען
םעםבער. אלם קוםען

 «ת טען25 דעם נאך אח ױניאן דער אין אײנטרים דער ווען
 «מ רעבענען אנוזױנען םיםגלידערשאטם די זיך זאל םאנאט

מאגאט. קוםעגדען דעם po טאנ ערסםען דעם

 אױפ־ ווערען ױניאנם לאקאל p« באאםםע pא סעקרעטער
געזעץ. דיזען דורמװפיחחןן ■ינקטליך געטאכם סערקזאם

שאן און רעקארד j פובליקיי j h .יוניאן. װ. נ. ל. א

• n י«נ«ו (*«”« ייי n ) o  o n
 י3 |93*דײ»<no )«1 «”י 1”«

 |9ל90#סויס׳ 0(9(•• 1«• 0ױ«י
 *11» •011*09 *0 ?1”( ד*נ׳»*!#י

»nn 0ל9װ ס «י(3(יי׳דטו* ךו

בסארד ד״צזסינט נייס
י—-.8-נלאפפ 93עט<* סהװער סעדיססן פון  דזשאיגט פון אשיס נ^ס —

12 יאפאי און נאארד
irfJW פעסט דינען צוױיטען יענען N l 

 ff*a |*1ר1וו;ד לובעז איעעד אנגענױט
 ov חונדעדטוד״ אפיסעס, נײדע אין

 nri nr מאסון און סאסען ױך שיטען
 דו׳מוממ• אין אפשט״טוגג רעפמרעגדוס

 פייד |10טא ױך ציחען עס נאארדן
 .־ m .2 יאקיר V* צאחױגג דױס

t צוס מעגשען שטדאם גרעסטער lin 
 װעסס דער םון דך ציחט רענדוס

 •Mf nr םרינט זײער יעצט עדםיצען וײ
jo זײערע צו און ױדאן ער v 'tw i ןן 

 nr קוסט 80 פאן א פון גרויע גאגצע
 m פײנעם דארטען טרעןי אץ־ שטימען״

 ליד א נונדאװעץ, א כאקאנטען, טיטען
 עג6שטי אייר קיפט ער שכלינקעד. קער
 נןגצען דין מיט צוזאמען פומט ער

M שטו. m
— «T שטיסמ איד ז״ד, װאונדער 
 רופט (אוױ דנאוױעװ״> *חבר אױך,

ייגיןײט), דין פאד איחם מען
̂:$ איד ער׳ זאגט — יעס, — שטינ

 אמוז׳אר אן צינקער, א כיז איך —
 װדאן פיז לינחע די אנעד קער,
 זײנמ סקװער סעדיסאן םון יון
 •non סײקערס, ז״:ען וײ ציגקע, ?ײן

 ti וױל איר יראװאקאמארס. און גאגעז
 ג״6 פדט אויסגעהעפסט װניאז, געזוגטע

 סיט• קאמפס פראלעטארישע שטענדיגע
 װעמנט אידעעו, גענעז אידעעז ;יען

 . S ?אל די כעסער, איז אידעאלאגיע
 אי• די ניט אבער ;װערעז געװענחןט
האלדערס• דזשאב די םון דעטלטגיע

 פײעחנל בונדישען אלם אן סיט און
m געתם טויטט לי n 

סםרײ^ בעגען שםימט און ארײן
קען ססרימ(עז —  איבער״ מיך ̂ו
 בײ סיי צו גרוס זײן איז — איאחר!

ארױסגאנג. דין
 m םאלש געװען װאים דאר אזן

 nrrn סלאוקפאכער די .או באחוייטען,
w צאגא יעצטיגער דער מיט צופרידעז f 

« שפאצירען מײנע אויוי טרײד. ױ  צו
̂ב קלאוקפאכער די  אנמד זיד איר ה

 אויןי טריט און שריט אוי\י שטויסען
 קײן ניט קלאוקמאכער, מאסעז

 !יעען װעיכע קאפוניסטען, קײן גיט
 דעד פדם אומצופרידען שטארס זעחר

 א נענמן זײנען זײ לאנע. יעצטיגער
̂ס• די סארדאטען זײ שפאלטונג,  קאםוג

 טאק״י םארברעכערישער זײער םאד טען
 אייין איז איע שרײעז זײ אבער טיס,
 אינםער• דער םון םיהרער די אז <ןול,

 שנעצאר װאס זעהן דארסען נעשאנאל
 דעד אין ארדגונג ברענגעז צו

 גאגיי•*! יוניאן נאנצע די װעט ניט, װען
 טמנות אלע די אט צוזאמענברעכען. דע
 מן סאר אומצוםרידענע עחרליכע די םון
האנט... דעד מיט אװעיןניאכעז ניט

₪Nrwm«איז ®«לעץ ח.

 עלעת* אה אבחשעקשאן די
ס די אין קאטיטע שאן מל א  ל
 ־,f־ פארםיג שױן 22 און 9 ,2

אךב־״ט דעד מיט
t »

U• זי־ים na (׳•לוס
m נייז עהזיסטענ״ז סאמע דער גען k^ n 

 ;׳ קאמרי דער םון צײט דער םאר ניאן.
 יד גאנצע די איז םמשצה ניםטישער

 םאדנטכצעסינם שרעסציך גיאךטרבײט
̂רען.  ׳ אנײ אנגעחן זאל דאס װען געװ

 מגיטז נאנצע די װ#צט וױיטער, סעצע
 װעט עס םונקציאגירעז. צו אויפנעהערט

 אין אריינצובלאז!! נויםינ זײז דטריבער
 לעמנס• פרישעז א גאר ױניאז דצר

 1א איז# עס װי װיכמיג, און אטעם.
 םאראיננמחד זײז זאל מעמבערשיפ רי

 אין ױניאן־טעטיגקײס, דער אין סירט
 ותל• טז וױכטינער, גאד אבער עס
 מר די אלס אויסערװעהאם װערען כע

 סר־ וועצמ און ױדאן, דער טון אטםע
 טרבײם דירעסטע די טאן דטרום זען

 לעי• ז1א לײב מיט זײן זאצען איהרע,
 • ײאיד טרײד־ױניאניסטען. אםת׳ע בעז

 Wfn מענשעז* טוער, עחרציכע םישע
 nrn װאס איז װילעז, זײ װאס װײםעז,

 םר —־ סענשען ח־־יהט; כחנםבערשיפ
 נמבםיגעז א םון טרויטער סײ\ נים ער״

 אק װאחלע? די זײגעז דצרפטר םאג.
 פון יאקאלעז קומענדע דרײ די

 םוו דערטטר און װיכטיגהײמ, גרױסער
 װאחצען די אין באטײציגונג די

 װאס א זײז כמםבערשיי דער
 סאדאג מעהר װאם און^א רע

ציכע.
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mm.
 ®מ ■#רטרעטען עפליכע

״רעוואלוציאנערען״ אונזערע

:igoprin ומרסהער
op איז;יט mpo װי tg ,oan אונ־

 bv ווער וױםען pgt ■’ripsaw או
 די tpom ס*ר ,mor: p'ira די ןײמן
 :יט איז ה״ ר. נןגוג, נום גים »י« ♦מי*ן

 גאיע־ רי אייך og: og .:i:p: ךאויקאל
״- :וזנרה ראזינער ipi סון ריי«

pan nro, םאר נםש, ביצינער דער 
op tpopp עט־ םארכאפען צו הרן » איז 

 אינדעיענדענט דער פון iaPgiv לכו
 אויוי אױםגעצייזם זיך האט זי ומן <יג״
an ארחנד pa דער p:ipo:’a׳Pp:ge. 

ra oft נס׳ש, זעלבער רער ogn ogn 
pa |p:giMj רױטען. nroאציםי, א ״■ 

׳שא■ ז״ן Pgr ער אז ,oPp: צא־יחרץ 07•
 ־pigPp pa םיטיננען בײ רערםאנען גים

ipago. װאם זעלכער דער איז דאס ogn 
DP'Vfj אין םקעבס ipaptr ארנייטען צו 
or pa,,? װען op נע־ אייננעסיהרט איז 
ipigp װארארבייט. טרייי אונזער איז 

ra ip fm םיהרער דער איצט עס pa 
 נעםעיט ױניאן די ײענזען ,תבעיען״, די

m רעװאלוציא־ ;ענונ ניט איז זי מײי
מר.

in מאן1טשע רער קומט נעקסטער 
 םינף #רונטער לאזט וועגכזנר ©סעגזנר :

 הבית בעל צום וױידזשעס די פון 1דאלא
on imp זײן ױניאן. דער פון וױסען 

m ,באשטימען ד*רױ אלעס דאס איז 
pjn m אבער איהם האם םײי. און 

 אלס ערװעהיצט, ם״ל און pan מר
 געםאכם זײנען !גײן y ן

 א םאר לאמאל אין עלעקשאנס
קאנ־ *׳&װארצע״ די וױ אזױ ן,

 אינםעתעשאנאל דעד םון
 דעםווגןןד די און 1|גײ

rrrn vn קל*ױד די םון גאםעז איג׳ם 
 באתכאוױטש קוסט דאז און %

*nr םיס־ נישמ ער האט קאפ. &אמע 
 צו זיןי אום טרעדשורי ױניאן די גדויכט
n m\ זיך און םרײנט •ערזענליכע 

 סאקערם, קליקע א מים *חםמרינגעלט
pvr אר m און ארגאנײזער דער געװען 

 א פאר אםיס דעם אויסנעױזט .
pnױניאן דער םאר אםיס, רוטיננ

!ליג •דא׳אײעאנאי
 אדער גאלד׳טטײן, זײל: א נאך איצם

 אונ־ איהם, ?ענען קלאוקמאכער n ״וױ
ג*לדשטײן, ט״פונענער :נאמען on סור
 געכאפט ׳שעפער 2 אין יאהר אײן «ין

)irufiW , םימעל םאר ארבי־יטענדיג 
 באשםראפט כיאל בײדע און ןןװארמײם
 צו קאםיטע. גריװענס דער םון נאווארען

 ״ױניאך, אזא אײנעם אזא טױג װאס
 לאזען וועם װאם #ױניאן ס?עב א מסאר

Hpb באלאנ־ נאר װזנט איהר װען אלעס
סארטיי... קאמוניסטישער דער «ו «|

באנער־םרע־ דעם ניט קאן ווער p* ־ י
 גענוםען האם ײעיכער קאנאוױטיע, מד

 װען כאבאר, הבית מד םון םמעקעל »
משערמאן שאס דער געװעזען «יז ןר •

f;ו

W

 בא• נימט טאר חבר קײן געטאן. נישט
 זאכען ערגערע םאר װערען מםראםט

 ארבע רויטען א טראגם ער נישט, אױך
ױניאן... גײע א האבען מוז מען כנפות.

 די װאס מ א ערענקראגץ, איזע
 א מאכען םאר באישטראפעז קאן ױניאן
 ארכײטען םאר באיעבאס דעם מיט דיעל

 נים קאז (קריסטטאס) האלידעי ליגעל א
i *ו םרײנד קייז זײן n איו ער װניאז 

 גע• כיעז האט איהם און קאטוניסט א
 כיען מוז נישט, אז װא״סען. רײן דארפט
ױניאן. ס?עב נייע א האבען
 איבערגעבען געהאנט אײך װאלט איך

 זײ־ חברה די װער מך, גאנצען א םאקטען
 יעדען אױו* נאכפרעגען ?אנט איהר נעז.

 רי װאו £ לאק. םון אםיס אין איינצײעז
pnרע־ און םײער. איז דא זייגעז ארדס 

 איבערציײ סעטבער יעדען קאנען קארדס
 פירער ליכטיגע די אז אטת, דעם געז
 קאמי־ רי ד$וס זײנען נעזעדעל דער םון

 ױ־ סקעב א האכען וױלען װאס סארען
 אויםנערעכענטע. אויבעז רי אין ניאז

 פאר־ זײ דארםעז כײר !קלאוקטאכער
 אונטער־ װאכ ׳רי זײינעז זײ עפײען.
 אונזערעקאנ־ אונטערגראבען איז ברעכעז
 וױלען יעצט און ישעפער די אין דיציעס

 אװעק״ לעצטע דאס אונז פון נאך זײ
 אײ געבען זײ ווע^ען מיר אבער רויבען.

 סקעבס! אײך טיט ציתור הענד. רי בער
 פאררעםער אלס אײך בראנדםארקען םיר
 אוין און יוניאן קלאוקמאכער דער צו
i 1צ 1עטע11םא n כיזןמבערשיפ גרויסער 
 מעכ־ 1אונזע זאל לעבען .2 לאקאל םון

 דעם האט װאס אנאל2אינטע!נע* טיגע
 באנ״ אזא נעהסען צו אז^1קי איז םום
 וועאט, m םאר צײגען און שסיז רעל
 פאאץ <זײ\ טrני האבעז סקעבס קײן אז

ip אין i אױס־ האט װאס ׳גאניזאציע1א 
 ענק1 די 1םא קאנדיציעס די גע?עפפט

 אםען11פא זײ האט 1איה און םײעל און
 צו־ *ײד האמו םיר און פארסויפם און

 1יעדע זאל שאנײקילאץ. תם צו געעלאנען
 אלס נאקעטקײם, 1אײע איז ?עהן אײך

 אגענםען, סקעב און סקעבס ׳1עטק11םא
פון יציעס1קאנ י1 אבען1אונטעו־ג װאס

 װײ װאס און ip»pr די אין 1א!בײטע
מניאן. ס?עב א שאפען רען

 םים שטעהט װאכ גחס בתדעו־ םיט
m מניאן נע׳מאגאל1איגטע 1ײכע11גלא 

2 לאמ. םון מעםבע! רואלף, םשה

 דעם פח םימיננ דעם װעגען
 אין ברענטש נורעסער
בראנקם• די

1 ipoijmגע!עבטיג־ פון 1אקםא1ע»
—:קײט

 כײין י?ען11אויסצו 1מי עחצויבט
 םעקשאך oyi צו באצוג אין כױיגוגג
אנקס.1ב י1 םון 1«חנסע י1 פון םיםינג

iyi אז ׳איז אסת in סענטימענט 
ײ װאם ׳ם1מעבע הונדע!םער י1 פון  ז
 מײ יעניעם צו פאתאטעלם געװען נען

 in אין שלום 1םא געװען איז ׳טיכג
 האם םאל הײן םאר 1אבע ױגיאן.
 אײנ״ דעם יגעז1ס נעקזןגט ניט 1קײנע
pin, ױ1צומ שםיםעז 1עסע1פ די אז 

iy אין ען1םעטא לינקע י1 צו i :ױניאן 
iy i ,300 העכע! י1 םיז אס1 פאתט 

 געשסימם 90 1נא האבעז מעםבעו־ס
 דזשאינט on פח באשלוס עם1 געגען
 אס1 צײגט, ׳תם 1םא 45 און 11באא

 עם1כמןא1ם» זײנען &1ממטבע פאנכע
 1אבע ״קאמוניזם/ פון יח1 עם1 פון

 1פא 1סאלי און לאיאל זײנען די אויד
 און ױניאז. m םון האנדלונג 1ע1יע

n אײנער « i אוספאחמעםט זייז 
 י1 אז |,yiy>piy א\ן ארויסצוקומען

lyone קאמוניסטען. געװאתןן זײגען 
 גע* װאלטען 1ע1על*פיה1ע1 ע1זײע װען
 געזעהן״ און מיטינג 1אוגזע בײ װען
 ׳1יגע1טײ1םא ע1זײע זײנען עס 1װע

 י1 אס1 צוגעבען, געמוזם זײ װאאטען
ipoyis 1זײע צו לאיאא אאע שטיםען 
צע גאג־ אלס ױגי#ן דער צו און צאמול

,Diinyi'ia מיט
ג, :י ל ל י i ט ב.
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mm געװא״ םען1ויסגעײא1א 1םא1דע איז
ft ״nn

V .

pa איז באארד עסז. דער V1922 זאי 
» ז «  װאס ױניאן, א צו פר״נד א וײן ן
>onf *ניש :prop כאבא־? קײן

pit סםינליץ¥ קאמיםאר מיט איז וואס
t״’ • r, צוריסוױיזצן איינאס קאן װאם 

pa םארכאאען פאר באאײ דזעאינמ 
אר־ םון סעהרעטאר אלס נ«לד, *ניםצל

 איהם בײ איו ברענם׳ש, ריננ בײםער ■׳ י
j*״b האבען דארוי סעז ױניאן. קיין « 

 dpbp םוט קאםוניםט » ווצן אז *וגיאז,
 ווצרען «ר זאי זאך, ב׳פרה אזא ני׳אם

apraumj gjr א מאנטעל, רויםעז א םיט 
םטינ־ װי םייל, pא רענק די פאר

 ער װאו אזא איז האבע!, dp 7וױ
ם׳וגרעםאר... סיגאגט ויין
imp רםנ«רס, םינמלעטײז אח»

 אװער־ אועעזעצציר נעארבײם
m| שאי בימרם pa בא־ וײנןה

 כריותנם רער pa נעוואחןן
pp חנר «ו םרימד » 1זײ םקז 

סאםוניםכמז, אב«ר זײנען ויי ן?
ן ויױמז. ריח נעםוזם וײ «

יתיאן, • אזוי: זאנם נעבעל
 פרעםדע אויא prsiMii נישם צאזם
 לויים ער pm עלעקשאז, • אי!

. קײן נישם איו באארד, «ז
ױניאן קאםתיסםיש? נייז^• •

pnpn nraMta.
pft ראס זיםערטאן, תגמצ ר׳ איצם 

ivoupi 65 האס װאס לארתצנאר, ׳
םאר נאר שא■ » אין וואד •

 תאר*אריײ » «ראמעהם?ז צו
 אבער »י« יתיאן לי *יינג י*חר

ion נעווארען  pnvn אח 
 נישט איז דאס כאעסראפט.

דאס וואצנמז האמוניםמן !

*urn*.-•י,

 פון געשיכטע דער װעגען פונקםען 23
אינטערנעשאנאל אונזער

I. בוך־פארםזזט. גרױםער זײנ׳ען, 600 איבער מדן בוך « איז ד$ם
גרויםארםיג און געדרוקט ארטיפטיש שעהן, איז בוך דער 2

געכונדען.
װערטער, 150,ססס איבער פון באשםעהט בוך פון םעקםם דער 2

ביבליאגראפיע. פולשטענדמע א און כיילאנעם אינםערעםאנםע חוץ א
פארשםענד־ און פליםינע לײכטע » אין נעשריבען איז בוך דער .4
שפראך. לינע

 העלדען די זיינען ארבײטער די םאלק. פון געשיבטע א איז דאם .5
בדך. דעש פץ

 און םײנונגען «לע געלערםען. א פ,ץ ארבײט די איז בדך דער .6
באהאנדעלט. אביעקטיװ ווערען שםרעםונגען

 נעשיבטע די דערצעהלם װערם אופן אינםערעםאנטען א א־יד ך.
סטרײקם. גרויםע אונזערע פרן

 דער פון באםראבםונגען ארן אונטערזובוננען ענטהאלט בוך דער ^
אעײםטריע. דער אין צדוײגען אלע םון ענטוױקלומ

 דער פון גאננ איצםינען דעם אױ,ז בליק קלארען א גיט עם .9
אינדופטריע.

 אנ־ אלע װעגען אינפארםאציע פון אוצר א; פארמאגט בוך דער .10
 צו אױםהויבטן זי ארן אינדוםטריע אונזער רעםארםירען צד שטרענגונגען

מדרנה. עקאנאםישער העבערער א
II. ױניאנס אמאליגע אלע די ם,ץ רעקארד סאלשםעגדיגער א אח עס 

אינדוםםריע. דער אין
 געשיכםע ױין געםינט אינטערנײשאנאל דער םץ לאקאל יעדער .12

בוך. דעם אין
 העכסטען םון אונםערנעהמוגנ עדױקיישאנאל אן איז בוך דער .13
םארט.

 דער צו בײטראנ אוםפארגלײבליכער װיככױגער, א איי דאם .14
ארבײטער־ליטעראםור.

 װאם םיטנלידער די םאר װערם באזונדער א פץ איז ביר דער .15
ױניאן. א־נטערניישאנאל אונזער םון שיקזאל םיט׳ן זיך אינטערעפירען

 באוואוםטער דער םון געדוארעז ארוימענעבען אח בדך דער .16
אינקארפארײטעד. היכש װ. J הויז פאבלישיננ

דאלאר. 500 איז בוך דעש םח פרײז דער .17
צו בוך א באקוםען קאנען אינםערניישאנאל חןר פון םיטנלידער .18

, דאלאר. 2.50 פאר פרײז, האלבען א
 בוד דעש קדיםען זײ װען דעםאלט נאר כאקוםען זײ קאנען דאס .19

יתי#ן. חןר סיץ אפיס אץ
 פטריט םע16 װעםם, 3 אינםערגיישאנאל, דער ®יז אפים דער 20

 װאו אווענט, אין אוהר 7 ביז דאגערשטאג א.ץ םאנםאג יעדען אפען איז
בוך. דעש כאקוטען קאנען םיםגליחגר יארקער ניז די

 אין בוך דעם באקומען קאנען פראווינץ דער םון םיםנלידער ^
י י ׳ ׳- יוגיאן. לןזקאל זײער

 ניט דאר,ז ױניאן אעט^ניישאנאל אונזער םון םיםנליד קײן .22
בוך. דעם אײנצושאפען זיך םארפעלען

ליםס״ נרעשטע די םון נעלויבם שטארק זעהר ווערם בוך דער .23
y ¥ ש«ראך. ענגלמזער דער איץ ראםור־קריטיקער

inw ףי x י8ײנ
מ *ו סיר עריױנט י י י liim די n נ»צמ m 1• • ׳  tw n r 

̂נר \vw גיט וױצען nwnWp• אוגן
"?0 * ___4

r ווחן וײן )in ®טטער » f  |m n 
 i«f תר• חאט .Da’iprc אײגםאצ
atn i טאטען on צחכעיס  tnnnnv״

"1W 2® דער oano ״סטרײ?,1גע
on :ס טויד^ איו װטס״ זוהן  ̂ז

 I♦• V* מן אז חן[, צי עסען?
 ?װיח ן״P מען דטרוי #חון אוס׳ן כעס
ro טזױ ,״y^anor ניט  ooip ̂ר ® 
̂ט לזחור, יעניגע די מיט  JPWW3W וי
 Sw'nmamn. iriaw ̂נזען צו זיןי
 דט איחר וו?ס t\nnn גוטע די 1םא

w דורןי אונז m  <ײ *proir\Vi"0״ 4
oî ?יי מןן i נח״» ״ײשר א?ט אײך

 טלטע די צו וחדטעד 1פא א יעצט
̂קמאכע!. # הא

 ר\י 1איח סענט !בריתר טע1ווע
̂נען 1סי װען צײנתן, י1 מאגעז1ע1  ח

 שע• רי אין \pyvwo י1 אגען1ט געמוזט
ipa, הױפען געמווט הןובען 1סי װען 

̂וחלען אײגעגע אונזעחג  אױי; און נ
 דעיא״ געבען געטוזם הוןובען מיר ווען

 5 ?,ב 1 פון באצעבאםים די 'צו ?ימס
 סיט ט1פאסי האט עטוואס װען ךאצאו־,

 אתנטער* געװען op איז םאשין, רער
 און ;ע«אזיט1 1אונזע פון עכעבט1גע

 »ון געהאיפען, גאט האט אײד ווען
 פון אװעקגעהן געװאיט האט 1איה

 דעם באס in אייןי האט שאפ, עם1
 צד געװאצט ניט אינגאנצען !עפאזיט

 #םאר זיןי שטעלס חיינט ריקגעבען?
 טצע י1 באזײטיגט האבען 1מי װען
 רער אין 7 םון שקצאםעוײי פון in̂״
iv אין שפעט ביז יה1פ i בײ גאכט 

in איחר װען און מאשיז, הזיזהאצד 
 in צו פצאץ א אגען1געה שוין האט

 געבען געםוזט 1«איר האט בײט,1א
 באהוסען צו אום םאן,1פא cyi עפט1ג
עצ.1בא: 1בעסע א

 אצטע אצע איוז!, עג?ט1גע געוױם
 ציײ אלטע ״״נוטע׳* די הצאוהמאכע!,

̂ן, ויד האבען 1מי װען טע;,  געזואזגש־
 יו־ א האמנן צו שוין מען ^לעבט ־װי

 באםרײען סענען אתז זאצ װאס ניאן׳
ות.1צ אצע רי אט פון

הא״ to ,oay5in האבעז 1מי און
uopiM̂ נתיסע די ט1גאני?י1א בען p• 
 וױ ארע, דאן האבען to ױניאן, כער

 קיאו?־ י1 צעבע עס ינען:1געש *"נער,
 1כײ זעדזען װאס און !ױניאז 1מאכע

 גע־ עניש1קעה1איבע 1גא יעצם?
m w. צױ סען וױצ שײנט, 1סי װי 

צײטזן. אמאציגע י1 ריסברעננע{
 רי ניט זײנען אם1 אז וױיס, איר

 צױ װייעז וואס ,1?יאו?םאכע אלטע
 האבען װאס װגיאן, 1אוגזע ען1שטע
 געבױט. 1איה שוױיס און בצוט סיט
 נײ־צונעקױ רעם 1אבע יג1באשוצ איף

 שוין האם וועלכע! עצעסענט, סענעם
 קע1שטא טע1ארגאניזי אן אפעז1געט

 ניט עםעס זײ געםעיט װאס — ױניאז,
! i באאממע י1 מים ױגיאן 1או:זע

 איז ײער צי, זיף הוקם !בױתר
in ,1אונזע אז זאגם, װאס עיעםענט 

 חןם צו נע?וסען- נים. טױג ױניאז
 אס,1 צושטע^ װילען און ײטען1ג

 ערװאר־ ?אסף ף1דו .האבעז 1םי װאס
 טאן, צו איוז! טpנn װאס נו, בען.
 ,1איה װילם ,?צאוהסאכע^ אצטע 1איה
 זאלזןז ?אטוניסםראןי הײםעצע א אז
 הע• יאסיר ײנייז? 1אונזע עכען1צוב
 ?לאוק״ אלטע אטעסט׳1פ 1אײע רע?

 אז זאנעז, ?אמוניסטלאף י1 כיאכע!!
 ניט. טויג 1'?אםישא1נא1גאווע די

 נו, קלאו?םאכע!?י אלטע ט,1הע 1איה
 קאםי־ * געהאט 1םי װאלטעז הלראי
 to ײאלטען צייטען, ע1אונזע איז שאן
!ײקען1סם ע1טע בײ אמאליגע n האבעז צו שםא!ט1םא

 יךז בייטען צייטען די !1ע1ברי
to שםוג״ די צו צופאסען זיד מוזמן 
 צײס י1 ?ופט עס יעבען. םון דעז
 ײעלען׳ קאמישאנם אזעצ̂כ נאי ווען

 םוז סעןnעoאינ אלע די שליכטעז
 םון זאר א זײז וחנלען סטרײ?ס ײד.1ם

in געזאמס ניס גאגגמנד\יט.1םא 
 :אײ זײן 1נא !זאל1הלאוסמאכע אלמע

 * אוז !ײהען nאונזע איז ניגקײמ
 <»־ די שייז ײעלעז ױניאז׳ קע1טטא

^ ״ w קוסט. אונז װטס אס.1 אונז געבעז מוזען מישאנס
 ,ona י'ד־ױניאניסםישען1מ םיט

בעגקס, יאזעי•
.67לעדזש. ^ צ*ק*ל

רץן לעבען_איז דאם חו
 t•• •ארנענינען אםת״ן פון אײן.םיגוט

 jnaiytDMD §ון יאחיען װי ײערם מעחר
 ווויז ױגימי ייגםעמןףיאנאל רי איו *איפ
 איו nfwr יין !םאג 9 לעבם איז

 •יו «דב»י« סד קיין ̂םיקעגה און חײס
 ־fVjra ijn םי■ זיו באנימ — ניםא ײמ

 אײפר פאר כוחוח ייי׳יע אנ*יסע«זן נעגחיים
 ימיוױ די אין •ארט יײגיי#ג װײםזףידיגער

ײן יחנ■ איײי חיי?ן ט! דיוע^ת ז ג קנו

n f*M m r w  syn T» 
«m i יחיוי נין ייר imi ׳«»•, m 

p• jm נײ ח׳סאג r n  tv r m i 
iw איז r m *  im t ,ימר נייי m• 

pm w "rm  i*in in ווצצן
IN im> r ׳צװאונג, »  to  m i tin

m אוו״ס^ו  **n צוױי
M9 1#9M9 ttJJ't nttopy׳iw <m •ור

n pm m ,יוינמל lyony •n pir 
m a n  tvm tm a*n no 

m הײועדימ  i r  f’M *I'm Jto'ov 
m m  pm ivum\ •סעג׳ניי oyn pm 

 אויאמרזזאס• pnr ivmitm דצרפיר
p״d. איז זי rtm m tm װ״ס ps 

w iw *יז ׳צטימ׳ו איחר pa כ»ר iw j 
opvT ניט אויעחון מײנע i, נאו w ill 

m/9 סיל איחר ח<ום *sir אן וױ m• 
 צו• אריין. •■p PM סיר סיליננ pa נ»ן
m נערויש pa Time on צינ v  pM, 

ra  syn ניט fnm bivm ז• װןוס 
 rwnn«w די *נ«ר דסרט׳ון, רןדס

 ינ•m משמוק׳נר »ai תד סיט שטינמ
 ווייכ• וױינ«וי׳מר in סיט טטנטצימ,

p׳<prtian pa o״opi o 9(9«ל טיז\ 
pa ,איחד ^,onww’MiMB to on 

 טויסמ׳ tm חטנ סייס דינ«ר נ«ר
ipjib צו in n די pa d» n*m3 yo’or 
ra גוס זויתר ח»נ t<a on ,osaioaa 

 פויד, סולע pa געוונטע ג*»נ*< a נעװען
a pa op•,an iprw pa יאחר oppt* 

 pnt rmapyj סיט ,ipriaii* pa דבען
 נוסע נרוינע םיט נטותמננצן, נעזעצסע

 מ• Pir'oaao'o naj סיס pa אױנען
 יגטto ana on >09 זי צינע. דכטס

a נוטען a״nj8־ pa .piטרצױױ pa 
 ta ooiainn ויר Ta ה»נ װ«ך דער

ia l ה»נם שנערססע די t׳a זי i t  pa|
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a ta in״iw זיו חאס optpym ווי 
ai3 ?׳ia״D, ר װאיט» ta mtmrw 

a ra m .זי סלאע m m i ra נייס
 j•״a pa איינגענױמן נים גלייר, ט*׳ןוין

pa wrtap a ,nm וױ נעחױסערט a 
op pa ptyoapp: a נעדונט זיך האט 

ta זי pa ooyo ציילט *maa ntra 
 iy DעצBרaB ניט Tia oyn 't נוננען.

 pa in טחוט ■atr ^כער׳ן װאס זעלן
 מויצ in נאו in׳a כיי זיר חאם דערצו
 .osaovm ניט טאנ נאנצען a כמעט

m דער געװען ra ױ ia i נעצ nn 
pa ,Bar pa כאט־ש ra dp נעװען a 

jaoiyro, אבער האנען IPo>any; na 
iaa :'•"ai םאכערין. «&יחו דער ia׳i 

 I'׳5ai צו נעװענדעט יך1 האט נאס דער
 .aar ra אגנעואנס opay האט ער װען

 a װקנען צונ«נאננ»ן ra ער tm איעי
 pa ג*רסענם. נ״עס a *ria «ר״ו
pa כרלנלצאר otra otne חוצי כאםש

דיו מ׳ o*•׳ נ n  ,laonpro out !PP'P 
h י*ו ײ p o n  y n n״ipo סאי ip rn 

on iPPP i סיחר «ו ip ro  mi* o*j  po* 
Tf o n  ♦f <foo סין Mצ,or»opj oy 

 in סיט po נאס סיט׳ן ײו on סון
ano m »ן סיסס io» ••ײיױי p?a• 

n  v m  flan pm ,o p ip p iר pיpנc1ט p 
*p jip 3’M pa o in y i ia r  po n?ip 

rf*  pa .inw oir pwai n n סיט 
ipnpoa3 ipo’tn i n '״•po iM fTT T 

ta .po’o r  ip rip i וי o« T f ojpfM 
u a״pa wip ipo’iipt a (pirn in

m«a o n  ip r’P ניט ean ,oiPBotpyt 
 סיס oritnaa נ*ו m*a נײ op «יו

oan ri;p r’n ,inno ױ opippto’ia 
mpt .קאסיש a׳in ׳צטיסע irva pa 

Mta iptpto’ia oan m ^rpi ipwat 
npipo To•׳ in  on ױיינ׳נז oan 
mpt m’a ניט oan bp pa BBatpi 

iPfiiiB’iia otiopi ״יזסען נײ a ,׳צפיינןל
 דך ’t oan צײדי1סא in סיט

pipo pa ,too inp’ onw ona.״ 
 pj ipo*a• יאס סיענט זי װי װיײיו,

 oan bp דך. שרמען *ו oamaa סינען
 ניס ,Bn טוס זי ta inptpjB’ia גאר
nta שיעכטסק״ט, אויס in a װייצ n 

w ra־npr׳a נעשטימס in  IPJPt 
 oarn on* סוט ד ta נאר י,1צײ1סא

T>3Pt צשם Tt oan n .mao אריינ־ 
 ױניאן ip'noa ia ta •aP I’M נעניסעז

 no בירעצ intjmporoit a סיט סאן
ipnpona Tt נאס ס־םין pa סייס׳ן 

 pp ניט סען ra innta פארסיון,
̂’ipipta עכםער קײן נשר׳ער, a iin 

 »יחר כײ ויר oan op»p ארנייםער.
 •סינאצאגיע! po •ta' *ױסנאארב״ט

ta ייד סעז דארא באס • ס*ס ean סער 
 איינע ra on י״ 1י*י ארוסרייסען,

po די on po D’lP’P .טרייד״ױניאניזס 
 אםיצו ניט נאניצז־עט, |pnpt ניט ra ד

Ptp>a3.| וי ra ניט אבער ipnpt קײן 
 -ia |K נעבקן נעקעגט oan ’t pa נאר

OJPO’J.
o n נצויזע oan |pripona בער« 

t̂ ניט דאצין PotPPJ innaia. איחר 
 אחציע, oinaspt oan ױגיאניזם םאיס

DprrtPBooo ,neap, .1 סטרייק iaaי 
n*חאב איר ײאם סאנאםען ״ m m 

 op* אננעסירט PPtw וי oan נעארבייט
 a ציכ1צ אצץ pa ,oprnpaaoo ציכע

or’rlat, צולינ a ,ײאס נארישתײט 
oan נעקאנס mpt אױסנענציכען צײכט 

on pb mm ס׳שערםאן a pa in a 
 ata ra אצי׳ן1 ביי י״רדמנם. נימאס

 pa הײליג. נמקס ,ip״o נעײען טאג
ta• צייס in’a ra בא- »יריס6 ױגיאן 

נעפיצס דך האט «t .pnanpt םרידינם

ta pm •rip ,inp•• pipjpn 1  po• 
8P1P B1B ’» ta OTSPJ •t •an B"P 

m*a ia« DPi’Osni ,ױדאן ta זי ra 
;pip3pp’»i?*nvi a po ntvto in  pa 

 ypgo Tt oan oritppi ארנ״סצר,
in  oan o’o in נאס ornota pa 

inaitPi saot ra on’a npianpt 
a on״oan ip  PM |PriP«iia pra 

iPPPiytana aar an, 'רסי ipaa
Ban זיו ian a dpi pa ניס •ippt 

 on יא־טען Ban ,f ta noa נע*ט.
ornaa, ימיססדיינען אנער a נאס 

pa ניוגa ra bp גרויפע m ri’iaaa
on Dgno prP«n ata ,now i n  iaa 

n?’׳nw T iai* mpo i״you m B
װיירזעןס.

T a  3an m g ’ ig •  a ניס חוצי׳ן 
nptpi,( חאנ איך ip sg  in ’ a נע־ ניט 

T a  .ipopnaa b jp p חאב •p » a t T t 
i n ’ a  ia a  own a י i ני p r ’ p ,potapaa 

o; ניט m*a ,ban אנער n  pa inptp 
a p a  o tn p  .o ipnpj 3 יסזצgn a n a 

r i jp n p o o  ipag iop t m ’a r a ײ  a נ
o די םיסען pa •as׳ o '^ ia ׳.in n o is 

m נעחאט חאנ איך ’ a אינעמעגיננען 
m ’ a agn T a  pa ניט n ta ,B tg p in

t ogn’ 1 האנ איד נעענדערט. זיף’t
iP3g 1 אי ג?כא»ס ig i r a  o n,אצי

oipppjoia i ’t 3gn i ’a tia 1א| agn 
3 ra.סיין אנריסט *B’la ’t ogn gipn 

 itrn, מים opos י»לט, mpt נענומען
To Dgn ’t pa נעענטסעי״ט. נערן ניט 

3gn I ’a ילט8נע ta נים ;ig חאלם ’t 
ia מיר^ניט i נציינען, איהר a nta 
 1צ oitra ogn ’t ta נאר ,“״כרודער

 gi ד סוס ogn, ניט. mow p’p 1מי
pa םאנ״? מיסען «on opp’• ’t 

a i« r״pj .12 י1 איײך pj’Ub’a
ip o ” 3 ia זיינען i ’ t ,עס צונאננען 

”jpp* נים צוינס io o  t סים *ap ata 
n  ,’ t r a  ,ro n p p,^ ״”1סס ;עבציגען 

jpp אציין pa .[” »  ipo pp ’ * pa זי 
o m 3 ססר״קען ,ip o tn a  r a׳t װאנען

pa’oga, in״ ra h  mptB’ia om״ 
pa .opt איר inm  npt ועצ־ י1 אםאצ 

 נצית״ a Bpo3 ,ptn’iew a דאצי, בינע
”lP3 באיד opn ,t ogn ל־כע, iooma 

a נוחזוק pa .ביזנעס ,ra ניט איהל 
irntr ״; סטריימז צו«p ״ אציין? 
on i זי ,סילט ,ניין״. ’t ̂לענד pa 

 1אי נאר״צק־־טען״. ,ng, i פארצאזען״
באװא־נ־ מיט איהר י1אױ נעקוקט האב

op^pta ogn : tnriorip pa ttnn 
n ” o in  pa og on raדי סיס צ 

ptma מוםערציכק ogn ,iptna pon 
 אײבינ ,fpfiopp nr אײנינ איהר ניאכט

 שצא־ nt 1יצ8א ס־ייס pa 1זי סרינען צו
pt| 8 די םים 1זי pa opogaציים??1א

* jhIWI'ryl ~ 11 ׳i  n
a a^nraa »>n ׳

>י ♦ י י’ ”1» י ׳ י m ׳’« סיי •  ir tg n p i a maun׳ay P’p ,(ypaa p;pripptr• 
1 ona ,oa’tpi pa T7י •pwio fpna 

m pi r<, ציין, די •n&ma pa nan 
*”3 om eo’ipytB’ia ?no ipi ,opo 

p ntpnn <v<״;o«׳rt” 3 mb ip •ןיי
ira a

I - 'Nffjt

opiraaptr'a ia om pa ,ipo _ 
fUr |pptat on om ,in  pa bPtia 

•tn’M pc P'iiB’1* |pr>aj pa ipoa 
•nm pa ogn ,s’t• iPDintypt nta 
•tg B r’rptema jpria prna pi 

 pa •**pool; ptgTPtpit ata סייײוײס,
ipa^ipra ipam ata נריש ta איף 

ipa?pt m  pa ,m’a Tia agn ״»j j 
m’a agn ra  ,a oanpt m»m ’a 

.ivnpt a;w
a inm יאליץ «יר חאנ סאל <*l 

ig’ir  a ” 3 ipcno ,;1* סיטינPD pa 
3 pomp in’a ,rump,ילד mn po 

ipoi’BPtona ,ipotitp; ,דאצי׳ן sgn 
a ’tta i ’t׳JTOt pm |’a op’ipptr 

inp ’ ta סאי ,mm nptin l*a ogn 
a ipn׳mwa dp pa ipoipo’viaa a i 

a im otropnp״ipta f a ’t ,iPtian a 
on ניט מיטיננ ,piprin |” P jpnpt 
l’9 ניט  tt’ea ,pip5po• Pttna p’P 

yti*« pa ipag ,pipann otan p’p 
ogn (Pina Pima ̂׳טראצם נצ^«ד נ IB0’־!"W MP )«|צײ| Bn |1B PIS׳ 1

 pa ipopaapi ata ״a itptmta ra ד
ip^nraBip .מיטימ ma agn ra• 

ogn ipag ’t ,OD’iiaa ניט •pi piPi 
Ppggr |paanr a om oipBotp םיטין 

mb a o'anpt opn *t ta ,imipp .•gp 
poomr סיינונג f a  ta ,im IPtpn 

pa ניט Tm ps ,igtipa prnrn p-p 
ipo ipo דארוי t׳i האלםען pa .וױי«מ

ipopp? opi דאל agn איך •ma 
tpanopt די אױי ,om .*,map’iaa 

p ta׳opoa ,poor ,?הײצינ pro אויס׳ן 
ePap ,oa’tpi ipoipnpiaa mpo igi 
pa>m pa ,ipria om ,fpoglpt tia 

rpioma Ogn op״in  oi גציק po 
ra  bipogo tpi’oam tpom; ata 

 no n« »4- אױוי tpiatwrpi דאצי
 H pa D’ag צאתאי א־הד «ו אריינגאננ

ogn באװאכט opi דורכנאננ on pa 
any,“. זי tPiaorp; ra אין . fpoapi 

o n  po ipoipy poao ra ,tPom 
n pa Jppnmpiia pa row *nnP 

tpnpt ra נרייס •ma tpri’miaa v 
Ptip̂« ױגיאז oga n’ א«צי? mnp.״

im איז לעבען דאס p

-
'

̂יגצן אמת׳ן פרן םינוס ווײן  t«« •ארגן
 Minpn*D וון יפחרען װי װעד* רצחר
 ftm ױני«י *ינםעײדיפנפל דל אין וארפ
Id ווין !ם»נ v לעכם און  Biyer 

 איו ארבײ■ סך קײן ,וזםימענד, *ון חײס
 געלע• דער םים ?יך נאכוצפ — גימא אימ

 יײאו «יר כוחות ורי«ע זח1אנךו«ע גזןנחײמ
 ױניט♦ די אין •ארם וורבײ®. ווײפערדיגעו•

in?* ! הבי״-ימ זעלבע די זײן װעפ »«חר

נ ־ נ נ י א ו ש ם8ס
P״o ■ar a pa (חס־צעחצם n( 

na רײזען. אברחםW
a

a p i o” ai»pt n g o n  agn'a ותי־ 
jm pi r a  taoigc i n  .•ar ipo יצ'8א 

ip ײננעתזאן, מצ?כטער ס״ן ניט  ipaa 
tua nr ttn o r  w p i tm pi ig i ra. 

ipaa ra  op גים tm w שוצד. דין 
to ,oga in.־ a ,p’ro igp 1ציסוױ׳»ע 

ױ ogn ogn איד,  a ma tpapipiona י
i״tpiptmpi a ,rD ■שנײדש m  po 

i — הייס. n נ»ס r a מד אײואנםציו 
ogn ip  •taoigc iptna tPtpn די ia i* 

n צייט i n  rw ײם31א ■pi tra 
pa .(ocaaptana) oroan קציין וױ 

pi” t איינצעאן tpr’t ס  nta ,ttmpi וי
pragn ipag Pra אומד מגישסארט, די 

.o i’ig ’arp i pa o pipp i

ipo  a m  tptrt jpipn •נים o n 
ipo  ogn זיכער n  ipaa jiia e p i O 'l 

ogn m n pi’tgi סײדצאו 1*ל נים 
p igor אימצמ? •ננ?ריחרס.-כצויו tie 

HU tPagn ogn ,*opongni’i, די i 
n נעהאס  pa aiaa בעפצאו i ip t ’ tat 

0”« po ip ip Tb  —  ,oona pa im c 
 חײסי׳• a |p«n nr ptannig צייס *ו

Dtp i וױ ipag ציד. n  ig i, .־» mgp 
o׳P’S, רי פצעום poenp סצאננק i n* 

tpipn, פצ?נם ip זוצױססן r t  i n  nr־
: tpoganao » n e r tia pipi

r a  n — גיט pm .טמםער n 
a r  a r a.״■ pa א m  o ir t ■ar

-.O’l
ogn in  tPrm» tpmn ina ipag 

ipo גיס arena jngopi״ tniairun*a 
r t םיט p iu  r a  ogn .ipoiltn ig• g 

in  nr רגײס״• ipag ךי אויך »ra m

iaa i* im נים p  om iw aa jpnpi-
tptgio. סיי m סײ tpagn ארבײ• אצע 

|ia o ipo r ptpi” tnaa po ,o ripo 
m ip P, נים opoatrmpi t” p ognpi 

ra  op tia , r t  tpmni ניס Pp ’B tpnpi 
p;” a tp tn  nr ogn די םיט .n m a

ogn ogn ,opoia ipam i n  ipag 
i ביי n ארשײס otnpnpi, איז tmpi 

ipa’Pm oipoia, די וױ nr ,o” 3ia 
oingnpi tpiUi pPa jpi” » im  paPpn 

p ir  tprn im  ipaPm om tia שצום 
*pi ogn ipaa opoia i n  ...tngnw 

ogn op pa ,:go nr :go pc tpopan 
tgp pto ra ,oaaip: I ’t איחם ,tnpt 

r a  I'Pwmgaoia pa ip n r .|pago:g 
ra  n’io  pa t a r  pa tpigorp: ip 

|p:ppa im  tm  ,am p tia ,oaanaa 
o:pPa ,jnpnrmtiOMO |f3*in:g r t 

tna m ip !?כאנציים

£

•••I
oPam po:ia  ip :n t:” a  i n אונזזױ 

o m  pppptpr o g i tptip: r a  i n די 
p ואם*... ,םסואיננ p w  p r t g i  o g i־ 

pap> a  m  tu a  ia a  im p :  r a  p?■ 
p n  p r i.־ :o o a ia ii ,a n a  nr i*  oonp 

p a  p n a ײן ip ז  p a  ,,:pb  g  o P tr t r 
m a n o u  d b ik i i אחים Pppm r a 

a i r o’־::...o io
o g i ...ppppwtr P*iaii a  tpnpi 

a: M״ r  p a  pragn im  Dgn .p:w 
onr pa:<יענ  oanp ,איינציסנו P m  ta־ 

a a r  ,in s  jpa .סיידציןי V» Ip ip Pb 
opo ia  pram po tp o ir o  r a  p rupn 

»J r ’ p o 'rP rP u tt  tn
Ppp’o ח»צם«די: r ogi סשואימ־.

pa oa: םוייצ o:pPc ,op r i : r ’P tia 
”ita pa •tnm ipoa’ ארנייט די P m 
3 ,im pragnײ ipi ארביים oaowa 
...D” pp: — m n  |ia |p:rt

 gi opi pa npuia oprtrm* די
aar |prt 1זײ:ע :p:” Pp mpt imp. 

|.Poipp::g ipnr r:ia ra ’:pb np’ 
airo via im tpagn ig i pa’:־::og 

y»v :go mP’ <tpap:p:o’ia) o i:pbop: 
 tmp: או:ז ביי ra op ...o:po עסציכע

ogi ’Ptro OB'inipa’a .nnar po a 
tip: nta t:ia ogn paPm ,pPpptttr 

airo Pppmr ogi tytigntooma’־:: 
t:ia -tao ogn pPpptpr ogi — og: 

:.~tn tPinntaa « ognp
4 Via ogn pPppwtr ogi jioaאױ־ 

in  iaa pa ,oanp: ppy:mr a 
Via pir r t  ipo o:pPa ’:pb ipra 

...ptPt'BTBg
ogi tmp: ra ip’p m  ipaa 

a ogn ,ogru’airo Pppmr״:*ma o 
ognp: ig: op ogn ,Pro pa op ip»P 
tngiip: ig: op ra iPga pa ,opo g 

tm a ימאסםיה: n iaa ...צײחן ipag 
iPnp: tia na |pap:p:nr op ogn tpa 

::*aP iptpignp: ooiam'iaa in  i* 
...o” aia ip :’P«iiI י״ "'■

 צו נעסומעז 1מי וימפן סאל ודין
w אין נעחן v דער צז געשטעלם זיד און 

 א נעייעז איז פריהםארנען דער ;ארבײם
 ניו א מנגאסען האם דרױסעז מדימגד,
 שנזד א און עסחױגער א #חנגען יאומןע!

 היסעל יאחןע! נױ irt אויך וױ לער,
 וחנל״ נעהאם, פארלײט און כאסעס וואלס

 איז שא• אין געיאנם... איהם חאמון מנ
 נעז פון ליכם א אבאר ליכמינ, גאוחנן

 חאס ליכט דאזינע n ..4עלאקמרי< און
?V אויי געיאגם in ,שווערפ װי גשמח 

 דאזיגע די האמן אלע to וואלקאנס.
 אין סױט... on י1ו נפהאס, ®ייגם ליכם
 אונ־ געווען שעגמעלע דאס »יז םאג אזא
< םרייסם^ איעצינע זער

n א אזוי אכ איף בײט1א :io r און 
 אן מיס שענקעלע on צו שנעל םיןי לאז

 אום םיןי קוק איןי פעני... 1ײםע1אנגעג
שענקעלע... אס1 ניםא —

מ םאתואונח^ם |י1ווא איך —  בלי
 דדיקען זיי םיםארבײנתרינס. סײנע צו

 אױך שוין האבען זײ :ילײצעס די םים
o םיס שזנסזלז דאס אז באסמומזט, n 

ניםא... איז טשואינג־נאם
 כגענוםען1דו האט צאח העםםיגע! א
 V? קענענדיג נים װעזעז, גאנצען םײן

יען:1אויסנעש הויף איך האב שעז,1באהע
V!שענקעלע אס1 איו װאו —

̂ובאן שאפ פון םײדלאןי אלע ה
 צוגע^ממ און נײט1א די אװעהנעלעגם

^1םי צו
V איז װאס V איו װאס ־—
םשואיגג• מיט׳ן שענקעלע דאס —

 m װיםענד איך האב ניטא! איז נאם
שוײעז.
 דאס אײנינע האבעז ׳טאקע אמת —
קט.1באטע זעלבע
 םים׳ן באס in אנגעיזומעז איז עס

סאן...1פא
i איז — >' הא א,1 איז װאס — n 

 אנחוקעגדמ אשם,11איבע נעבליבעז באס
 פאר־י — ײז1ק אײן אײז םײדלאד די

ם?...%נ סען אדבײם וואס
— d%i ...איא האבען—שענקעלעי 

קול. אײז איז וױ ט1אויםגעדונע
 חאי האם שמנקעלע... דאס חם~• —־
 ארױסגעזײ© שםײכלענדיג האלב ׳באס
 dip שענפעלע דאס — צײהן די דורןי
 *ימר אנעז...1ױסם1א נעהײסען איו

אפנעבען̂. איהם מים ?יך צוםיעל םלעגט
J האמנן — !םײדלאןי אהײם, — n

o iy iin ׳ שםימען. אײנינע
P האבען — אהײם! אהײם! — T t

___ אוגטעמעהאלםען.
 אױסגעבחר האם שאפ on איו אוז

̂לע דאס 1פא ססרײק א כען ̂י שמנק  סים
טשואינגמאם...

M
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סמוהםאנערףי) נעװ»ח$נפ, דים
 װארגוגג אונזער DfM ,pn \yp ן

i f ײגען װאס םיילע, םאר מנעט? 
 היסטעריע דער םון געווארען ״

 אז זײן, קען עס יזנ^ךכרעכערײ.
p ip  fm צו ט2איבערהוי o y e r צו 

f f j, מיר וױ אםת, איז עס אױב 
 געװארען איז היסטעריע די דאס

y .גמםײגע n s irp ir מג־ דער אין 
pp װארט יעדער איז םאל אזא 

ocauMPB, ארױסגעװאו״ לאגיק םון 
 צו זאר אײן נאר בלײנט דאן

4 n עגען  װאר־ און הענט די פא̂ר
pa היסטע״ ערעקציכע דאזיגע די 

p p ,נאף װעט אסשר סאראיבער 
 ענער־ פױט טעג״עען דעמטעא » נן

 כח געגוג סיט כאװאוסטזײן, סים
 גרױסען דעם טאכען צו גוט וױאען

J פױט האם עפידעםיע די װאס 
 דער אין װעט אפשר נאבדאכט.

עטװאס, נאך בלײב^ נהלה ימער
אנ־ קענען װידער וועט נתן

 װען דערוױיל, אכער בויען. *ו
 קלאוקפא־ די פון טייל חיבעער •

ײ וױ אזױ מ*גדאען,  װאלטען ז
םארשטאנד, זײער געגצאיך

 און צוברעכען צו אום אאעס, םוצן
 םון סרעסטיז׳ט דעם מרניכטען

 װאם אײנציגע, דאס אין יתיאן,
 צו װארטען, צז — איז סאן, צו

.typmr —1אי

opn

’ s  *3A

OKI

 אויסצױ יפװער ?עהר pp דאם
 װען שוױיגען, גיט קען מן . .

 בלוט, מים פארגאסען וחנרם וזארץ
an װאם .כדטוגעת׳ דער צו זיןי 

 זיײ װעאכע מענשען, ארזםגעכאפט
 אזוי געװען געכטען עחפם גאך

 מענשען װי בארעכענם, אזױ
pn. שװיײ צו שווער איז עס 

 אײ־ אײערע װי זעהם, איהר וחנן
^ר  ברעכען שוועסטער און בר

 םיט האבען זײ װאס דאס, שנמכעז
 אוז באום פיא אזוי מיט מיה, ®יא

 צו שווער איז עס אױםגעבוים. ים
צוזעהענ־ רוהע, באײבעז און ן
 כאפט װאהנזין וױאדער דער וי1

 מענשען. פעהר איז פעוזר ־אאץ
 רא״ נאך מען קען אפשר ^031

 א וועט אםשר ותכמנזתס־איז,
אוים־ צייט אין װארגונג ®ון

 כאװאוסטזײז דעם צו םיצע ן
 זײ װאס .םשונה׳דיגע״ װיצדע, דאס

 דאם םיאם איהר כאטש און,
ארױסגעװארםען, זײנען רײד

 איהר איהר. מוזט רײדען דאך
of אײגעגעם אײער צוציב טאן 

פיאגען, ניט אײף עס זאצ
אפ־ שנעצ צו געװארעז זײגט איחר

 פאר־ האט און פארצװײפעצט, *
םציכט. אײער טאן צו מם

 פצאוק*מא־ אצע צו רוםען םיר *ח
 איהר װאם זיך, באדענפט !חאצם

 םון זײט איהר װי אױפגעדײצט,
 זוכט דעמאגאגעז, געװיסענאאזע

 םיה״ עטציכע אן נעםען צו נקםה
in rn i, גאר באםערקט איהר און 
לײ\א זיך םאכם איחר וױ גים«
 אוגטער גראבט איהר וױ יי

עתזיסםענץ. סאמע
I־

איז װאס פאקט, אזא למשל,
m

w

 מצטעז אין געװאיעז :יכט
 זאגעגאג* n .4.מראכסיגקײם״
 געװיסעז א אין אדגייםער

bop o סאכעז צז n םאר 
j ד. / i א סאר bop. וועצ- אין 

 האבען קענען נים זאצ
 on םיט Bf סאכצן

 ביליגססע n מאר :ײםאן
£ דער אני  אנער־ גים זאל נ*

 n נים oip 1אי ײגיאן.
 ניט, דאס םײנט ? םשוגעת

 אין זיר פםידןן אציץ :ײמנר
באפרײ צו נאר אבי יינמז,

son •םיי• ״קלאופםאכער״ וואר
 אויד נאר קלאו?ס^ער, בלויו :י•

ן ו  ױן םעםבעדס •נדערע לצI י
יתיאמס

 געגען נקמה םון געפיהצ זײער דיגען
? ױניאן־םיהרער יענעם אדער דעם

 װעצ־ םאהט, צװײט׳ען א נעמט אדער
 װי אויוי שטארקער, גאף באוױיזט כער

 ״1שט־ ױניאךמעםבערס אונזערע וױיט
p שוין קען f נאכט םינסטערער דער 
 שאפ א אין מײדעצ א װאהנזין. םון

 אהן באס דעם םון אװעקגעשמןט װערט
 אנסזאגטע די אורזאכע. געניגענדע א

 באארד דזשאינט צום קומט ארבײטערין
 באארי דזשאינט דער קצאגע; א טיט

 באסעס דעך טיט קצאגע די אױף נעטט
 אנט־ די אז אויס, םיהרט און אסס׳ן,
 אנגע״ צוריס זאצ ארבײטערין זאגטע

 זיך אנטזאגט באס דער װערען. שטעאט
 דער רוםט כאשצוס. דעם םאאנען צו

 א צו ארבײטער די באארד דזשאינט
 אז ארבײטער, די ענטפערען מיטיגג.

ײ  העצ* ניט װיצעז און צינקע׳ זײנען ז
 זײן איז באארד דזשאינט דעם פעך

 ארבײטערין אפגעזאנטע די אז װאונש,
װערען. אגגעשטעצט צורי? זאצ

A
געהן משוגעת :מיר םרעגען

 ארבייאךד אן ערשטענס, וױיטער? נאך
 אפגעזאגט װערם ױגיאךםיטגציד, א רין,
 דאכט פצאץ. איהר םון םארװאם א אהן
 פראטעסטירען צו ערשטע די אז ׳זיך

o געגען n ארבײטער די זײן דארםמן 
 דער ניט אבער דאס איז !שאפ אין

 כא־ ״קאאםעדיןעספער״ הײםע די םאצ.
 הבית בעצ דעם צאזען און שוױיג, א פען

 צו ארב־ײטערי׳ז די קומט כושעװען.
 זיר נעםט ױגיאז איהר און יוניאן, איהר

 י ד אבער מאכען שריװדע. איהר אז
ר ע ט י י ב ר ד א ת י ח ט א י  מ

 מיר נײז, :זאגזן איז ס, א ב ם ע ד
 העצפען גיכער װעצען מיר צינקע, זײנען

 ער װאס דאס, אױסצוםיהרען באם דעם
!ױניאן דער ניט און װיצ,

A
 אײנציגער דער ניט איז דאס און

 אזעצ־ פילע גאר פאראן ?ײנען עס פאצ.
 הא־ ארבײטער די װעאכע אין םעצע, כע
 זיײ זײ װער םארגעסען, אינגאנצען בען
 גע־ זיך האבען זײנעז, זײ װאס נען,

 באסעס זײערע צו שותפים פאד םאכט
 זײערע געגען ה. די ױניאן, זײער גגעגעי

 צאמיר צעבענס־אינטערעסען. אײגענע
 א אין פאצ. א נאך דא דערצעהאעז

 אן אראפנענוטען ױניאן די האט שאפ
 ױנ־ די גענעז האנדצען פאר ארבײטער

 אבער איז סקעבערײ. פשוט׳ע םאר ;יאז
 די און צינקער, א סהעב יעדער איצט

 אננע־ איהם פאר זיך האנען ארבײטער
 צוריק מוז ער אנדעדש, ניט נומען.

 ארביײ די קוטען װערען. אונגעשטעאט
 טענה׳ט פרעזידענט. צום שאפ פון טער
 זײ ײען אז זיי, ערהצערט ךײ מיט ער

 בא־ װיצען׳ זײ װאס אױסםיהרען, זאאען
 באס דער זעצבסט. זיף זײ גראבען

 רעם־ פון געםיהצ יעדען םארצירעז װעט
 ױניאן, דער פאר מורא םון איז פעחט

 קען זי אז טאכטצאז, אזוי איז װעצכע
 שאפ פח אראפצוגעםען אויספיהרעז ניט

 צו זינעז אין נאר האט וועצכער אײגע̂ב
 אין ױגיאךהאנדישאגס די רואינירען

 ׳זײ אז זײן, װעט סוח דער שאפ. דעם
 זײן וועצען שאפ, דעם סון ארבײטער די
 דעם םוץ צײדען ויעלען װאס ערשםע, די

 זיך װעט ער הםסר־װילען. כאםישען
 ער וואס אלעס, טאן צו זיכער םיהלען

 האם ױניאז דײ אז װײס, ער װײל װיל׳
 די איבער קאנםראל קײן סעהר ניט

 אז קלאר, גענונ זיף, דאכט ארבײטער.
 און פארשטעהן, קענעז עם זאל קיגד א

 ניט וחנרטער ?לארע די אט האבען דאף
 מיג־ חןם ארבײטצר די אויזי גמםאכט
iirooin .אוועק זײנעז זײ איעדרופ 

ײ וואם מים זילכצ, מים־דאס  וײגען ו
 אונבארעכענ״ נלינדער, א םים געפוםען,

ײניאן. דצד צו שנאה טער

 ווע- דערםאנט דא זאל פאל א גאר
pB •in םען לױט — שצפער פילע 

 אלער־ ארײז מימזנן — איבער אונז גים
 קא• סעז אוז אעחאגאן, םונקעלע ל"

 א םאנד*. *דצפעגס א םאר לעקמירם
 אפשר וחנםעזצ מנגען רענתנס-פאנד

 דעםעגס״ א אפשר f באספס n נעגען
 n םון סםרײס א םה פאל pp פאנד

װייל גײ\, נאסעס? n געגען ארבײמער

nt  f» געהערט, חאבען מיר
 נןוד דן זײנען דעפענס״פאנד דנעז

 איז דאס בײ. טראמן װאס באסע̂ס
 ארבײטער, די פון 1דעפענס*םאנ דער
 דאס ױניאן. ?ײער באשעטפען צו אום

 די זיינען אונגלױבליףי. כטעט חליגגט
 ? אראפ זיגען םון וױרקליף קלאוקטאכער

 >' ױגיאן די איז װער און זיי זײגען װער
ײ זײנען אן? די גיט דען ז  װאט־ ױני

 אזא ז.ײ םאר עס האט p? א םאר זשע
ײ װילען װעטען דעפענס־םאגד?  בא- ז

ײ מוזען װעמען געגען קעטםען?  עס ז
 ענטםער לית״ ניםא V םארטײדיגען זיך

 :איעצי־גען דעם אויסער דעם, אויןי
ײ משוגע! ײ װאס ניט, אלײן װײסען ז  ז

!טועז
A

 אר־ אזעלכע מיט טען קען וױ־זשע
 געםיגט װאו ארגוטענטירען. בײטער

 זאל װעלכעס װארט, ריכטיגע דאס טען
 זײע״ אין ארײנדריגגען איז עס וױ דאך
 שרעקאיןײגעדיב־ דלם דורך טוחות רע

 האט מכשוי א עפעס װאס טוטאן, טען
ײ? אויף אנגעלאזען  געםיהל א און ז

 ארום, אײך כאפט םארצזוײםלונג פון
 װארט^' ריכטיגע דאס םען געפינט װאו
 און װארט? אזא רא נאר איז צו און

 א אין םאררױזען װי זיף, םיהלט איהר
 שװער, אבער שװײגען. — און וױנקעל

 שװע־ נאך איז רײדעז, דאס איז עס װי
 רײדען, טוזט איהר שװײגען. דאס רער
 אםשר שיקזאל, צום איבערלאזעז עם און

 עפענען אײנעם דאף װארט אײער װעט
אויגען. די

ז י
n ימ< s די

 נאף קורצעז אין דארום װילען טיר
 בלעטלאף פאר א איבערמישען אטאל

 לעצטע דאס פאר געשיכטע אונזער פון
 נאר איז עס װי קלאר׳ אזוי און יאהר,

 אונ־ װאס דאס, אויח אנװײזעז טענליד,
 ״קאנטר־רעװא־ ״רעאקציאנערע״, זערע

 ױניאך ״פאררעטערישע״ לוציאגערע׳/
אױפגעטאן. האבען פיהרער

A
םיהרער, אונזערע האבען צוערשט

 דזשוריס־ דעם פון יאהרען םילע נאף
סבסוך  אפע־ דרײ די צװישען דיקשא̂ן

 װאס און יארק, נױ אין רײטאר־לאלאלס
 דע״ און כאאס םון קװאל א געװעז איז

 געהאט ױניאן, דער אין טאראליזאציע
 צו סוף א מאכען צו םוט נרױסען דעם
 רי אז אױסגעפיהרט, האבען און דעם,
 װערען זאלען אפערײטאר־לאקאלס דרײ
לאקאל. גױיסער אײן

A
 אכ־ ניט געװאדען, געטאז איז דאס
 הא־ פיהרער די װאס דעם, אויף טענדיג

 ידער־ זיף קױםען זײ דאס געװאוסט, כען
 םיהרער די איז שונאים שטענייגע םיט
 און לאקאלס׳ געװעזענע צװײ די פיז

 װענען אלערלײ זוכען װעלען זײ דאס
 זײ. אן זײן צו נוקם זיך װי מיטלען, און
 כל םוןז אז נעװען, משער זיף האבען זײ

 םיוזרער, געװעזענע די אט װעלעז סוו*
 ער־ סאמע די םיז געװען זיינען. װעלכע

 קאמוניםטישע די פון באקעטפער שטע
 יד טאכען ױניאן רער אין עלעטענטען

 באהעטפען צו אום דיזע^בע, טיט אחת
 ן1אורעהנענוט זײ פון האבעז װעלכע די,

נדולה. זײער און דזשאבס זײערע

 אויפטו אײנציגענ דער ׳זיף דאכט
 גע־ טאל אלע פאר אײגטאל האבען צו

 האט װאס צרה, דער צו סוף א טאבס
 ידעטא- און געפלא;ט יאהרעךלאנג פאר

 דער זיף, דאכט ױניאז, די ראליזירט
 נעפאדערט זיף האט װאס טוט, גרויסער

 גע־ באיארפט האט אױםטו, דעפ פאר
 יע־ פון אנערהענונג העכסטע די פינען

 קלאוק־ דענקענדען און עהרליכען • דען
 ניט שס האט דעסטװעגעז םון טאכער;
 װעלכע לינסע, דיזעלבע און פאסירט,

 פאר געגוואלדעװעט יאהרעךלאננ האבעז
 װיכטיג־ סאטע די אלס אטאלגאטיײטאז׳

 איצט זײנען ױניאן, דער פון אישױ םטע
 דיס- די מיט חברותא טאכען װעלכע די,

 און םיהרער געװעזענע קרעדיטירטע,
 טאדנע דאזיגע די איז עס און באאטטע,
 ױנ־ די איצט באתעטפט װאפ חברותא,

 נע־ לעבען אין האמזן זואס יאךפיהרער,
 אפערײטאר־ פאיאײדגטען דעם רופען

לאקאל.
A

 צװײ געיועז זײנעז יארק נױ אין
 קלאוקטאכער די םון באארדם דזשאיגט

 טרײד אין לאגע די דרעסטאכער. .אוז
 םוז אינטערעסען די אץ געפאדערט bהא
 אז דרעסטאכער. און קלאיקמאכער די
דזשאינט ײ\א צו געהערזנן זײ

 צו נוימיג pnw איז עס און באארד,
 געגעז ״רעװאלוציע״, דאזיגע רי מאמנן

 הא- װעלכע םילע, גאר םון װאונש דעם
 ראליע ו׳ויכטיגע גאנץ א געשיילט בעז
 אינטערע־ וױינטעס איז יוגיאה דער איז
 גאנץ געזוארען אננעריהרט ײינעז טען

רעםארםע. דאזיגע די ײרו שטארק
יתיאךםיהחנרשאםט אונזער זיד האם

A"} ?  מוטיג נײז. חנם? םאר אפגעשראקמז
 אויםגעפיחרט. אויפםו דעם אױר n האט
 רעםארם n דאס באװאוסטזײז, דעם אין
p נויטי^ הצכסס איז p קלאה ניט עס

ױ^דטאר• שחמציכסטע n ®ון רעז$
I זי♦ ו סיט ניחנר דארום רעטער?

A
אלעו״ דא זײנען יוגיאן אוגזער אין

 ארױם״. זיר חאט oy און טעגשען. לײ
 װעלכע די,. םון מאגמנ דאס געװיזען,

 פראמינמגט׳ג גאנץ םארנומען האבען
 אינער״ האבען ױגיאן, דער אין• שטעלען
ד די םאר ניצליכקייט זײער געלעבט  יו

 האט ױניאךפיהדערשא*ט די און ׳יאן
 מי• איעציגע <זײ\ םארטראכט ניט זיף
 גיט דאזיגע די דאס #דעם װעגען נוט

 חא• עלעמעגטען װינשענשװערטע מעהר
 זײ דאס און םרײנד, םילע גאר בען

 פאסענ• דער בײ זײן נוסם זיף װעלען
 םליכט איהר חאט און געלעגעגהײט, דער

 יגט6כאזײ באזײטיגט, זײ און געטאן,
 קאמױ די געגען ?אמוי אין װעלכע די,

 גע־י שטארק גאר זײ האלטק ניסטען
 םיוד אונזעיע זײנען דאןי און האלפען.

 רעאקציאנערען, םײסטעדסטע די רער
 אר״׳ די םון םאררעטער שרעקליכסטע די

!בײטער
A

 בײגעקױ אלע די אט אז באטערקט,
 הא״ עלעמענטען באקעטפטע און מעגע

 גערעכענט׳ זיף און נעצעהלט זיך בעז
 םון ״מאשיז״, דער םון זײלען די אלס

 האבען װעלכע ׳רעכטע, זאגענאנטע די
 רעאקציאנע־ דעש אױםגעהאלטען דאס
 םיה־ אונוער עס האט זײ רעזשים. רען

 באזײטיגט כחות אלע מיט רערשאפט
 א גאף איהר דארםט ױניאן. דעי פון

 םינ־ א פאד װאס באװײז, קלארערעז
 שטעלט עס רעאקציע פון כח סטערער

 ױניאךםיהרעד• אונזעד פאר זיף מיט
? שאפט

 גע״ צושטאנד שוין איז עס אז און
 םאראײניגטער דער געװארעז בראכט
 בא־ האט מעז און ,2 לאקאל לאקאל,
 באאמ״ איהם םאר אױסװעהלען דארפט

 בא״ ױניאךםיהרערשאםט די האט טע,
 אויסנאהם, אהן אלע אלע, אז שלאסען,

 רױ זײ צו ױניאדלײט, נאר זײנען װאס
 נ^עבען זאל יינתע, צו רעכטע, זיך םען

 עם װער און, ן שאנם גלײכער א װערען
 װילהא־ איז װערען״ אויסעתועהלט װעט
ײ אויב פיהרערשאםט, דער טען  װע- ז
 םון םארטשריט דעם העלפען נאר לען

 אויסער• זײנען עס און ױניאן. אונזער
 קאמו״ מעהדסטע די געװארעז װעהלט

די םיזזרערשאםט די און ניםטען,  האט׳
 װײזט, און געהט ברכה: איהר געגעבען

 ױנ־ די םאר אויםטאן קענט איהר װאס
 «ז הארצעז, גאנצען םון װינשענדיג יאן,
ײ  םע־ העכסט ארויסװײזען זיף זאלען ז
 עט״ זײערע פאר פאסיג העכסט און היג

טער.
••

 אויס• דאזינע די האבען װאס אבער,
 עהזעקוטיװ און באאמטע ערװעהלטע

 ער־ זײער בײ שוין ,געטאן? באארדס
 עטטער זײערע אין ארײנטריט שטען

ײ האבעז  אינטערעסען די אז באװיזען, ז
ײ געהעז ױניאן דער םון  װע־ גאנץ אן ז
ײ װאס ׳אלץ איז אז ;ניג  נעטען טועז, ז
 אויטסיײ םרעמדע, פון ארדערם די זײ

 אנ״ גאנץ האבען װעלכע מענשעז, דיגע
 צילען אנדערע גאגץ שטרעבונגען, דערע

 ױניאן. דער פון די װי אטביציעס, און
 ױג־ די װעמען םיהרער^אפט׳ די האט
 געזאלט געװארען, אנםארטרויט איז יאז

 ? שװייגען און גלײכגילטיג בלײבעז
 אמת׳ע געװען זײ װאלטען דאן ערשט

ײ ױניאן. דער םון םאררעטער  האבען ז
 םיח־ אמת׳ע װי געהאנדעלט, דערפאר

ײ האנדלען. םוזען ױניאן א פון רער  ז
 באאטטע ד.אזיגע די געשטעלט האבען

 שװע־ אונטער באארדס עסזעקוטיװ און
ײ האבעז ריכטער די אנסלאגעז; רע  ז

םון אראפגעזעצט און שולדיג געםונען ײ  ז
ײ ײעלכמ עםטער, זײערע  אזױ האבעז ז

 אוג• םארשװעכט. און *ןברויכט מ שענדליך
 דעם איז געהאנדעלט האבעז פירער זערע
ײ םומיג. העכסט םאל  געװאוסט, האבען ז

ײ אז  םון שםיצע די םארלארען האבען ז
 דאס און *םרײנד״, פריהעריגמ זײערע

ײ ײ pp געםינעזי איצט װעלען ז  די ז
ײ שונאים. טױטליכסטע  אױך האבען ז

 און געםיהרט ״לינקע/ די »ז געװאוסם,
 פרעסע, געװיסענלאזער א םון געהעצט

ײ װעלכען םיט םאקטאר, א איז  װעלען ז
ײ דאס און רעכענען, מוזען זיד קענען ז

 דאך םײט. שטארקען א ערװארטען
ריסזיכ־ פאליטישע אלע די אט תאבען

 איר• א«עשראהען װאלטעז װעלכע טעז,
 געהאם ניט אאליטיקער, װעלכע גענד

 אונזערצ אויוי וױרסונג סינדעםטע די
 נצחאג• חאבען זײ אוז ױניאךםיהרער,

 װניאך אלם געװיסעז, זײער װי דעלט׳
 ?יך, דאכט דיקטירט. זיי חאם םיהרער,

 באי• האמן חאגדלוננען אלע די אט
 באוואתתתנג די ארױסרוםען דארפם

ײ קלאױזםאכער. אלע פוז  בא״ חאמן ז
 אזא dm3 שםאלץ פיחלען זיד דארםם

 אוױ חאנותלם װאס פיחרערשאםט,
חאמגתג איכמנר סוטינ, אזוי בראװ,

p p וינעז n ח אינטערעםען® i n

-VJS־ ■

i• ד♦ «*/־$רײ*י««״ m r i t, ר חו  ני
w iw 'm in  n  V t, מ > מ iM ו t n 

tB« irte און lE tm ts די i r i vר

i, דער קומעז ני<ד וו׳ןט עס י t t 
mi חר• יעתר היןווקמונער, יערער» 

 אײד ח*ט װאס קיאושמאנער, לינער
 גע׳ווריי, דאזימן דעם »ין ןעשוטיגיט

 און שט־יי, נעניינען »יז װאס אדער,
 די געװארמגט ניט »ון נ<ײנני?טיג,

 ׳וווועםטער און נרידער נערײ*טע6אוי
 אפ׳טר, און, ׳טעמען, זיו וועט זײערע,
 הא« ער װאס חאר, די זיו אױף רײסען

 נע• אונפאראנטװארטליו ׳עענדייף אוױ
 םון חינר״םע! ויף אאזענריג חאנדעיט,

 *VI די פון 1אי טראזעו «וסטע טלערלײ
 אונזער איו דאס נ<נו<ים. מיינםטע
 םיח־ די םו[ טרייםט דער און טרײסט,

 אזױ גשחינחןים חאנעז װעיבע רער,
 חאנד<וננ יעדער װי װיסענדיג, נר*זו,
 נא־ און מיםרעירעזענמירט װעט ז״ערע
 זײער דאס וױסענדיו, װערען; טמו*ט

w ז״עי עחרלינס״ט, iift •יענענס־רע 
 דורך װערען ;עשלע«ט װעט 'ע2•וט*

 דער דאןי אנער בלאטעס. אצערליי
 אט װען קנאוער, נאנ׳ו m איז טרײםט

 ווירק• ױניאן די איז קרייץ־צונ דעם אין
 *ו׳ןומעטערט נעםאהר נדויסער א׳ן ציך
־עטימ-טטיקער. א־ן װערען צו

 רא׳ ivivp IV נעדאנק רער נאר און
 איז װאס *צעם, חורנן דעם םון טעװען

 םיהרער אונזערע האצט רענציף, נאר
 ׳שטארק ■אםטען. זייער צו *וגעשכידט

 פאר־ און »װעש«ו»ה| װאונש זייער איו
 ז־ועװ**5װי די זאצען און אצעס, <$זען
 דער ׳סױן ערנסטעס. זייער טאן רענע

 סון זיי טרײבט זויבעריןייט סון נעפיהא
 אזױ דאף איז עס «אסטענם. זייערע

 נענען קעטפזן «ו האבען צו שרעקאיך
 װעצכע נאנדע, נידעדטרעכטינע אזא

 1אי ריידען iv אי*ט עס טרעטעגדירט
 אבער שצאושסאכער. די םון נןוםעז רעם

 װי ׳!וטארשער, איז פציכט־נעםיהא זײער
 בצייבען זיי tut װאוניפ, נרזיסןר זײער
 זײער *ו טרײ •אסטען, זייער אויף

 די י«מז8בא׳ *ו איז היטען צו ׳פנועה
 *VI אנםארטרויט די איז װאם ױניאן,
װ$רעז•

i A
 װאס רױם, די מכח איז װאס ,אבער,

 פאר* װארום נעהעכערם? האבען זײ
 םון העצחןנטאט די אט איהר עװיינט
 אזוי האט איהר װעכיען םיהרער, אײערע

 איײ מיר הערען — “באזוננען? עעחן
 םאד־ עפעם ײאם ״און םרענען. נעם

 טייע• דער אן דערמאנען *ו איהד געסט
 װעצנער םיט נאװערנאר־שאטיםיע׳ רער

 םארבונ• ייד האט םיהרער׳פאםט אײער
 ׳פוױינ » איהר טאכם ײארום רען?

 דערטאנט װארום און ? דפם װענען
 העצדענטאט, זײער ניט ׳טױן א־הר

 אין אפיםעס די אין ייר אריינברעכענדינ
צאשאצס?״ די םון :אבט נױטען

 נים אצעם דאם האבען ם־ר ניין.
 האצטען טיר נאף, טעהר פארנעסעז.

 רײ־ אוז ריירען צי הענסט־ײיכטיג פאר
 ניט, דעם. װעגען פיצ און קצאר דען

 די נאצד ׳פױן העצפעז קען ד*ם וױיצ
 קצאוק* װיצד״נעװארענע און פארפיהרטע

 הא־ זײ פאר דרעסמאכער. און טאכער
 ער־ נענוג אצעס Dtp ׳פוין םיר נען

 הא־ *ו ניט נצויכען סיר און קצערט,
 סיט זײ אויף ■עוצא מינדעסטע די נען
 טיר אבזר ערסצערומען. טעהר נ^ד

 ׳פיע־ פון נ$ר איצם, פיז ניט חונלעז
 קו־ דאר מוז באצז־ באצד, װארים טער.
tvo די דאן זאצען ;אויםניכטערוננ די 

 ריכטינםטע ךי נעפינען קלאוקטאכער
 ןייערע װאס ץ, < » םון םארטײט־פוננ

̂ר ”tri םיר ;אויםנעםאן הא:ען םיהר f 
 צער־ זײ װעצען וממס-איו אי זיכעי,

v און פארשמעהן צו נען tvv\ האנר־ די 
 איצם שרײען זײ װעצכע םארי ציננען,

!ײ1 שרייצינם שיצות: באנופעגע טיט

 שוםענדעז דעם אין ותצען מיד יע,
 בא־ אםעוהערציג און הצאר נא;ץ נוםער

 .םארברע־ נעװאלדיוצ די אט האנדצען
 אוג־ פארנעװארפען דען1װ׳ װאס ,“כענם

 זי• ז״נען םיר און םיהרער׳שאםט, זער
 תאנד־ »צע אין ר*ס באװייזען׳ צו כער

 איין־און־איינ־ בצויז נעװען איז צונוען
 אח *טארקער אצץ װי :מאטױו ציגער

אן; די םאכען צו אײנםצוסדײמד  ױני
o םאכצן צו נריגנער צצץ וױ n צענען 
 דרעםםצמר, און סצאושמאכער די טון
מר צייענט דערװייצ און  אסאצ נאו אי

 פון אויםטואוננעז די םון צעםעצ דעם
מ םיחרער׳צאםט, דער מצ t ו u  tv3tn 
 פון נאױיטיומג די ציצ זײער אצם ה*ט

 גיט ױניאן, חװ־ po איבצצז אצערצײ
 פיחרער• די ואם1 דעם, אויוי טנטענדיג

ר מײע? איי ׳פאםם מ ן מאבען צו וי י  ז
ד ײ  ועפצחר־ נאגץ pm םיצצ נאר דצם י
- י ׳פוואים. י־יכע

ס נ ע ד ו ן ש י ד א נ א ל ג נ ע

עי י י י ײ ד׳  אײנ• •אחוף נרויםצר ׳
 אונײטסצאזינ• <צט»»טציגצ די צופירען

irftnw אי« אינ׳*וחונס שײט  esmsyi 
 די צוריק, י#חר פיגא סיט ענוצאנד אין

 װצצכצ 1אי »,1יא עשאנאםי׳צצ טװצרצ
m< די אין זיר נעפינט ענגצאנד v י^זד

in, אחיפצייוצן וצסוזט ואטיריױ האט 
 דאזי• in אױוי יאסט אומנצחיי^ אן

 וױ יאחר 4 אינצד ישױן אינ׳פורענס, גער
 עננצאנר איו ארנייטסצאזצ צאחצ די

 א און ^ציאן א צוױ׳טען כםרר *ן חאצט
0i און םערטצצ n i0״iv ^ n ,טיציאן 

 ׳ווױן !ייוצן דאצארס םיציאן חוג^טער
m אױסנעצאצט tuv i אנקספצאי״ איו 

 נא• איצטיגצ די ניי און בענעפיטס מענט
 גיטא, אױסזיכט תיין ואר איז דיגוונוען

 צושינםט in אין זיר ואל צאגע די אז
םארכעםערען.

im א מיט ip אצ• חאט צוריזן, צ״ט 
 tie מיטגציר ציבעראצער א מאנד, םרעד

 נע?וצאנען1םן» #ארצאמענט, ענניי־פען
 אנשטאם כענעפיטס, וי אויסצוצאהצען

 אונטעתעחמער, די צו ארכייטסצאזע, די
 ז׳פאבס1 וענעז װעצען זײ אוינ כתנאי

 ציי־ אמם נעחען װעצנע ארנייטער, די
 •רציעשט סענסאציאנעיער דיזער דינ.
 שארפען א ארױםנערוסעז נאצד האט

 האג- ױניצן טרײד דעם tie פראטעםם
 אװציי• םעדען־יישאן ענגצישע (רי נרעס
 שױן טײ,1פא צ״ב$ר רער און באר)
 שװערינ־ אדמיגיםטראטױוע ײן1 צוציכ

 גארניטגע־ יצאן אזא סעז װאצט קייטען
 אויך אבעד צענען. אין דװעפיר׳מ קענט

 אז צוצאזען, ניט מען טאר פרינציפיעצ
 שטאט, in סיינט אם1 נעזעצשאפט, די

 סא־ יװאטעןon ■1 אונטער׳צטיצען זאצ
 פארגרע• צו גיײט איז װאס פיטאציסט,

tnvs קע• צו אום 1נײטע1א צאהצ די
a1n tvsna tviײ .tVB!SSii nvpyo  פארא־וטע־ נראיעשט סאנרם חאם ד*ד

 א*ן שרײזען ראדיהאצע די אסיצו רעםירם
 *VI די ft ,titin סומט דאם ענוצאנד.

 זײן צו אויס חטvו 11י1םיי זעצשאםטציכפ
 רvlאיצטי ואנצער in םיט אוםצוםרידען

 ארב״טבצצזיושײם in 1םי ovםיםט
 פון האם מען צבעvוי אויו׳ אינ׳שורענם,

̂ב  דער .tviiuvotn נרויםע נטyצvנ ואנחו
 ענס1׳עי1’אי צישער»v דער פון אוהױב

 איז צאזיןשײט ארנייםס tvivi סיסטעם
 םיט urn ,1911 אין נעװארען !עמאכם

 צונעטדא־ פען האט נצויז טריידס זיבען
 שטאאטציכע א עםאבציר^ צו טען

 סיוןי י$הר א אין אינשורענס. צװאננס
tn רעכטען אין ארום, i װעצמ־קריו, טון 
 איו• in צו נק״ארען צונעצייוען ז״נען

 ארב״טער. פױני־צאן vאצ אויך עורענס,
 אױ« 1920 יאהר אין האט׳רען ענדציך

m נעיט«רייט vi on ־1אי איע אױף 
 דערניי ד.1צא tie אזיג״טער vדוםטרי

 ןvגעבציכ װעגינםטפנס, טעארעטיש איז,
 *V’ םון פרינצי■ ט1ד,וי דער שואפט אין
 ארנייטסצאזיגשייט־ ׳עטאאטציכער דער

 דרײ ע5א װעצכען צויט אינשירענס,
 און ארנייטער דער שטאאט, (דער צדדיס

 נײ־ צצצען דאל£ען אונםערנ#מער) די
•̂yiv טענט*סצנד.זםמצ9̂נ דעם אין

 אום־ שטארש האט יענען דאט אבער
 יאהר אין 1שוי פלאן. דעס נעענדערט

 װאפענ׳שטיצ־ on נצר באצר ,1918
 אנגעהױבעז רעגירוננ רי האט שטאנד,

 אונטעדעט*ציננ פיז אײן אויפצוצאהצען
 םױויצ־צײ• אוז Divr^tD״DPV מאנבע

so. האט ראם on tvi'ipvi נא• לאננען 
tva שיע• דאניילאן״. װארס אזו ,אום 

o 1921 טער, n, איוישו• דעם כמן האט 
vi W רענס v iחאצטiv ענחןרען איין אין 
 צו בדי אניענדמענםם, םארשי^ע דורך

 1אי בענעשיטס ארבייטסצאוע דערלאזען
 די שאנטריבױ־טאנם. tns' אן נאגצען

 !אנצע די אז איז, עורה אונטערשטע
 איו• 1אײ נצויז, נעײארצן איז םיםטצם
o in ir אויוי on איו וױיצ ,1»א»י in 

 vi DfrDKtntS* זי איז װירשציכשיי׳ט
tn*u נעבען צו אייוריכטו!! אן אין 

nm ב״טסצאזע1א י1 i .(אבער ̂דאוצם 
 יכטוונ1אײ| טשאדיטי מין א אצס אויך
tun האט ing ,, vtn* ט1באוי»*אטי 
 tvo האט 1צאו סון םייצמז סך א אין און

ivo’i0 נא נעמוןט נאך 1איחl1ײ tvי 
̂יוענ און צייטינע1םא סיססעס nבארײ

n  n t, tieציlv.אין איז אם1 י־ n iw 
 פיז חכצ סר טוצחנרימר in ווערםער

in וקײם’בייטסלאז1א שטאאמציכער 
o in irw וצאוד. םון» '

 יטtvo tvp 1 ז^צבסםפאושנמודציו,
 װעצ* ,unnimiv voovte די אז ואנצן,

vo סאבט איו» ivnpivi 1עננצאנ אין 
tv בײ i'i tvp ,trovDvaw vnenp 

i םת באװייז אצט n צו אונמגציכשייט 
 אינשוחמם־טים־ װירשואנמ א באשאפען

 ים,1 אפיצו זי גאוױיום ןרתט אין טעם.
in או n איושוו־עגם צװאננס םין VI* 
o אתכמױ אמײםסצטזיגשײט, נען n

»ראגק. חערסאן דר, ®ון

i טיט און פאנאואצ, n ,גאט״ציוומ tie 
iV0vst i סוו שטאאט, n *  ivn’i t 

0 >H .)WnOJVtMHIV1י i t  p it tvstfl* 
tvt<nvi, ד> איזoveo<o vt איו inO iiv 

0<<tn tuvi 01<SV11 א איו »tie 0ivst
 אפא•1שאטאסט נאמת אומנאײיאצעו/ א|

i n אי אין קײט.1נ»טסצא«י1אvצגv •נא 
fviim<i נכצצ װאצט D in in <0 j«p 

o ויט :vm מז שו  די פון vpm<i די נײ
tn iV 0 r s i0  vi<0 oi<isi0 ױ*צט איז 

 אויס- דוחנפאל, צוס ט»צט1או1פא זיין
tv><>8 צוחאצמן it אין אינײטסיאיפ 

o> םיו מ׳פך t i —  tn n t »משא, אזא אי 
tvp'o v rv u זיר אויף i t i  ivovi די 

 otP* >1 מ״נט, ־יאט נעז¥צשאםט, נאנצע
i n  tw nvnv2<0 no p om  tvo 

iv איו .0VF1H3 1שטאאטצינפ t’i •נא 
1ע»צא ה*ס ,tvitt tvo (VP ציחוננ, 1 

vlחאn lצט « א v .1יכטי1 ו iin o F  <i 
 מ׳חאט או אויס, אנץר tvvvt שריטישער

”t אין P אױפמישען נעטארט גיס סאצ 
e in ir r o א־ינםאנע מים כענץפיט 

ת npo<i o* |1א צס)1א1( גונו n  i i n 
m<o<i נאנצע די i<p׳D in ie .סיסטעפ
 1זי צאזט טענח vi<nn <i אויר

 tvp ov װײצ ,ivotbbp צײכט אנער
i1 אז זײן״ ססאצט וט1 אמ, >iאוצס״ 

i,יי 1אי t i«׳«o itאצט1 זאצען ״« *vn 
in אין jib  m nw o  twioi 1אי די* 

O0<oviv3 o m w. װאצט עננצאנר וומן 
nvl i זיך in o rאצטvן «  •אציסי, אוא נ

 *jm זצצען do<bviv3 <i אז מיינט, אם1
tn וײ• װאס >,1 צו יז1בצ אויסגץצאצט 
tvi אױסנעישצאסע!, יט1 איז ט,1אינשי 
אזא נעהאט גיט װאצט אינשורענס ױ אז

flW ITT #עיך
 עגגלישער דער פון ®ונדאמענם דער

 די איז אינשורענס, ארכײםסלאזיגקײס
 *װ סיסטמם ״נעשאנאל גערוסעגע אזױ

 pp וועימ צקסטשעגדזשעס/ לײכאד
 .1910 יאחר אין געווארמז אמאניזירם

 זעחר אױמגעםאן חאם אײנמכםונג דיזע
 אר- םון געבים דעם אויף ארבײט נוטע

 אנ• איז זי אכװאהל םארמיסלונג, כײטם
 שטאאטלײ pרי א אלס געווארען נעםירט

 ארױס• אלזא זץי ס׳חאם אײגריכטוגנ״ כע
 קאג- שטאאטליכער דער אז געשטעלט,

 זשעס1ע?סטשנע לײבאר n אינער טראל
 בעסטע n האט און וױרקזאם זעהר איז

̂ור די אויו רעזולטאטען.  עקסטשענ• לײב
 אוםגעחויע• אן אלם אבער םאלט דזשעם

 אדםיניסטראטױוע שװעחו ד״ לאסם רע
 ארבײטסל*זי»ײט- דער ארום ארבײט

 עתסטשענ• רי שסערט דאס אינשוחןנס.
pp oypn א אױפגאבע. הױאט זײער 
 גאנצען דעם םון אונטערזוכונג גרינדליכע

pay, צום נעםירט סארשער םילע האם 
 ארבײטסלאזיגקײט״ די נ*ר אז באשלוס,

 טרײדם, inyianpn לויט אינשוזיענס
 ״אינ״ פלאן רyנyDרוyג אזוי רער רyאד

 ’DV2 רyד איז איגדוסטריע/ בײ שומגנס
 בא־ צו לyסיט װירקזאמס^ר און רyט

iy®oyp ארבײטסלאזיגקײט. םון לאג8 די
 אוי(י אז טאג, רyד װי הלאר ס׳איז

 ס׳איז װי אוםן, ^DKoyoo'oaip אזא
pniya דyפאל ר iyp âp̂ aay pp די 

 ?ײנ־ אינשור^£ צװאנגם yשטאאטליכ
 ny אן םאר ותר^ o3Poya ניט מאל

 םאנ״ yרyבאזונד םון 6רינצי8 םאלג.
n\\ םאר 'imy אבסאלו^ אן איז טרײד 

 PD iyaaiaa’iP3 די pp נױטוחננדיג?ייט.
ayi מאדyרנyם pyאנאמישyזײ־ ז 
ארבײטסלאזיג?ײט פון tyoa^ די נען

pp אלy טרײדס p^a.־iyn oonya y 
 בײשפיל, צום םטאטיסטי?, yגלישay די

 pp אז ,lya'iK די אין זyװארם זיך מוז
^l אין איז ,1921 יאהר i r a ’K p'K 

 nyo אמ^וס און ?אר סטריט טרײד,
 גערוען yארבײטסלאז טayראצB חןר װים,
 אײזען טרײד, צװײטען א pp און 3,10

 imiya רy איז •ראדו?ציע, שטאהל און
 חגכט, *װי מהר ניט אלזא ם׳איז .63,39

yp’t אז 'i n א םוןyaמBלאימayזאל ט 
fyoiaya oony וחנחח pp באםראכם 

 בײטחננע, די םון aaiajoinonp דער בײ
opaiB ויך ס׳םירט װי pnyi pp צוױינ 

 חנר• ס׳איז .Dyam Damira’א n םון
 ארבײטםלאזינ?ײט די אז ,fyaaniyi םון

oajhira’P, ש^חן מוז טרײדס, לויט 
 imwoyD און imwa’iya לyסי א אױוי

oyro’D y די וױ באדען r ’DPMPPivD 
 שױ3אי נס3צווא אײנחײםליכער אן פון

oam םון lynDDna’P y5p•
 yD• גרויסער rapa א pn װאלט דאד

 שטריר p’P םים םאכ^ םבםל צו לער
”mayo מחנר, רזר סח TP3 n ,ואלזנ 
פײ דארוי און קען שטאאם Mm yלכyװ י

ft0 חנו’חונול חור ל/ן\ B tf” 3MP ns 
v o  ,oanira’p װyיyו ױך ן*  חור if נ
imypoip yaPMB לחור אן בײ* #ifijr>ya 

n n m’> וױ^נן mm3 נאל ,t fa f i 
m ל״חור in  otm o אן צט’י njri pp 

Myappnyop ױדאן •n p  rapa p  y o m f 
f i  o n  fyaim aaia"» y3^3ĵ BMya 

jyan ^וױנטיג p® ^Bm n Mm *pay 
mnayaonp PMyn Ma^aay נא״ אלס

P |io iitMPB Mmy’ fP ,Pm -שטא»ט
>’imp o am iram  mys״ om סאציאלאן 

MP• n  OMmaiipa tim ,anyaנ^ססל^ד 
tan p p  ,oamitfam ©” pan נלױז •o p 

n  mpb r^ M yr t i p  Mpa ,optpMni •אר
3”DMim'o efyornypam MyD תרנײ 

 •pt^PMfom <i !עטיינט חױיטז^ציר
i  tvr<iiv v<v< ציטזו!^ no ivo” 3io* 
inn io s ,tvo פון *tn <m tvm< on 

onvi 1י1צ״ אחס, w  ,oitf tvo •סױ 
ivstn tvrivo ivoivf ייר־סס׳פ t׳»T 

lyuw viB iB  inv< no oinvu •אר 
iװיצ איז ײט3 t i  <n n n »  o<i tv צ׳ד 

tvs פון nisii <i, װvצטo tte r  i n  v 
 l<ir oivii ivu א»ן 1פא ». װארפט

tr* osoovi פח בצ«טע און on ואגצצן 
pe p io iv i איגטד ק»ט1ײטסצס«י31א 

e in. סנוצח א אצס *•t^Bovio tvivi 
i<>invnvi oivu oivo ם יז3 ס3י1מצ« 

» אזױ >i »ז סיסטעס >i היכמצ *nvi 
v» viפolvציv3 אר• 1פא ײםזן״3אר 

i»> ס1סיי oip ,vrt>Do״3 n א אססצ 
 מצי• א tvivi סיטעצ 1•שםאאםציכע יין1

<" מכח. ivr<otitPV אצ
•>« iuPvoir פאװינט e>ntovi 

 מד «י .ivoivii vcivr םיס tnvu צו
 *to dv m אופן, נוצםען א אויף װײזט
o m ויו i t i גאנץ א p<or vmvr •אר 

nnup’ivoo,* די tntfpivo<io אוס ײס3
mSaHi u m i mm>t *iM**mriaiaa»aiMa» Sfn ׳F7fi iyר דרעגמן wCPtTi*רנייסע

i< ײטםצסת31א tvp o in ir i’M ׳tvV«r
3« i n ײססצאוינ•31א פון 111חיס1סא 

inv< «3 <u .o«p אינשוחמ^ סין IVP 
 TVi^p iivo«io3 פאצ tvi’i אין יך1א

tnvu די tvivi ,vp<t<i תצמ ד די ו  אי
obovp D im r אח o bsvp סיס• א אויוי 

on tvnooovo 01א טעז1נאשצע.! i n 
fit p א פאצען o<i 1טא 1ארנײםע ip 
lie ii0>0 שארפען iiV3 א ttt'O 01צ 

n o,,א אצס ?״ nטדי• די פון צםאס1ז 
 pvnneiPVBD שאפיטאציםטישע װאם
in o 1אי אונאת־נוננ םתם i n ת*1אי 

tvp otp .vnoo ײיכ• >1 פת א״נער זײן 
 t>Bov tn*<נוציn 1צ םיםצען םעסםע

oivo ײז o n  tvsvi א 1ייטע31א n i♦ 
nvo ײםס31א צןוצ o n  i i n  tv3tn 
o אין 'אהר• im אױפגאבע יזע1 איז fie 

וױכ״ םיצ נאך םאנד אנעס*צאיכמנם אן
n  ivo p n n  i n  <n ivi<oציv,וי vn*>

ivo«3ik, איהם pe ס׳שרינט רען  i n 
onvi ofii און 1י1ציי ארום oro’ii זיך 

 1זי 1םא ייט13 אויו• 1אצא11■א א אין
iv און i .און םאםיציע m איז i n •דא 

n  iv rtציv*א 1אוי שוין ו i03״in iv o 
■צאן. אינשורעלס dvi םת אויםטו

in םון 1םאצ1ע נתיםער m •אר 
o שײט1םסצסזי’בי in ir i’t אצזן אין 

i r״io  i n״o in  Di, א ,1«• ט3ח
אח •1א1ש* איינםאכע און שצארע נאנץ

o in to  i t i 11 1זי ,i t i< 1םי in n, א 
tn<envoi'0i צו אום פ־אפפנאגרא 0O 

i םים םאסעז 1בייטע1א ײטע1ב י1 n 
I 1ייטי1 ס׳איז םראנע. t i  tn tfp w t’io 

kp’IVok i טייצען נרויםע נאנץ n  pe* 
«1א 1«ג ײ i שאפט1ב n  iv«m •װיכסי 

 IViyi אינעורענס אן םון ײםוננ1בא 1נע
ארב״םסצאזיגשיים.

הוח לעכמואיז ד$ס
 Mnyo איז םארנענעעו אםת׳ו םוז םינום א״ז

 םאהרס ^סאםערניש^ םוו יאהרמו וױ ווערם
 חוין ױניסי' אינםערנעמאנאל דער אין

 קאנט איר.ר ס»גו » רעבם אח
 איתר ל«ננ ווי בלײבעו דארם

 מטאדס איז ײעיעו. װעם
 שםימענד״ אח חײס אין

 קײוטרארבײםאיו
םעהר־ די

 סםע
ס ױ י ו  ם

 ם « י א איז
 נאנוצם — ניםא

»r נעימ־ דער םים
 םרישק *נןוועעיעו נמנחײם

 ווײםןרדיננר אײער סאר גחוזז
 יתיפי מר אין ם«חרם ארבײם.

 9וזײ 1יעמז חנס ns נעניסם חויוו
imמבע ראס p  vn t וווס איחר 
1קג«גים ?עלבימ די *ארנלײנעז אײנס

\
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r״״ .*י ...,״ ״ •״ *
י ״ ™״ י י י י י ! " . 1י .2 5,« -י' ג2"

rמעו חיט׳דה f *די :צוגעמצגי׳פ א  jinMf /טארנ׳וס 
*'** ••ס« גאמען דאדגעו דער

װאריפע..♦ םאר
״ איד װאר׳פעװעו דער  נ

 רינטי• חנס פאו דך סיט ?וטעילט צ״ט
 W וואױנ• ער \\ךר*״. » פון י■ט געז
W שי״דמ עו דירח, ^עהגער * אין  T t 
vip,נדנח, א אמא< גאן■ דט ער וטענדיג 
 aiotr אין איז צ״ט חומעימנר אין און
. ניטא... ברױט לןײז

\ *טי< אוױ זיפץ דער איז דעוײבער
 וױ• ?א#ן <ײט אז גיט, נאך ואסט עס

 װ*יט.״ דער אין חאיט *ר וואו סען,
mr «וױ ?יםץ דער איז דעריב*ר r rn 

 חנם מיט ױף געװאױנצן צו יצווער :ריג
w אדןי סוחר דעד ער, אז געדאגח, m 

אחנמאז- ביטערער א אין גאס,
 ®אר• אזױ זיםץ דער אי? דעריכער

 ארעמאן, אז םון לאגע די :צוױיפצאט
 א פון יפטאט א םיהרען נאן מוז װאס
 1®י וױ ערנמר םאל טױזעגד איז נגיד
 ‘קבצז״ אםענער אן איז װאס דעם,

 מי םדױערעסטא סאטע דאט נאר
 ייז איחנ? די װאס דעם, אין יצטעהט
 פאר• מום, דעם םארלארעז האבעז ®ויאען
 ױײ״ בעסערע אויוי האםנונג די ילארען
 וײערע אין נלױבען דאס םארלארען טען,

קרעפםעז.
 אז װערע?, בעסער יטױן יזאז וױ

 צװעק א גע^טעלט זיך האט גראבסקי
?.״ אידען די רואינידען צו

 םאר• אױוי אײך דערצעהלט מען און
w• די אזױ וױ אוםנים, שײרענע rT i 
 וױ אידען, סיט זיך באגעהט רעגירונג

 וױ ניט*צו, זאך קײז צו זײ ̂אזט מען
 קרעדים קײן סוחר אידישען קײן ;יט םעז
 איד^ע וױ ׳פאוכה־בענס די אין ניט

 און באי״ײדינט אומעטום װערעז הינדער
געדריהט.

 אין דאך װעט אײביג גיט אבער —
1 חגדמנג גראבסהי׳ס זײן םױיען

י22 י m ני«מ תר ג#ר וד 1* m זיך 
מ ק ד «ױ •*דסירס ,׳יי  •mom די מי

n ס»ײ«י#  w 1 ו סימעןM| א-חר m 
n»t n m t i| זיף גיט חנרח די •זוי וזי 

v דוורםן^ עד»ט »ון ני׳ס. די «ו ;וחם

רייזע טיין (פוז
■ױלעז) אעער

 מג״ וױפיל זעחן איחר ק«גט עס*וט< יי״ו
מ  ” ל»נד. ױניטי יייו r ייינ׳יז w י׳

 אימיור״ יײז ױ «רױס איחר שודט יופן
 V ײעזענס גרילריכע יענע שון אײנן, פיער

iw n ל. יװייטן » זטכען •נחןרע מ

w nסוחריס קיײנ׳נ טרעסע inrct עס a w  iv i
n ן i׳  *»«f« , r mimSAM hMMSMm MUM• ד ״/ י ff VI I n
i  w m w

J fH !

 אײנע־ די דיט זאך א זעהט טען אז איז
אויגען. גע

̂כעז עטאיכע איך האב אזױ און  װ
 וױי״ אין געװען װאר׳עע, אין פארכראכט

:v, מטעדטיײד, קרײנע ואר א באזוכט 
 ״נאיערײנעןי׳ צו צװעק דעם מיט :יט
 אײג״ נאר צײטונמן, די אין נ*כדעם זײ

 זיך אינפאדמירען צו *ילײן כדי מײה
לעבעז. זײער ודצגעז

 איצט פױר זאיל אײנער װען ארן
 אײער איז װאס״ :פראגע די מטאיען

 ארעם, דעם סון איעדרוק אמעםײנער
 אין נעוזערט און געזעהן האט איהר װאס

 בילויו געקאכט איך װאיצט — ■ױאען?׳׳
זיפצט...״ ״מען :קורצען איז עגטפעדען

 א זיך טדאנט ילאנד נאנצעז איכערין
 טר־ויעריגער אײנגעחאיטענער, *עטיילער,

 קו?ען װאס אידעז, פייציאז װײ I’-c זים״ו
 צױ נאהעגטער זײער אױף אגגסט סים

קונםט.
 גװאאד״גע״טרײ, יענער ניט אי? דאס

 די נאך נעהערם האט יתלט די װאס
̂ע  ;אר רוסאאנד, אין פאגראמען אידי״״

 םצג״שצה םון זיפ״ז הערבארער יןױם דער
 אטע- צו װאס מיט ניט האבען װקיכע

פיען.
 טויזענדער הונדערטער זיםצעז עס
 פרן אאסט ir-jnic״ דעם אונטער אידעז

 פרעטיער־םיגיס־ דער װאם ישטײערעז, די
 אױ\י ארױפנעאעגט האט גראבסקי טער
האנדעאס־תיאס. דעם

ffo im כסצט וואריפע איו נין 
̂ייי/ יוסיעז סיט צ^ט וויין ןדן  ײיי״ ײ
 ער אדצר מװאחנן •"גמיאדען m מר
afrv חוכיעו צו א״נגציאתז אאײן דך 

mjrt rm ווון r\vn,\ אידען דך יצבט וױ
j v r *  fm

 ער װאס שיאהר, אױןי ניט װ^ס י*ד
 וױיא דארטע?, געהערט און ונתחן האט

1 nmוױ •ראקטיק דער םון ״פױן ױי^ון) 
s M« .•י n ה״ן געסט ״א״גגצאאדעגע״ 

 .אױסיצנדער״, די »? •ןממדדוסיאנדא
״  ארעס באקוסען וױיעז, מסטען ױ**ר ג

W ft ml| און םיא הצרען ני׳מט, גאר 
fyn m n ii .ומניג
 וױ וואאו•, אוסיען האט חום *ױסער

nnmנע״ געסט*׳, ״אױסלענדישע נ 
fW װעג־וױיזער זײגע וואס דאס גאר 

 באױז געהערט נעוױועז, איחם ייאנאן
 האבען ״איכעדזעצער״ ויעע װאס דאס,
onm פאר״שטעהן. צו גצגעמנן 

 איבעד פױאען, איבער רײזע סיין “
 אנ־ ;אר געװען איז ׳הײם •יטער ?,ני

jn n קיײ זיך, פאחעטעהם האט, סיך 
 יארײ קײן םיט ;אײנגעיאדען גים מד

מד  גיט ודך האב דיפיאםאטע! »ון •י
ooymi w ; םירר און װעג־װײזער קיח 

ד מר מ  איך האכ גאסען אידי״שצ די *י
t r I ,װאס איז, עיקר דער »ח נאחורםט 

•T פרעםדעד, א וױ נקקוםעז ניט גין 
 נע־ ניט םיסיע, מום ?ײן געהאט ניס

 אונטערהאנד״ i״p פײנעם םים ןימיס
tm d, צו נאםט צו נע^סצן ■שוט גאר 

 םון אבװעזעגהײט אן נאו נרידזןר 9ײג9
p x w יאהר. עטאיכע

 ױך האט יאהרען אםייכע דיזע
 נעורארעז איז ■ויאעז גזמנדערט. פ̂י

 עס ;מדינה גרױסע מ^נטםמטענוײנע $
T? Dffl םין חלום דער םארװירסאיכט 

^'vr י1 m עס וועאכע םון ראכמונטיקעה

 ניט האנען וועיכא ׳מיאכות-בעאי און
 און איבערצוקומען טאג א װאס םיט

/O'Vip״ דעם צו סוזי קײן ניט זצהען ' 
יאח,־. עטאיכע pw דויערט װאס

 איגטעאיגעד אידייפע די זיםצען עס
 דער אין דער^טי?ט װערען װעאכע #טען

 מיט פאר׳סם׳ט איז װאס אטמאספעחג
 פױאי״צצן ?רײג?איכען שרז^ליב^ דעם

אגטיסעמיטיזם.
 װאס װענען רעדט, איהד וועטען םיט

 » פאר װאס פרע״ע,/ ניט זאיט איהר
 װצ» באריהרצן, גיט ?אאט איהר טהעמא

 ענט״ אײךאודדעםזעאכען הערעז איהר
זיפץ. דעם פער:

 גאס. אידי״טע א דורך געה איך
 חאמנן בײדע אידען. צװײ שטעהען

 אונ״ איך הער פנים׳עד. דער״עראקענע
:געיצפרעך ?ודצען אזא טעד

? סווי דער זײן דאס װעט װאס —
̂ע װעאען מיר —  אויס׳טטארכען א

 ניט גאר װעט קייגער און הוגגער פון
װיסען.
 ניט איז הונגער םון ישטארבען —

הוגגער... אין אעכען װי יטרע?איו אזױ
װאר־ אין נױט די און ארעפקײט די

 םיר װאס יענע, צו עהנאיך ניט איז ״שע
 ארעמע די אין זעהן צו געװאוינט זײ:ען

 ׳טטעדט. גרױסע אנדערע פון הװארטאיען
זיך װארפט זי יצרײעגדיג, גיט איז זי

V* ײ•• * m ♦ר w w § r*w(
M( •«ד w די( uraw s«ii ריין«

mwa w, יי[ m vthi amv w i 
fT<M י m( 1י  IW יי טױוי raw 

n ײי ומי/4•  r j ••׳in f ס׳ויסײיר* די 
מ e«ii oyw• יי im oB tw iw irm 

ru n  \ t w ״ט ׳*טימל » *ור״ס׳ןן*
*1 r» w w ײ«»ן? a ,נוד vyiri n

i f M  m m ײירפייר B in •נטװית 
י  יטרוי מו ײארוס (,jnirn i* תי

 “ibs *ו זיד דטיטיותי s ייין ײיריייך
iw m טיט ממד יוגיטי אין ?’iw r •ני 
«י מי. ג  אויד יײג׳ון מײט איהר װי ן
r יאיוי i  on .ז מיניטf1נענ גאט זײ ל

M.< m
»r n נאוייננ די אין איחר מייגט 
 .נאלס׳/ גת־סע ײטרפט in יואו ׳די״,

By in יײ| n אוטןװוזטרפען מלימט 
no ״b׳b j״ n>yig הייסט קל׳נזיטר dv 

in סטד״ק״, 8•  |ut פאררענעגט ומרט 
 יע• ניט װארום אייפטוער. |B otatt י80

on wp in .נטיױייען
r m •  w אױם׳ן איחר זעפינט 

 דאס וחנמן, די אױף האורט*, .ט׳ודס
r* ״יןײקןרט״, די «יי»ן n ויר יאמן 

oi* pv iib ,'י זןחן ״טעריניענט׳  נו
n JBB ײ״טער. אוױ און

iw «t a t מי  יאזע<מ דא ייייד א
B איחר דואס n ני׳פט פיינדאל 

 זונען. ניט זיי ואלט איהר וואו אזן וויסיל
in J ’W iB B •נים א״ו ומט סרנ׳מ יי 

i נלױי וולין. דאש ו׳«לס«| n ?ײאס ניא
 ו״ער פון איױט ויי נחומט in* רופט

in  .v 'w m rm a אט ני׳פט m ,נלאה 
m ניט שיינמאל אפ׳»ר די in ײאלט ia 
ממן.״

ivb איזיר, suns ײאו ŵ h u «<ו*ו ן < 
mg’ W )  i n יואט אנעי ! ווייס 

 ? ויר נאהאיטען ?יי uni אויט ay סאנט
m m נים. װי סײ ויי איסר ותט
 iv שװפר איז ײאס עלעניענט |8 גאו
iv j'bv j |»די ז״נ s n r .ד*ם קלייבער

ײנון  סאלקליי־ ogn ■אריאר, y»yig ו
m ג•8י היײנען 1י8ײ 1אי עמע׳ז זיו 
o n. חימט nyj ,יאנדעם י1 װאו מיים 

 עיזספערם n אמןר ! jyoigi זיד מפינעז
B n jr״P״>in וײ װאו עױן װייסען 

’*o n i ,איהד םתנס ײאש את װאיזסען V 
in קליינם o n a r. װיפיל ’*o n i זײ 

 — וױכםינ, ניט 1אי װאיז־ אין |g הייינען
יטנחום. קלײמן טני«יי

 נעסו־ עס איז egn אננמענעו אבער
iv in 1רײר on  ivaypoag, י1 װאס 

o'o נינמן gtg האמן יתיטאריןר pm 
oiv נאר זױ און עמן oy אונ־ ייר רוטם 
i n די n a io r זואס i n דארוי ניאק 

inya ,די הױמן קיינמן iv d ’i ib  ig

אל אנ ש ע ערנ ט ק>»לענד»- אינ

fw ,סקיינמן. ח
—צ־ד יאהר 12 סים ױ*ר ווײנפדנן

%p*« «ון ב*ײנפ •ינןגץ מ# אין
ע * פי מי ■ ו,40 י*?*י *פ’(א •ייי  װןו

 די יאד אײננפחסע לי1זי דאס רציןייע*,
ן נזאי אןייא, פןגפפעז ו / י ג  ,1913 ײ

 אויפ• זײעדע ה7,10801 נ**יא*?ו חא*
נ זעאבעי דער *«י ^•נזה ״  בא• חאנען ו

̂אפען  ענדן גירסלגצן זײעד ד. 0,805,19 *
באריכ■ דד־ ד. 4,581.49 נןאי-לממ

 ^ײנחנרםאן, pr ױנטערג^דיבען איז
 סאקס גרינבוים. און *עײיז :ע*יס,

סעקי־לםעי. געװען דאן איז פענדיע-

ns /ton ,מאד *w 
tt«sg r ויו 8לי( i יי»*> »י*ן ogi מ־ 

g i m י איו«• n n j ’s iut g iruM* 
y r i  oy ogi gags« r״ i  s די ttw׳ 

nm״•>* jny’ <|yrtt*iiiigy tv v j  a 
su, אין 7 פון iv iB in »11• ני iy i« f 

3« ig r n  ,gaga׳t i r s  rn<oy«g 
gi mag*|ריט ׳ ttgfliygaig m ag |g 

aaw איתר |1א i״ivoiaigs riB3 g 
ang ״  ggnyaiw ago g inaiuv׳ װ

in y  ogi. ױניטי אין און >bbh iag 
in ן ov דט איו BBgggya gg>a ,ויר 

gay in סיט נ״ח iy .B'gysg m a 
ogi איו ana די ,gott a rm  j r n 

no in an g  oigi3 ogn יתיטי ױ ,am 
m איו agi «י  ogn ,igom איו עולס 

m  ,ivopg inyi g i איו חגי סן־ m

in  n« r u m ״» g n g i r»  in g i 
r«y  w w 1 אין« n n iy rg ag i״ys

1«♦ «♦♦ iM 'vi ,im g w iy a if אויוי 
m m  nnag  iga. וײ iga tnipgo 

r a 0 m ag/g ״» *aia a nrmin n
.lyaa'g |im iyrn#  m n

agi it 311 110 איו t f ig  g i |ya«f 
g m*n J׳ » h ,asyiirya inyanyg« די 

n a  1• in iw v ingi irng ig riya ii 
f no nn inyana g״bma iygig« iy 

tg r «*י און t  |ya*tt׳o אין i״*ig3 iy
VCgP£

 איחר ,ivagi i״g אױ agi agu אזן
g in  ay niwa vo<n ,ig i b b« h, 

gyiaigs gagiyioa^arn אױף *a«n g 
voogriga tya«g^ איי igo iyag ay 

iga usage סיץ ypm’igp g .וייי״• 
gsgi די «ין n״i>i’M Bypi ײין n ׳ w 

na m ayn ogi hm ^1aya איו «ן3י1א 
m אדו ’aryaoia in n, ײי o r agi*׳ 

iyag ,iys’8 rg> m  ogii n n  Vw 
agi איו V biv  pyo*3g igaאזן ,״ ago 
lypgaoia, ty פ׳ו i  in t t  ogn *i no,״ 

in a ia  iga ivregp ,igaiu  g tysgs

מ ‘אקןד4’ זון נאריכט » אין  ײי
 *pyo דלי ׳טרײנמ ו,2 אאקא•* (ייצמיקלד

̂עד רזטעי :מפד
 ואל םיםינג צום »ז ,ip רעדמ ״סען

nns דעפ ידן דעם *באסבאדדירען״ ג;חן 
Aprppz צױ עבאינע צדגעזזן מזןן קוספ 

ון ?אסען  t« װעו •‘גיםד » מאבם סען י
 םודד̂ז די *אײרזףזען נים אגער מעגלז

I םען »ון ױיןי מען ׳כזײגגג f f 
 דאפ מי־לאיצז ײ מלםבלרס די אויו

 יאד- ?לנען :יט 4,ז® סען אום סיסיג^
 די ®ז אזײ ביזנעס, רוםינע די יאהדלען

 קעמט גים דאי ױניאן דעי פון צא׳סינעײ
 העגאו םלז זאל גאנדעם און ®ײ״םען
 כין• די *אמאבלעסיגכ 170 ^ײען,

גראדן געסאן ווערט ®אעס דאס יוון ;עס.

v ו rv (Vr i ייין f יייי in n
yaain aagi g i gtg? in  ogn ,igsm• 

iv rn v  in איין v?go״»•ny g tut g 
in y  agi ,e*i n a ia  ogi .in איו 

g m ,a*on?yan raga a?ygvyaa«'g 
ig esg .raigono y3tta«niya״iya 

agra lyn ס3אײ ,tyr^aag איז tg ן1א 
oy jn«״g ויב<ן y ire n  iya ,מי איו 
aynny i׳na סײן דטא enyt איחר n* 

r״no i איין nv g i«a a««y?go״in,
iB| רr*  ■r̂ n )FiFnDCy״ JnF! UTwUWJ
pg?a *ran m ײי  tg ,oign o?iy in 

i  ivagtag tut (yaatto innya in r ?gt« 
g am eon in  tg ,m a  ysginno״,g 

iim •איהי gigegii ,mart eanya ggn 
*igo o?iy m  in  ,e in  dv m e• 

gyafiyennauni a שירט n  no nna 
 a איז av .?gray נרױסען inyt און

iga yoga no m n e eag en  nyan 
inaga a עם־זסל אין n  mn m  |gp 

 ea*aya agu עולס oyanpe< |1א נרויסען
B זיו ig i.

a g ivn״lya’ia g .ra n  ip, תייסס 
tg ooip ,op ריטןן אין ago יסי*31י אין 
ip |gp ia»tt מײנעז tg איו ?יינער a m 

*an  P3gnp ipvm onn ipo .go’a 
ipo אויי <~na in  no n a n n  in 
ipo ״3 חױ«טaa’i 3 אין?*ppgr1,״g?pa 

n no3״ ip ran  g in  oipt ipoיס
סואח.1 א אױן•

utn אהין, קוסן gapie ,די איחר gp* 
Tt tpa'spa egit iP יאכע ran  oinain 
v gi

 r« ?ייכס ,vg יט3 איז opi אױו•
in ויו |gp אײר מי קנםםערען a n. ס3איי 

ipsg איז in ru v ,ipo’t איין g«v?go 
inp״nv g און ii in זײ .inaumcngs 

jp?pu pgt in אסירליר,3  tg זיך mnpa 
n אױמװזימן זיי ריח m  |gp זיי ppg* 
.jpa’BPa ipo

?eagp Mgr n ’upa g : ?m איחר 
ipopio סאנץ״וא? אין anapono •נים 
gg o* נאסטיק n  pa ipapo n  in a ia 

n  no nn ?חיל*?מ g3 agn ,ipappt* 
oseispa ogn irp? אסעריסי, אץ 

in g איחו־ ppge >n oa’tpa איז IP3Ppi 
).pvago IPaip? T t pgtTago

 פארנוםען װאנאן אין זי־ן־ארמ זײן האט יעדער ודען
̂ך זיץ א agn איינעם ige iga און  אויסגעפעלם, נ

 אפגןךטטעלט, זיך װאנאן פדן_ דורבגאננ אין ער ר.אם
pt ה לאננזאשgנענוםען. זיך ריהרעז כ«לד צונ הןר ם

 פארעםארב וױים נענוםעז ביפלאכוױיז האבעז זײ רייד, י1
 ;זעומען אץ און פייפען אין רעדער־רויע, שנעלען אין

g געקוםען אלעמען איבער איז שװער און טיף שםילקייט 
שארבען. דעם אויף ריקען1 םיפער גענוםען האם און

iga צושטעלמ, אזוי פיס זײנע האם טיםען אץ דער 
 אזוי iy האם 1הענ די םיט אץ זײ, אױןז זיך באפעםטמט

 אגנענוטעז, ױצען זײםען בײדע פון אגלעהנען די
 פ־־ם), י1 הענד, די ,9קא 1(דע פינפשפיציגקיים זיין אז

 אדיפנעקומען. אוינען טיהן שםאלע, די 1פא איז
םעלד. אײנזאםען אן 1איבע אויף שטעו־ען א םיקומט װי

פיט אייך ipo ענםפערט on אויף •pi פוילי׳פע די  osgoza PWLggn ׳m « ?  gigagn inyt ganpa pig 
t״ ipoipga, 1 ,., ײי ipana’g p?yan 

r «  p i ogi r a  m g .אויס׳ון T o 
m?3 ייד8 ווי<  urn ,fp?npnn n

IPtm v osnpiv o?ip w m די go״? 
מ. ײ ו

itt g״gyu n m *i n איחר Bpa*׳ 
g o«3 maio iga jya״ysago .?P3 
Tt |ypn?« pg m gs די איז iya?,t
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בתיס. בד*י די סימ *עיענץ  און חאנד דער פדם מאד יאו^׳דיגעז א
פץ: נעװעהנאיכען דעם מיט זי

ער־ גאר זײן װעט אנאנדערער —
נעי...

 םון ^טימוננ דאזיגער דער איז אט
 •אוצאונג זיך האבעז אידען פויאײפע די

 אוגטערחאנד־ באריהמטע די אנגעהויכען
 מאוכה״מצגער פויאישע די צוױיטען אונגעז

 פאאיטיתעד אידײעע די אלן זײט אײז םוז
 צוױיטער דער םון ס״ם״מיטגאידער איז

זייט.
 נעאײענט נעװיס ״שױן חאט איהר

 דאר צײטוננען. אײערע אין דעם װענעז
t צו נאכאטאא דעם וועגען אױענט m n. 

 נעקסםעז דעם אין טאן איך װעא דאס
ארטיהעא•

Dsm פאאיסי״פער דער אין
d H nt וױכ־ די םיז אײנע פויאען «יצט

m  t o זעהן, צו טשיקאוחן געיחנן 
m ע דאס אױם זעחט י י  װי יייאעז, נ

0 Mאײםגעריבם איז װאם םאאח, דאס נבט 
^  זיד פיהלט װי ארננעריכט, אזױ ארען100|

I םיא אזױ נאך אאנד באםרײטע ויאס 
םארשקאאפוננ. פיז יאחרעז ”

 דא איך זאא װאם — עיסר דעד סון
 געײאאט זעהר איך האב — *״קמגען? ;

 אונזערע זץ־ אעבט ײי װיסען, »ון וסזן
פױאעז. באםרײםעז נײעם דעם ייז •יחמ

 נעאײענם דעם ווענעז האב אץי אםת. .
\ *f«  V זאנט װי דאד, צײםוננען... וײ 

ר בעסער עינים״, מראה םוב״ V פסוס מ

 געחען קלאוקדאכער פילאדכלזיע-
גנעראל * אין ®ד-יס f סםדײ^ ד̂ז l 

 כאגײססערדס גרויסע די און אײגיגקײ*
 גיואלדי• » סםרײקערס די צוױעען

 און בתים נעלי די אד̂י ווײנדלוק ג?ן
״ חאם ײ און ®,4ךוטוםד ווײנפאד ז  ו

 ד8תלױואא:ח די צו געװענחג® זיד חאבען
i® םאנופעקבדפורערס f f  i®t ^k Id®c 

״ חיי*ןי.  «דןך דעם אימפ^רמירם חאבען ז
 ®סאסיאיי• קלױודאנדער דער ®ון זידענש

i®tr, ® װעלכצי פיענקעל׳ טר. ;עװיסען 
גצגען חגם »ין חעלפען זײ ?®ל
 ®באד זײנען אויסזינטען די יוגיאן. דער

ן ױניאן״ דער ןאר גלענצעגדע  ציפד די ױ
 ארייניי בתים בזדי 50 חאבען םעג פאי 7®

̂ם 0K*־7=70 !®ר ײ«אנס7®פלי גע׳פי 7O 
יוני*ן. י7ד םים

ו נ דו ײ ד י דיי ד חןר און ײ  יחנרט ניי
 im נעזאגג פחנדז^כעז ®ח פאדקיװנצו

פודססעריתן, ױסטיגא
v» װמט rtאנחן v tn  wמו ו  !,ײ ד
vn וחדמר ודן *״נדעדי,  ot י״נפסד

0WOKKטאקע װיכטיגהײט. העכסםער דער םח 
 איבמרנעגע־ ותרען רעדען די וואס דאס,

 גע־ וחנרט װעאכמ פרעסע, דער דורך בען
 גע־ םון טוין איז םיאיאנען, םח יײצנם

 אז ׳אכית 1אי עם וױכטיגקײם. וואאדינצר
 קעפ״ די איבער נאר לײענען מעהרסםע די

 יײע;ט צאא קאײנע א באויז דאס און לאך,
 אויןי ;ערעדט װערם װאס דאם, איבער

 איז דאס אפיאו אכער פארזאמאונגעז, די
 איעמען, נאך נוצען. גרויסען םון ׳ןןױן

 איז עס װי אז^ אז פארגעסען, נים אאמיר
 מינא־ די נאר עם זײנעז איץט, ביז געודען

 רעכט םים ויך קענעז װאס ריטעםען,
 נרא־ םון םאמעס און םאםעס די ררפעז
גרעס.

pאםיrאזוי ניט זיין נעטענט האט אנער 
אורטײא. זײן םיט האסטינ

 העכערער א עס הייסט װאס דא;, און
 וועימנר מים ’>6טי נידרינערער א או

 קא• אימינרײמאן אונזער עס םעסט כיאם
 דער איז איפינראנטען? די מיישאגער
 טי•, העכערער א אימיגראנט איצםיגער

 באטיי<ינען זיר װײגינער ײעט ער וױיא
 איז 1 אםאאיגער דער װי סםרײקס, איז
 א דואא עטאנרפוג?ט םײז סח אבער ער

 חעמד א ער איז אדער ן טי• נידריגערער
 אםערי־ גיכער זיר וועם ער וױי< טיו^ רער

 א נאה װידער דאס איז קאנידרעזןי
 קאמי• םון ׳פטאנדפונמט דעם םון םעלח

 חסרון גו־ויסער א אבער קױררען, סאנער
 חננ• פיאע גאר םון ׳פםאנדפונ?ט דעם פ\ן

m ipp ,דעד אז האיטען, װעאכע םעגשען 
 דער, ניט איז אימיגראנט טי■ העכערער

 אמעריתאגידרם, גיר אײי וחנרט װאס
 אסמ״ דעם »יז גענצאיר םארסװיגדט װאם

Dאfמr רי?אנער T,װאם דער, נאר אפ 
 אויסגעפרענםע מטארקע אזא באזיצט

 כוח דעם האט וחגאכע איגדיװידואאיטעם,
 אײגענ• עטװאס זיד םיט בײצוםראנען

 ןױוױ^י• אמעדיקאנער דער צו טימאימס
 חע־ א װעגעז םראגע די ב?יצור, זאציע.
 אימינראנט טי■ גידרינערען איז כערעז

 nn פארילאנטערטע, מטארק גאר א איז
 איסיגרײמאד אונזער אז ניט, גאויב איך

ױ מענמ, קילוגעד א קאםי׳מאנער,  םענ ער ו
אי זײן,  אױס- גיך אזױ ?זוין האבען עס ז

געםונען.
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 ל*ז,8 איז ערנסם נעװען איו ער צי
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ip ogn זיין אין מיטגענוםען i3P. א״ן 
 PDpig3 ogn ip : ip3’t ipag| איז זאך

ip n n  pani’iip in  gig־ogi ,oBgip 
oagppa ogn iy גלויבען, סאכען אײנעם 

ip ogi סייגט .ooaip op

 papignrpa די קאסוניסטע!, די
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i n i p  ,tmpaginJ נערעכםינ־ זוכען. 
n « אל ד i3׳pg ,D3HPa jprgie 

 קײכם קייכט, pg מםעהס םייםעל י
ig :אלעכםקר3 י o  og ii jan , in  ,gn 

i> g im  g ig e  Dgn , ip o o n a v■- 
d c  m g c  ig n  ogn  , ip u a 3 ע?*g 

ipapo im  o דיין י1אוי ויך ■u p o g 
toga ng , ? n ? n

pa,» װחידער

 to ס״נסז napor jpap?a סיר
03?ma איז g pn a׳g p m״oegrapa ; 

iga tg ניי oanaa ip t b דך an  in 
 Igg Igp ogn’* נסלן ipar og בט?ן.

ipogt ?pan I'rrvpn pg an  pvaga ipv 
t egu״pa| ׳|pan iut IPiira aag? pw 

Bg |P?PP Ogii IP3gt׳.in ’OgS >gOg 1B
dp זעחטipag,אויפtg די אײר ײ׳  ז
ra אוסוח ’n a ipagoigfc &msn ניסעי 

 g *pt ipa’opa די ״a אױך tg בטלנים.
 *sg ipagp ggn p»am pg o'aipn סך

pg ,tartn i” ?g pg aag? ipagn jp rt 
i אין og?a ,urm m«אויסחעלעו n 

p ’*g o ?n.
igo יײ ?im p mg» yattop povp 

ogttii ?pinpgr  a n  pg ipggm Tt־ 
-iia  y?a pa inpioTga j » bo .igoo 

mgri ag ip rt ps?n ,iptttpo po 
?o in  m  pg ,om  in  pg aag אינער 
g׳?mroo o ir p»p ,o ?n  i n  pg i*׳ 

gipn apan די כײ lyaam yangi ניס 
po o m  tyggo?wn p»p ,|pgg?rga 

ra  mgaapognv tprtgi o n ר ״ ז  י
m n  o»a .o n װי w מוק m  m 

pg gpmpasg o n ודיסתמן די m am 
rm **> די  pttg |yggay?n

ipangi i n אינסםיסוס ttg■ jib* 
ppn איז i n  patn g inippa lagonv 

on  pg yy*or אידיסמ *ipa Tyagttn 
p m  *n«a.־ o n  po pagas'ig n אינ״

*apom-noitto ט־ספ־ם פסשיסםימסן T™ ZZ, ״
S Z ogn w ס׳איז n שאפס. 2 n זײ m n
יי סארבאימזז נאך דינען מס וואו יאנדצר

ingap?n o?g ipoip ■pp n a ’npya פון ע־ ^ נ ^ ס ױ ו ^ ױ ^ נ ױ י י ױ
IPagiga pg iPBgia ,ipmg?• ײי!S ײ rapipwip i n נאר *r-ma rS o ru

ײ ײ ״יו 1» 1י ײײי *יי ר- tn״P נםיגים סײ י א : ggniPBDngm t«P p»p גים סו n o g it lit a ttn tn n rn «»; ,! י ! , ״ ״ י . » ת <אננע הייםןן ״סינ זיי אױי r װיםקנ׳־אפם מלחסה ״ a
י *ײ 0ייי׳י י י •נ׳זזי’ ניט י g ז״י׳יג ״ rau n  ntn הפנים האט i«oa” P
״' ״יי ׳ייז ״ •ooBgrapD’ii נייע די po Dipnp; גיט ׳'
JJJ® *®י ײײיײיז ײ w ינץ1א װי ?ײם 1 שי jnnag P« I'PBgoiip

i אין tg ipriiga האבעז P3?mi <י״ ,,UIU.;,?7 .״ נ n ־ » ogap?n in גאר עסזיסםירט טור סוםי איםאליע, םין pa no o'vj'io i n* 
 ipanjpor םון ניט pg הילוי נעגזייםינע ogn כמויסיהא, ggia סא׳סיסם, g ליד׳ם

po ipomp i n  pg מקם זיינס paiga o n n־?ar״i n.״ ip Dgn t w  pg 
 ־go י1 וױ אזױ iga זײ, po געהערט g« ®ײי aagipa ?ויג g סים ofg?iv זיך

po ogiagu i אין או־יין ניט זיך סעז יייז יײיי ooaipapoguv g בײ סלחסח. n 
nn אױםלאנקן דארף  *°?p ii on iv aani g איטאליע, םאלויםטישען oappipag 

iproourga i n  ogn oi?r ױ נראא  *go די pc ogiagu יpg 1 ניט. זיי ip י
pg Dtg?yv א g jpagn no t n r r  ma?oa ipattoegrapem נאםור־וויםענעאסם־ 

w ,1 גאמײמן ntortto imתנ1ב»ט־ינ ליכע סונקט ײנעז ig t םלחםות pg בלוגד 
m א וױ ־,p?vgga אוױ g  ,onior ויט איםאלי?, מײ? ;ם*תיםוננ א? Hgia 

m g  ,iyan אן a iP3gn no ,man D'gp'B'tro ipogo .naipcn my״gp p* 
 laaiipp?PDg3־ip3,g אימ־ igo crag? *ya ipnpa o*a oogranm moga איז

i* na ,סא׳סיסםי׳מ די אז באװײזען nun און mg 1עננלאנ און םראנתרייך מי gn* 
pg ,רינםיג m  ogn ױ נריײ  g?gp* ייטשע1 י1 םים *וםײלט ויד |pa י

rag?g'3 i »ױף lyanga אױד n. בי־ ig ora| איטאליע Dcgn כיי napogo g 
1« pa"g tgo Bg3 g D«napap?ya g v »  oinga tut ,iy eagt ,rag?g רי 

iy3’i n  *iogp ipanapor אױך וימען D*»ag?gp י1 םוז יף,1 םאר *gn igm n 
g mettto ?םײ oy po way? po מן איז g?g p i ppoig pa’ia n r  g o«ia 

aaiawoa g qnn’awag m ga די g sgawr^-g הכשר i n  po 370נאטוי־ײי* 
שאםם... ־־ צושאםפז.

in ?m ביי p. o n>״P;'i3P| םיש״ iga פםלנים סײלבע jy m in  Tt ipagp 
ra  tpgptpa נםמיס לייןי .niD3n pa?ptg w y?g iw am

pn ,o'nga Dig to  p i| איינער 
1 poי *go g pm ip n n  pang?paa” g 

i 1םא זיר ענםייעהט ip tin שיסט, n 
pg o?pn זײן p'liv inppga ipvaga* 

paשםpagנp.ײם op נױםינ, איז tg 1םי 
Dt'rgo on  ipapn ipo ' ii in n  |p?gi 

 IP?gi 1םי אױכ ,tpaaianor זיינ? און
 איך ,nip .iptoppga ?gog jpapp איהם

DP'o'?go, m  ig ,o?g,i אינםםיםום׳׳ 
 אינםטי• P3'?via mpi די po איינע איו

opino, איר און ogi די ?ip ip םון i n 
on יט3 צײםוננ עננלישער  |pig?iv3in 

 !יי־ י1 אין לפקםשורס די םון תטחו
jp?' ויי PPMO pg םוננם־קאלוםנסן. ar 

 p*?3 g םים ipapaiaga יךn 1?3 ים3 |1א
?.p»pp זאיס׳!

iga איין p'p ogi ,iP3't t'g igt 
iag? inag, 3 הי ipp ,gp'ipogים 

ipran  gtg tn 'vrtg i■ מי tr 'i3, םים 
t p?g״pg nttpo pa חםרונות; pg pg 

gp'ipog pg 'ii ,iag? inag p'p, װאלט 
oagppa o'a |r*ia שיילעז po'iia gtg 

w?gi מי ogn ip .3אוי נ?שסי?ם ip 
,TPP"0 1Pg'D'?g• g 1'1?3 IPUPa 1'K

ip  ogn ייך igo oog»paiv a n i'iip in 
D'DIB P?'D pg iga I'M Dgn lag? ogi 

rm *זױ a 'P, װאו o ip ii 'iPPgo. g 
p it  ingapa ,םינום iP3 ?n סיט זובם 

a ?יפס n ,םיײזער gt ogn? איהם m 
gg?3 ipa'D3'i d p  IPaag?.

 D'o |pagoengoa''g נאתים נין איך
ip?'iiu DO'agop?po ipam n iptaig, 

ip pm ם,3םיי tg ,די T i ipoip P3?tm 
jpngm אין on אינסנױ־ ,יאליסיקס 

 a'ian?gn jgoDog'Vn pg םים״
iP3'g in n ססו־שיהגע raga אינטוד 

t nagon״'&a?o3 i'i?3 |pa
ipanap jp in  p ir 'i ogn ig sm  iga 

Tt םים ניט tngo• איד o'a npongo 
oaag?igo ip ipaji?ugn po?pn םון 

tg pk  7” t זײ m ?gu שױן ,oDgepa 
aaitgrgg m א ?םש?,  igo jrtttg in 

pw o?*ii mottto po חס־נזים nottto 
T «  ,p»3 f ingiwa Dggrpagg ppmo 

pttg iron  ogi tg ,p in. ױג  די p* י
tut ^agira g o m  iga g i m  i m

g ,ponpapaag ig jro 'o r «  |ut 
utn j־ipooap D?g ,Tt g אױי o n

niro3P?pa m ?gB י̂נ3 ?טו po«o!? 
t״IPoo’aiogP P’P ?gor'p iga |pa 

on  op'3jypa iga iP3gn »r .ipiipj i 
“ibd iv oik ,?poago tPT'oo'aie 

ip?g pg״? a׳lp r'p i'D 3nom 
nog jrg1׳ P3?jm ,iPDO’aiogp p”־ 

looapp n  ,a'apii inpt roga ,g i 
*3"opa gtg "a  |pog3 g'a oopn

in ניט,3ש  tg סאן t«g שום* pnm 
I pan n רי ogi pg םשװע, o n  pvaga 

tg ,nn 3 3וױי זײן?'pa g otnpa ogn* 
g?giiya op ggn ip |p3?pu igo ,in 

pg ,apn ip '*ib  b ippbo ים31י ?א g?i 
.i r

 eipoo"3ga pigtre׳ o'a ipp איך
pa g rp  cgn ,npn' i n  pb  in n 

tg ,iag?aap די ptpttaap ארבײטער pg 
gi'in n־Pi ,|P'ioovi3’M ,סײ־ סיינאר 

*”3ig tngBoagio , in ” aig*tn833Pt 
IPagio ,t jig in ’aprtrg , in ■ױן 

n׳ong m סים g?g g| !?ױפוװמי• 
opa?g |g״tg utg lagaigg npa זײ 

m  pg nnag  n  pa«g |pt?pn pttgt 
v״nogp pb  o. איר gtg tg ,*pt w orn 

ipr'iiv lagaigB די iP3Pia*|P?'tp, איי־ 
*ig*oigBgagio pg i n ” airingaapt 

p?״ ir ogn i n אין *O’tpy iag?aap 
oi'o. איו iyag גײ gig ipomp in* 

no .tyagiayaanwiv T?vapa pa איך 
o«j o ביו n  V3?pt ogi tg ,ipa’t r a 

inyvpa סיס iP3 ?n  ,lagaigD o n 
i n  .Dytiyag?*ya ov’g gipn אסת ,t'g 

tg די yrttiay 7 וײמן ארגייסיװ־Hi r a 
?giyapr i i  g |ie partya oiv mavnga 

W• ־tyagpnng די ױ1 םםו״ײ^ ” 3T8

ip ■ipngtarpa aattti?■ ir * t
otioya סאכעז rog3 g־pg 3gm 

טענע־ דעיםאן, אין סקאופס־סרײעיל
ipapa oga pb  ana'i’n igB p’t p 

ogn oga tg ,gm n c t p 'bm אירם 
iv imayan aa'?vi?B •היני^ זיך 

oapap p't Tg ,ogrtya gits ogn 
]|.P3go O'a ipaip Tga op ?gt j

on ?ױט  mb aaioB'inga in אימײ 
pg ,im נריישאז np •no ,ipagnagp 

r o  in מ,3איםיט־א» paag pg ogn- 
mg' ipovp? pg ipoip, וײס ir 'a  in

tasgip pg p’ig, ײשאדנע«דו11איםי  t'g 
i'Q  m wpn g, מי oa*?B ogn m 

.tnng' pampn'iB ,i  pg ipotpmig 
it אזױ in איםמתישאן ipagmagp 

gtg tv• ipo ippi dp pm ,םימונג P3?n 
dptm oagt ip 11 םים ,r ’n m ’t gtgײס 

O'a T i, מי ptts P’g Jib  ip i"g  IPP 
T אודםײמו 'rm au t tv flngo pg 

pnrrtv ח  יויייםס, י אח mayo יי
 dim •pt o?nagn dp iph אימחזײ^ט

iPD'g |g vveappio nm atn״lg r

pmv ananip ,’PDigiagu .oio
cgn ,Djttg a’i»B 'ipa''g  ,mtogia jib 

pg ויסינ! tyaigya Dgn ,pipnapn im b 
anayaayn ,,poigiagit .to ,|go m'g 

*yp P 't pg •in'iD g p 'lo r v jib 
ttrn pg ,v ia  g ipaiopa in  ogn papr 
m  mgoDD3?pt p’t omp?PP ip  ipp 

 tP3go nr |PDg?rg3 ognip ogn םי^
P’t םײי tpngr’n ipapp ?gt n tg ,” is 
grama •jgri pg ,jnattpa m’g םיס

ipapn ipagt r a  >gt ipa” g 
in  ,tpapant m  in  *orag , 

ogi tg p*t ?gt ;e ie  ognpa 
1 pb  did m היים,1אוםוױםע 

Dt'ogava ipipooa'B pe ■j, 
ip3?sn b ו io  lampa dp pg 
rנים ־ pg ,*|gt p*p ig t tg 

nr־ *ga, ?goa''g p’t vtg

r ססיסוס ’nawy?P3 g prapa iv pg די 
pg ru n  Dgi ipt” iivo’im Tt ipp?pb 

g in r  ogn |p?npnn״.oroptip D»a
ong ntg, חייסם P’t T?wo epn m i

n  IPmtv BBgroagpga npoapnga g
gg’i iga pg dp tg ,jyran ת׳ ם א pg P3»> n r  tg jratt y 
TM no jnemn in ?  .r'oo'ggav 

IPaana די o«״wgmagn jib aa

t



iypo lyom חנר y, װןצמן דורך 
flaw באלש^ױ־ פון קרנגות די 1ייל חײ• oona די זײגען ,1נמוא
טור־ רוםי׳פע די טורסעם. רי »י|

 נאשאנט קרינ דעם iaa שוין זיינען
 אננענעהטע ״|p ניט זעחר אלס ן

 חנײאלר די און סיחםח די <טןן.
 נאהװעמער. נעםיכט ניט זײ חאנען

i »<נקטיינער p p 'db)BPP חורנן 
 נייסטיגע און טאטעריעיע די נוים,
 נאל־ אונ«ינינע וי יאנד, םון <מנ

 ה*כען נ»יעב»טישסײט װיםםי׳שע
 נאדינ* די סארערנערט עטטרק

ivur אויך נאר צאנד, אין נאר 0ניש 
r טורםעס. בטילעעוויםטיעע די i n 

 פארזארגען דאם צושטאנד, ממנײמר
 אנ• און ׳!)פײז םיט ארעםטירםע די פון

run ,נעװא־ ערנער פיל זייגעז זאנען 
in• ז״נען טורםעם נאלש^ױסטישע די 

 םאר• ערעקליך שםוצינע, סארפעםטעטע,
 נע־ די פון נעםטען מבי־ידעם, ^יאײמע
?ראנקה״טעז. עיידעפי׳שע סטע5פזר<י

 א אשילו ד*רט זיך געפינם טען אז
pp iip ,נרויסע א ׳עייז דאם איז ציעז 
 טון לעבעז פאר׳ן אין נעזונד פאר׳ז סכנח

 שרעקליך באזונדערס או׳זםםירנמ. די
 און פראוױנציעלע די נאםירלױ, ןײגען,

טורטעם. עטאפגץ
 טוחפע די ניישפיצ, צום אױ, אט

 נעהאל־ האט טען וואו יאראסלאװל, אין
ארעםטיר• פאליםיעע חונחנרטער

האמע־ סייכטע ׳טטוצינע, שאלם^ אין
 אויםער באלייכטוננ, פײן א6נײ* {

פאר־ ײאס ,iKPPBopP־oaa( ממ
נע־ קײן ;ריח intPP'Efc א יצמן

;ניםא איז טײ צום וואסער
בא־ טרינסען צום װאםער פאאםע

 םארלאזענעם אלםען אן פיז םעז
אלנע־ די גיי הארט לינט ויאם ברוגים,

סואצעםס. ינע
וױמעבםס, איז טורםע די איז אס

 ,1923 זוגמו־, אין ויו האבען
tfo ta iftr נעגאסען, רייהע נאנ«ע א 
pnpoap, איין טריט 8 חאלצמן 0ײא 

נעשי־ ברייט, זיער אין pa 6 לעננ
צו־ פא<יטימע 26 ביז pa 20 זיך

זיי• אימאנצען קריםינעל?. גדט
 טייא א נארעס, חילמתע 12 םאראן

 דער אויוי שלאשט אחןסםירטע
;  םעז tap' יויגצעז אזן לײז *

 נע- אזוי יאפעטעם, טים וארעז
ךםיזז) •אצוקעס ריזינע ;oy איז

 צופט די הער; און חין ארום ויד ־
 ארעםטירםע די און טחמייכע א

 א *אנ׳טטאט טםערמז. האפ אויף
קא• אין בלי חילממע א — נט
 אויםזעהער די .פאראשע״). (א
 םיט טכבד םעז איז אפט דדלעז, ן,

 ;ווערםלאר אנטיטעפױםיעע און
 םאר־טפארט, אזוי םען זי*ט :<אננ

 האט מעז פאו׳װאס אפילו וױסענדינ
 פצי»ליםטישער6(« אחגםםירם•

 ).1923 ױני, טען12 .«גיפ*,.דעם
 ט׳טעליא־ אין מ5םור די איז אט
 םון *ונויױ שלעוט טען וואויחיז *״־,

 װאס ^*יא^יםטן, נעגענדען יחגנע
 א יוי1א נעװאח»ן ,םאר׳טטפם־

 חד » חערשם דארט *יים. נר
 קאג״ שםענדינע ארויט ריפט וואט

מז יפנײז  און ארעסטירטע די *ווי׳
 אויפ«עחער חנר ;אדםיניםטראציע

 קןוםאנ־ דער פארזוארענט, און גייז ו
יו רײםט '  די אין ארײז אםט ז

 ראס ;װילדער א טיכור׳ער, א
 און װיינינ איז נאפוטט, םמן וואם
באפיםעז; נארניטט םעז פאן דרױםז

 און מרלויבם, גים tram מזוכער ־־
זזוננפר־ אײז — ^מולטאט א
ײ דער — אנחמ־׳מ גאכ׳ן ייפ  איינז

נעפאננע־ די פון םיםעל ם6פראטע

 נאווא• אין טורסע די וױדער איז
 פאר פזגסט עטאפ?ז אן ויעווםס,

 א איו טורםמ די יסנמיפכמ.
w םיפום. פת i n m ס־בנות 

 די אז אזוי, זונענוסעז, ׳פוח זי
 טאכט גאלאסגוױסםי׳פע

 אפחאל׳ זייםװײלינ מםוזם 6חא
מן דאם ארעםםיר־ נייע אחין זװטי

׳םורםע א םוזדאי, הוםט דא
m ב^ימעוױקעס די n נעוואלם 

m יזאצירומס• *איחמיען י* 
י  זא״ ם»*י»ליססען ומעגע1ממ י

 זיד nr^i באסװעם,
®ארװיי״ איז אדבײםעז

o .נים ון1 rבאלמעװײ די ערען 
o סארזױרקליכעז n קאםמיזם 

i װעלם״״. י n חוזיגעד ,P עח״ 
»<״ די *ח געװאחח ײנגעארו־ע^

 םאר־ וײנען װאס ,1
^ftro ו  םאס• n «ח ןױימז די «ח נ«ר

n o t? ן ו  ®לענס סען װאוחיז י
j n r r ^ n .ארבר^עד®  ניקאלאי חאם ןװדיק יאחד

fנממז -״דנתי t ̂ז r iw r it t א

 יעראד #יןר גינעל fijn ױן נעגונמןן
יסמען געגען  (1« רוסלײנד »»ן סאנ̂י

 יי• ווג׳ס יװיסגעגענען ״גרו?«ע׳׳ יוין
ען  »ין *®רבאגד «»^ן0סן»יןלו ד̂י

 ירנמ• ס«ני«ליס»י׳יען דעפ ווויפפוןג
איג*ערנ»*זןנ#ל. «ער

 די אין יססען/1דעקאנ״ די םון טײל
 יוןור• םאמאגגענעם סון יאהרען זעמיגער
 רעגײ ^וארימע די סױן חאט הונדערט

 סוזדא- די באמיצען צו אויפגעחערט רונג
 צױ גיט איז זי וױיל ,‘״באסטיליע״ לער

 ^מא־ איצט געםענגניש. א סאר געפאסט
 באוואוסטע רײחע גאנצע א דארט כטען

 בא״ א טוער*); סאצ.״דעםא?ראטי^ע
 סא• נרוזינישע די םון טייל דײטענדער

 םאר• דא זײגען דעמאקראטען ציאל
 סאטערען טארלאזענע אלטע די ^■אדט.

 םענ־ ^ורקלאאטע די אין םײכט, זײנען
 םון שייז די ארײן ניט קומט כטער

 און הימעל דעם ניט זעהט מען #זין דער
̂עט כײטאג ערד. די ניט  א דארםען הער

 ;קא די װערט בײנאכט און פינסטערני^
 לעמסער;. קלײן א םיט באלױכטען םער

 באכ־ סוזדאלער דער אין נעפאנגענע די
 2 איזאלירט. פאלשטענדיג זײנעז טיליע

 ארעסטירםע די מען םיזזרט טאנ א סאל
 ניט וו^רעז צײטונגען קײן םואלעט. איז

 ניטא. איז ביבליאטעק קײן צוגעלאזט,
 תרכ• ארום אזוי איון װאנט אין קלאיען

 איז געםאנגענע די םיט זיו־ עםועסען
ר  םאר־ שםרענג איז קאםער זעטער1נא ח

 מעז טאר צוזאסען ^•אצירעז באםען,
ם;  טורמע דער םח םארזואלטוננ די ני
 אינ־ מאסקװער די ?זםרעגג א• היט

 זאך קלענסטער דער וועגען ;סטרו?ציעס
 מאססװע. אין אנסרעגען זיך מעז מוז

 די םון אײנער האט בײשייל, צום אזױ,
 םאר־ זאל מעז אז געבעטעז, ארעסטירטע

״ז ?ירצעז  ער װײל באנק, הילצעמעם ז
ײן סאד הויד צו איו ש; ז n סון םי n 

 געענם־ מען האם םארװאלטונג טורםזן
 אנפרענעז םריהער זיך םוז מען אז םערט,

 אן דארשעז םון באקומען םאסקװע, איז
ערלױבני׳ט.

בוי־ סר א באסורםט ײאלטען םיר
 די בא^רײבען צו א׳ױוי ■אייר נענס ,

 רוס־ סאװעט אין טורמעס יראוױגציעלע
 שרעקליבע א העחשם עם װאו לאנד,
 םון ז5צײט ערגסטע די אין װי לאגע,

 דורכגעםירט זײגען עס אײדער צאריזם,
 זעכציגער די םיז רעםןךמען די געװארען

 יאהרהונדערט. םארגאננענעם פח יאהרעז
 נענויער זיר מיר -װעלען דאריבער איז

 די אין טורםעס די י1אוי אפשטעלען
ױי  זיך שיידען כע5װע טעד̂טr הויאם צו

 ײעל־ און ■ראװינציעלע די םון אונטער
ארויס מאכט סאוועטי^זע די כע

אײנריכטונטןן. םוםטערהאםטע אלס
 םארהעלטענ־ צוױי די מיט צוזאםען

 טורםעס, נוט״אײננעא^נטע םעסינ
 הא־ מאגאנקע, אױוי און בוטירקי אוי«י
 ״אינער־ באריםטע די דארםען סיר בעז

 שער’*םלוכה דער םיז געםעגגנימ״ ליכע
 — או פע (גע םארװאלטוננ״ •אליטימער

nn ״םשעסא״) דער םון נאמעז נ״ער 
 אין גאראכאװאיא אויוי םורמע די און

 בױ אין וועז צייט nn איז פצטמרבות.
̂גקע און טירהי  סאציא־ רי האכען טאג

 און סאמוי יגעזpטנעnהא א •pin ל*סםצז
npwi.n סטרײסעז nצו זיף רשלאגעז 

n ^  nnjm בא םענמליכע װימינאדnינ־ 
 אין לאגע די אבער nא0nn איז גונגע?,

 אזא ט^מעט TOמאנnnאויבעג ןזוײ ד
̂ונג גמיזאםע רי ^ססליכע,  םון באהאנו

 אז אוכח^םמ»לױ, איז טעnעםטיnא די
 אן עס 1אי תסיאנל סארחנמ nםא אםילו

 טו^ n̂יכעnינע1t״ nn איז אױסנאהם.
 nn םיט אײניגטnםא איז וחנלכע טצ״

̂עקא״* nn פון nםיnװאp חויפם  י1אוי ״ט
ivo'ru nn- ,קא- די זײגעז לוניאנסא 

nyo? אחין אז אײנגעאת-ענט, אזוי 
 טצnסט•nא די ״?יז רי ײזnא גיט קוםט
 איז עס מפאציי, א אויוי ניט םען לאום

 קא״ די אין זײ. באווכען צו פאלבאטען
ffona in w נאכם. און םאג ליכם דאס

ninp^fi n n םיט nn אדםיגיסטnא״
n םוז ציע jrf קוםט טורכמ Dאn ב-ײ 

מע די און גאבם סטיל  גיט קאנען ^
 מעז נזנםט געוועחנליך :תחיג עלאםען׳

 ביײ 1םא^צ א אױיי טעnיoסnא די
 ם״שיקט און נײע ם׳ב^יגנט נאכט,
nאנ אין נעפאננענע די אמים n -םור 
in לײעגעז, סרײב/ןג סעט. n fc 'W זיך 
 יעפי־ אויעסטימ*, די םח עםיצען נױם
א םאועאטען; מםרעננ אח מאה לי?

irenn םיז w r o r  nn איזאלײ 
 ט.1כנעפיח1ת פאלקאם א1 וועו־ט מננ

 לעבעוייגע!• ’ אnmi? 1 אמנסט^טמ רי
ס םון באנויאבעזא חײט ײז  נאהענטע ז

n און rn t א•־ גאנצען אין ױי וימען 
קײן םיט גים זיד moo די יסעז.1גע

ג, בײדער), (סר«אײ׳ם לעװיצקי װ. •)
M י ד־ײ-״ױיציה״יאיא ׳

 אװנוגגע?1פא אלע באסעפטמצן; ?אף
porno nn  ?is נא חאבען םאמואלטוגגn 

on פאמיכסצן צו ציל n אnסטיnטע 
 װײ ױיוןר צדנחמ:ען נײססיג, און סי?יס

 גע״ א זײ פון םאכען ?וון חדיססאנל
 t*״wv6', npn פון געצײג חאמזאםע

 אויםגעהאל״ זיך חאכען טװסע nn אין
 סאציאליס־ 22 די צ״ט np«p< א סען

^ן אנ צי  ע־nאנ סך א און מע^װאלו
pon^onR pn .סאציאליסטען

 אין אויר חעחצט לאגע זמלבע רי
npnianpop• nn ,אויוי ״טשעקא״ nvn 

 אין ,nyou 2 גא^אכאװאיא באקאגטער
nn האט אקאל װאו געבײדע, ?צלביגער 

 אן .זפאליצי צא^ןע נמבועעװעטית
n^ יגאט*טקע)1(א אײנצעל־קאם^^ n 

 עס-nא רי אונז חאבען — אכאװאיא,1גא
yon’o ״הילצער״ א איז — גע^בען 

npj ^םוס) 7( מעטעל 2 — קב nי 
ײ מעטע^ א און לענג  םוס, האלב און וו

nŷ םון העלםט א ברײמ, רי Kp nyn 
 קײן נארע, nyn סיט םאמומען איז
̂יננט זון nyn םון אלn^ט  אמין ניט ת

 ?ײן װענטילאצי^ p'p ני^טא אהין.
בן «לעזען, שפאצימאנג;  בא־ ^י

 צאוזל h ווען ן.yבאטnםא iy:''T זוכעז
 עפארט גמים, איז טעnסטיm̂ די םון
vo\ אnיp אײנצ אזא איןyל־P2אמע n 
 טו^ nn איז nyאב .ly^jyo 3 nynא

 ר' .iy:>Kt ynyany נאך nםא ?וםעז מע
nnyo ״ywnpn’ii:,'  ŷטnסטיnא ^'

 איז ניט ny^yii צוליב זײנען װעלכע
 טוױ nyn געװארמז געםעלעז ניט סיכח

 אויסצושטעהן זyהאב װאלטונ̂גnםא םע
 yo&ny n ז.yםאלגונגnםא nyoynj גאך

 .wiyn'noo':yn ״ניט אסn אי? ׳&טויאוי
nהײסט, אס ny םא ניט װערטnצײכyנט 

 i^n'ooynK 'n, םון ליסטע nn אויוי
ny םאv«nוינnםא טn נאהענט זײנעy און 

 נאכ־ jyiw ניט זאלען זײ װאוהין םדייגד/
 ז,yטnםםיynא nyn iy:yii זיר ןyגynם

pk די אץ  ,oponro בא־ הײזעה א^סט 
 אזא :nyDנטy זעלב^ זי^דעם ?ומען

 לײכט זיך קאז’מ ניטא. אונז בײ איז ־
 נא״ די רnוn ס״לעבעז װאס זŷשטעלnםא

PBjy.n אומגליהלײ אזא םון *רײנר אח 
 yn:'iifirnKD ny::^tfB| םין אזא כען.
 .nyכםyלyג קײז ניט איז פעטע^ות איז
 םען װײם ונגnםאny nynyביט nn םח

pw, װאס מיט D̂ n אמאל... ^מעקט 
^y רי און p ^ b w םאמיליy םון nyn 
 םארצװײ־ א ארום לױםט טעזnסטיynא

v&vz, די אפ שילארט jn 'o םון n> 
ŷבאל פ*דש'~ר&ע yװ'סטיy r קאגצזגלא־ 

oy'nנישט און זוכמ ״y.אין רט yr nyn̂־ 
nya זיצט צײט nn אynסטיnטny אויף 

 אויף אומזיםט װארט און נא^אװאיא
nj'nB v :" i נאה אוןy׳נטע ^yii nyo־ 

 אן .iyoy oyBy iP33yni איהם זײ לעז
»nynj שט״nאn װײ ^זא םאר םיטעל״ 

nynעפyנינyאיז ן nn בא• צו סאועאם 
 oyn8 nyn .tyo'nn- םון ׳ע^ייז ?ימעז

 אוי,ה בלויז זyװיזyא:ג אn איז nyטnמי
nyn פא טומזעnציy, באיטטילהט װאס 
 םונט) 1( נראם םnעnהונ nםי פון

 װא־ רyלyט צװײ און בתיט שװארצע
yrnnyo §אב טאנ. א זוpynty >n ny- 

 ״פראב־ ,n איז לyמיט שסר$\* yליכסט
yp־n .MnyoKPײז א איז אם^ pאמnŷל 
n, ט א םרן גתיםyלyבײ^ל, םאז ny.n 

yo^  אויסג^ײחש איז צוגעמאכט ^
 װאו קאסטען, on איז ע.pאבnס מיט

 זיך מ׳קאן טאה nn>n א ניט זיך ם׳סאיז
 yליכpאומגלי 'n ly^ynr^B לעגעז, ניט

 באוחהוננ, אהן מאנאטען, און װאכעז
 ־yn אזא םון עזולטאםn nyn לוםט. אזזן

 זעלבסם״ צאהל nyo'ina א איז ז^ים
np«m ,prrup גײסטיגע איז סטמיסס 

i^^npwnp םיז n' אnעסטיnטy סא־ 
 גאןnא בלאט״, nבײםעnאיי( ציאליסטען.

 םאק־yn םאציאל nyaninj^Pi nyn םוץ
nאטיŷ p1 ?אםי^ט ז nyou.(

:^n nyניט אלץ נאד איז אס :ji:y 
nyaiWj^y• ,n טpŷ rפײניג^ן יסטעז 

i״nwnp n y ניט םיז״מ, *ויד אםאל 
ny:ny זײ אין וױ '^yo? םון nn הײלײ 

m אמקוויזיציע. גער y'v yjy^ytrf זײ״ 
:v\ ג אםטpyומy.3 א ז' 'ny איז םאחט 
n' א םון ^לתננ y in i סאציא־ לינ?ע 

 װאלױn צום ^װ־אלוציאמװ^ן זyליכט
^ נ א in jm איז טײבונאל צי an^yt 

 יםטןןןntpnyDאונ ,n מיט מלתנג
v די םון w v 'm םא איזnםyנםליכט 
:yDyn*nyrH3y*0'iit nn איז װאחוןגע

yp3טnסטיnא ״די  ̂ y סאציאליס־ 
nװאלוציאגnךyט yאינ^מאציאגא• ן) 

 א. ,nwno'.n ,nyjtyny3 א. ליכם/ז):
̂אװא  גתזו^ומדליסװיגאװא איז סאקא

 םזןלתננ א םיט טnגyװyג זיד האב^
nעװאלוציאנn צום yט ןnא יבונאלVB p- 
: jyny>pny וײ וחנלכמ 1»י ̂גn̂נnטע

 לכעyװ געװאלדטאטז??, פילזנ די *םון
n̂ o האבyז inytyw זויז onw^ -האל 
n3w-:''» חוב nyw* nםא nnD טעז n n 

?IP ,באוױיזען וועלמ א״ניגע pלאcy'n n

inpo?iti n_____
Iזpדpװ?ויוצ'אגyר fpליסטrסאצ לינקע

v אױך װי m\ אנ סך אpnpn ^סאציומיס
yo? ײיז iנארכיסטŷא זnp0ppn p סיד

inyn אגטײ^ואלד אלס בא׳צולדיגט?‘ 
^ן, אנ  1געװ א םון DTBy: טnyװ צי
nyn ?yo אחױס# npâ jm ח»• אי? האט 
n yr^ p צייט yoi:nHB| 5חוי א« 
ױם.nyטיניםט ױסטיץ אין ■אסט^

yבאל די אין .2 rוױססיy r ‘-טוף
tyoD’to ^ o ^ n n D D yn * fynyii dvd

̂יnn(בא ?ײטען איז געהאלט^ ̂ אנא
 אװײ־ Pnn3א נאך און יlאpלמאyסט
•0זאװ^ טתבאטשנעם םון nyט

3. nyn םון׳ ?אמיםאר p i nyn- 
nym^nyo ״npyra/און סאמאװמדצ ״ 

ynynjn האבעז ny?:in נײ מיכאאיל חבר 
 איהם האט jyo : פײגיגטyג װyקאלאי

 ג^טלעכטס־אמא- יn nאיבע ןyגע^לאג
 מיט טpהאyנ ̂טpריnyאײנג זyאויג h נע?,
ynװאלװny איב הענטלאךyר n:yn ,n 
 א אין איהם זyס האט םyנאכד און

P yp^nBאמyאײנג^צפארט. ר
4. yo’n2n 'n גרוזnיy•װא־ליטװינא

 טױבאטיענעם פון יזnyבײטnא אן ׳װא
 טוי־pאn פון ןyװיל |y:yj איז זאװאה

an, באפ לויט׳ןyאײג־ ,‘טריבונאי פון ל 
 הויז n'v:v:'v איז ג^ואחגן ג^עפארט

 האט זyמ : גיקאראי״ הײליג^ □yn״ פון
 צײט כיאנאט א ;ןזאפג^ארט זyארטn זי

:n:ypip נמ&ט o אױױ ' n, װאס in 
o n M ^ n האבyג זyװאyn,אז נט yo| 

 װעט אניט ̂ןyמyקנyאװ גלײך זי זאל
אראפ״. iyj'T פון זי

oy באםער• צו אינט;וױ;סא:ט איז 
jyp, אז n' ב^אוyנynרמא:טy םיn ליג־ 
yp סאציאליסטyךרyװאלוציאנyרyזיי־ ז 
yj? ג םאױכדטפטyװארyא ;טויט צום ן 

^oih: זײ האבעז nיאה ןyגאנצ v אױם׳ן 
ט א^טײל. טויט ע  לאנג ניט דא ^
 םאױ און ^באננאדיגט״ זײ iyo האט

סיביה קײן ׳טיקט
 װען אז ׳ניט װאו;די;ד קײן ס׳איז

 םון ארויס זיך כאפט nyטnסטיynא אן
yn□ ̂וזנום  טורמע nyn אין אן סומט ג

 אז ,ny מײנט נאס, נאיאnŷפאליy אויף
ו ח מ א ן n ד r r m גן py.

 ז1ל א דא oirnyn n'BKB אויםץ
 ארעסטיר־סע h װעלכע אחעונג, yאלnyב

 םםט*םיטypyאויסג זyהאב זyסאציאליסט
 nyאב פטרײקען. nya:in yn:yny'in לאנג

 ניט אויך אn איז װירקליכקײט nyn pא
:n:ypiP נײטט ־.pfapnD יגםnyאיב ' 

 אציעnמיניסטnא nyn םון צוזאנ אוים׳ן
 עס־nא פון טײל רyטDyנר nyn םnyװ

vdvd נ סאציאליסטעןyהאילטyצוזא־ ז 
iyo מיט y^yronP םארבnכn ; nyאס 

 טnyװ yנטyנאה און םרײנד םון זyבאזוכ
 yטnסטיyאר די בא^עניצט; שטארק

 ־ojyD בי'ם זyבאװײז ניט זיר זynטא
nyo, ניט א '*̂yo] אין װאכלײט די in 

yDנסטp ^  ny. _ צוג האט מעןyזאגט 
 גyט 10 מים yסטירטyאר יn זynלyמ

nynnD אײiyo nyn אמיס זײ עיהם 
p'p י ב י ס n, זאי זײ אזyז iy:yp 
 גיט טnyװ דאס רyאב ̂ןyײטnצוג זיך

 ןyװ און װ. און וו. א. און
h ארyסטירטy yנטyפyרyאויױ ז oyn 

 י-nא זײ ;yny'.i סטרײה, nyהונג א מיט
 האס־י jyr'oyn'Ey״ oyn אין טnםיyגnyב

 גװאלת מיט זײ טyקארמ̂מ װאו פיטאק״
n ^ n y B ^  ,n אין oyn האספיטאל 

 געװען װינט^ זyפאריג □yn אין איז
״p yימnווא h ״נול״, ?nyn נyטט Iyo 

*). ניטא איז oynn^p ?ײן צו,
n רyהײyאומנ yלכyאז אין y w 

y«i:rn8a| ל ט^מע פוןyבyװ זnyט 
nםון געזונד־ אם n' אייyסטיnטv פאל־ 

j זיי ט.nואיניn עמע^יג '^ y o r 
tyuwwyj צו jyn'D געגען לאמױ א 

oyn אומװײ און נרויזאמחײט װילקיה 
ז.yפארװאלטונג ,n פון ס^זײט

 ת־ םון ןyי:נונגnבא yיגnyויnט 'n בײ
lyty'D לy,וו בעזyניטא איז’ס ז np| 

nD״n ,yoyna. y, גyזŷאםם  yיכ5ל•:
 dkp nyn»\ כיוז טטיקט,יnyn איו טײנונג
 מיט זיך יגעזnנyפאר ליךnםײnאומםא

jyp רyהונג '^ o ז אוןyא,אבסטכynnן 
• ,n און ^n^oynK ,n םון ^  טו
 נאך מיט זynנטםעy זyװ»לטונגnםא

ynyo«rrui נװאלnטאטyאיז ז ynnyo• 
 ni^t ?yoip פאסימנגען אזוינע ריי<ן.
 lrnyאלnאיw nyימטnבא nyn איז אםילו

nyiWD^p טוnמy, אוי̂ו pn'Dio,. אין 
 אויס^ ,n זײגען 1920-1921 םון nyװינם

nynyr א די באםאלען מע1טו םייזppn• 
yon'o ̂נגען און ̂טל  בלוט, ביז זײ צו

^^ י1 סלזונ y אוי o n i אויס־ האט 
 : ?yr^ynytyy: וײ יבעז1באש לירnםיה

 piipDip אין מעז הא*ט nyטyB̂וy אויד
).14 זײם אוי* (מרוס

 פריוד יין זיד חןןבען מורמע דער יין *)
 און סאגיאליסאןןן 112 געוונען 1923 לינג

 אגגע• 45 און ארבײטער 57 אנארכיםםען,
 ל-דעסןךאסי)צ* :•ארםײען די לו«ם ̂יסיעלפע.
 ס*ציצליסאעױרעױ?ד ויאצזגנמ, 30 קרא*עז

 U *:*רניםאעו «ראצע:», 25 לוציאנערען
 סאציאליסאען״רזנײאליציצ־ ypi^ ייאצענ*.

 ירא־ 17 אוםיארשײאיאזג יד#*צנ*, 4 נערען
צענ#.
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» גייליס סענדעל —m •ןגלײ»י
 »«״«יד זײ« ניםעל»ייי/ ye׳5׳n»ףןי

 •jmi* נוו ד<וס נפשוסען »ײו פון נעו
«׳ אונמר »ן געחטט ױ»פ פ»ר ׳פישט, נ

Va| ,א«ר זיו אױסמיימן *נ«ר ד»:ש» 
t ח*נמן טפו iy נליש » o שײן »<ץ נאר 

 םסיזי• טיו *י*מ, גיז eany( ניט צײט
f סײי דאס סמר, »״ד זyרyנ iw װי 

 ומ־ מינוט, פר״¥ » ivsvn זyלyװ רסי
y נעװיש ey פיר יען m״ ^iy;yװיי< ׳ 

 ייג• assyn װירשליר וײן פוו נוד דטס
w »ון טער¥סאנט, rt ,וױי< חןרפפר oy 

תי םון נעװ«ור¥| רינ^1נעל איז  ניי• מנ
 פסר• סיר ווי ייז, װעלנ¥ר *לײן, םלי

 חנר• רyנo ׳סרײגשר, ש״ן גיט שטעהען,
 iyjriovrya’0 •לײן ראו רy האט ם»ר

 סג• y^yn פון פ״ן, fit* *רות *לע די
 דאס *י אנער, ג^רינ¥|, האנען דערע
 זי• דט, «י ,nyn ל'טער*רי?ו » איז נוד
 נס־ נסנץ פ פון זיין רy*נ עס מוז כער

 טיר און ;װערט חיסטארי׳עען רייטענדען
 •110 פון yo3’׳»yj ״די דאס האםען, וױלען

 «-<ayn 3 נייליס ד^־על פון לי־דען״ נע
y די iviriiv שונים םילע נאר םינען r ’TO 

לעזער.
 iya?«ny — ״װעקער/ פארלאד

 פיג־ װערא םון סראכט־נענדעד *וױי די
 זײ, aiy<״yj ניט נאר םעפוארען. נער׳ס
 זיינען זײ דאס /tyrt זיינען טיר אבער

”!Vt גרויסעז א נאר פון ^aDin( לי• 1»י 
 גע• זיי גריגyנaח ניט װערט. טערארי׳טען

 yאונזער ראטען ׳פוין מיר קענעז לייענט,
 ויך פאױפאפ^ *ו לעזערינס און לעזער
 ata םיגנער• װערא פון װערס נרויסע דאס

נyװ פיננער, װעדא װי טענ׳פ,  זױ8 וזאט yי
 ענערגישע ata און איבערנעלענט, םיל

 ata און איז, זי װי םר״הייטס־קעםפערין,
 ניט קען ׳טריםטשטעלערין, טאלאנטםולע

 יעוער װאס nai a *גגע׳שרינע) האבען
 *an *ו װינשען ניט זאל םרײחײטם־סענש

 מיר װי fiv3v אזױ לײכרערי, זיין אין בען
 אינ¥מעצייענט, נוך דאס חאבען װעלען
 גע־ *ו רםעחיען80 :יט זיכער מיר װעלען

 ר־8ם ay װאס אפש»»וננ, די איהס בען
»דינט.

 אונזער יזערט — הלינגהאפער. ם.
 ,נערעכטינ־ נומער לע*טען אין ענטפער

 םאר־ ער, װי איחר, פאלין. ס. *ו הייט״
 ta זעלכע, דאס און איינם בײדע לאננען

 אינטערנע• דער םװ באאמטע הענםטע די
 די כיט, סעהר רעדננייעז; זאלען שאנאל

 פא־ ברודער פארשידענע. זיינען מאטױוען
 האבען מענשען טויזענט 30 »ז זאגט, לין

 בא־ די oy קעגען רעזאלוציע, אזא געםאסט
 אויו• םיר האבעז איננארירען. ניט אמטע

 בטטםטע די ta נעענטםערט, ׳טויז דעם
 אויפ־ כינדעםטע די צאהלען ניט סענעז

 צו איז םיטיננען אזעלבע צו מערשזאפש״ט
 װייל דערסאר, אח רעזאלוציעס, אזעלכע

 ױניאן• די זײנען מאבם אזעלכע צו ניט
 איחר'יידער םאראנטװארטליד. באאטטע

 ױגיאן די באלד װי :טענוז אנדער אז האט
 און באאםטע, העכםטע די טייער אזױ איז
 ב י לו צ איז רײםעריי נאנצע די באלד װי
 שלום־ צוליב זײ זאלען װארום טא י, י ז

 ױגיאן, דער אין איינינשײט צוליב װעגען,
 אויוי און . )'צוריהטרעטע) ניט אלײן
 איחר ta ענטםערען, א״ר סיר קענען דעם
 ריכ־ איז עס טעות• אי) א־ננאנצען זייט
 ועחר און זעחר איז ױניאן די אז טינ,
 ױניאן. דער םון םיהרער רי טײער און ליכ
 גענלויבם, מאמענט a םאר זײ װאלטען און
 װידער װעט אװעלגעהן זײער מיט אז

 נא־ ניט זיי איחר װאלט נוט, זײן אלעס
 עם װאלטעז זײ םארשלאנען. עם דארםט

 שוין וזאבען זיי נעםאן. םארננינען מיט
 טא־ זײערע טיט נאװיזען איינסאל ניט

 משריב זיך בארײט זיינעז זײ ta טעז,
 אבער נויטמ. ווען ױניאן, דער םאר זײז צו

 •it איז ױניאן די ױײל דערםאר, טאקע
 םציבט זײער םאר זײ האלטען טײער, אזוי
 חןר־ נים איז ױניאז דער סיט בלייבעז צו

 אין ארײנפאלען זאל ױניאז די ta יאזען,
 אוז העכ־שט־אוםעחרליכע די םון הענט די

 וועצען װעלכצ נםשות, העכםט־אוכיםעחינע
 םין םשן־ דעם אין ױניאן די רואינידען

 ניט, םיר וױיסען דאז ײאכען. עטליכע
 די א) גענומעו, עם האט איהר ויאנען םון

 חנרםאר, צולינ«ײ, איו ר״סערײ נאנצע
 םר דיער נעטאז חאנען באאמטע די ײייל

 ניט וזאנען זײ װײל דערםאר, ;םליכט לע
 ייניאד חעכםנרםיינדליכע( א דערלא)ען
 ױ״ דער איז זין באפצםטינעז צו עלעמענם

 איחר; צוכרעכעז אוםן ata אױף און ניאז
 עחר־ איז נעטרײ חאבצן זײ װײל דערםאר,

 די וועמע םליכטצן, די אויםנעםיחרם ליד
 ;ארויםגעלײגט ז*י אױוי האט קאנווענשאן

ריײ די אין שולדיג ױי )יינען דערסאר —

 *jy שײן דאו aim ^ajairynyoi’a תי
n n« און פארשוס^, ניט ayn oy אלץ

ײו ניי נאר וײנעז םיםאםאל 1 סערײזנז א
 חאמן וועלמ ,

באשיצען צו כחות jny״t »יז אצעם נצטאז
די, שולדיגע די געײאחןן

 איו װאס !יװיאן די אויםצוחאלטעז און
 םאר־ אינגאנצען איחר האט y אייד מיט

 יצ־ און םארשטאגד pa ם»פ יעחגן יאיעז
pn געםיחל נרעמל po אנשםאט, יושרד

ןןץאף
י י » «w§ * m־  w

o^yiritj סרלאוו וי♦ אח ",1 נײ•
im י׳ני איו ׳ניײײי י״׳ני״ *  ,irw 

to 1 אײו  y;ia> oyn י׳נר1
y>yii i  m m| ואפ l«<t 

vw,\ מי t״( t ys?yn״iyj ױי «  די » ו׳
pa y’*ie<oeyjiy רון ייליסי•

m (ן/
v די «ײן m i .וײס׳ד־ײ y?ytt| זײyרy 

pa unyn lyotraa iyaoy ,די yy?yn 
unyn די אלס נאטראכט איצט ;yusvi 

tfvvnm שוגאיס 'H  m  pa},אי) אל a 
nn ,דט טאו ואס וואס דמס yreaa; 

a? ata,« טאיאריטאס די זוי ®,aiyaay 
 ג»• לאנװפנשאן, חןר אױף לטyoatרaפ

 -3V ytniyorra a tysao צו ניט שליסט
 אין און שאגסטיטזציע איחר אין דעח«
 iyaa איחר װעט פיחרוגג, גאנצאר איחר

 m שיוס. שיין lyjjjna ניט י¥רסיט
 *ופלאשערען, חןכט o«r\v זיך aytt קדיג

 גרױסע די אי) ױניאן רytאונ אין װאריס
oyona’ao דער אין lyoo^a •סאלידא 

ayan די מיט Bיflרyר pa קאג• רער טיט 
 אינטערנעשאגאל. רyד pa סטיםוציע

 כזען חאט װארוס פראגע, אייער צו איצט
 דדע,• חור נאיד וױ װאוטען, נאוארפט

̂, חאט נאארד  sin ?*t דען ta נאשלאס
 V יאחר א נאך סאר אנהאלטען אנרימענט

 לי• אויםטערשזאם, נענונ ניט לייענט איהד
 גאנץ ארויס שוטען on פון ן פרײנד רyנ

 דערפאר אין מיספארשטענדענישען, א&ט
 ש׳עיא. טאדנע ata אונו איחר שטעלט

א־ ניט האט באארד חשאינט דער  נ
in ן, ע ס א ל ש  ta אל אגריס׳ונט( y»a״ 

 דעט יאהר, a נאר אױף װערען האלטען
 די צו ןytaלyתyאינ ער האט יגאשלוס

 גע• נעטאנט אי) דערפאר און ,Dרyכoyט
 דער װאס רעםערענדום״װאוט. a װארען

 נלוי) איו נעטאן, חאט נאארד דזשיאנט
 ט ר י ד נ ע מ א ל y ר חאט ײאש דאס,

 רעי פאר ײאוטען צו מעסנערס די צו
 גאך אויף אגריטענט דעם pa אנחאלטוננ

a .איגעמ אלוא, האט, ער יאחרyלtaען 
 גיט גאנץ tvaan וײ זײ. צו נרירח רי

 רעשאמענדא־ דין אננעהמען ניט נעשענט
 וואלט נעװאוט, Mta ויי Iyלטaװ pa ציע.
 װי ניט, און װילען, וײ װי נענלינען, עס

 .ainjyoapyT וזאט נאארד דושאינט חור
 ויר, דאנט סלאר, רnyt געװען אי) דאס

 דעם pa און לyריaדיטy דעם pa נעזאנט
 נאארד חשאינט דער װ«ס צושריםט,

 און מעסבער, יערען צו ארויסנעשישט חאט
 פראגע: מאדנער דער מיט שומט איחר

 ta פצאנעז, סענשען םען רארו׳ וואס ״צו
 וױ ו*מן1נעײ< אננענופען שויז אח עס
 םילע, די פיז איהר וייט אויס, זעהט עם

 צו לערנען נאר אשוט זיו דארםעז וועלכע
 לער״ צו pa )ײ, זאנט םען װאם ן, ע ר ע ח

 ra עם װי אחי, *ט לייענען ••צוט זיך נעז
 :באמ׳ףיקוננען ■אר a נאר נעשריבען•

 זעחר ra דאס אחרות. םון רעדם איהר
 ta איהר, װײסט אבער אײך. םון םײז

 נע־ חאכען םיהרער אונזערע װאס אלעס,
 צוליב ey ra טאן, ײעלעז pa טוען טאן,

pa ta ,on אחדות, חערשען זאצ ױגיאן 
 װערק־ זייע־ע pa ,שאדונישטען״ די װאס
 צו בחות אלע טיט געטרײט האבעז צײנ

 א־י־ אנבאטרעסט װאם און V צונרעכען
 אינ־ האט םען װאס צו :םראנע מאתע ער

 מיר קענען קאמישאן, די באדארפט נאנצען
 אלעם, איגער לייענט ענטםערען: נאר אײך
in נעדרוקט נעװען נאר איז װאם  pa 

 מא״ 15 לעצטע די םאר ,,נ^כטמשײט״
 ײיסען אױזר װעט ענין, דעם איבער נאטען

 נע־ ra עם אזוי װי געשיכטע, נאנצע רי
 םאר־ דאן װעט איחר און דערצו, סומען

 איחד פראנע n>’« a םאר װאס ׳פטעהז,
 שטעלען הען םראנע ata אונז. ׳סטעלט

 געסוםען ערשט איז װאט אײנער, גאר
 םון נארניט װײם און םארם עטערען פון

in נעשיכםע in  pa יר קלאוםםאכער 
in געוואלט זעחר <ואלטען 1סי ניאן. n 

pa גאכאמאי אײך enaai, ייעט איהר וױ 
 שםועם אימעו איבעתעלײעגט האנען

y די 1איבע אייד םיט jn ’naa פראנפן 
בריוי. 1אײע pa tiia צו

טימל,1א ט1םא on iaa — ר. א.
m ווײםט, 1איח װי an מ צווײ, 1מי מל  ו

 טעחר וואך. a איבאר וואר a שרייבען
o n  iaa  ra>a ניט םיר סענען ״1«םיטשו 

i’» אוועסנפבען. n עשנעחםען1או »t pa 
t״nmn. iy,״ a r a חח o n וואם oy 

r ױשר׳וײ^ נים נעותן וואלם a םאשע 
i ניטא n  ta in טזו ס ת  1סי נרתד• מינ

pa ,tnm עם וועט איחר האםען naa »או 
i וײן. םוחל n  ia a  pa דארםט צוהונפט 
 זאל םיירעןעם «ײן, סטו־יח ניט זיך אױזר
e שוםען m אן jn in iy םיר צען5וו דאן 
וױםען. לאועז אײך

 זתנען ייםצעט, 1יענע )1 — װ. גג
ra איחר ומצכען  ^sin גע־ פארסאסט 

pa matt מםמרס אײניגע pa לאסאל 
2 pa פארלאמט חאמן זײ in  pa אינ־ 

m טעתעשאנעל,  ta ציםלעם דאדנער 
tn צונצשיקט זאל w טיט in צושריפם 
pa םון ס1םעסבע די צו גאארד דזשאינם 

 on t»n איממתעשאגמל די 3 לאקאצ
ua>iaa ^וױי< נאוױליגג on  pa ליפלעם 

אײנימ נצװארצן נעשטעלט פלאר ױינצן

Ml
JBJ7W7 דצד

r ia דאס אײו. *ו ra
m * n  m אױןי«<«yiaia iyo n y  iy,

3( aan iyo סײן a״ma?y>i דורו a 
?yryaa o t* iyoy? ס^טימ i n  pa

 no siv fin אינטצמע׳עאנעל, pa ויצדי((
ytaiy)j«*ia o*i r*a חאט  |yo,| װייט 
 מיר jy;yp דאס yanail |ya*n איחר
 (יט. |ya״n to װײל |,y)at (יט איױ

 ■V( ניט אל״ן איחר חאט iysa װארום
y ׳די ניי פחוגס a w נ*ט אײו חאנצן 

ia״ytacy)i,| װאדוס t״ oy lino, און 
7oan a iaa aan o*o ן1׳1אייננעיא 

 y•( אייד יאד חאט tyo אייך. |yo ראט
 האט iyo ta שראר, paiyi t*a שרינ¥|,

 טו ס*ט•((. צום |ya*n נעװאלט אײו
 גיט אסאל סיט אײר tyo האט װארוס

yta>y«” ia| ! חאט m*a, אפשמ iaa* 
yoyi| סיטצונתננען iy**a ױגיאן־בי־ 
t m יא, אױנ no דאם t׳i n  p •ע;ט 
iya אויוי pa ,yiaia iy**a װעט איחד 

ta ,(yayry ניט א*יר ראנען װאס די 
ia»  סאל־ עיט1נעחאנ חאנען ,iytaly״

 גע־ איז אס1 װאחס דינטינ. שטענױנ
 יױ pa סיטימ א װייסט, m*a װי װען,

*)pa Diyaovo'ia ניט pa םון טענשען 
i אוינ נ*ס.  iyt)ia1׳ ra  niys,ינט'נ 
 נעװען דעען 1סי דאס ,oy נאוױי)ט דאן

 pa ס1סעסבע טיילע 1גא אם1 נעתנט,
iy ען1<יי ױניאן דער i pa אנשהייט1ש 
 ra אייף כיי װאמם ט־סטמיען, סון
 גאט־װײס״װאם סא־ט־אכטען צו עגט1

 ענװעלא■ iy״a pa װאס דעס, צולינ
 אינ״ װאס ליפלעט, a נעטדבען m*a האט

iy ניט, אייך טעחוסירט ia מען װייל 
 כאנא• a צו צונעלא)ען ניט אייף האט
ia מיטינג ױניאן פייד a in, 1איה וױיל 
 בא־ עסםען1טי: on ארט1נענ (יט האט
 ,1ױניאן־מעמנע א דיט 1איח ta מייו,

 l״t m כא^טינט )יינט 1איח ד*ס און
 האט טען וועלכען צו מיטיננ, on אויוי
ען.1אייננעלא סיעציעל נאר אייך

 -iac :יט אייר שענען 1סי — א. ק.
1םא ניט. ta ויכעתז,  װאם אנשלאנען, י1

 ,”t נענען many( סאמעבראכט ויינען
כאטטדאשט קאמ־טע יװענם1נ די האט

t<« ס>ט a n פאי־לוסס iyoo» yiyi't pa, 
m ״t oai אוז ao אויף לויםען ניט 
 iyii ,poiyo נעװיםען a iaa אסט קיין
iaa יאײ, דריי iaa ijm pa 1יאה איין. 

in n  ivaa”? ם1סעםנע נאר וײ )ײנען 
i n  pa ,ױניאן mini pa אכט1באט 

ia אוז אזעיכע. אלס a in קען טאקע 
iy 1םעמנע a אירנעגד i pa ױניאן 
 אנ־ גייע וײ פון פילע נעגען כחוננען
 הא־ זײ ײאם םארבוזכענם, אין שצאגען

 1םא און ; on נאן־ שוין באנאנגען נען
dpi דין, קען t ta1״ n yזאלען 1יכטע 
 װי, שטראוי, בערע1הא פיצ a נענען זיי

 ײ1 םון אװעסנעהטען נאנצען pa למשצ,
oai צו פון חוכט p*t ם.1ױניאךמעםבע 

 אױם• ניט װילען 1סי ניט. וױיםען 1מי
 ia(שענעז 1םי .1יכטע1 אלם ױך שפיצען
ia ז<ינעז, ) ta זײ םון םילע ita tVBan’ 

1 ta ,o1n)anyrםון שוגאים נםטע1ע י 
in ניט עתער שױן ײאלטען ױניאן 

 אננע־ אײנמאל שוין האכען 1מי געהאנט■
 װי־ עם וױלען 1מי pa ,on אויף וױזען

זאנענאנטע a ען1ינ1נ oai :ערהאלען1
py o:*a^n׳opa ia ra  po’oap tae

pa םון אט11םא d p i םארט. ערנםטען 
ra  oai, לויט iptita ,םײנונג a פאו״ 

 ן.aז־ױניaישtaBa ta אויםצוכױ?ן זוך
i אי) כטpשל אזוי ■ונסט n י1 צו צוױף 

 oai יום.1 שײן צאהלשן צו ניט משמבערם
r a  poPpt םילש םון לוננ1האנ די pa 

n ׳ipapss, 1ינ?1ש? צו אום pa Tna 
 םון יט?ט1אױטא י1 צובר?כ?ן צו נאנצ^

i n .אײנ?נעם 1איה צוציב ױניאז IPbpP 
i p p i i i  pa קען dp םאײ ניט ױניאן די 

a r שװײנ?|• a  oai ז נ ו i  p .מײנונג 
 אזוי tpPijan dph ױניאן די צו 1אב?

 םון שטראױ י1 זײן jpp op איז־וואם
pB^pta ,אויב םארבחגכ?ר V3 tP^at ,,t- 
ipd 1 שםעצם jim  inp iiאנסלאנ?!, י 

ip־a 1םי iptaP דאם i יכטער,1 די צו 
pbPp ii iaa זײ iPBPisa ;psiai ipPp ii 

p i .וחשבון
 ippjpipi מיר — קריװיצקי. ז. י.

ip גיט i’a .נאכמןן oai p’t rpp op, 
 זיר םיר װאלט?ן אייד, tpnpt 1םי ײעז

D )ao in. חאפ?ן, 1םי ta וחום 1איה 
p ינט1באלײ םיחאןןן גיט ייר a in. •חא 
ipo םיט באנפנ?נם אר1 ויך 1םי ita' 
ia iaa שיל  pojprio אויגפנבלית in a 

ppjpo r וױ םו צוױי, a,־ ta םיר IP>at 
d ip ib  dp i  ipponpi ppg אונו ipoa 

ppip). i* ווענען סייגונג גוםע אײער n 
ipa r טינ?ײם״, a  poPpii 1 צופאל  יינ*8

ippaapj אײך, צו irra  ppppii pa pa 
o n  o ip p in [יאנאװםקי. אלנת pa 

nםטוJnנp1*מ חאצםען ן op נים iaa 
p״t צו ip o ii j .1מי ^מסציצמנם *in 

i n  ta ,tpp יאנאװםפי 1?איצםינ ra 
0 קלינעה פיצ paia״ipjiyippjpaa ,nns 
i וױ n .אלםער t ia .pa .iprPBOB

 נוצעז itipo בחןננט ip אס1 ויד, דונם
 מײנומסי a לױ,1נאטי ,ra אס1 1אבע
np* tPJ’iP צײסוגנ י1 זאף.  itra  dipp 
o אויוי צונ?שיסט װאן n ia  iP ” a, צױ 

 3 םסולמאן, 1םענעחשע צזס שיפעט־ינ
סוב־ |po’>inpi איתד סם., pole וחנסט

a. .י «.״» you myt a ra אזן ty 
oanrjysan. אין ysjao חיסי^ןמן ra 

jt די pa וױ iyoya iatat זי im rn a 
i אנחױנען in׳a פמנירט |,yo»״ n n 
ניט חרטח p׳p װעט איחר |.Piy?״ 1צ

upon•
 קײן האבען to — סילװער, .3
ayoip in צו אייך (יט צ״ט  pa inyt* 
i n .האכען מיר װאן־ aioopy ppo’o a 

tra lira אויף נײט.1א  o;yp זעחן ניט 
 םיד װײל ,ippan iaa yiiyotp די אין

ip jppp i צו ivtaiiaa נױ 'iaa pig — 
i* הויו. ױגיטי די — װאהרשײגליר n 

iaa אדנז שדײנט ipoyo, 0װא װענען 
 וועצא) טיר pa ,inpt אומ וױלט איהר
ענטפעחןן. אײך 1ויכע

 n ניט נלוינט — ם»ן.1כע ל. ג.
yia שסאלטונגען װענען טעיטות pa 

 נעװיס ב. ע. ג. on אין אוטאייניגסייט
 וױ םיינוננס־פארשידענחײטען, דא זייוען

1 opען pa ip: אימער "; iip װי dp וועלען 
ip דין, א־טע׳' :a דאס mpt ra וױיט 

po .אויך שסאי׳טוננען oaiai ניט 1איח 
v * נלױנ?ן, iip:pi:iaa a i:p :i'a  oai 

)i p i  IP ,1 פון יוניאן op ipophנים אל 
:1: װ׳גט ,ipipn באנאגגעי "p| פאר־ 

pa OP'OV .אס1 אומבאשטראפט JPP 
 םיט ױניאן ipt)ia pa ipi'oaa ניט
i 1איצטינ? 1איה n  .DaaKHPin'D 

ip דאם ,ra פאקט i pa ?1ינא1ניט־לאננ 
 1נא tp)iap( 1'איה dpi! םארנאננענהייט

ipPp פילע ii ppPp ii ,ipopbb *באשט?טי 
ipuia |P( .כאהוי»טוננ ra  opPa ip :a 

 inpii laop( װעט pa ipigiip; ;עטאן
 א אױף און ױ:יאן־מעסיג?ן a אױף

 pa ניט iaP מזןנש א אושן. מ?נשליכ?ן
ip טיילט1או1פא ניט 1םא iph אהן a 

pa ip זאל ip װאו *,,טרײע jpp האממ 
 םארםיי־ צו זיך נמוגליכקייט םילסטיע די

jp ri. אך,1 װייסט 1איה ipd ta 1טא 
 .מען װאם אם,1 אויױ זיך iptaPiaa ניט

 oy |yp אמאל ״.dipt ipo״ און זאנט״
p't opPa .אמאל פאלש a i iP)nt װיכ־ 

p i)n n P ’o P)'D ,אומשט?נת jpgi pa 
מך פון I'pppir אוים onpt װאס  אוי
 t)m ,inptD'iK אנדער׳ט נאר |pp י,1אוי
 iwtoroia אלע ווצנען זיך oonnn סען

a pa ,iPnp: PSPD': a ig : .jpi •ני 
inpo pppo ,צוםתי pa 1איה opii זיד 

 אזױ DPniai ױגיאן די ta צײנ^,1איב?
i יכםינ,1 'Pip p  ita, װי ra  dp 1נא 

שוועד סאטע י1 או:ט?ד אפילו ®ונליך,
IPDPDrma poo•

a i אםra 1 נ?װים — ב. ) ’P •גתי 
pd שט?מננ iaa אזױ האנדצען צו אײך 
 םיר און נ?װאלט, װאאט איהר װי ײ,1פ

ipjpp ײן ?ליר1װי אייך? nvp נים )P־ 
 אוין• 1םי אז ,1םי װייס?ז זאך איין ב?ן.

8 ip "aן י א וואלט?! לאץ a a a t a ל 
 po וואוילוײן on מיט oipagp( ניט

 אונ• op'oenpi װאיט?ן םיר און קינד...
ipt באלענסט װאונש. פאטענטאנעם 
 איתוי װי האט, איהל װאם. ־ אט

 ijm’ia יאהר pp’Pdp נאך םיט שלײכט,
ip "a איצט נ?ליבט. יטטאדק נאנ׳ז מאז 

 טאנליר נאנץ איו אם1 װאס .mpo ניט
PPao iw ציר.1נאטי mpt ,1אפש און, a 

ia a in, װייא ra  op נאטילאיה | » 
 ױע* fPPi'cpj pipi'a אז פאםירען, אך1

ipipup ipd^ צײט a מיט זיך יאען pb 
ipoptt ,d צו באצונ אין pi האט 1איה 

 ,jpppoenaa זיך 1איה oivp ליב. איצט
o װי n  dp 1 טאן באננ אײך iaa,אם 

 באצוג אין טאז איצט װילט 1איה װאם
n”8 וועמען צו ,irp 1אײע צו P אינצס־ 

m ניט זיך װעלען (?םיהלען  7 ip ip d p 
ipp)n iaa 1סי, ta 1איח oy Dalai 

:a נוט  ענס* 1איה 1אײת ,ip:"Pip׳
שױט. on אויוי זיך שליסט

לאקאלם! םמ םעקרעטערע
 האלםען צו אױםגעפאדערט זײנעז

 ״יום1 װאכען צאהל די םון רעקארד א
 םאג• צו געמאכט גוט װערען עס װאס

 עק• די םון מעםבערס אונזערע םון :ע
 פא• ספעעעל אדער באארד זעלוטײו
מיםעס.

אײער ברידערליך
 jyn פוב. און רעקארד

I״ ױניאן. וג ג. ל. א.
.R. A. SCHOOLMAN, Director

 האנסטאנטינער * אלט
!לאנדםלײט

l׳r׳SA,

-m

1 װאו זיין, מורי? צו 1םי בעס איך «  
אלם־ םח קאחען םארים ה׳ זיר פינם  

נײםחען ברידער: האט ער האנסטאנטין.  
*?5 זיח ראז&. שוועסטער א אײברעם, און  

V, • ̂מ פאטער גחםיח געהײסען ה
m : אדדעס םײן  

J3. Kandel, fiir Laxarson, Geisbergstr. 
^  V 14, Wiesbaden, Germany.
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m ס ק ו # ל ק
«i די ו*ס «)o»* ז״ס ” ii נר׳וט׳ 

 נע• און וחניװעם «)ons a (אף
 אי«ם 1ג* ח*נ«ן סיר וואס ,9?*װי

 ?יי• P03»»P3i« די סיס נעטאנם
 1ה»?* אוין• )P39«׳*?31« *דער יועגד
 אונ• שין נעווארען ערשיערט וײנען

 אוט• סאי סעקטארי-דאחטאר ז«ו
i רען ױזןן, «ו געוונר n םון גערוף 

 *a»9 די יויז ««ו «oo*i9H9it די
prpi חאלץ i»p 39 ד נרעננעוP• 

).9:«ססש
 •«סענס נייעם אונזער נאר יחט

 ווע(מ pupil”? קואערנע די מ*»
 די םוז נעמאיין אנערקענם איו

 װא׳טינד אי) .עקםיעיטעז :רעסשע
 װיי־ םאניטארישע הענםם »?ס טאן
ip .כרעטאאך

is ו• ג•• נ*?וםען

זso ®ון ■ערדינען קענט ד י װעכענטליד דאלאר 200 כ
נעריחםטער חןר ידן oip » נעהםט
ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ק ם

)m in■ 12 »1י9(
m  tm ײ «וס וױ *ט«דט, אנחנרע  ני

, י י  נע״עיא״ ניוטמ יאראסיאו^, P* *י
n  m צװי׳עען ארעסםירטע, •אר*סי#זנ 

 אין גאו שראנקע. און סיױמן אױו •״
 טאסקװע, איז ניען האם ,1923 סאי,
m ר  מירחנריױ במדואי, זייננור מ

 אגאר״ נײדע םדױען, צוו״ סדפיאגען
שװאנגערע, א !״, םון vy*k ̂יסטממם.

 מען האט ראו און געװען סייי מאט
 קאנ־ א אין אװעסגע״פײןט סראגסע, א וי,

נע־ ניט האט עס יאגאר. מנסדאציאנס
 הוננער־ דר״־טאגיקער דער מאיפעז י?ו■

*רעסטיר־ יאריטײפע איע nc ©םרײ?
.  הונגער־סטריײ די זיעע* ארום אזױ «
 ער״פיינוגג געװעהגיציכע א *עװארען *נן

 יעצטעד דער אין דוסי*אנד. סאװעט ײיז *|י
אײז׳װאך, ק״ז דורך ניט נעדזט «ייט

% m םאװעט־ סון געםענגעג״טען די אין 
 סאציא- ארעסטירטע די ?איען דזסיאנד |ד.;

הועעד״סםרײק. א ערקיערען ניט *יסטען
די האבעז טורמע יר*ןער0בו דזגר וױן •

סאציאייסטעדרעװאיוציא־ •אר׳פדפסט״ע
 ־טאגיגען7 א דורכגעטירט םריהער מדען

 נעםארערט, האמן זײ סטרײק. מתגער *ד־.י
m אגע, זײער פארקײכטערען זא̂י סען>
זײ האבען גאװעמב^ר, ייז »ון

 עחפט טענ. פערצעהן נעו?ונגערט ודדאר
m\ ,כיאראזאװ און בעמ װעדעדאסיז 

 ביוט,האט םיט שסײאז מעעךגעגומען
n ערלויבט און בעז1גאכגעגן ״םמעמא׳״ 

# ;• »o r ארע־ די םון ״מפאציר .געטײנזאמען 
ער* אױך האבען מאסקװע אין ססיתמ.

 םא־ לינקע די כו׳טרײס הונגער א ,^לןרט <<,
 םון אײגער וױ^יסםךרעװאיוציאנערען, .

 געװעזענער רער טתטאווסלןי, אי,
 אםאר־ זעםאכם האט ^איקם־קאםיםאר, .

 4gsngrig3ifr t< פאדביעמס צו «ר
הא־ הוגגער־םםוײיה דויערענדען ^גג ־#

דעמאקרא־ סאןױאל די דורכנעםידט מז
ז  נזד זזאמגן סאי וװײי כאדקאמ, *ין «

ם םישעאיאבינסק, איז עסערעז די «גער
^ o r פאליטייטע איע נעהוננערט האבעז 
 פעמער־ יאראסיאװל, אין *רעסטירטע 1

i m  m M, אנדערע סר א -און ^ריאיו rיטעדט 
ר ™  הונ• דעם דערמאנען נאך דא •מילונן «י

 אסאזיציאגעיוען ®n םון מר־סםרײפ
י1  ״אײ דער אין מיאסניקאװ •^אמוגיסם -
מאסקװער דער םון סורמע״ ^ערליבער י• ן̂־

חגר תיגדער און סיסעס סרױען, נמג׳ס, פון נארפמגםס♦ פאר לײדיס און של̂י
32n*9 ןיו עמעזי מוײנינ* •»ר סיןיחי ולrrr® יי n  1n* יתר. p נמננ׳ם ■וז גוורפע<סס פ»ר פטר ,ovcrn םוטס. קרפותס״ פיסצו

.
ל ע ש ם י נ מ נ י נ י י ז ע ל ד ה ן ק ס

.1674 סימןוראי טעי׳עפאן יארש. נױ סטרים, מע37 ײעםם 13

tin וץר סון t’,אטילו אח(י וחייט nm 
e t מד א טאראז נ#ר איז עי  איז עס וו

 א זײן סוז קראנסחייס, ד׳וד tie ח׳אד
 אויסמה^כתמג אן און סיסנאטאטימע

אונמרכחזכען. ניט וי טאר מן
 «-5א דעם איז דין װעס מן אוינ

 am נמז און טארזיכם•; זעחר סען
jjn o r; םארעו״בזנעאוז *יע אטוענדען 
 נאר ניס וועלען סיטאען, חיי< נויטינע

י  נאו נקזונט, םול׳ןוטענדינ זיין מינדער י
י וועראן םארקלענערם סד א ײעלעו עס  ו

 אין איז ov ווען זאיען זיי אז שאנסיז,
?וי*ז. טומאי• אויי װערען קראנ? *והונפט דער

M im w tiw, ,דארינ׳ור jm| ד*ר pm* 
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 6031־0880 1:א*לא סעלעאון
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 עדדײ׳־ it אםביציע דחע עגערגיע
 םיוי בעטען דעריבער און כען,

 העלסען it אונז טיטנליד יעדען
דעם. אין
ענ־ איהר װען דמם נעחןנקט, )1

 לזר it t3i» װןךזנענ, אײער דערם
אדדע» נייעם אײער װיםען זען

 it 1319 שרייבט איהר װען )2
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b עם װאם o p אר־ דער אין םאר 

 אר־ דער אץ און גפרם, גאנמאציע
בכלל. באװעגונג בייםער
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 ארבײ־ װעכעגטליכע אימש םע
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 ?מםאן ■דעדדענט איז דסן און
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o נאשאוס רעס אױט װצאכצן, n  po 
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 טאז אױןי מוז דאס טאן, «<ײן ו*ט

nדי און באאײ חשאעט גאנצער ר 
 רעגרעזעגטירט. iy װאס אאלאאס, אצע
 פילעט״ די אױוי ארויס װעט iy װען
 עד־ סדיזז, דעד אין אזײגעד ןיבען א״ן,
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 וזיג־ אגדערע אלע אין אזױ און באאחי,
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 זיגמאן ■-עדדענט פון םאראאנ; דעם
 װײס-ירעזידעג• צלױי ̂ורגזערע סון און
 צום געקוםעז איז oy װען און ׳טען

 טאיארײ 'גרעסטע די חאט אישטיסען
 רעזיגנײש^נס די אז געשטימט, טעט
 באאמטע באאו־! מ״שאינט צוױי די סון

 דער אס1 און װערען, אנגענוםען זאאען
 די סון הייןי דער מיט •רעזיחןנט״

 הןובעץ םיר װאס װײס-«רעוידענטען,.
pur גלייך זאאען דערטאנמ, אויבען 

 oyi םון םענעדז׳צכיענט די איבערנעמען
באארד. דושאיגט

 עטאיכע א*ז האט אישפיז ברודער
 אזױ דאס ערקרעדט, װערטער װארימע

 דדטאיגט דער דאס װײסען אאע וױ
 רעזיגניײ די אגגענוסעז האט כאארד
 און וױאען, זײן מיט גיט וױיט שאנס
 סטר גיט סראגע *יין טיו עס ו\י טווי

 זזאבען אםיסערס צװ״ די דאס קײנעם
 גע־ איז װאס בעסטע, דאס גענעבען

 זאא באארד, דזיצאינט צום זיי, אין װען
 בא*טטי• באארד דדטאיגט דער דארום

 א נעפינען זאא וױ;אכע קאםיטע, א מעז
 הויכישע״ זײז אויסצודייקען וױ װעג,
זײ. צו צונג

 אײניטטימיג איז ׳םאחשאאג דער
 \טערמאז דער נעװארען. אגגענוםעז

 אנ׳שעל, ביויע• באא־־ד, דדשאינט פון
 דעם םאר קאד*טע א באשטיכיט האט

 ספע־ ד*;ר זיך האט דערכייט און צװעק,
באארד דדטאינט םרץ מיטענ ציעאער

 נימ )bin גטוס vn וטס אז סל*ר,
nn דגײיני ור 7ט ן פאא v t ̂ר » »ור דט וס װצמצס סטו יתר מורטיר
Jio» טון קינןן איז g n ir in  v-

 דט חאט איחם גצנצן נעויאדצר סקצר
n טיט טאן צו jroonj’o דאס  p r̂־ 

באסעטשט, וײ חאט צו אז ן זיגנײטאן

 פון ױניאן דער םון פיהרעױטאםט רי
i n םײד ̂צ וױכטיגקײט. מגאיסטצר 

 ביײנען װעיען ■ערא^טײן און בצרג
 דאדגע די #ניט צו עסטער, זייערע אין

 אויפחערען גיט‘ ײעאעז ססעב-אגענטען
 םאר ארבײט, ױגיאדברעכערי״עע זײער

באצאוזרט. גוט אזוי װערען זײ װעינע
 וױיס־פרעזײ די אױב #איז וױכטיג

 זיײ םײגבערג און ■ערא^טײז דעגטען
 זײער מיט גערעכט וױרקאיך נען

 צוריב רעזיגגירען מוזען ?ײ אז טעגה,
 ױג• דער סון בעסטען איז װאויא רעם
 איגעראיכע געוױסע צואיב אז ;יאן

 אז גוםא, ױדאן דער אין אופדטטענדעז
 הארכיאניע פזאסטע די כדי דעם, צואיב

 ריײ אײגעגע אונזערע אין הערמען זאי
 זאיען זײ אז נױטיג, זױרקאיף איז העז,

 דער אט אלן עטטער, זײערע פאראאזעז
 האט יװעלכער נעװען, עס איז גרונד

 ב. .y ג. גאגצען דעם ענדאיף כאװענט
 צװײ די םון םאריאנג דעם נאכצוגעבען

 ארייג־ זאלען זײ אז וױיס־פרעזידענטעז,
 דדטאיגט צום רעזיגנאציע זײער נעבען

 איגטערנעיטאנאא דער דאס און כאארד,
 דער אז דגמאז פרעזידעגט מיט אםיס

 כיענעדזיט־ די איבעיגעמען זאיל יעפיצע,
 אזוי םאר באארד דזשאינט םון טענט
 אױב זײן, נויטינ װעט עס וױ לאנס
 דערצו װעט באארד דדעאיגט דער

אײנ^טיכען.
 באיטאאסען איז טאשע דערםאר און

 אײוי ;אײף אײנצובארוםעז געװארען
 דדצד ^טעז8 דעם דיגסטאנ, מארגעז,

 דעם פון מיטינג ספעציעאען א ;ײ,
 איגזערע װעיכען צו באארד, דזמאינט

 רעזיג־ זאיעץ װײם־פרעזידענטעז צוױי
 אנבאטעז זאר ב. ע. ג. דער און נירען,
דינסטע. זײנע איהם

 באארד דדטאיגט םיז םיטיגג דער
 אױדײ דעם אין יטטאטנעפוגדען האט

 און איגטערנעישאנאי דער פון טארױם
 כטעם ײידערהאאס דארט זיך ^אט עס
 מײ דעם אויןי װי געישיכטע זעלבע די

 :״,א רער םון ב. ע. נ. דעם םיז טיננ
טעדנעמאגאי.

דעאעגא־ די האבעז זײט אײז םיז
 נעגען אויסצוזעצען װאס נאיניט טען
 גע־ האבעז װעלכע באאמטע, צװײ די

 םאר״פטעדדןן זײ און נעטרײ, אזוי דינט
 רעזיג־ באאטטע די זאלען trmm ׳דט

 אננעכיצן זײ זאאעז װארום אלן דרעז׳
 אנדע• דער םון און רעזיגנײשאן, זײעד
 מײנונג, די געהערשט האט זײט רער
 באאביטע צװײ נעבראבט װערען דא אז

 איז װאס מאב, דעם צו אפםער אלס
האםוגיס־ די פון נעװארען םארםיהרט

A וײ• 11• (*לוס
 דזימ• רn טצטיגפײט. וראײדנטער

 האט ער װי ׳אזוי ניט אובייט וארד
 און ארבײטעז, געפו/ט און מרפט

o» ן n n  p נצװארען, גא׳פלאסצן 
 װײס- אז אוגוױאען, גרעסטען on ם

o im r ערא־ ים און סײנבערנ■ 
pm, צײט א םיט עױן חאבצן וחנאכצ 
 נאר רעזיגנירען, צו נאמאאסצן ריק

 געװארעז אפגעהאאסען זײנען נאכע
 און וועג, זײער <זאבען ?אאען ךפון,
n r אנגעגומען זאאען ^יגגײמאגס 
in iדאס און ״ o :n '?n i ,זיגטאן 

i ס n וױים״סרזמיחמ־ די פון חיאף 
 דױ און נינםא היאיעח, ^סאאו, נן

 צײט א םאר איבערגעםען זאאען גססי
 םענעדז״צ־ די און קאגטראא םואען ,ם

באארד. דדפאינט on םון נגם
 געצויגען זיך תאט נרײם און אטגג

מיעטער װעאען םיר

ײ וחוט און in ניס קײנמאא ו g n o n g 
 קײגמאא װעט ער אז באקעמםען; צו

 מדאד דאדגצ די אז תראאזען, דט
 סינדעסטע רי קריגצן זאאען ברעכער
ן. די אױוי שאיטח י ני  ואןי די גאר ױ

ou• גאנץ איז r: די v r r n v, ועהר 
ט, אנגעיצטרעגגטע  ער-חאט װאס טונײ

i םיט סיי איצט, כיז געטאן n •גאווער 
 טר״עא, דעם אין סײ האמיסיע, נאר
 ױדאך טאדטעגאיכער דער אין סײ און

 oupb איהם פאר עס מאגט ארב״ט,
n rm ,אוממעגאיך jm ̂נען זאא ער  ש

 טענע״ 6אא ארבײט, זײן טאז װײטער
ױ וױרשזאם, אזױ און גוט אזױ דז׳עער  ו

 דעם חוץ א געװאודעען. װאאט ער
 םון אװעקגעחן זיין מיט אז ער׳ זוײם
זער, אאס אמט  ביענ־ ער װעט מענעד̂ז

 אין הארמאגיע גרעסערער א צו גען
 דער־ און באארד, דזיפאיגט סאמע דעם
 צו אנטיעאאסען םעסט ער איז פאר

 דער װען אםיאו #אטט זיין םאראאזעז
 דא״ זײן זאא באארד דזיןואינט גאנצער

געגען.
 דאזיגע די -האט דצסטװעגען םון

 װײש־פרעזי״ םון רעדע י&טארחע זעהר
 געםאכט ניט םיאע אויזי פײגבערג דע:ט

 גאר האבען זיי װירקוגנ. :ויטיגע די
^ן די אז גצפאדערט, אאץ גנ״ עזי  ר
װערען. צוריקגעוױזען זאא פײנבערג פיז

 נע- זער*ז ■רעזידענט חאט דאז
 םון איינע אין און ווארט, דאס נומען
 מיד װאס רעדען, ישטארקסטע זיינע

n ער זזאט איהם, פון געהערט האבען r 
 מוז באארד דדטאינט דער אז קאערט,

פײנבערנ. םון רעזיננאציע די אנגעהכיען
 אנגעבען גיט איצט אײף וױא ,איף

n ריכטיגע די : n a רעזמ־ זײן םאר 
, ^ ײ  V* ערפאערט״ עד האט — ג

 •ראטעס• װאס אאע, איהר אז יװױס
 װײס־ םרן רעזיגנײ^אז די \m: טירט

 איעס׳ גיט זא;ט פײנבמרג, ■רעזידעגם
 און זאגען. געװאאט ױאאט איהר ײאס
 גע־ װאאט איד אויב גיט, וױיס איך

 אטת. נאגצען דעם איץט זאנען װאאט
 םון צוריסהאאטען זיןי דערםאר בעסער

 זאג איך אורזאכען. אאעראײ אננעבען
 פון רעזיגנײ^אגם די אז אבעו/ אײןי

 אנ־ טוזען ■עראישטײנעז אין םײנבעמ׳ז
 פאדערען דאס װײא װערען, נעגומען

 ױנ־ דער םון אינטערעסען העכסטע די
ײ האט — דעסטװעגען, םיז יאז. ױ ו
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ווינהןולםשאו־צייכניס
דיססוסיע

 תמצית. איהר איבערגעבען נךעס״איז
 אי:ן ׳ווערען תרמאגט גאר זאא ו

 נעװארען, אגגעגעבעז איז װאס ינד,
 סערא־ װײס״פתזידענטעז די אץם
pn ניט איצט דאר&עז נ1פײגבע און 

i וימיתז. n געװען איז נרוגד 
 סקעב־ קאםוגיסטימע די וואס ך,

̂יערען דאס זיכער װעאען ננםען  ער
 םרײען װעאען זײ דג. זײער ור

n״r יגצזרײרצן r אז ,1?זא גאויביגע 
 מאראאטאנסקער זײער געווען איו ס

 וױים־ורעזי- אונזערע געגען ױלמר
 צו געצװאוננען זײ האט װאס נסצן

 דעם אין עמטער זײערע סון ןמנירען
באארד. סאינט
i n צוריה־ באאד איז אבער גרונד 
 זזעכסט־פאיד אאס ̂ןnגעװא לױזען

o w n  urn .u אונ־ אין חגן זיך 
 !אזיגע י1 זואס ,on סיט ױגיאן י

עס צ באאפעז איגגע! אסצסיאנעאע
טתיעמג קאיף1מי

32 גוםער גערעכטעקײט״

 װאהלען די אין באטײליגען צו זיד גע«אדערט8אוי זײנען לאקאלס די *ח מיטגלידע אלע
טער. װאך א מיט ®ארקומען װעלען 22 לאקאל אין װאהלען די ע שי

o 11 !ינסטאג, עז1קומענ y iאױ- טען 
 אין װאחאען ?ומעז1םא װעאמן גוסט,

i y i ,ס1ײטא1אוע 1יםע1 און סוט קלאוק 
 פי־ קאאוק m אין און ,2 יאקאג ױניאן

ײ װאחיען די .9 אאקאא ױניאן ני״שערס י  ז
 ,1ע1םיטגאי 11באא עפזעסוטױו 1םא נען

o םאמעהמען זאאען װאס jn םון ■יאץ 
 -Jח קאמוגיסטי״שע אויסגעשלאסענע די

o 1םא ארן דעא־םיהרער i r r i i r i r o םאר 
 אונטע! זײנען װאחאען י1 לאקאלס. רי

עאעק־ סיעציעאע! א pti אויפזיכט דער

 װזיזען װאס ד«קומע:םען .3 און .2 ״ט1
 אי1אונ«ער«וג זונען קאכװניסטען די װי

יוניאן. די נען
 ®יניצצרפ קיאוק דעי אין חאחדעז A זײט

 .ppigD 1א1איזי — u לוק«ל ײגיאז
 סיע״ ם. — גאריבם געממדק׳«א£*ען

סםאוז.
 , יוניא! ®!עדײטןרס קדאלק דער אין .5 ןײנן

rא׳שפיז. י• ס• — צ ק•ל
רג»ניז»ציאנס*«ואגעז•9 *ון «ליזד ס דיט
 סאף• מו־ים ־־* צײטונג •ראװינץ 9 .7 זײט

— י9מגי9ק איגפערנעעאנאל ■יאאװ.
סקורמאן. ח.

נןזםיצען. נעיזג9זק«9דעד ». ?ײט
 ♦•Pip 1יע9ג9יי9רג7»ינ» חןר .U ײט1

 דה — אינדוסמריע קיילזןן דער 1אי
p םאז1חע w o. (געדינס)״ װאגען ײןם ,
י י♦ • .ivow>iyo מ׳ —

יער דער יום109P 9 דער .10 !ײט  אאל איד̂י
׳ קזמ קוסםאן. י. דר• — דוסעניען »ין
ג. כ. י. — 1י9• »יז

ײ* תאיט• — מײמיקע יי *11 זײט  ד9ם9י
אזו ע לי מ מז( תבעוײמנד• in — ני

צ*•9נןױןנפר9ק באל׳מװיסםיאע די .12 זײט
 m• ב*כעי: דעם ■ון — נס־יעגערען9

ן סאציאליסטזגז געגען ר9*ער י רוס• י
נד.9ל

שםועסען. ?ורצע .13 ײט1
 4 ®דװערפי♦!• און *יוסעז .15 אוז 14 ײם1

B' םענטס. P
.1 ז״ט ®ון *ל:סען .10 ײט1
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א 1נא זאא ױ ווען ױניאן, אונזע! ס
o יל• n  i*fסיס צנצן o n, די װאס 
p«^' העצע-םאכע! םמ n n. 

i דאמם איז or און , n נ• גאנצער 
3• iroipw צו o n ,אז כא״שאוס 
 וחד ס?עב־אגענטעז םאדערנע די וס

in? ן g  t m 1םא איז זאגען, ניט

 צװענױ. צװײםע 33 א§יס. מאון יז9ד
^ןז 105 אויס, ברו?לי|  עװע. סאג

לײסעאום, לײבאר• ויס,9 נ«װיל9בר
סםרי». סעקםמן 210

.eo םע121 איסם 105 א£יס. הארלעם

אטי• ויעלען 9 ל9־9ל ײז מעםבערס :סעז
לעקסיגג• 07 ,0 לאקמל וון אין

עװעני.־. =?ז
 דזאאינ* «ון אןיס טײייז דאיז אין
עװעניו. םע2 33 נאארד,

םען די ארבײטען איהם םיט צוזאםען הןנ  חנינםקי, ברעםלאו, װײ^רעזי
 דיםטריקט ווערען גערוטען װעיען ײמך קוםענדע — חאי«ערין. און נינפא

 עקזע־ דזשאינט דער — שא«־םיטינגען. און םיםינגען שאפ־טשערםאן
אװענט. םאנטאנ םיםינג באארד קוםױו

 ענןזעקוטיװ די פץ מיטינג דער
באארדם

 אפגעהאאטען איז אװענט סאנסאג
 11באא iroipripr ז״שאינט1 א געײאחגן

ipoipripr n סיטיננ  pt פח ס11כאא 
n צונויןי •טעאען װאס אא?אאס on 

ארן in אח 11באא !דסאינם
orn 1יא ניג םוז יע1אינדוסם.? i n 

 אין נעווארעז אצנצהאלםעז איז כדםימ
 אינטעתע״שאנעא אונזע! םון יום1יטא1או

יגג.1ביא
 נעװען איז זיגמאן ■!עזיחןנט

 אן געהאאטען האם ir און םאן1כדשע
r אײנאײםונגס אינסעחנסאנםע iy i, וחנ־

iy גען i ,איצטײ י1 װעגען סיםואציע 
i אין אאגע גע n .ױניאן

 אנגעװיזען האט דנמאז עזירענט1פ
.)10 ו»»» im» («לוס

חד האט םריה in איז מאנטאנ  י
 מע־ י1 איבערגענוםען זיגמאן זידענט

1באא מ׳שאינט on פון נעתישמענט 1 
 ױניאן, 1עכיזאכע11 אח קלאו? י1 םוז
 ען1געווא נעהײסען נוט איז אס1 װי

 on םון סיטיננ יגעז11יהע1פ א אויף
 )גוריס• װאך א מיט ,11באא דז׳שאינט

 נאײד זיך האט ׳ זיגמאן פרעזידענם
i צו ענעמיש גענומעז n א בײט1אp 

 א מאכען צו pnm נעםאץ וועם אאץ
 ױניאךבחד אליעזע,1ס?א: רי צו סטאם

 אויסנעשאאסענע י1 סון טאטעז כערײשע
 י1 סיז 1ע1עא־םיה1ע1 קאמוניסטישע

 יpo 1 ס11באא וטיװ0עקזע נעװעזענע
־ ^2 און 9 ,2 אאקאאס

 זיגםאן ענט1עזי1ם םיט צוזאמעז
 11בא ת^איגט םון אםיס אין ארבײטעז

 ^סאאו( דדס. עזי^טעז1װײס־ם י1
 .m און תבינס?י !ײװיד ניגפא, ם.

 געטאן מ1װע בײט1א י1 ין.1האאפע
 ״איבערגעבענ?ײם p9 סוט םיא םיט
i אין בײט1א די אן 0:90m װאם n 

i ױניאן 1?אאו?מאכע  po♦ אםאאיגע 
 זיר חאט ױגיאן רי נאר• װען צײטעז,
im א אח געםונען o 'ip ,זיײ צומםאנד 

 ־1ביםע1םא םיט ינגעאט1וסגע1א יג1ענ
^ן װאס שונאים טע  1איה אויןי אוי

 אאע איז געװען עס איז אזױ אעבען.
 אאקאוטם pא dp’hod יpc 1 צײטען

i איז n געשיכטע i n  po ,אין ױניאן 
in צײט on po 11מא באװאוסטען 
 זײנע און סואפעס po אם״ ײם1״פ
o אין איצטצ!, און ים1חב n םאתעם 
 די באחעחטעז צו פאמוניסטצן י1 םוז

in ױניאן, n 9 אבען,1אונטעת זיon־ 
ir•!♦' אח מאסצן י1 ען1אאיזי1 iin a i 

םאמױםםונג. pא צושפאיטעחנג
 גצ־ ניט סיינםאא 1אבצ וחןט אם1
i און פאאוק n שעהן. r ^ o m חא־ 

 1םא געבאוםעם און נעאיטען צוםיא בעז־
ײ ױניאן 1ז״ע  די אאזעז1ךצ זאאעז ז

 אגגעחן וױיםע! אגצנמען האםוניסםי^ע
 די בײט.1א טײסעאמצ! 1זײע • מיט

pאאוpםאכlr איז ױניאן p ir -!איבצ 
 אי^ נים אח צויה אײן נים גע?וםען

 פוםעז1איבצ אױך, וחנם און א^יהעני•
 קאםוניםטימצ די po *נמיסעני• י1

 י1 באםאאעז איצס איז װאס םעסט,
 קאאופ םאסע גתיסצ די גאניזאצ!ע.1א

םאכצ! איז ס  גצ־ באײבען וחנאען ^
^ir ײ1ט t זײגעז זײ װי ױניאן pr 

ײ געווען, 1אימצ  װניאן 1זײצ ודנאעז ו
 דאס אסיאו ווען אוםב^גאן אאזצן ניט

 *פאםוניזם״ no נאסען אין גצםאז יחנזיט
קאטיסאייאעו־. די םון דיקםסטו!

)1 זײם ןון (שלום
 נע*טאנאל1איגטע די װאס נצאטע!,

האאטען.1סא געחעגט גים ס
o תחי זײ ^סאנען n אס1 דדשאדזע 

 נע-1אינטע m איז איגט װאס !ם,
 זיר ?גאגען זײ כאנ?. ױניאז »א0
* o n דעאממ, האסיטאאיסטישעז! 

 ניט צאהלט איגטעתעשאנאל די ןאי
 װאס טשע?ס, י1 אויןי געאט סײן ס

׳ ‘ ױס•1א .ניבען,
i n ,ארױם גיבען זײ אס1 םאקט 
Dpy מײד עטע1םארבאענ ע1זײע צו

גע״שאאסעז זינטאז, ענט1עזי1■ טגעזעצט1סא טער

אץ פאהרען צו צײט בעסטע די איז איצט
 ♦1 םון געזי^א ?אםוניסםישע דאס
 [V2*n yאכyװ ^2 און 9 ,2 אאקאיס

 יױ 11אונזז צוגעבען1איבע פארנוםמז זיר
ly י1 פון 1הענ י1 אין ני^ן i'ooy in 

i n  po זײ- און טי'״,1פא ס1װא^קע״ 
iro נען in געװאתן אױסגעשיאסען 
i אםט 1זײע םון n  pr ,האט ױניאן 
 טױ םיטץ באנוגענ^ ;עװאאט נים זיך

 נױ א'? אנ^מאכט fy^n זײ װאס סעל
ײ1א געװאאט אויך or האבען זײ ק,1יא

ir^ iD iya אנ איןiyo•  n n^ אמנר * 
m*' גים זײ זיד חאט אם1 v m v. יי? # 

 ןײ- ױי וואו כםאא1ת א ^האט האב^
ײ אין סיא^אםיא, איז געקומעז, נעז  ס

M . באסטאן. אין pn ?אגא
 •kp דאם ײהיגט״״,1פ״ י1 איך,1נאטי
 אונ• דאם באעםעא, !ינשםא? מוניסםי•

yoD3^Di9iiow9o באyטyסיז וואס א 
ir 1אי oy וחנן i’n y וחןצי• ^נד1אי אין

own 15 זײם אױא•( *

J 1 1ם« דמען ,oyiאיז אאײז אס 
 געמײן װי א.nװינcp מיאוס׳^ א י
m צו איז ו v i א ipwgip סײ 
 נאויבעז, 1איה I'ljyooo ,pyro ס 4

«i מאם יגען1ק ?yp זי o in, בעת 
jyD’m װינ^א9ב זײ אז•y1איה ן 

 ׳שטיה^ אם1 1םא תען זי װײא ט,
^o:vo oyiy קײן ויר iaiy ניט

p« .?yj חוץ א ono on, װי
 *!ײגנזאאתז •ױן יף1 האב^ ךײ ד

 <-yT9 iroyioMig'iio bwi^a די
,DU03״jy39i ,opyro. ייס־ זײ!• 

fyvg םיא אזוי to ,opyro אפיאו 
m זײ זאא Pino די ini אױסצאה־ 

irp האבען זײ װײא נאמים, זי 
 ם.1דא געלמ םיא אזױ ױם
p ♦וױיסזנן מוױנדאזג! ד iyo9 .oy 

n n דאד '•iro זסםד po די 
jpj3ip n?♦ םח וז n כמז n n 

 ,yoiMyuu* רי גאויבען םאמן
 וואם •ואדיג, ימיאן די איז דאס

im p סיידמנ^ם, זיחט• דם
I און קאורט אין םעז fyo ביאנט 
i סח \ n ױגיאז אמפתמ^מאנאי 

a וואס i n האט סלײן קאורמ 
d i p ‘אויטצוצאהא^״. גים 

די אפ״טר איז סססיתננ yi’»9i די

*mb פארעסט אץ

 פלאץ שײנער דער
̂ז  די םאר אםען א

ר ע ד י ל נ ט י מ
 לאקאלם אלע ®מ
ר ®ת ע ז נ ו  אינ־ א

 און טערנעשאנאל
 ®אטיליעס זײערע

ן ו . א ד נ ײ ר ם

טײ אד ט פ ם לי ש א ש צו ב פ  א ח
ק פון שטדײק או ר י קל ע כ א ״ מ

ען װאס דאקוםעגםען שעדי- צו קאנספיראציעס אן סיהרען אםעריקא פון קאםוני&םען פראפעםיאגעלע די װי װײז
.ױגיאן. אמטערנעשאנעל אונזער גען

iy i באמאום «p  1כע9סאאו?ם י1 זyBאעn^ײנצK שוועמננ
p א אין 'nDO ^Kiyjyrn, און ypHo נאך 

o סיזאז, הײנטיגען n  m o, י־ די וואם! 
איז lyמאכpקלאו יpo 1 מאיאויי^ט זיגע

»o :n 'rn אעצטענס זיך האט זינמאן 
n ro ’t po ooiKinn ,י1 אס1 קווצאען 

i נאציאנאאצ n  po ivoipyrpy סצמונים־ 
־1סא א גצםאבם האם פארטיי טישזר

 ײק1סט אזא גצגצן
 .פאםוניסםײ י1 םון ingnyi געסאסט

ע ד גים ^י?אגא, אין פאאיטישצנס ש  מ
ruyom אױסמך י1 מים אסילו זיך 
 j ?אאופפמר יpo 1 פאםוניסטען שאאסצנצ

iyo .אאסאאס
iy?n םון באשאוס r ftnoD'iiogp h 

^ן גצהאאםצן איז כדשע?א װ צ  1ג אין ג
 צו״' lynno געװאאם האט כמן חײם.

o ײצצן1אוים ,1סצא on ײטען1ג n 
 פאואפכסד י1 באווצגען ײצן1ט צואם\און

iyo, וױן ארויסגעהן זאאען זײ אז 
 .• פאאימי• פאמוניסטישצ י1 װצן ײק1סט

o* י1 !וםען. זײ ווצאצן •צנס iyn וואס 
 זיחך צו געגעבען האבען סאםיס^ן די
n ׳ניױיאדא אין פא!םיײמעמבערס •♦♦! 

 קאאוקמאי־ די ײטען1צוג זאא םצז אז נצן,
iyo אד א אין יי1 ײנשאעפעז1א און ח . 

סיזאן. !יזצן ײק1אא־סם1נצ
 גצחאאסען איז מאנטאג אכטאגען1סא

 םצגד די po םיטינג גצחײסצ! א זnװאyג
i םוץ בצרם n !יאמױי ?אמוניסםישצ 

i און n  po אין א̂י ם1צ01װא יאנג mo• 
im םיםיגג * iytn אײטצאום. חצטצן

).2 !י»ס 1אוי לוס9(

ן ^ ו ,  « tit מי מעו ײ«ו ים1« יעח■ ײםעניע ױני•• ײ ײי pip• *רוג

 םתככד אםת״עז אן איז איז מען מחיה, א
 יpo 1 1סא גמיסעז א אין װי גארםען,

פריצים. צײםיגע1םא
גוטצן א סון אצח רי

 צײט בעסטצ י1 אבסאא̂ו איז איצט
 עסט1סא אין חויז ױניטי די אין זײן צו

p io i. אין in יג1•םצנ איז סױז ױניטי 
 םײי אאגצםײנצ רי איז דאס ״ױין צו גוט
 סד וואס irriyo נאיסאאבצ אאצ סון נונג
 איז אוינוסט מאנאט אין 1אבצ אחין, םצן

 םאא• y>g װי זײן צו בצסצר ט1א1
 ט1רא tnni אויגוםט םאנאט אין
 יס״,1אזבצ1״ י1 ים״1״באצפבצ י1 צײםינ

 וױיגםרוײ די אױך און ים״1^אצאםנ ךי
 םצן און בויםצ! סתכט אאצ און ״ בצן
o חוץ א טאנ! א לאמן קאן n, װאו 
opyor iyp א און ױחר » זיך ניס םצן

 אן נעהמט
oo אאננ, גיט אכט1ט ײגט;1ס 'rnn־ 
 אינטצמצ־ in םיז אםים איז זיר ירט1

 ים,1סט yol6 װעסם 3 ינג,1כיל שאנאא
 ם!ײן י1 כאפט םצםשצא, דאס אײן פאסט

̂ן. אונז ווצם 1איה ם.1םא און דאנל
 גצװײנאאכצ א נים איו חויז ױניםי די

P’rioono, םון תב אס1 זײנצן אס1 װי 
im זײ > i iro n, װצאכצ m im אויס־

.ao וײם אױןי (שלוס

9 ■ '• ^ • י ' י *1 י■ י  o j48 םשעלםי lysp^pa
טשערםאן ב«ר<«ף,  JM  ■ :־ י
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w ום  r r u p m מן חייוי  חנם מ
tn »ז, w u 'tp sn, -בלוד*קר«םי 

ית^ז־ןעזעדעי*.


